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RESUMO
TRESSOLDI, Gisele Bordonal. Clube de Ciências no incentivo ao letramento científico em
uma Escola do Ensino Fundamental II no município de Boa Vista – Roraima. 2018.
Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências (PPGEC) da
UERR.
Viver num mundo globalizado exige do cidadão capacidade de analisar, inferir e aplicar os
conhecimentos científicos de forma crítica, elaborando caminhos e alternativas para diminuir a
lacuna entre a ciência produzida e a ciência vivenciada. Nesse processo, o clube de ciências se
insere com uma abordagem transdisciplinar como meio de transcender os obstáculos. Diante
disso, a pesquisa buscou responder o questionamento: a implementação do Clube de Ciências
na Escola Estadual Monteiro Lobato, no incentivo ao letramento científico, despertará nos
discentes o interesse pelas ciências naturais? Essa dissertação teve como objetivo principal
avaliar as contribuições da implantação de um Clube de Ciências no incentivo ao letramento
científico em uma escola do Ensino Fundamental das séries finais no município de Boa Vista
– Roraima. Para atingir a contundência e cientificidade da pesquisa, teve como objetivos
específicos: implantar um Clube de Ciências, relatar as etapas necessárias para implementação,
diagnosticar o interesse dos alunos em participar de um Clube de Ciências no incentivo ao
letramento científico com base em uma pesquisa qualitativa, e como produto desenvolver um
Guia Orientador para implementação de novos Clubes de Ciências em Roraima. A pesquisa foi
desenvolvida na Escola Estadual Monteiro Lobato no município de Boa Vista. A metodologia
se fundamenta em uma pesquisa qualitativa descritiva com observação participante. No
desenvolvimento da pesquisa foi implantado um Clube de Ciências e para averiguar o potencial
do Clube de Ciências no incentivo ao letramento científico, a pesquisa utilizou do Ensino de
Ciências por Investigação (ENCI) nas atividades desenvolvidas no período de agosto a outubro
de 2018. O Clube de Ciências por meio do diálogo sugerido por Paulo Freire, das atividades
utilizando as SEI’s conseguiram mudar a visão de Ciências dos alunos participante, denotando
um letramento científico de acordo com o pré-teste e pós-teste aplicados no decorrer da
pesquisa.
Palavras-Chave: Ensino de Ciências. Transdisciplinar. Ensino por Investigação. Clube de
Ciências.

ABSTRACT
TRESSOLDI, Gisele Bordonal. Clube de Ciências no incentivo ao letramento científico em
uma Escola do Ensino Fundamental II no município de Boa Vista – Roraima. 2018.
Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências (PPGEC) da
UERR.
Living in a globalized world requires citizens to be able to analyze, infer and apply scientific
knowledge in a critical way, devising ways and alternatives to reduce the gap between produced
science and lived science. In this process, the science club fits in with a transdisciplinary
approach as a means of transcending obstacles. According to this, the research sought to answer
the question: Will the implementation of the Science Club at Monteiro Lobato State School, in
encouraging scientific literacy, arouse in students the interest in the natural sciences? This
dissertation had as main objective to evaluate the contributions of the implantation of the
Science Club in the incentive to the scientific literacy in an elementary school of the final grades
in the city of Boa Vista - Roraima. To achieve the strength and scientificity of the research, its
specific objectives were: to set up a Science Club, to report the necessary steps for
implementation, to diagnose the students' interest in taking part in a Science Club in
encouraging scientific literacy based on qualitative research, and as a product develop a Guiding
Guide for the implementation of new Science Clubs in Roraima. The research was developed
at Monteiro Lobato State School in Boa Vista. The methodology is based on a qualitative
descriptive research with participant observation. In the development of the research was
established a Science Club and to ascertain the potential of the Science Club in encouraging
scientific literacy, the research used the Science Teaching by Research (ENCI) in activities
carried out from August to October of 2018. The Science Club through the dialogue suggested
by Paulo Freire, the activities using the SEI's managed to change the students’ view of science,
denoting a scientific literacy according to the pretest and posttest applied during this research.
Keywords: Science Teaching. Transdisciplinary. Research teaching. Science club.
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INTRODUÇÃO
Todo professor de Ciências/Biologia já teve a experiência de ser interpelado por
aluno durante a aula ou no final desta, com questionamentos acerca de fatos estudados, ou
que estão em voga no momento histórico. Questionamentos que vão desde terremotos,
tsunamis, lançamentos de foguetes ao espaço, ou mesmo os avanços da ciência relacionados
à saúde. Porém, em um mundo globalizado, as informações são transmitidas de forma rápida,
instantaneamente, sendo que tais dados podem chegar de forma distorcida, sem a
cientificidade que o evento possui. Assim, muitos alunos fazem tais questionamentos
deixando transparecer um conteúdo equivocado.
Educar o aluno para o desenvolvimento da cidadania de forma crítica e atuante faz
parte do contexto escolar. A aquisição do conhecimento pode ocorrer de diversas formas e
em diversos locais, sendo o Clube de Ciências um espaço de aprofundamento em temas
científicos. No Clube, os encontros são semanais, neste espaço o diálogo, o questionando e a
busca por compreensão do universo científico se fará mais próximo do aluno.
Objetivando incentivar a aquisição e o aprofundamento em conteúdos científicos,
surge na década de 60 no Brasil os Clubes de Ciências. Espaços destinados a aprofundar e
atender os rápidos avanços tecnológicos da época. Na atualidade, esses espaços possuem a
mesma seriedade e compromisso com o cidadão da época de seu surgimento. No entanto, o
foco atual não se contenta com a simples reprodução dos saberes já prontos. Hoje busca-se a
valorização da dúvida, da contradição, do questionamento, do letramento na construção do
saber científico.
Clube de Ciências ou Espaço da Ciência, dentre outros nomes e siglas encontradas,
denominam o local onde jovens e professores se reúnem semanalmente para discutir e
pesquisar sobre as ciências e as questões que estão envolvidas no cotidiano do aluno. Nesse
espaço, regras próprias o regem, sem a hierarquia encontrada nos espaços formais de
educação, como as salas de aulas.
A implantação do Clube de Ciências na Escola Estadual Monteiro Lobato, no
município de Boa Vista - Roraima, contribuiu para as práticas pedagógicas de investigação
na construção do conhecimento por meio da democracia. Ao ser implantado, os professores
assumiram a função de fornecer suporte e guiar os membros do Clube para melhor
apropriação do saber. Como resultado o Clube teve o reconhecimento e a validação dos
saberes dos discentes, como estímulo ao caráter investigativo e sua autonomia durante o
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processo de construção do conhecimento. Seguindo essas premissas, o Clube permitiu
descobrir o universo de conhecimento dos alunos estimulando a socialização, a
responsabilidade e o espírito de equipe.
Como docente das escolas públicas do município de Boa Vista, Roraima desde 2001,
observei a crescente necessidade de inserção dos alunos no universo da pesquisa e
investigação. Estes demonstravam dificuldade em relacionar os conteúdos científicos ao seu
cotidiano, e que todas as disciplinas estão interligadas, ou seja, a Ciência perpassa pela
matemática, português, história, química, física, geografia, há uma interdisciplinariedade
numa circularidade que a Ciência possui. Ser professor é estar atento às necessidades locais e
globais, visto que nossas ações, hábitos e comportamentos refletem na natureza como um
todo.
Visando a elaboração do estado da arte sobre o tema, essa pesquisa utilizou-se de
epistemólogos como: Bachelard, Hurd, Chassot, Soares, Carvalho, Cruz,

Jacobucci,

Mancuso, Borges, Oiagen, Paulo Freire, dentre outros. Assim, servirá de esclarecimento e
orientação para acadêmicos, professores e pesquisadores na medida em que abordará um tema
contemporâneo e específico da disciplina de Ciências/Biologia. O resultado por meio da
dissertação, além de ficar disponível para consulta, também será formatado para elaboração e
publicação de artigos científicos, verificando como a implantação do Clube de Ciências
incentivará o letramento científico, também será disponibilizado o produto educacional que
é um Guia para implantação de Clube de Ciências.
O problema da pesquisa surgiu da indagação: A implementação do Clube de Ciências
na Escola Estadual Monteiro Lobato, no incentivo ao letramento científico, despertará nos
discentes o interesse pelas ciências naturais?
Essa dissertação teve como objetivo principal avaliar as contribuições da
implantação Clube de Ciências no incentivo ao letramento científico em uma escola do Ensino
Fundamental II no município de Boa Vista – Roraima.
Como objetivos específicos:
1-

Implantar um Clube de Ciências em uma escola pública da rede estadual no

município de Boa Vista;
2-

Relatar as etapas necessárias para a implementação de um Clube de Ciências

na rede estadual no munícipio de Boa Vista/RR considerando as especificidades da região;
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3-

Diagnosticar o interesse dos alunos em participar de um Clube de Ciências

como processo na construção do conhecimento científico.
4-

Avaliar o potencial do Clube de Ciências no incentivo ao letramento científico:

5 - Desenvolver como produto um Guia Orientador com formato de infográfico para
implementação de novos Clubes de Ciências em Roraima.
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2 PRESSUPOSTO TEÓRICO
A presente pesquisa buscou fundamentar a discussão sobre a importância do Clube
de Ciências no incentivo ao letramento científico. Inicialmente será apresentado a origem e o
conceito de letramento científico, buscando traçar o estado da arte em diferentes momentos
históricos, utilizando analogamente a terminologia alfabetização científica e literacia
científica. No tópico seguinte é abordado sobre os espaços em que poderá ocorrer o letramento
científico, bem como as bases teóricas para implementação de um Clube de Ciências. O
Método Paulo Freire será utilizado por sua proposta dialética, pautada no amor na construção
do conhecimento e por ser um dos teóricos a falar em letramento num momento histórico
marcado por desigualdades sociais. Finalmente, será apresentada a relevância da pesquisa
com a implementação e dinamização do Clube de Ciências.

2.1 Letramento na Formação do Indivíduo como Participante da Sociedade.
Em um cenário marcado pelas dificuldades no ensino em diversos âmbitos, estudar e
analisar os termos, literacia científica, alfabetização científica e letramento se faz necessário
para delinear a pesquisa e justificar a escolha da terminologia adotada para acrescentar à
pesquisa.
Carvalho (2009) , apresenta a origem do termo literacia,
O termo “literacia científica” surge frequentemente associado aos objetivos da
educação em ciências. Sendo tradicionalmente interpretado como a capacidade de ler
e escrever, o termo literacia tem vindo a ser utilizado noutros contextos como literacia
para a saúde, literacia informática, literacia cultural, literacia política e, também
literacia científica. Este último termo (“scientific literacy”), comumente utilizado nos
Estados Unidos da América, tem como sinônimo “compreensão pública da ciência”
(“public understanding of science”) na Grã-Bretanha e “cultura científica” (“la culture
scientifique”) na França (CARVALHO, 2009).

Na literatura brasileira, bem como de outros países encontramos o termo
alfabetização científica, nomenclatura que possui o mesmo significado das terminologias
pesquisadas por Carvalho e Soares. Gaston Bachelard1(1966) discorre sobre o espírito
científico mostrando que a construção do conhecimento é inerente ao momento histórico,

1

Gaston Bachelard, nascido no século XIX (1884) e falecido no século XX (1962), viveu em um período de
construções revolucionárias na ciência - em especial a teoria da relatividade e a mecânica quântica- e de grandes
mudanças na racionalidade humana, sabendo bem como interpretá-las. Não para fazer delas monumento
cristalizado -as verdades pelas quais o homem sempre trabalhou-, analisando-as segundo estatutos do século
XIX, mas, ao contrário, expondo todo seu caráter de rompimento com o conhecimento passado. Estabeleceu-se,
assim, como o filósofo do descontinuismo na razão e na história da ciência, fornecendo, sempre de forma
polemica e instigante, subsídios para o questionamento dos dogmatismos e monismos científicos.
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acolhendo as epistemologias com o objetivo de transcender os obstáculos, sem dar intrepidez
a ordem histórica. Essa nova era foi e continuará sendo importante na aquisição de novos
saberes. Nessa perspectiva a alfabetização científica23, contribui para atenuar a distância entre
o saber dos livros, da ciência produzida nos laboratórios, para o saber do cotidiano.
Hurd3 (1958) em sua obra publicada na década de 50, Science Literacy: Its meaning
for American Schools, discorre sobre “literacia científica”, como a capacidade de ler e
interpretar a ciência nos mais diversos âmbitos. Tal fato se deu ao grande avanço tecnológico
ocorrido desde o lançamento do “Sputinik” soviético ao espaço. Desde então, inúmeros
pesquisadores buscam uma definição para o termo literacia científica.
Carvalho (2009) discorre que a busca pela significação e aplicação da literacia
científica, surgiu da preocupação de criar condições para que os cidadãos pudessem
compreender e interagir de forma significativa nos projetos relacionados a ciência e
tecnologia. Essa postura passa a ser inserida no meio escolar como meio de transcender os
obstáculos a alfabetização científica.
Sendo assim, para o autor,
O conceito de “literacia”, se por um lado se refere à capacidade de ler e escrever, por
outro, é associado ao conhecimento, à aprendizagem e à educação. Estes dois sentidos
estão interligados de forma mais ou menos próxima. Assim, por um lado, uma pessoa
pode adquirir conhecimento, mesmo sem saber ler, através da transmissão oral ou
mesmo da experiência de vida. No entanto, quando se trata de uma disciplina com um
corpo próprio de conhecimento, como seja a ciência ocidental, então aqui existe uma
ligação muito íntima entre o conhecimento e a capacidade de ler e de escrever
(CARVALHO, 2009).

Para Norris e Philips (2002), quando o indivíduo é limitado no discernimento do
conhecimento científico, esse sofre grandes prejuízos, por não conseguir realizar uma leitura
dos fatos de forma crítica e participativa. No ensino tradicional, os educadores demandam de
pouca preocupação com a educação científica, relacionando-a com um processo passivo.
Diante do exposto, os livros didáticos e a experimentação seguem um processo cartesiano de
simples comprovação de fatos já analisados à luz da ciência.

2

Alfabetização científica é sinônimo de literacia científica e de letramento científico.
Paul DeHart Hurd (1905 - 2001). Bacharel em Botânica, Mestre em Ecologia Vegetal pela Universidade do
norte do Colorado in1929 e 1932. Doutor pela Escola de Educação de Stanford em 1947. Paul foi reconhecido
por seu impacto intelectual na educação científica. Sua escrita prolífico e persuasivo estimulou os educadores
da ciência em toda a nação. Também foi um dos mais influentes na formulação da política de educação científica,
para a melhoria da educação científica no início de 1980.
3
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Hurd (1998) discorre que desde o início da ciência moderna no século XVII, sempre
houve um interesse em vincular a ciência acadêmica com o cotidiano do aluno. No intuito de
facilitar esse propósito os currículos escolares devem desenvolver habilidades de
pensamentos relacionados com a utilização adequada da ciência com a tecnologia da
informação. Quando essas habilidades são desenvolvidas os alunos adquirem competências
que determinam que estes estão alfabetizados cientificamente.
Carvalho (2009), analogamente aos demais autores, contribui:
Dependendo da perspectiva em que se trabalha a literacia científica, esta pode ser
interpretada de diversas formas, mas todas têm a ver com a capacidade das pessoas
compreenderem a ciência e poderem atuar eficientemente no seu quotidiano. Os
benefícios ao nível social de elevados níveis de literacia científica das populações
manifestam-se na economia nacional, no próprio desenvolvimento da ciência, nas
políticas de ciência e nas práticas democráticas. Ao nível individual, manifestam-se
na capacidade de tomadas de decisão no âmbito dos estilos de vida, na
empregabilidade, nos aspectos intelectual e estético e na ética (CARVALHO,2009).

Chassot (2016)4 discorre que devemos buscar novas alternativas para o ensino
anterior à universidade, [...] a alfabetização científica mais significativa deve começar a
ocorrer no Ensino Fundamental, com novas exigências na seleção dos conteúdos. O autor
sugere que a alfabetização científica seja uma Ciência para facilitar nossa leitura do mundo
(2016, p. 69 - 78). Dessa forma, o pensamento de Chassot coaduna com os demais autores
escolhidos para apresentar essa pesquisa. Observa-se que diferentes terminologias analisadas
possuem em seu cerne o mesmo conceito. A busca por ideias, práxis pedagógicas
diferenciadas que desenvolva nos alunos um letramento científico.
Ayala (1996) no livro World Science Report da Unesco discorre,

[...] faz questão de deixar claro que "letramento científico" não quer dizer
"conhecimento detalhado de construtos científicos, tal como é transmitido nos livros
didáticos de física, química, psicologia ou genética". Segundo o autor, não se espera
que uma pessoa cientificamente letrada saiba que a expressão do DNA é mediada
pelas moléculas de RNA transmissores. Para ele, o objetivo do letramento científico
é que a decisão de apoiar ou não um programa governamental na área de energia,
por exemplo, não seja baseado na crença de que toda intervenção nos recursos
naturais é prejudicial (ou, em outro extremo, benéfica) e nem no desconhecimento
de que certas políticas envolvem a resolução de um problema - que pode ser de
ordem econômica e social, mas acarretam outros - que podem ser socioambientais.

4

Attico Inácio Chassot (1939). Graduado em Química pela UFRGS, doutor em Sociologia da Educação na
Universidade Complutense, de Madrid. Atualmente, professor e orientador de doutorado na Rede Amazônica
de Educação em Ciências e Matemática (REAMEC). Por meio de seus livros e na forma como escreve mantém
suas paixões. Autor de inúmeros livros, dentre eles, Alfabetização científica: questões e desafios para Educação.
Seu amor pela educação faz alfabetização científica por meio do canal YouTube e de uma página do Facebook.
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É o caso, por exemplo, da construção de usinas, sejam elas nucleares, à base de
carvão ou hidrelétricas.

A descrição feita pelo autor acima descrito, corrobora com as questões ambientais
locais, que poderão ser trabalhadas no Clube de Ciências, como o desmatamento, poluição de
rios, deficiência no fornecimento de energia elétrica no estado, desigualdades sociais no
Brasil e em nosso estado. Esses questionamentos necessitam ser explorados cientificamente,
sem a pretensão de tornar os alunos pequenos cientistas, mas sim, indivíduos críticos, atuantes
e participantes das decisões que ocorrem na sociedade a qual pertence.
Soares (1999) expõe que a utilização do termo letrado teve início na segunda metade
da década de 1980. Termo este que causou e ainda causa estranheza, sendo mais comum os
termos: alfabetizado, analfabeto e alfabetizado funcional, este último, avaliado de acordo com
o tempo de permanência de um indivíduo na escola. No entanto, esse termo emergiu da
necessidade de criar uma expressão para um fenômeno da atualidade. Na leitura elaborada
por Cruz (2007) sobre o livro Letramento, um tema em três gêneros, explicita,

[...] a palavra letramento na palavra inglesa literacy que significa condição de ser
letrado. Essa palavra é do mesmo campo semântico que a palavra inglesa literate,
que significa pessoa que domina a leitura e a escrita. Pessoa letrada é aquela que
aprende a ler e a escrever e que passa a fazer uso da leitura e da escrita, a envolverse em práticas sociais de leitura e de escrita, ou seja, que faz uso frequente e
competente da leitura e da escrita. A pessoa letrada passa a ter uma outra condição
social e cultural, muda o seu lugar social, seu modo de viver, sua inserção na cultura
e consequentemente uma forma de pensar diferente. Tornar-se letrado traz
consequências linguísticas, cognitivas. Letramento é o resultado da ação de ensinar
e aprender as práticas sociais de leitura e de escrita. É o estado ou a condição que
adquire um grupo social, ou um indivíduo, como consequência de ter se apropriado
da escrita e de suas práticas sociais. Apropriar-se da escrita é torná-la própria, ou
seja, assumi-la como propriedade. Um indivíduo alfabetizado, não é
necessariamente um indivíduo letrado, pois ser letrado implica em usar socialmente
a leitura e a escritura e responder às demandas sociais de leitura e de escrita
(CRUZ,2007).

Lorenzetti e Delizoicov apud Shen (1975, p. 265) definem alfabetização científica
como: “pode abranger muitas coisas, desde saber como preparar uma refeição nutritiva, até
saber apreciar as leis da física”. Lorenzetti e Delizoicov (2001, p. 47) explicam que “São
necessários especialistas para popularizar e desmistificar o conhecimento científico, para que
o leigo possa utilizá-lo na sua vida cotidiana. Os meios de comunicação e, principalmente, as
escolas podem contribuir consubstancialmente para que a população tenha um melhor
entendimento público da Ciência”.
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Diante o exposto pelos autores, apontamos o conhecimento científico como algo que
abrange todas as esferas do nosso cotidiano, não importando a formação do indivíduo bem
como seu ofício. O Clube de Ciências, por meio de seus associados, busca diminuir a lacuna
entre a ciência produzida nos laboratórios e a ciência do cotidiano. Possibilitando aos alunos
a aptidão para reconhecer e opinar sobre as contribuições da Ciência e da Tecnologia, e seus
prejuízos, seja na agricultura, na indústria, no estilo de vida, alimentação, na política, na
compreensão das desigualdades sociais.
Foi nesse contexto de incentivo ao letramento, literacia ou alfabetização científica
que iniciou esse projeto de implementação do Clube de Ciências. Nesse, os alunos puderam
ser despertados para ciência, como ela é desenvolvida, os objetivos das pesquisas, o público
ao qual ele se destina, bem como, as contribuições e os malefícios da ciência.

2.2 ESPAÇOS ONDE PODERÁ OCORRER O LETRAMENTO CIENTÍFICO
Na busca por um espaço onde poderia ocorrer o letramento científico encontramos
definições que nos auxiliaram no processo de escolha do melhor local para desenvolvermos as
atividades do Clube de Ciências.
Seguindo as definições de Jacobucci (2008) existem diferenças entre os espaços onde
pode ocorrer o letramento científico.
Espaço formal

Espaço não formal

Espaço não escolar

Espaço escolar

Instituições

Não instituições

Instituição de Educação
Básica e Ensino
Superior

Museus, Centro de
Ciências

Praças, Parques, Ruas,
Reservas Ambientais

Fonte: (Jacobucci, 2008).

Habitualmente a aprendizagem ocorre em espaços institucionalizados, como creches,
escolas ou universidades. Para Jacobucci (2008), a aprendizagem não acorre apenas nesses
espaços, usando de suas definições, o Clube de Ciências se insere num espaço não formal de
educação.
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O espaço formal é o espaço escolar que está relacionado às Instituições Escolares da
Educação Básica e do Ensino Superior, definidas na Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional. É a escola, com todas as suas dependências: salas de aula,
laboratórios, quadras de esportes, biblioteca, pátio, cantina, refeitório.
[...] Posto que espaço formal de Educação é um espaço escolar, é possível inferir que
espaço não-formal é qualquer espaço diferente da escola onde pode ocorrer uma ação
educativa (JACOBUCCI, 2008 p.56).

As atividades do Clube de Ciências poderão ocorrer em diversos locais, praças,
museus, feiras itinerantes, espaços de preservação ambiental, de acordo com o planejamento
pré- estabelecido, o que confere ao Clube uma característica peculiar, poder desenvolver a
construção do conhecimento de forma espontânea, coletiva com a flexibilidade e não
padronização dos conteúdos estudados no currículo formal.
Podemos dizer, então, que a educação não formal possui um plano de imanência que
lhe é próprio, em um momento histórico favorável a esse acontecimento. Ao mesmo
tempo, esse novo conceito que é criado, nesse tempo histórico que é atual tem
referências e conceitos que habitam também outro plano da imanência, em um outro
tempo e neste também (GARCIA, 2005 p.33).

Atentamos para o autor, quando este traz a educação não formal com um plano que
lhe é próprio, este nos remete ao ensino que pode ocorrer num Clube de Ciências. O Clube
possui predicados que lhes são próprias. O espaço físico do Clube não possui a formatação de
uma sala de aula, os alunos possuem liberdade para interagir e construir um conceito científico
junto com o professor. Neste aspecto, saímos do ensino tradicional, pautado no professor, giz
e livro didático.
Ramsey (1993) evidência que ensinar ciência é contribuir para a formação de cidadãos
responsáveis, socialmente críticos. Devendo o ensino não ficar confinado ao laboratório, ou
fechado em sala de aula, mas deve abranger todo o meio ao qual o aluno está inserido. Salvador
(2002) corrobora uma vez que considera que as atividades realizadas no Clube podem
incluir visitas a museus, visitas a indústrias, saídas de campo, visitas a reservas ambientais ou
um Clube de Ciências, todas essas atividades visam o letramento científico.
O Ensino de Ciências, nessa perspectiva, deverá contribuir para o entendimento da
natureza em uma relação de complexidade e cumplicidade com o ser humano, abarcando suas
dimensões sociais e culturais como trabalho, sobrevivência, dignidade e educabilidade e
convivência grupal. Essa prática inclui a história de vida dos sujeitos, os modos de vida e
subsistência, tipos de trabalho, suas utopias e configurações da realidade antes de se implantar
a ação (PEREIRA e GHEDIN, 2017).
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No decorrer da pesquisa, os autores nos trazem as preocupações, as reflexões sobre a
importância de uma práxis para um letramento científico que abarque todos os contextos e
cotidiano dos discentes. Assim, podemos inferir que, vivemos um duplo desafio na educação:
adaptar-se aos avanços das tecnologias e orientar o caminho de todos para o domínio e
apropriação crítica desses novos conhecimentos. Áttico Chassot convida a assumirmos
responsabilidade maior no ensinar Ciência, na busca para tornar nossos alunos e alunas, homens
e mulheres mais críticos, com intuito de tornar os estudantes agentes de transformações para
melhorar o mundo em que vivemos (Chassot, 2016, p.84).

2.3 BASES TEÓRICAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UM CLUBE DE
CIÊNCIAS
Na contextualização da história sobre os “Clubes de Ciências” ou “Centros de
Ciências”, temos os autores Borges, Silva e Dias, (2015) os quais traçaram uma linha
cronológica dos fatos que culminaram na implementação dos Clubes de Ciências no Brasil.
Seus estudos remetem ao período da Guerra Fria, as sucessivas mudanças de governos e as
diversas iniciativas de ampliação e renovação da educação científica. Essas mudanças
propiciaram a criação em 1965 de seis centros de ensino de ciências no país. A priori, esses
centros objetivavam a formação continuada de professores e à tradução de projetos curriculares
importados, visando preparar os professores para implementá-los.
No contexto acima descrito, os projetos traduzidos eram testados e depois repassados
aos professores por meio de cursos de capacitação. Os docentes que recebiam o treinamento
eram os disseminadores. Nesse período houve uma grande produção de material didático e o
desenvolvimento de novas metodologias. Mancuso (2015) acresce que os conteúdos
trabalhados na disciplina de Ciências no início da década de 1950, eram focados somente em
aulas teóricas. Nesse contexto, a formação dos futuros professores era deficiente, por focar
aspectos que os levassem a ser meros repassadores do conhecimento, sem dar ao aluno a
abertura ao questionamento, criticidade, e construção do conhecimento científico.
O objetivo do Clube de Ciências na década de 1950 era delineado com o intuito de
preparar o aluno para ser um pequeno cientista, esse contexto estava atrelado ao grande avanço
tecnológico dos Estados Unidos e outros países da Europa. No Brasil, a partir de 1957, foram
criados os primeiros Clubes de Ciências. Na época esses intencionavam para que o aluno se
familiarizasse com o Método Científico através de atividades investigativas (FALZETTA,
2003).
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Muitos estudos e pesquisas foram realizados desde 1957 sobre a importância dos
Clubes de Ciências, sobre o assunto, Oliveira, Pinto e Oiagen, afirmaram:
A utilização dos Clubes de Ciências vem se mostrando eficiente no que diz respeito à
construção de habilidades e competências características da Iniciação à Educação
Científica. A implantação do Clube de Ciências “Tempo de Ciência”, motivada pelo
interesse dos alunos em adquirir novos conhecimentos, corrobora essa afirmação e
demonstra que tal prática é sim uma estratégia que leva o aluno à formação de postura
crítica, reflexiva e científica frente aos problemas atuais (2012, p.12).

Mancuso, Lima e Bandeira (1996) concebe os Clubes de Ciências como espaços
pedagógicos, mas, acima de tudo, como espaços políticos onde os estudantes (e seus
professores, naturalmente) poderão ser acordados para a cidadania. Dentro desse contexto,
considera-se que o Clube de Ciências será um espaço onde os alunos poderão se reunir para
estudar, debater sobre questões que estão em voga, ou assuntos estudados em sala de aula, que
não conseguiram extenuar todos os âmbitos. Também incentivará o docente a participar como
um cidadão crítico e atuante no meio ao qual está inserido. Silva et.al. (2015, p.2) argumenta
que esse ambiente, tendo como base a ciência, a tecnologia, a sociedade e meio ambiente,
poderá fomentar questões científicas que não estão isoladas do contexto social, político,
ambiental e econômico dos estudantes.
Quando levantamos a questão extenuar todos os âmbitos, estamos propondo por meio
da implementação do Clube de Ciências, contribuir para que os assuntos que são trabalhados
em sala de aula, como exemplo, Modelo Atômico, conteúdo abordado no 9º ano das séries finais
do ensino fundamental, nos deparamos com a dificuldade de explicar algo que não é visível aos
olhos. As duas horas semanais, normalmente intercaladas, não serão suficientes para que os
alunos se apropriem de forma científica do assunto abordado. Tal conteúdo poderá ser
trabalhado no Clube de Ciências de forma a incentivar o letramento científico, utilizando-se da
dialética, de metodologias científicas e construção de modelos, que possibilitarão aos alunos a
construção do conhecimento científico sobre modelo atômico.
De prá e Tomio contribuem com as questões levantadas acima, sobre a relevância da
pesquisa,
[...] o ensino de ciências pode contribuir para as crianças perceberem o significado
social dos saberes científicos e tecnológicos em suas ações do cotidiano ao
conhecerem, por exemplo, os modos de produção desses conhecimentos ao longo da
história e na atual sociedade em que vivem. Também, motivá-las para o gosto de
continuar a aprender, com autonomia e crítica, sobre ciência e tecnologia, além da
escola, tornando-se jovens/adultos que visitam espaços informais de educação
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científica, selecionam e leem revistas, jornais, sites, programações de TV, entre outros
(2014, p.180).

Diante o exposto, o objetivo do Clube foi voltar-se para a comunidade onde os alunos
vivem, analisando os fatores que contribuem para o seu desenvolvimento, visando a melhoria
da qualidade de vida. Assim, a escola, estará integrando de forma harmônica à comunidade
onde atua (MANCUSO,1996).
[...] professores e alunos participantes de eventos proporcionados pelos centros de
ciências tornam evidente seu processo de inclusão e crescimento, com consequências
em sua vida pessoal dentro e fora da escola. Seguem algumas expressões (citações
literais) utilizadas pelos entrevistados nas pesquisas realizadas (MANCUSO, 1993,
1996b; MANCUSO, LEITE FILHO, 2006): permite aquisição de “maior visão do
processo educativo”, porque “cresce o interesse por coisas novas”, “amplia
conhecimentos” e favorece “troca de conhecimentos”, “intercâmbio cultural”,
“amizade”, “iniciativa”, “segurança”, “responsabilidade”, “solidariedade”, “mais
ideias”, “novos trabalhos”, “consciência criativa”, “visão diferente”, “cooperação”,
“equilíbrio”, “autoconhecimento”, “maior envolvimento com o processo” e “estímulo
ao crescimento pela mudança”. Além disso, ainda segundo as palavras dos
entrevistados, “diminui a timidez”, “forma consciência crítica e responsável”,
“favorece a tomada de decisões”, “propicia lideranças”, “amplia visão de mundo” e
traz outros benefícios a quem participa, pois “aprende a lidar com público”, “fica mais
estimulado” e “volta-se para interesses da comunidade onde vive, propiciando a
contextualização dos conhecimentos” (2015, p.111).

O Clube de Ciências na Escola Estadual Monteiro Lobato buscou temas, problemas
locais e globais que interferem no cotidiano, positivamente ou negativamente. É um espaço
político, democrático, onde não haverá a hierarquia de uma sala num espaço formal. Os
participantes terão liberdade para buscar os conteúdos que mais lhes interessam, cabendo ao
professor orientador do Clube apenas direcionar os estudos para harmonização e integração da
comunidade escolar. Diante o exposto Silva (2015) corrobora com a relevância da ciência para
os indivíduos,

Conhecer a ciência é importante para que possamos analisar criticamente as
informações que recebemos e as decisões políticas, econômicas e socioambientais que
regem a nossa sociedade e que atingem diretamente todos os cidadãos. Consideramos
que a escola tem um papel fundamental nesse processo. Discutir este tema em um
Clube de Ciências é trabalhar para que estes alunos venham a fazer parte de uma
parcela da população cientificamente educada, capaz de compreender aspectos
científicos e tecnológicos que irão interferir na sociedade (SILVA, 2015 p.107)

Essa fundamentação vem ao encontro com as expectativas da pesquisa, que foi dar à
percepção que o Clube de Ciências contribui para o ensino de Ciências despertando no docente

27
a curiosidade e o incentivando a pesquisa científica. Nesse âmbito temos Paulo Freire, o qual
faz uma contribuição apostando num processo de ensino-aprendizagem dialógico como meio
de transcender essa acriticidade, proposta essa que entrelaça com os objetivos do Clube de
Ciências.
Os Clubes de Ciências podem ser considerados como um dos poucos espaços de
aprendizado onde seus integrantes (professores e alunos) apresentam entusiasmo e
satisfação em aprender e ensinar; e mesmo não havendo uma legislação que os
oficialize, continuam a existir, atingindo a cada dia diferentes espaços e contextos
educativos. A flexibilidade nos horários para a realização do Clube é um atrativo que
possibilita a integração de novos participantes, de modo a somar esforços de todos os
integrantes, permitindo que o Clube não só exista, mas traga a motivação para novas
pesquisas e abordagens (SAVASSA, PUGLIESE, 2016, p.2827).

Estudos realizados no decorrer da pesquisa apontaram o êxito obtido com os Clubes
de Ciências que foram implantados desde 1965 no Brasil. Por acreditar na educação como meio
de transcender os problemas de letramento científico no contexto atual, o Clube de Ciências
pode contribuir com as mudanças no ensino tradicional, que na maioria das escolas de Boa
Vista continua sendo pautado nas aulas teóricas.
Contribuir com a autoestima dos alunos, fará com que estes tenham consciência da sua
capacidade em produzir conhecimento científico e repassá-lo independente do contexto sócio
cultural, econômico ao qual o aluno encontra-se.
O quadro abaixo, mostra de forma sucinta os principais questionamentos e respostas
elaboradas por Mancuso, Lima e Bandeira sobre o objetivo do Clube de Ciências.

Tabela 01: Questionamentos e objetivos do Clube de Ciências conforme livro de Mancuso,
Lima e Bandeira escrito em 1996 para auxiliar professores a implantar e dinamizar Clubes de
Ciências no Brasil.
PRINCIPAIS QUESTIONAMENTOS

SOBRE SÍNTESE DE RESPOSTAS DE ACORDO COM OS

CLUBE DE CIÊNCIAS

OBJETIVOS

O que é um Clube de Ciências?

Um espaço físico (qualquer) no qual as pessoas (alunos
associados) se reúnem para debater interesses comuns
que estejam centrados na discussão de ideias, visando a
uma produção de conhecimentos (científicos).
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Quais os objetivos de um Clube de Ciências?

Estimular o gosto pela investigação científica, por meio
de uma metodologia adequada, desenvolvendo em seus
participantes (alunos e professor) atitudes desejáveis,
tais como criatividade, criticidade, tomada de decisões,
espírito de liderança e de equipe.

Que atividades podem ser realizadas num Clube de
Ciências?

Muitas atividades podem ser desenvolvidas no Clube de
Ciências, tais como: leituras e discussões de temas de
interesse, saídas de campo, sessões cinematográficas,
campanhas de utilidade pública, participação em
palestras, visitas orientadas a museus, universidades,
indústrias, produção de revistas, jornais, textos, murais,
atividades experimentais em redescoberta, projetos de
investigação, gincanas científicas, elaboração de
materiais alternativos de laboratórios, atividades
ecológicas,
atividades
que
envolvam
a
interdisciplinaridade, fazer amigos.

Quais as vantagens de um Clube de Ciências?

Possibilitar a resolução de dúvidas e problemas,
desenvolvimento de habilidades e potencialidades; do
pensamento lógico e raciocínio; aprender a observar,
pensar elaborar conceitos, estabelecer comparações

Fonte: Mancuso, Lima e Bandeira, 1996.

2.4 A ESCOLHA DO MÉTODO PAULO FREIRE
Esta pesquisa encontra-se sustentada na pedagogia crítica de Paulo Freire (2017), por
acreditar no diálogo reflexivo como meio de transcender o ensino bancário. Para o autor, o
diálogo é uma forma democrática de compreender que o outro pode ter concepções diferentes
que poderá trazer entendimentos que não havíamos descobertos. “... o conhecimento é um
processo e, enquanto tal, temos de fazê-lo e alcança-lo através do diálogo (2017, p.63)”.
O Método Paulo Freire5 de alfabetização de jovens e adultos, utilizava o trabalho como
ação no processo de alfabetização. As ações dos sujeitos na sociedade, no seu trabalho e no
processo educativo, no pensamento de Freire, devem estar ancoradas na dialogicidade, na
contextualização, no sentido de encontrar pontos de interligação no que se produz na escola e

Paulo Reglus Neves Freire (1921 – 1997). Seu trabalho de alfabetização teve início no estado do Rio Grande do
Norte. Posteriormente seus ensaios de uma prática educativa levou o autor a atuar e a fazer-se conhecido em muitas
partes do mundo. Em 1963, assumiu a coordenação do Programa Nacional de Alfabetização, promovido pelo
Ministério da Educação com a utilização do método Paulo Freire de alfabetização de adultos. A pedagogia
libertadora ou a teoria dialógica idealizada por Freire, propõe a participação democrática de todos na construção
do conhecimento, que, por sua vez, será compartilhado por todos com o objetivo de estabelecer a eticidade
pedagógica. Freire, traz a ética como dimensão filosófica da educação.
5
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no que se vive cotidianamente em uma circularidade que não permite polarizações
(BEISEGIEL, 2010).
O método do autor, reconhecido mundialmente, foi o escolhido para ancorar a
pesquisa, visto que o Clube de Ciências utilizou do diálogo entre os participantes para o
desenvolvimento das pesquisas e do conhecimento científico. Nesse processo não tivemos uma
hierarquia iniciada na figura do professor. Todos foram atuantes, houve uma troca de
informações, pesquisas sobre fatos cotidianos e ou acontecimentos recentes, num processo
dinâmico e interativo, tendo a democracia a ética e valorização do aluno como agente de
conhecimento.
Segundo Morin (2015) “esse processo do diálogo é circular, passando da separação à
ligação, e da ligação à separação, sendo assim, o processo de conhecimento, permite ao mesmo
tempo, separação e ligação, análise e síntese.
O conhecimento é um processo e, enquanto tal, temos de fazê-lo e alcançá-lo através
do diálogo, através de rupturas, isso não é aceito pela grande maioria dos estudantes
que se acham acostumados a que o professor, hierarquicamente, tenha a verdade, ele
o sábio, e, portanto, não aceitam o diálogo. Para eles o diálogo é sinal de fraqueza do
professor, para eles a modéstia no saber é mostra de fraqueza e ignorância (FREIRE,
2017, p.63).

Utilizando-se da dialética proposta no método de Paulo Freire, o Clube de Ciências
procurou romper com esses padrões impostos. Ao implantar um Clube de Ciências, a instituição
científica e os professores buscaram enriquecer o conhecimento do aluno, contrariando o saber
pronto, ditado pelo professor e aceito sem refutação pelos alunados. Buscou-se demonstrar que
o conhecimento precisa ser construído e reconstruído a cada novo contexto histórico social ao
qual encontram-se os discentes e docentes. Em concordância com Freire, Guedes, acrescenta:
Para pôr em prática o diálogo, o educador não pode colocar-se na posição ingênua de
detentor do saber, ao mesmo tempo, a dialogicidade não nega a validade de momentos
explicativos, em que o professor expõe ou fala do objeto. Para Freire (1996)
professores e estudantes devem ter uma postura dialógica, aberta, curiosa, indagadora
e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O importante é que professor e
aluno se assumam epistemologicamente curiosos (2010, p. 40).

2.5 A IMPORTÂNCIA DA PERGUNTA EM UMA SEQUÊNCIA DE ENSINO
DE CIÊNCIAS
No desenvolvimento das atividades do Clube de Ciências utilizamos a proposta do
Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) por ser pertinente com as convicções de que o
despertar para a ciência deve se dar pela curiosidade, pela manipulação, pela busca de respostas
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as perguntas que formulamos no intuito de ter conhecimento sobre os fatos e fenômenos que
nos cercam.
Carvalho et al. (2017) traz a necessidade da ação manipulativa para a ação intelectual
na construção do conhecimento, tal ação poderá ocorrer por meio de um Ensino de Ciências
por Investigação (ENCI). O Objetivo do ENCI foi não criar expectativas que os alunos iriam
se comportar como cientistas, pois estes não possuem idade e nem conhecimentos específicos
para tal. A proposta do ENCI foi criar um ambiente investigativo no Clube de Ciências, de
forma a despertar no aluno o interesse pela investigação científica.
Machado e Sasseron (2012) veem na sala de aula a possibilidade de construção de
significados e conceitos, onde as perguntas ocorridas entre os alunos e professores se conectam
de forma única na construção do conhecimento. Dessa forma, no Ensino de Ciências por
Investigação a pergunta é um instrumento de diálogo por meio deste se deu o início da
construção de um significado e conceito sobre algo investigado. Paulo Freire e Antônio
Faundez, em seu livro “Por uma pedagogia da pergunta” argumentam que a origem do
conhecimento está na pergunta, ou nas perguntas, ou no ato mesmo de perguntar ( FREIRE,
2017, p.71).
Corroborando com autores, Carvalho et.al. (2017) relata que as “questões” ou
“perguntas” que o professor elaborar deve levar aos alunos a buscar respostas, indagando
sempre, isso fará com que os alunos construam uma linha de raciocínio na constituição de um
conhecimento científico. Ainda sobre esse fator, Carvalho e Sasseron, descrevem sobre a
importância da problematização e as perguntas em sala de aula,
Problematizar é possibilitar ao estudante criar, pensar, explorar toda e qualquer forma
de conhecimento e objetos de seu pensamento na busca pela solução. O espaço de sala
de aula é um espaço de construção coletiva onde os significados são estabelecidos.
Essa essência da significação é também parte importante do trabalho ao olharmos as
perguntas em sala de aula, pois o professor, em sua ação discursiva, pode auxiliar os
alunos no empreendimento da aprendizagem (p.30, 2012).

Mortimer e Scott (2002), narram que para haver um ensino baseado numa sequência
de investigação, faz-se necessário que o professor demonstre suas intenções ao criar um
problema, de forma a despertar nos alunos interesse pela estória científica, considerando o saber
empírico trazido por eles. Nesse percurso os textos, os vídeos e experimentos darão aporte para
que novas hipóteses, novas formas de pensar e falar sejam construídas à luz da ciência. Nesse
contexto, está pesquisa usou como base o Ensino de Ciências por Investigação, dentro de
planejamento didático de Sequências de Ensino Investigativo (SEI). Para Carvalho et. al,
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[...] uma sequência de ensino investigativa deve ter algumas atividades-chave: na
maioria das vezes a SEI inicia-se por um problema, experimental ou teórico,
contextualizado, que introduz os alunos no tópico desejado e ofereça condições para
que pensem e trabalhem com as variáveis relevantes do fenômeno científico central
do conteúdo programático. É preciso após a resolução do problema, uma atividade de
sistematização do conhecimento construído pelos alunos. Essa sistematização é a
praticada de preferência por meio de leitura de um texto escrito quando os alunos
podem novamente discutir, comparando o que fizeram e o que pensaram ao resolver
o problema, com o relatado no texto. Uma terceira atividade importante é a que
promove a contextualização do conhecimento no dia a dia dos alunos, pois, nesse
momento, eles podem sentir a importância da aplicação do conhecimento construído
do ponto de vista social (p.9, 2017).

Sasseron (2008) compreende o ensino de ciências como caminho que leva a
desenvolver atividades investigativas nas quais os alunos são levados a buscar soluções a
problemas propostos. Nesse viés, Freire (2017) traz a importância de o saber científico ser
levado aos alunos de forma que se torne popular, remetendo a importância de valorizar o
conhecimento empírico como forma de transcender tornando-se em sabedoria de ação e
transformação do meio ao qual o aluno está inserido.
Orientado por Freire, defendemos a importância que o aluno descubra “a relação
dinâmica, forte e viva, entre a palavra e ação, entre palavra-ação-reflexão” (2017. p.72), num
ensino problematizador, que tem como objetivo despertar a curiosidade diante dos fatos,
valorizando as perguntas, os questionamentos na construção do conhecimento.
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3 METODOLOGIA
A pesquisa foi qualitativa, do tipo participativa, quando se busca a autenticidade e o
comprometimento, buscando um equilíbrio de ação-reflexão, nas técnicas dialogais ou de
participação (Brandão, 1999). Gil (1999, p.94) corrobora dizendo que “[...] métodos de
pesquisa qualitativa estão voltados para auxiliar os pesquisadores a compreenderem pessoas e
seus contextos sociais, culturais e institucionais”. Para Sampieri (2013 p.33), o enfoque
qualitativo utiliza a coleta de dados sem medição numérica para descobrir ou aprimorar
perguntas de pesquisa no processo de interpretação, podendo desenvolver perguntas e hipóteses
antes, durante e depois da coleta e análise de dados.

3.1 A PESQUISA PARTICIPANTE
a.

Escolha do local da escola

Implantar um Clube de Ciências numa escola pública do estado de Roraima, exigiu
uma longa procura por uma escola que atendesse a alguns requisitos básicos e necessários. A
escola deveria oferecer uma sala que pudesse ocorrer os encontros semanalmente, e que os
trabalhos produzidos pudessem ser armazenados. Mancuso, Lima e Bandeira (1996) citam tais
requisitos como “dificuldades/limitações para manter um clube de ciências”. Outro problema
encontrado antes da implantação, foram as “dificuldades de ordem financeira”. Como a
pesquisa foi desenvolvida em nível de Mestrado Profissional, na aprovação do projeto pelo
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), a pesquisadora assumiu todas as despesas geradas por
transporte dos alunos, lanche e todo o material utilizado para realizar os trabalhos que
corroborasse com a importância do Clube no incentivo ao letramento científico.
Para conhecer as particularidades da Escola ao qual implantamos o Clube de Ciências,
foi realizado uma conversa informal com a direção da escola e com a secretaria, para conhecer
o público ao qual iríamos trabalhar. A escola localiza-se no centro da cidade, no entanto os
alunos que a frequentam moram em bairros diversos da Capital Boa Vista, o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da escola em 2017 foi 5.0 com projeção de
chegar a 6.0 em 2019.
As vagas foram limitadas a 20 alunos seguindo orientações de Mancuso, Lima e
Bandeira (1996). Turma com um número excessivo de alunos dificulta a orientação do
professor orientador do Clube.
A etapa prática da pesquisa se desenvolveu na Escola Estadual Monteiro Lobato,
situada à rua Cecília Brasil,1506 - centro da cidade de Boa Vista. A escolha da escola se deu
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pela estrutura física, que segundo o senso 2018, possui 25 (vinte e cinco) salas de aulas,
laboratório de informática, laboratório de ciências, biblioteca, sala de leitura, área coberta e
área descoberta, espaço verde, condições estas que pudemos desenvolver as reuniões e os
projetos. A escola atende nas modalidades de Educação de Jovens e Adultos, Ensino
Fundamental II e Ensino Médio.

Figura 01: Vista aérea da Escola Estadual Monteiro Lobato, situada à rua Cecília Brasil,1506
- centro da cidade de Boa Vista, onde foram desenvolvidas a pesquisa de dissertação do
Mestrado.

Fotografia: Rogean Caleffi, 2017

Figura 02: Localização de acordo com a imagem do google maps da Escola Estadual
Monteiro Lobato, imagem obtida em internet.
LOCALIZAÇÃO

Fonte: Google maps
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b.

Implementação do Clube de Ciências
Para implementação do Clube de Ciências, foi utilizado como referência o “Guia de

Orientações para Implementação de um Clube de Ciências”6, o livro dos autores Mancuso,
Lima e Bandeira, teses e dissertações sobre implementação de Clubes de Ciências em diversos
estados do país.
Como o projeto de pesquisa envolverá alunos, professores e a comunidade escolar,
antes de iniciar submetemos a pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Ao submeter o
projeto ao CEP, seguiu-se a Resolução CNS nº 510/16 em seu item II.14 define pesquisa
envolvendo seres humanos como: “Pesquisa que, individual ou coletivamente, tenham como
participante o ser humano, em sua totalidade ou partes dele, e o envolva de forma direta ou
indireta, incluindo o manejo de seus dados, informações ou materiais biológicos”.

c.

Práticas utilizadas nos encontros do Clube de Ciências

Levamos aos alunos opções de temas que poderiam ser escolhidos para o estudo
prático. Dentre as diversas opções, os alunos selecionaram como tema do primeiro estudo, o
método de extração do

ácido desoxirribonucléico (D.N.A ou ADN em português) da fruta

banana. Este estudo veio ao encontro com o trabalho que estava sendo desenvolvido na
E.E.M.L. sobre o reaproveitamento de frutas para produção de geleias, sucos e doces, como
alternativa para gerar renda as famílias dos alunos.
Como a escola possui um Laboratório de Ciências e este é equipado com um
microscópio, a segunda atividade selecionada foi “O microscópio e suas funções: investigações
sobre sua funcionalidade e benefícios para a humanidade”.
Assim, foram desenvolvidas duas atividades utilizando o “Ensino de Ciências por
Investigação”. A primeira atividade realizada foi a “Extração do DNA da fruta banana”, a
segunda atividade foi “O microscópio e suas funções: investigação sobre a funcionalidade e
benefícios para a humanidade”.

6

Programa de Desenvolvimento Educacional PDE- Guia de Orientações para Implementação

de um Clube de Ciências – Tese de dissertação – Profª PDE Denise J. Fontana dos Santos –
Guarapuava 2008.
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d. Análise dos dados do método “Ensino de Ciências por Investigação”
Visando analisar qual a contribuição do Clube de Ciência para o letramento científico
de seus sócios, esta pesquisa ancorou-se em Bogdan e Biklen (1994), por ser qualitativa, tendo
a base empírica, expositiva e interpretativa. Ela seguiu as seguintes etapas:
-

Aplicação do pré-teste (ANEXO 03), com perguntas abertas e fechadas. Este

instrumento foi estruturado em dez questões.
-

Aplicação do pós-teste. Este foi depois de serem desenvolvidas duas sequências

de ensino por investigação (SEI). A escolha das mesmas perguntas teve como objetivo verificar
se as atividades desenvolvidas no Clube de Ciências contribuem para o incentivo ao letramento
científico.
A escolha desses instrumentos de coleta de dados buscou conhecer os conhecimentos
prévios dos alunos, que segundo Ausubel (1978, apud Moreira, 2006), são os conhecimentos
que influenciam na aprendizagem dos alunos, em busca da construção de novos significados.
O desenvolvimento da SEI foi baseado em Carvalho et al. (2017) que recomendam
quatro etapas para analisar as interações ocorridas entre docentes e discentes. São elas: 1ª Etapa
- inicia-se por um problema ou desafio a ser investigado, o qual poderá ser experimental ou
documental; 2ª Etapa - busca para resolução do problema; 3ª Etapa - organização do
conhecimento construído pelos alunos; e 4ª Etapa - escrever ou desenhar o conhecimento
construído no decorrer da SEI.
A avaliação da SEI teve início quando o “problema” foi exposto juntamente com o
material didático que forneceu condições para que o aluno resolvesse a situação colocada. Esse
material, deve permitir aos alunos certa variedade de ações para estruturar o conhecimento
individualmente.
A etapa seguinte, foi a resolução do problema. Para tanto, foram avaliadas as ações
manipulativas para o levantamento de hipóteses, deixando os conceitos para os próximos
passos. No decorrer dessa etapa, a pesquisadora/orientadora debruçou atenção na verificação
do entendimento dos alunos sobre o problema proposto.
As respostas foram analisadas de forma qualitativamente. Para Sampieri (2013 p.417),
os dados qualitativos buscam obter dados que serão transformados em informações, de pessoas,
seres vivos, comunidades, contextos ou situações de maneira profunda; nas próprias “formas
de expressão” de cada um deles. Quando se referem a seres humanos, os dados que interessam
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são conceitos, percepções, imagens mentais, crenças, emoções, interações, pensamentos,
experiências, processos e vivencias manifestadas na linguagem dos participantes.
Elaboramos um quadro para cada questão abordada nos questionários “pré-teste” e
“pós-teste”. Para realizar a análise de cada questão, optamos por não modificar nem corrigir as
respostas dos alunos, sempre que tais respostas estiverem “entre aspas” queremos informar que
o texto foi transcrito de forma idêntica ao questionário respondido. Ainda, visando respeitar a
privacidade de cada aluno, esses serão apresentados utilizando-se a palavra “Aluno” com um
referencial numérico, por exemplo, Aluno 1, Aluno 2, sucessivamente. O uso de três asteriscos
(***) nos quadros será para destacar o Aluno que não estava presente no pós-teste.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa foi realizada durante o período de 15 de agosto à 24 de outubro de 2018,
constituindo-se de nove encontros. Entre esses encontros, dois tiveram como objetivo
divulgação e esclarecimentos sobre os objetivos de um Clube de Ciências. Os demais encontros
foram realizados com os alunos, sendo uma vez na semana com a duração de uma hora e trinta
minutos, no turno contrário ao qual o aluno estava matriculado.

4.1 – Etapas da implementação do Clube de Ciências da EEML
Fluxograma descritivo das etapas desenvolvidas para a implantação do Clube de Ciências
Monteiro Lobato, no período de agosto a outubro de 2018.

1ª etapa
• Reunião
com os
professores
de Ciências
da E.E.M.L.

2ª etapa

3ª etapa

• Divulgar na
escola para
os alunos do
6º ao 9º ano
a
implantação
do Clube de
Ciências.

• Reunião
com os
alunos
interessados
em
participar
do Clube de
Ciências.

4ª etapa
• Início das
atividades
do Clube de
Ciências
utilizando o
ENCI.

Fonte Autora (2018)

a.

Primeira etapa
Iniciamos as atividades com uma reunião com os professores que ministram a

disciplina de Ciências na Escola Estadual Monteiro Lobato, para explicar o que é um Clube de
Ciências e como se daria sua dinâmica.

b.

Segunda etapa
Foi divulgado nas salas de aula com os alunos do 5º ao 9º ano das séries finais do

Ensino Fundamental sobre os Clubes de Ciências existentes e suas contribuições para o ensino.
No primeiro contato, o objetivo foi despertar no aluno o interesse para participar do
Clube de Ciências. Foram fornecidas informações sobre os possíveis dias e horários de
funcionamento, métodos e atividades, objetivos e resultados esperados com a implementação
do Clube de Ciências.
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Foi divulgado nas salas de aula o período de pré-inscrição para o Clube. Os alunos
interessados preencheram uma lista com os seus dados para que pudéssemos encaminhar uma
carta convite. Os responsáveis compareceram à escola para maiores informações sobre o
funcionamento do Clube de Ciências, seus objetivos, e o envolvimento dos seus filhos nas
atividades que foram desenvolvidas. Nessa explanação à comunidade escolar foi esclarecido as
definições do Clube e a necessidade de encontros no horário oposto ao qual o discente esteja
matriculado, sendo assim se o aluno estuda no período matutino, este irá participar do Clube
no horário vespertino. Diante do esclarecido, foi iniciado o processo de dinamização e
funcionamento do Clube.

c.

Terceira Etapa
Foi marcada uma reunião para estabelecer junto aos alunos o local, o horário, os dias

possíveis, ideias e opiniões foram aceitas. Afinal, esse é o papel do Clube de Ciências, ouvir
questões levantadas pelos alunos e direcioná-las para futuras pesquisas. Tudo o que ocorreu
nessa reunião foi registrado em livro ata, nesta ocasião foram discutidas as regras que regeram
o Clube.
d.

Quarta etapa
Após seguir as etapas anteriores, foi dado início as atividades práticas do Clube. Sendo

a primeira escola estadual no município de Boa Vista a ter um Clube de Ciências, julgamos
pertinente realizar atividades investigativas no intuito de despertar o interesse do aluno pelo
Clube. As atividades investigativas possuem como ponto de partida um problema a ser
resolvido, tendo como base o conhecimento prévio do aluno.

4.2 – AS DIFICULDADES DE SE IMPLANTAR UM CLUBE DE CIÊNCIAS
Num cenário marcado pelas dificuldades enfrentadas nas escolas do estado de
Roraima, o desafio de implantar e dinamizar um Clube de Ciências exigiu muito empenho.
Mudar uma visão estigmatizada que retornar no horário oposto ao qual o aluno está matriculado
não seria para realizar atividades de complementação ao conteúdo estudado no período
matutino, visto que o Clube teve suas atividades desenvolvidas no período das 13:30 às 15:30,
demandou cuidado e planejamento por parte da pesquisadora.
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A primeira missão foi reunir os professores da disciplina de Ciências para explanar os
objetivos e metas do Clube e sua importância para a comunidade escolar. No momento da
divulgação para a implantação do Clube a escola contava com três professores de Ciências e
uma professora coordenadora do laboratório de Ciências. Participaram da reunião a
coordenadora do laboratório de Ciências e duas professoras, conforme mostra a Figura 03.
Figura 03: Em pé a pesquisadora, a direita da pesquisadora a professora
coordenadora do laboratório de Ciências, a esquerda da pesquisadora, duas professoras da
disciplina de Ciências da E.E.M.L.

.

Fonte Autora (2018)

Embora foram ofertadas vinte (20) vagas para os alunos do 6º ao 9º ano, tivemos a
participação nas atividades de apenas seis (06) alunos dos dez (10) que efetivaram a inscrição.
Desses, quatro alunos cursavam o 6º ano e dois alunos o 8º ano das séries finais do ensino
fundamental. Esses estudantes apresentavam idades entre 12 e 14 anos.
Esse baixo número de alunos participantes, evidenciou a necessidade de mais palestras
de divulgação e esclarecimento. O deslocamento do aluno de sua residência para escola no
contraturno ao qual ele está matriculado para participar do Clube denotou ser um problema,
pois, o estado não subsidia as passagens de ônibus, gerando assim um gasto extra para os
responsáveis pelo aluno participante. Enquanto as aulas foram desenvolvidas pela
pesquisadora, esse custo adicional ficou ao seu encargo. A escola na qual implantamos o Clube
de Ciências desenvolve vários projetos, dentre eles está a elaboração de trabalhos para Feira
Estadual de Ciências. A escola utiliza o tema gerador da Semana Nacional de Ciências e
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Tecnologia (SNCT) para nortear os trabalhos que serão desenvolvidos no ano letivo
corrente.
Os professores da escola trabalham no contraturno com os alunos interessados em
desenvolver pesquisa científica para SNCT. Este fato pode ter feito com que vários alunos não
se interessassem em participar do Clube de Ciências, por desconhecimento, acreditando que
seria uma continuação dos projetos ao qual os alunos já desenvolviam com seus professores.
Além disso, após o período de divulgação na escola tivemos o recesso escolar, que
trouxe prejuízos ao desenvolvimento da pesquisa. A intenção era que as atividades
desenvolvidas no Clube fossem divulgadas entre o meio escolar, disseminando a curiosidade e
o desejo dos alunos em participarem do Clube. Ao retornarmos com as atividades do Clube em
quinze de agosto de dois mil e dezoito, o prazo para desenvolver as atividades e divulgar na
escola ficou reduzido, deixando de cumprir o objetivo ao qual tínhamos almejado, pois, no final
do mês de agosto corrente houve a culminância dos projetos desenvolvidos pelos alunos para
escolha dos trabalhos que participariam do SNCT 2018 promovido pela Universidade Estadual
de Roraima em parceira com a Secretaria Estadual de Educação e Desenvolvimento.
Ao fato do tempo escasso, podemos inferir que se trata de normativas impostas nas
escolas tradicionais, cabendo aos alunos e professores a adequação desse tempo para
desenvolverem seus trabalhos. Pinho e Souza (2015) em seu artigo intitulado, “O tempo escolar
e o encontro com o outro: do ritmo padrão às simultaneidades”, evidencia a história do tempo
no contexto escolar, mostrando que o estabelecimento de normas e horários para o
desenvolvimento da aprendizagem por vezes pode acarretar inadequação dos projetos a serem
desenvolvidos. Para as autoras,

A pedagogia coletiva começa a se institucionalizar com a adoção dos métodos mútuo
e simultâneo, que passam a configurar novas formas de organização escolar. A
pedagogia coletiva deu origem à organização da classe de alunos, que passou a
conformar a matriz constitutiva da escola pública primária, tendo por princípio a
homogeneidade (das normas, dos espaços, dos tempos, dos alunos, dos professores,
dos saberes e dos processos de inculcação).

As autoras referem-se ao ensino primário, no entanto nas séries finais do ensino
fundamental também seguimos as mesmas normativas, e mesmo o Clube de Ciências
empregando o espaço educacional não formal, estamos inseridos dentro de uma escola, o que
nos levou a cumprir o cronograma pré-estabelecido pela instituição.
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4.3 DIAGNÓSTICO DO INTERESSE DOS ALUNOS EM PARTICIPAR DO
CLUBE DE CIÊNCIAS COMO PROCESSO NA CONSTRUÇÃO DO
CONHECIMENTO CIENTÍFICO
Os estudantes fazem novas descobertas sobre o mundo que os cercam a cada dia, essas
descobertas acontecem em sala de aula, em casa, utilizando-se de aparelhos celulares ou
programas de televisão, dentre outras mídias. O Clube de Ciências é o lugar ideal para ampliar
essas descobertas, neles os estudantes são convidados a vivenciarem experiências por meio de
um ensino investigativo que busca a construção do conhecimento científico.
No ensino por investigação o professor tem condições de inovar, de utilizar os assuntos
que estão em voga, que foram abordados em sala de aula num contexto diferenciado. Para
Sasseron (p.122), o ensino por investigação da subsídios ao professor de assessorar o aluno na
construção de novos conceitos científicos.
Carvalho em seu artigo discorre sobre a importância do olhar diferenciado e cuidadoso
do professor na escolha dos temas que serão trabalhados em sala de aula, esse mesmo cuidado
foi tido na escolha dos assuntos que seriam trabalhados no Clube de Ciências, já que um dos
objetivos da implantação e dinamização do Clube é verificar o letramento científico dos alunos
participantes.
A condição necessária, no ensino de um dado conteúdo de Ciências, é que estas
propostas inovadoras sejam compostas de atividades de ensino que permitam aos
alunos combinar o conhecimento científico que está sendo ensinado com a habilidade
de tirar conclusões baseadas em evidências, de modo a compreender e ajudar a tomar
decisões sobre o mundo e as mudanças nele provocadas pela atividade humana. É
necessário também que estas atividades possibilitem o engajamento reflexivo de
estudantes em assuntos científicos que sejam de seu interesse e preocupação
permitindo aos alunos compreenderem Ciências e suas tecnologias (CARVALHO,
2007, p.45).

A escolha da atividade extração do DNA da banana, emergiu da necessidade de
aprofundar o conteúdo que já havia sido trabalhado em sala de aula. Pois no ano de dois mil e
dezoito a E.E.M.L. estava trabalhando a conscientização da utilização das frutas abundantes
em nosso estado.
No decorrer dos encontros os alunos tiveram informações da existência de um
microscópio no laboratório de ciências. Sabemos que o mundo microscópico fascina e desperta
o interesse dos alunos, diante da observação do interesse em utilizar o microscópio, foi
elaborado uma atividade utilizando a SEI.
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a. Atividade Experimental de Extração do DNA da Banana
O ensino de genética geralmente tem sido apresentado sem conexão com o cotidiano
dos educandos, limitado à um aglomerado de informações a serem memorizadas
(KRASILCHIK, 2004). Giordan e Vecchi (1996) afirmam que novas informações que não
forem relacionadas a conhecimentos prévios são rapidamente esquecidas pelos estudantes.
Diante disso, o uso de estratégias investigativas pode tornar a ação de aprender esses conceitos
mais ativa e funcional ao dinamizar o processo de ensino e aprendizagem, contribuindo para
um maior aprendizado dos educandos ao proporcionar que eles se envolvam mais no processo
de reorganização de seu conhecimento. A abordagem investigativa surge como uma
possibilidade para o ensino da genética e, nessa perspectiva, permite experiências nas quais é
possível o estudante dar um contexto ao tema ao associá-lo às circunstâncias do cotidiano.
Utilizando uma Sequência de Ensino por Investigação (SEI), a pesquisa teve como
objetivo mostrar a construção do conceito de ADN durante o desenvolvimento de uma
sequência de ensino por investigação com alunos participantes do Clube de Ciências.
Diante das perspectivas geradas pelas inúmeras possibilidades da utilização do ADN
na rotina da vida diária, justificam-se investigações que abordem o ensino desse conceito
biológico. A importância da compreensão do conceito de ADN pela comunidade escolar se
justifica porque esse percorre diferentes setores da sociedade: na polícia e no sistema judiciário
(rastreamento de ancestrais; verificação da identidade de uma pessoa; comprovação da
paternidade de uma criança); na arqueologia (gravação dos códigos genéticos de formas de vida
que são centenas de anos mais velhas; servir de referência futura para pesquisadores ou estudo
das origens das diversas espécies); na medicina (detecção da presença de vírus e mutações que
ocorrem nas células; teste genético pré-natal, usado pelos médicos para verificar o percentual
de risco de o bebê desenvolver doenças incuráveis ou muito complexas); na botânica (produção
de alimentos transgênicos) (FERREIRA e NETO, 2003).
A SEI foi organizada em três momentos diferentes: i) problematização inicial e
elaboração de hipóteses pelos estudantes, ii) organização do conhecimento e a atividade
experimental e iii) aplicação do conhecimento. Foram necessários quatro encontros de noventa
minutos, descritos a seguir:
i)

Para a Problematização inicial foi realizada uma aula dialogada na qual se perguntou

aos estudantes as seguintes questões: O que é ADN? Qual a relação do ADN com a
hereditariedade? Qual a aplicação prática do estudo do ADN no seu cotidiano? Vocês já
fizeram atividade experimental sobre ADN na escola?
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ii)

Na segunda aula, foi realizada a Organização do conhecimento: para essa aula teórica

foram utilizados textos explicativos sobre ADN, o estudo da Genética e da Biotecnologia no
cotidiano, bem como sobre os procedimentos de Extração de ADN. Também realizada a
Atividade Experimental da Extração de ADN.
iii)

Na última aula, a Aplicação do conhecimento, os estudantes foram orientados a

construir um texto: “Elabore um texto dissertativo sobre o que você aprendeu sobre o ADN.
Seu texto deve conter: a) O que é ADN. b) ADN e hereditariedade. c) Aplicações do estudo do
ADN na sua vida diária”. Ao final da aplicação da sequência didática, houve discussão das
sínteses descritivas produzidas e foram levados aos estudantes vários textos com abordagem
do conceito atual de ADN, especificamente questões atuais sobre assuntos relacionados à
genética.
Carvalho et al. (2017) demonstra essa sequência de atos que devem ser seguidos para
que o problema proposto numa atividade seja solucionado à luz da ciência. Assim, a análise
dos resultados e as discussões desse experimento foram desenvolvidas a partir das questões
problematizadoras a seguir: O que é o ADN? Qual a relação do ADN com a hereditariedade?
Qual a aplicação prática do estudo do ADN no seu cotidiano? Vocês já fizeram atividade
experimental dobre ADN na escola?
Os participantes deram como respostas, por exemplo, que “ADN é onde se encontram
as informações genéticas de quem somos e as heranças que recebemos de nossos pais”, que “é
o meio mais óbvio de saber quem é a mãe ou pai de uma criança”. Outros participantes
escreveram que o ADN é “para descobrir quem é um criminoso”, “pelo teste de ADN
conseguimos saber quem é da família biológica”, “fazemos esse teste (ADN) por meio do
sangue”. Cada aluno explicitou suas ideias para a resolução das questões problematizadoras,
havendo grande interação e busca de auxiliar e complementar as respostas que estavam sendo
apresentadas.
No entanto, pode-se observar que existe uma concepção predominante, no qual
qualquer problema seria resolvido por meio de um teste de ADN, sem explicitar em que consiste
tal exame. Para Bachelard (1996), esse conhecimento pragmático, que se traduz na busca de
um caráter com uma função de utilizar-se de um fenômeno como princípio de explicação,
constitui um dos principais obstáculos epistemológicos para o conhecimento científico.
Termos como “teste de ADN” se limitam a meras expressões que não são
autoexplicativas. Na perspectiva da educação científica formal não se pode esperar que o aluno
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sozinho, sem a mediação de um professor, compreenda o significado dessa expressão e
reformule suas percepções iniciais. Diante disso, Paiva e Martins (2005, p. 15) assinalam:

[...] O professor deve agir com cautela, pois as ideias dos estudantes podem se
constituir tanto um obstáculo quanto um ponto de partida para o entendimento do
assunto. Assim, a sondagem sobre os conhecimentos prévios dos estudantes, antes de
se iniciar um determinado conteúdo, facilita bastante o trabalho do professor, pois ele
tem a possibilidade de adaptar o tema de forma a atender melhor às necessidades dos
alunos (PAIVA; MARTINS, 1999, p. 15).

De acordo com Ayuso e Banet (2002), alguns fatores que podem influenciar as
concepções dos estudantes sobre a herança biológica nos ajudam a entender a concepção de
transmissão da informação genética pelo sangue e também as frequentes incoerências entre os
resultados das diferentes questões. Diante dos termos utilizados pelos alunos, “teste de ADN”
e “exame de sangue”, percebeu-se a relevância do levantamento das concepções prévias de
cada aluno durante o desenvolvimento da SEI e à própria construção do conhecimento do
estudante.
Amabis (2001) afirma que essas concepções são construídas pelos alunos por meio,
principalmente, da mídia que acaba sendo um importante meio de divulgação dos conteúdos
relacionados à genética, tornando esses conhecimentos popularizados. Assim, a escola precisa
acompanhar esse avanço remodelando-se cada vez mais. Logo, esse contato inicial, direcionado
ao conhecimento das concepções prévias dos alunos, foi bastante favorável e concentrado em
discussões entre as equipes formadas, por ter sido o primeiro contato com o tema. O
aprofundamento e desenvolvimento de conhecimentos foram mais abordados no decorrer das
aulas.
Observa-se também, que nas respostas dadas pelos participantes, os mesmos
discursam sobre o ADN humano, mas não o ADN presente em outros seres vivos. Nesse
momento, o professor faz a proposta de extrair o ADN da fruta banana. Os estudantes
demonstraram motivação em participar, pois seriam utilizados os equipamentos do laboratório
de ciências, os quais estes ainda não haviam manipulado em sua vida acadêmica.
Carvalho et at. (2017) e Clement et al. (2015) associam-se quando colocam a situação
problema como uma atividade que deve ser desenvolvida na sala de aula, incumbindo ao
professor o domínio do processo de aprendizagem. Para eles, no ensino por investigação, os
estudantes devem ter o papel ativo, exprimindo e debatendo seu ponto de vista, tendo autonomia
para construir resoluções para os problemas.
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Ao iniciarmos o segundo momento, julgamos pertinentes as palavras de Clement et al.
(2015, p. 134), por vir de encontro com a proposta em desenvolvimento.

[...] a capacidade para o trabalho em grupo configura-se, inicialmente, em um
conhecimento a ser construído e aprimorado ao longo do tempo. Assim, para a
construção de conhecimento em sala de aula são importantes atividades que
proporcionam a interação social, particularmente, aquelas que permitem. [...] o
diálogo, a cooperação e troca de informações mútuas, o confronto de pontos de vista
divergentes e que implicam na divisão de tarefas onde cada um tem uma
responsabilidade.

Para atividade experimental, foi levado no segundo encontro, um roteiro de
procedimentos para que os estudantes participantes pudessem nortear sua atividade. Este
engloba todos os materiais necessários e os procedimentos nos quais eles utilizaram para
desenvolver a pesquisa. Foram formadas duas equipes, uma com três alunos e outra com quatro
alunos. A pesquisadora solicitou que os grupos realizassem a leitura das orientações,
identificassem os materiais necessários e realizassem o experimento. Neste momento os
participantes dispuseram da oportunidade de manipular o material e criar suas hipóteses sobre
a necessidade de utilização dos mesmos.
Uma aula onde os estudantes possuem materiais que possam ser manipulados terá
maiores chances de sucesso, tendo em vista as reais possibilidades de desenvolvem ações que
lhes propiciem a construção de um saber consistente e significativo (Piaget, 1971), como
observado na Figura 04, após a leitura das instruções, os alunos desenvolvem a atividade
proposta realizando a maceração e adição da substância extratora de DNA. Na Figura 05
observa-se a manipulação de tubos de ensaio, béquer, entre outros elementos necessários para
o desenvolvimento da atividade prática a qual uma SEI propõe. Com o objetivo de despertar o
senso de responsabilidade, acompanhados pela pesquisadora, ao término das atividades os
alunos realizaram a limpeza e organização dos instrumentos utilizados no experimento, como
mostra a Figura 06.
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Figura 04: Maceração da fruta banana e adição da solução extratora de DNA, realizada pelos
alunos participantes do Clube de Ciências Monteiro Lobato, Boa Vista – RR.

Fonte: Autora (2018)

Figura 05: Estudantes realizando o experimento de extração do DNA, manipulação de béquer,
álcool e banana macerada no Clube de Ciências Monteiro Lobato, Boa Vista – RR, durante a
atividade experimental de extração do DNA da fruta banana.

Fonte autora (2018)
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Figura 06: Limpeza e organização da sala após a realização da atividade experimental de
extração do DNA da fruta banana no Clube de Ciências Monteiro Lobato, Boa Vista – RR.

Fonte Autora (2018)

Para Moreira (2007), uma necessidade nos atuais contextos educacionais é a
compressão de temas atuais, como por exemplo, genética, teste de ADN e biologia forense, por
meio de metodologias que melhorem a relação do ensino e aprendizagem. Também existe a
necessidade da reflexão dessas práticas pedagógicas diante das dificuldades em direcionar o
saber científico aos estudantes. Dessa forma, pode-se enfatizar a importância em desenvolver
atividades em que os estudantes sejam envolvidos no processo de aprendizagem, como por
exemplo, a atividade prática experimental da extração do ADN da banana. Nessa atividade
observou-se que por mais simples que fossem os questionamentos feitos já existiam algumas
ideias prévias a respeito do tema e, novamente, evidenciamos a relevância dessas para a
construção e aprofundamento do conhecimento acerca do conceito estudado.
Conforme Carvalho et. al. (2017) no final das atividades desenvolvidas, uma avaliação
se faz necessária. Para a autora, esta pode-se dar de diversas formas, incluindo um questionário,
o qual foi escolhido para averiguar o aprendizado de conceitos, termos e noções científicas.
No contexto acima disposto, da SEI para o Clube de Ciências, foram feitos os seguintes
questionamentos aos estudantes: Por que é necessário macerar a banana? Em que etapa do
procedimento ocorre o rompimento das membranas das células da banana? Qual a função do
sal de cozinha? Qual a função do detergente? Por que você não pode ver a dupla hélice do ADN
extraído? Qual o papel do álcool?
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Para responder às perguntas, os participantes necessitaram recorrer a textos que foram
levados e outros na internet, como podemos observar na Figura 07, os participantes reunidos
debatendo, pesquisando e elaborando síntese sobre a atividade desenvolvida.

Figura 07: Participantes debatendo, pesquisando e elaborando síntese sobre a atividade
experimental de extração do DNA da fruta banana no Clube de Ciências Monteiro Lobato,
Boa Vista – RR.

Fonte: Autora (2018).

No terceiro encontro, os participantes e a pesquisadora, fizeram um círculo, para que
todos pudessem compartilhar os conceitos aprendidos no decorrer da SEI.
Nesse momento foi possível observar que a equipe “A” assim designada, com quatro
integrantes, conseguiu obter uma boa assimilação da proposta do ensino. No entanto, a equipe
“B” composta por três integrantes não obtiveram tanto êxito na construção de conceitos
científicos, mas conseguiram explicar usando palavras mais simples. A equipe A, quando
questionada sobre a necessidade de macerar a banana, em uma das respostas, fez a colocação:
“porque a estrutura da banana é rígida, seja macerada para facilitar a extração do ADN”. A
equipe B, disse que “seria melhor para o experimento dar certo”.
Zerlottini e Neves (2017) afirma que no ensino por investigação, ao se apresentar um
problema, o aluno não deve chegar a sua solução de forma imediata ou automática. Para que
ele seja resolvido é necessário um processo de reflexão e tomada de decisões. Por isto, esta
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estratégia de ensino estimula os alunos para a reflexão, o debate, a formulação de hipóteses,
confirmação ou refutação das mesmas e aplicação deste conhecimento em outras situações.
Sobre o questionamento: em que etapa do procedimento ocorre o rompimento das
membranas das células da banana? A “ equipe A” disse que na primeira etapa, de maceração.
A “equipe B” não conseguiu responder, mas entenderam por meio da explicação dos
participantes da “equipe A”. Na pergunta: qual a função do detergente? A equipe A, respondeu:
“porque quebra a gordura das membranas das células”. A equipe B não respondeu. Nesse
momento, houve uma discussão e maior esclarecimento por parte da professora orientadora
sobre o que são as gorduras (lipídios) presentes nas células.
Na questão da função do sal de cozinha no experimento, foi possível observar que
apenas os alunos do 9º ano tiveram a compreensão científica, pois, já estudaram sobre íons.
Sendo assim, os integrantes da equipe A responderam: “Quando dissolve na água contribuem
com íons positivos que neutralizam a carga negativa do fosfato de ADN”. A equipe B, formada
por integrantes do 6º ano não conseguiu responder a essa questão. Observou-se que será
necessário um experimento e estudo maior com esses integrantes, dada a idade e ano ao qual
se encontram.
Para Caballer e Gimenez (1992), quando estudantes não conseguem relacionar de
forma correta alguma resposta, isso ocorre porque ao longo da vida escolar os processos de
aprendizagem não conseguem incorporar de forma lógica e constantes os conhecimentos. Nos
trabalhos de Banet e Ayuso (1995) – os alunos acreditam que as células que possuem material
genético encontram-se no sangue e no sistema reprodutivo.
Questionados sobre o porquê não dava para ver a dupla hélice do ADN extraído, a
equipe A, respondeu, “porque as moléculas são tão pequenas que não é possível a olho nu”. A
equipe B concordou com a resposta dos integrantes, e acrescentaram só terem visto nos livros
e na internet.
A análise das respostas das equipes A e B mostram o entendimento “correto” por parte
dos estudantes com relação à questão sobre o por que não conseguimos enxergar a dupla hélice
do ADN extraído. Entretanto durante as discussões em sala, percebemos a superficialidade das
respostas. Dessa forma, há uma visão limitante do entendimento com relação a esses outros
fatores que são essenciais para a compreensão dos processos e conceitos que envolvem o tema
ADN.
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Nessas circunstâncias, apoiamos Baker e Lawson (2001), quando estes afirmam que
uma grande parcela das pesquisas atuais da área de ensino de genética parte da identificação de
tais problemas para propor metodologias e abordagens diferenciadas que possibilitem reduzir
as dificuldades dos professores em converter a aprendizagem em algo significativo para o
aluno.
Ao final da aplicação da sequência, como demonstra a Figura 08, houve discussão das
sínteses descritivas produzidas e foram levados aos estudantes vários textos com abordagem do
conceito atual de ADN, especificamente questões atuais sobre assuntos relacionados à genética.
Ficou evidenciado o aumento conceitual em relação ao ADN. Eles argumentaram que o ADN
integra o material genético e é uma molécula biológica responsável pela passagem das
características de pais para filhos. Os estudantes investigados passaram a entender a estrutura
da molécula de ADN, em conformidade com o modelo7 aceito atualmente e expressaram novos
questionamentos como, quais outros testes são feitos a partir da análise da molécula de ADN.

Figura 08: Os alunos do Clube de Ciências Monteiro Lobato, Boa Vista – RR, durante a
produção das sínteses descritivas, uma das sequências necessárias da SEI.

Fonte: Autora (2018)

7

O modelo aceito atualmente da molécula de ADN é o mesmo descrito em 1953 no artigo do biólogo James

Dewey Watson e do físico e bioquímico Francis Harry Compton Crick, publicado no periódico Nature.
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b. Atividade Experimental “O microscópio e suas funções: investigações sobre sua
funcionalidade e benefícios para a humanidade”
Desde a invenção do microscópio em 1951 pelos holandeses Hans Janssen e seu filho
Zacarias, fabricantes de óculos, muitos avanços tivemos. Graças a essa invenção, hoje é
possível visualizar células, vírus, fungos de forma a contribuir com a ciência na prevenção e
tratamento de doenças que antes eram fatais.
Poder levar hipótese e indagações aos alunos participantes do Clube de Ciências,
torna-se uma dinâmica importante no ensino de ciências por investigação. Nessa ótica temos
Trivelato e Tonidandel que corroboram dizendo:

[...] uma característica marcante nas atividades investigativas é a preocupação com o
processo de aprendizagem dos estudantes, que têm seu Ensino por investigação: eixos
organizadores para sequências de foco deslocado da aquisição de conteúdos
científicos para a sua inserção na cultura científica e para o desenvolvimento de
habilidades que são próximas do “fazer científico”. É importante que, além dos
aspectos relacionados aos procedimentos como observação, manipulação de materiais
de laboratório e experimentação, as atividades investigativas incluam a motivação e o
estímulo para refletir, discutir, explicar e relatar, o que promoverá as características
de uma investigação científica (TRIVELATO, TONIDANDEL, 2015, p.103-104).

Chinn e Malhortra (2002) explicitam que uma atividade para ser considerada como
investigativa, os alunos necessitam ter acesso a dados para que possam criar hipóteses para a
resolução do problema, nesse contexto o uso das teorias se faz necessário na produção do
letramento científico.
Na elaboração da SEI, o professor, por meio de questionamentos deve dar ao aluno
autonomia para explicar um fato ou questão, reconhecendo a fragilidade na articulação das
palavras, que por vezes podem ser contraditórias, porém necessárias na construção das
hipóteses. Para Carvalho (2007), quando há interação entre professor e alunos, estes conseguem
conjecturar novas ideias além da oportunidade de utilizar uma linguagem de enculturação
científica.
Quando planejamos uma SEI, devemos levar em consideração as perguntas que serão
colocadas aos alunos, pois, desta é que surgirão novos conhecimentos, como diz Machado e
Sasseron (2012),
A etapa de criar o problema é essencial para uma aula investigativa, pois se o problema
não for bem compreendido, as etapas do ciclo se diluem. Verificar o conhecimento
prévio do aluno é também uma parte da criação do problema, pois, sem esse
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conhecimento prévio, não se reconhece o problema proposto, e o aluno precisa
reconhecer o problema e tê-lo para si de modo a se engajar na sua resolução.

Quando a pergunta é utilizada numa aula, esta traz em suas entrelinhas a necessidade
e o desejo de conhecer alguma coisa. Sendo considerado por diversos autores como a parte
fundamental no processo investigativo.
A SEI foi organizada em três momentos: i) problematização inicial e elaboração de
hipóteses pelos estudantes, ii) organização do conhecimento e a atividade experimental e iii)
aplicação do conhecimento. Foram necessários três encontros de noventa minutos, descritos a
seguir:
i)

Para a Problematização inicial, foi utilizado o Datashow para projetar imagens

ampliadas em microscópio. Nesse momento os alunos participantes serão instigados a levantar
hipóteses sobre a imagem projetada. Ainda na problematização inicial serão feitas as seguintes
perguntas: Vocês acreditam em mundo microscópico? Como podemos observar o universo que
não é visível a olho nú? A invenção do microscópio trouxe benefícios a humanidade? Vocês
já observaram alguma lâmina no microscópio? Qual a função do microscópio? Quais os tipos
de microscópio existentes?
ii)

Na segunda aula, foi realizada a Organização do conhecimento: foi passado um

vídeo de duração de 8’21” com explicação das partes do microscópio, seguido de um texto
sobre a importância do microscópio para humanidade. Após assistirem o vídeo e realizarem a
leitura do texto, os alunos tiveram a oportunidade de preparar e manipular lâminas no
microscópio para observarem células da mucosa bucal, do tecido nervoso e hemácias.
Sob orientação da pesquisadora, os alunos prepararam uma lâmina com células da
mucosa bucal (retiradas da parte interna da bochecha de um dos componentes do grupo com
uma colher descartável). Após colocar a saliva nas lâminas, foi pingado uma gota de corante
azul de metileno em cada lâmina, retirando o excesso deste, foi esperado alguns minutos para
ação do corante, para então ser levada ao microscópio (BELUZZO, 2017).
Na Figura 09, podemos observar os alunos preparando a lâmina com células da mucosa
bucal. Para preparação da lâmina os alunos tiveram que seguir uma sequência de instruções
dadas pela pesquisadora.
Nas Figuras 10 e 11, os alunos participantes do Clube observam o material produzido
com o auxílio do microscópio, como também as lâminas prontas levadas pela pesquisadora.
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Figura 09: Alunos participantes do Clube de Ciências Monteiro Lobato, Boa Vista – RR,
preparando lâminas da mucosa bucal durante a atividade microscópio e suas funções:
investigações sobre sua funcionalidade e benefícios para a humanidade”

Fonte: Autora (2018)

Figura 10: Alunos participantes do Clube de Ciências Monteiro Lobato, Boa Vista – RR,
preparando observando as lâminas da mucosa bucal durante a atividade microscópio e suas
funções: investigações sobre sua funcionalidade e benefícios para a humanidade”

Fonte: Autora (2018)
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Figura 11: Alunos participantes do Clube de Ciências Monteiro Lobato, Boa Vista – RR,
preparando observando lâminas de tecido nervoso e hemácias durante a atividade
microscópio e suas funções: investigações sobre sua funcionalidade e benefícios para a
humanidade”

Fonte: Autora (2018)

iii) Na última aula, a Aplicação do conhecimento: os estudantes foram orientados a
responderem uma atividade a qual continha as partes de um microscópio e em seguida foi
solicitado para que desenhassem o que haviam observado no microscópio. Nesse encontro
estiveram presentes apenas três participantes do Clube de Ciências. A Figura 12 demonstra os
alunos realizando a atividade proposta no ENCI.
Figura 12: Alunos participantes do Clube de Ciências Monteiro Lobato, Boa Vista – RR,
realizando as atividades proposta na SEI.

Fonte: Autora (2018)
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Numa sequência os atos devem ser cautelosamente seguidos, pois, deste dependerá a
solução do problema e o aprendizado de conceitos científicos (Carvalho et al. 2017). As
análises dos resultados dessa sequência tiveram início na problematização, com a colocação
das seguintes perguntas: Vocês acreditam em mundo microscópio? Como podemos observar o
universo que não é visível a olho nú? A invenção do microscópio trouxe benefícios a
humanidade? Vocês já observaram alguma lâmina no microscópio? Qual a função do
microscópio? Quais os tipos de microscópio existentes?
Nessa sequência didática, que foi dividida em três momentos, apenas três alunos
participaram, sendo estes alunos matriculados no 6º ano.
Quando indagados se acreditavam em mundo microscópico, estes disseram que sim,
mesmo sem nunca terem observado uma lâmina em microscópio, disseram terem visto imagens
em livros de ciências. A segunda pergunta, como podemos observar o universo que não é visível
a olho nú? Estes de imediato responderam, usando um microscópio.
Questionados se a invenção do microscópio trouxe benefícios a humanidade, esses
responderam automaticamente que “sim”, mas sem ter a dimensão dos benefícios, por isso
julgamos importante levar o texto sobre a “Importância do Microscópio para a Humanidade”.
Texto elaborado pela pesquisadora onde consta a data da descoberta do microscópio até os
microscópios existentes nos dias atuais.
A questão se eles já haviam observado alguma lâmina no microscópio, eles
responderam com unanimidade que “não”. No entanto quando questionados sobre a função do
microscópio, os alunos participantes souberam responder, dizendo, serve para observamos o
mundo microscópico.
Para responder o último questionamento foi necessário relembrar o que haviam
assistido no vídeo sobre os tipos de microscópio existentes. Machado e Sasseron (2012)
concebem esse momento em sala como rico em possibilitar “as significações e as construções
conceituais”, e todas os questionamentos feitos pelos alunos e/ou pelo professor são usados na
construção do saber.
Para concluir essa sequência os alunos participantes realizaram duas atividades, a
primeira foi indicar as partes de um microscópio, atividade sugerida por ter havido manipulação
do microscópio em aula prática, e a apresentação de vídeo explicativo das partes que compõem
um microscópio. A segunda atividade solicitada foi que os mesmos desenhassem o que foi
visualizado no aparelho.
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Ao analisar os resultados dessa atividade, verificamos que os alunos conseguiram citar
as partes de um microscópio óptico por terem tido a oportunidade de manipular e preparar uma
lâmina a partir de metodologias específicas para observarem. Essas atividades são relevantes
em um Clube de Ciências, analogamente a Boff, Lima e Caon (2016) que evidenciam a
importância de atividades mais elaboradas, intrincadas, tendo como relevância o conhecimento
prévio dos alunos, em seu artigo Clube de Ciências: Interativo Facilitador da Aprendizagem,
os autores respaldam nossa atividade quando concluem,
Tradicionalmente, a escola centra-se mais no trabalho com os conteúdos factuais e
conceituais, que, sem dúvida, são importantes para a formação do aluno, o qual precisa
situar-se em relação aos conceitos e fatos para compreender a realidade atual. Nesta
concepção o papel do professor foi propor projetos facilitadores do aprendizado com
temas integradores, e possibilitando o acompanhamento da execução, visualizando
todas as etapas de um projeto, tendo como objetivo “possibilitar a compreensão do
significado de conceitos, das razões e dos métodos pelos quais se pode conhecer o real
apropriá-lo, em seu potencial, para o seu humano”(2016, p. 191-193).

As atividades desenvolvidas no Clube de Ciências Monteiro Lobato da E.E.M.L com
a utilização da SEI, mostra-se efetiva no letramento científico. Atividades estas que devem ter
continuidade na dinamização por priorizarem o diálogo a construção do conhecimento de forma
coletiva.
O projeto do Clube de Ciências é um espaço-tempo onde é possível os educandos
interagir e exercitar sua autonomia e criatividade na resolução de problemas
estabelecendo a relação entre a teoria e a prática, alinhada para a construção e
reconstrução de conhecimentos que promovem no estudante aprendizados que
possibilitam o desenvolvimento de autonomia emocional, social, intelectual, com uma
consciência crítica para questionar e intervir de forma significativa na sociedade
(BOFF, LIMA E CAON, 2016, p. 191-193).

4.4 POTENCIAL DO CLUBE DE CIÊNCIAS NO INCENTIVO AO
LETRAMENTO CIENTÍFICO
No final do primeiro encontro do Clube de Ciências ao solicitar para que os alunos
respondessem o pré-teste, buscou-se por meio do diálogo construir os primeiros “signos” que
iriam nortear os demais encontros. Verificamos que o Aluno 1 (Tabela 02) na primeira
pergunta, sobre o que ele compreende como Ciências, esse responde apenas “são experiências”.
A partir de sua resposta, podemos sugerir que o mesmo não consegue ter uma visão abrangente
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do que é Ciência e Cultura Científica. O pré-teste e o pós-teste foram conduzidos para que as
respostas fossem escritas. Nesse processo de escrita, sabemos que pode haver divergência entre
o diálogo, pois, transcrever um pensamento não é uma tarefa simples e nesse contexto poderia
delimitar os signos e significados sobre Ciência. Segundo Vygotsky (apud CARLSEN, 2007)
o processo de escrita é mais oneroso que a fala, além de não ser dedutível. Fato este que
evidenciamos no Aluno 1. Já as respostas dos Alunos 2, 3, 4, 5 e 6, são mais elaboradas o que
denota uma maior facilidade em expressar por meio da escrita (Tabela 02).

Tabela 02: Comparação das respostas para a pergunta “Para você o que é ciência?” dos
questionários “pré-teste” e “pós-teste” fornecidas pelos Alunos que frequentaram o Clube de
Ciências Monteiro Lobato da EMML.

PARTICIPANTE

Pré-teste

Pós-teste

Aluno 1

“São experiências”.

“É tudo em nosso planeta, fora dele, no
nosso corpo, no ar, etc.”

Aluno 2

“Uma forma de pesquisar melhor
uma matéria”.

“Um meio de estudo para descobrir
várias coisas.”

Aluno 3

“É uma ciência que estuda os seres
vivos, astros e fenômenos
naturais”.

“É a ciência que estuda os astros
naturais, o corpo do ser humano e etc.”

Aluno 4

“A ciência que estuda os seres
vivos da natureza etc.”.

“Ciências que estuda as coisas que não
sabemos e fazer pesquisa.”

Aluno 5

“Ciência e pesquisa as coisas do
mundo”.

***

Aluno 6

“É uma pesquisa para saber como as “Para mim ela estuda o mundo e todas
coisas funcionam e para
as coisas que conhecemos.”
que servem”

*** Não estava presente na data do pós-teste.
Ao aplicarmos o pós-teste, verificamos uma mudança significativa nas respostas, o
que indica que o Clube por meio do diálogo sugerido por Paulo Freire e das duas atividades
desenvolvidas utilizando as SEI’s conseguiu mudar a visão de Ciências. Segundo Chassot
(2016) a alfabetização científica ou letramento científico é alcançado quando o aluno consegue
olhar o mundo com outros olhos, dando novo sentido ao conhecimento.
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Compiani (1996), em sua linha de raciocínio traz ideias que tangenciam com as
esperadas em nosso trabalho, a qual julgamos pertinente citar.

[...] o professor tem que gerar uma série de situações para motivar, para despertar a
curiosidade, para desafiar e colocar o aluno frente a problemas a serem resolvidos e,
ao mesmo tempo, levar em conta as explicações dos alunos, incentivar a clarificação
das mesmas, estar aberto a novas perguntas, ações e resoluções por parte dos alunos a
partir do compreendido que, inclusive, apontem rumos não pensados anteriormente.
Só assim, constrói-se a co-responsabilidade para desenvolver as ideias que mais
facilitam a ponte para as concepções cientificas (pág. 66).

Com relação à pergunta “O que é um cientista?”, percebemos a coerência e a
importância do cientista para os alunos (Tabela 03). Os Alunos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 no pré-teste
apresentam uma resposta que evidencia a relevância de um cientista para a humanidade.
As respostas dadas pelos alunos no pré-teste, leva-nos a reflexão feita por Rubem
Alves apud Chassot (2016, pág. 139), “a aprendizagem da ciência é um processo de
desenvolvimento progressivo do senso comum, só podemos ensinar e aprender partindo do
senso comum que o aprendiz dispõe”.

Uma alternativa de mudança que poderia ser direcionada de um ensino que busque
cada vez mais propiciar que a Ciência seja um instrumento da leitura de realidade e
facilitadora da aquisição de uma visão crítica da mesma e, assim, possa contribuir para
modifica-la para melhor, onde esteja presente uma continuada preocupação com a
formação de cidadãs e de cidadãos críticos (CHASSOT, 2016, pág. 142).

Tabela 03: Comparação das respostas para a pergunta “O que é um cientista?” dos
questionários “pré-teste” e “pós-teste” fornecidas pelos Alunos que frequentaram o Clube de
Ciências Monteiro Lobato da EMML.
PARTICIPANTE

Pré-teste

Pós-teste

Aluno 1

“É uma pessoa que faz várias
pesquisas para ajudar o mundo”.

“Uma pessoa com grande estudo para
ajudar as populações.”

Aluno 2

“É uma pessoa que faz várias
pesquisas para ajudar o mundo”.

“Um pesquisador.”

Aluno 3

“Um homem ou uma mulher que
pesquisa astros e fenômenos”.

“Uma pessoa que faz pesquisa.”

Aluno 4

“Um homem/mulher que estuda os
seres vivos e etc...”.

“Cientista é aquele que faz pesquisa.”
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Aluno 5

“Cientista é uma pessoa que
pesquisa tudo para as outras pessoas
tipos, carros”.

***

Aluno 6

“a pessoa que faz a ciência e que
pesquisa”.

“É aquele que estuda sobre certo
assunto para compreender melhor.”

*** Não estava presente na data do pós-teste
Ao analisarmos o pré-teste incitou a ponderar sobre o letramento científico defendido
por Hurd, ou alfabetização científica mencionada nas obras de Chassot, “Como ensinar Ciência
e as múltiplas tessituras que se estabelecem entre os diferentes contextos nesta quadra dos
tempos em que vivemos?” (pág. 159). Alicerçados em pesquisadores voltados a essa área do
ensino, optamos pela utilização do Ensino de Ciência por Investigação (ENCI), atividades estas
desenvolvidas nos encontros do Clube que nos deram aporte para ponderar as respostas do
préteste.
Enquanto desenvolvíamos as atividades do Clube de Ciências Monteiro Lobato,
buscávamos sempre evidenciar a necessidade da pergunta, do diálogo na construção do saber
científico, Freire (2017) traz: “é profundamente democrático começar a apreender a perguntar”.
Após os encontros dos alunos no Clube de Ciências Monteiro Lobato, embasados nas
metodologias desenvolvidas podemos graduar que os Alunos 1, 2, 3 e 4, no desenvolver das
atividades mostraram-se a vontade ao realizar os experimentos, fazendo

vários

questionamentos e reflexões, no entanto ao expressarem por meio da escrita utilizaram
respostas curtas e objetivas.
O Aluno 6 consegue descrever de forma mais elucidativa para a pesquisa, mesmo
havendo poucas palavras escritas, podemos considerar que houve uma mudança de pensamento
diante das reuniões ocorridas, sendo o Clube uma importante ferramenta no processo educativo.
Com relação à pergunta “O que você acha que um cientista faz?” (Tabela 04),
observamos que os Alunos 1, 2 e 4; tiveram uma mudança no discurso entre o pré-teste e o
pósteste. Mesmo utilizando o termo “coisa/coisas”, esses conseguem ter uma visão mais
abrangente sobre letramento científico, o que pode evidenciar uma aprendizagem de novos
conceitos. Esse percurso metodológico levou-nos a reflexão que coincidem com as palavras de
Brito (2014 pág.
63) “... alfabetizar cientificamente nossos alunos, temos que pensar não só no produto, mas
também no processo que viabiliza tal intento”.
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Nessa perspectiva, destacamos que os Alunos 3 e 6, mesmo com as SEI’s aplicadas
nos encontros ocorridos no Clube, continuaram com respostas parecidas com o pré-teste. No
entanto, isso não significa que os dois alunos não desenvolveram aprendizagens.

[...] a aprendizagem não acontece de uma vez só, mas por reorganizações sucessivas
que se materializam ao passo que interagimos com novos conceitos, com novos
materiais de estudo, com novas experiências de vida (BRITO 2014, pág.103).

Tabela 04: Comparação das respostas para a pergunta “O que você acha que um cientista
faz?” dos questionários “pré-teste” e “pós-teste” fornecidas pelos Alunos que frequentaram o
Clube de Ciências Monteiro Lobato da EMML.
PARTICIPANTE

Pré-teste

Pós-teste

Aluno 1

“Faz várias pesquisas”.

“Fazem pesquisas, experimentos, aulas,
seminários, descobrem coisas novas.”

Aluno 2

“ Pesquisar e achar a resposta”.

“Pesquisa alguma coisa que não foi
descoberto.”

Aluno 3

“ Pesquisas”.

“Pesquisas.”

Aluno 4

“Depende, acho que fazem
experimentos (alguns) e outras
coisas, sei lá”.

“Um cientista pesquisa sobre as coisas.”

Aluno 5

“ele pesquisa as coisas tipo as frutas
o dna das pessoas e as coisas que
acontecem no mundo”.

***

Aluno 6

“Faz as pesquisas”.

“Busca por assuntos ligados”

*** Não estava presente na data do pós-teste
Quando perguntamos “Para que serve a ciência?” (Tabela 05) evidenciamos tanto no
pré-teste como no pós-teste a utilização do termo “coisa” para se referir ao estudo do mundo
que os cercam. Percebe-se que as respostas não diferem muito entre um teste e o outro. Temos
aqui respostas que coadunam com Hurd (1958), que o aluno letrado cientificamente consegue
ler e interpretar as ciências nos diversos âmbitos, mesmo com uma linguagem pertinente a faixa
etária, conseguem expressar o sentido de ciência.
Diante o exposto nas respostas da Tabela 05, Carvalho et al. (2017, p.24) corrobora
trazendo a visão de ciência e sua importância no contexto dos alunos.
Para que a Ciência seja abordada desse ponto de vista em sala de aula, é preciso que
os estudantes tenham oportunidade de contemplá-la como uma forma específica de
ver o mundo que os cerca, assim como experimentar o uso de suas ferramentas para
interagir com este mundo, conscientes do seu potencial e das consequências de sua
utilização.
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Tabela 05: Comparação das respostas para a pergunta “Para que serve a ciência?” dos
questionários “pré-teste” e “pós-teste” fornecidas pelos Alunos que frequentaram o Clube de
Ciências Monteiro Lobato da EMML.
PARTICIPANTE

Pré-teste

Pós-teste

Aluno 1

“Para a gente aprender várias coisas
diferentes”.

“Descobrir coisas novas sobre o mundo,
humanos, animais, criar formas para
ajudar os humanos, etc.”

Aluno 2

“Para mostrar a nós formas de
descobrir e coisa ainda para
/descobrir”
“ Para trazer inovações para o nosso
planeta”.
“Depende, talvez para aplicar
algumas coisas”.
“Para descobrir as coisas novas que
ninguém sabe”.

“Descobrir o que aconteceu e a finalidade
de algumas coisas.”

“ Para saber como as coisas
funcionam e melhorar a qualidade de
vida.

“Nos ajudar em certas coisas as quais não
podemos saber.”

Aluno 3
Aluno 4
Aluno 5
Aluno 6

“Para pesquisas as coisas existentes no
mundo.”
“A ciência serve para ajudar as pessoas e
sobre coisas novas.”
***

*** Não estava presente na data do pós-teste
No que tange à pergunta “Você acha que tem ciência nas atividades do seu dia-a-dia?”,
no pré-teste vemos respostas de todos os alunos participantes de forma automática, sem
raciocinar ou fazer relação com fatos e fenômenos comuns no cotidiano de cada aluno (Tabela
06). Dentro de suas casas sem perceberem estão rodeados de acontecimentos físicos e químicos,
bem como de saberes empíricos repassados por seus familiares. Esta pesquisa desenvolveu-se
em uma região rica de sabedoria empírica, que ainda é utilizada por muitos descendentes de
comunidades indígenas.
No decorrer das atividades, no diálogo estabelecido entre as partes pode-se observar
que as respostas dadas no pré-teste não condizem com a realidade exposta pelos participantes.
Estes, em diversos momentos sabiam enumerar conhecimentos químicos relacionados
à saúde, utilizando plantas caseiras como medicamento para enfermidades, hábitos alimentares,
conservação dos alimentos por meio da salga, ou da adição de açúcar, produção de alimentos
empregando a macaxeira (Manihot esculenta).
No campo da física, estes sabiam descrever a distância e o tempo gasto que levavam
para se deslocar de suas casas até a escola, ou mesmo o tempo gasto na preparação de arroz.
Embora as respostas no pré-teste sejam “escritas”, “signos” simples, podemos
averiguar o quão significativas e maiores eram quando o diálogo foi estabelecido. As respostas
analisadas do pré-teste mostram que a contextualização de experiências como a extração do
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DNA e o estudo do microscópio desenvolvidos nas SEI’s, criou bases para que os Alunos 1, 3
e 6, inferissem de forma coerente com os estudos realizados.
Tabela 06: Comparação das respostas para a pergunta “Você acha que tem ciência nas
atividades do seu dia-a-dia? dos questionários “pré-teste” e “pós-teste” fornecidas pelos
Alunos que frequentaram o Clube de Ciências Monteiro Lobato da EMML.
PARTICIPANTE

Pré-teste

Pós-teste

Aluno 1

“Não. Eu acho que não tem”.

“Sim. Em tudo, na alimentação, no ar, no
solo, em nosso corpo.”

Aluno 2

“Sim”.

“Não”

Aluno 3

“Não”.

“Sim. Quando a gente lava louça o sabão
líquido quebra as moléculas de lipídios.”

Aluno 4

“Não. Sei lá kkk”.

“Não”

Aluno 5

“Não. Acho que não”.

***

Aluno 6

“Sim. A chuva e quando a água
evapora”.

“Sim. Ao conversar com alguém sobre
assuntos do tipo científico.”

*** Não estava presente na data do pós-teste

A questão “Você gostaria de ser um cientista?” (Tabela 07) traz um adjetivo implícito,
para os alunos. Na percepção popular, cientistas são pessoas que ficam dentro de laboratórios
fazendo experimentos “malucos”, com tubos de ensaios, líquidos coloridos, explosões, ou seja,
uma visão distorcida do real significado da palavra. No decorrer dos encontros os alunos
vivenciaram por meio das atividades a importância da Ciência e do cientista.
Como pesquisadora e orientadora do Clube de Ciências posso inferir que houve
mudança na postura dos alunos participantes, mesmo que estes tenham dado como resposta
“não” a pergunta feita, tiveram a oportunidade de vivenciar e experimentar a pesquisa
como um todo (Tabela 06). Esta conclusão coincide com as ideias de Chassot (2016), que nós
professores temos como missão levar a Ciência aos alunos de forma a contribuir para que estes
venham a ser cidadãos críticos e atuantes na sociedade em que vivem.
A pesquisadora Brito (2014) em sua tese consegue evidenciar a nossa busca quando
esclarece que, “para alcançar a Alfabetização Científica, devemos ser capazes de
conduzir os alunos a adotarem atitudes diferentes com os assuntos de Ciências e que, para tanto,
não basta só ensinar conteúdos conceituais (pág.118)”.
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Nossa proposta não se resume em transformar a visão dos alunos para serem
pesquisadores, mas para serem adultos críticos, formadores de opiniões, reflexivos em suas
carreiras profissionais e participantes das decisões que envolvam o meio ao qual estão inseridos.
Tabela 07: Comparação das respostas para a pergunta “Você gostaria de ser um cientista?”
dos questionários “pré-teste” e “pós-teste” fornecidas pelos Alunos que frequentaram o Clube
de Ciências Monteiro Lobato da EMML.
PARTICIPANTE

Pré-teste

Pós-teste

Aluno 1

“Não”.

“Sim”

Aluno 2

“Sim”.

“Sim”

Aluno 3

“Não”.

“Não”

Aluno 4

Criou uma alternativa “Talvez”

“Não”

Aluno 5

“Sim”.

***

Aluno 6

“Não”.

“Sim”

*** Não estava presente na data do pós-teste

Observamos Tabela 07, respostas curtas, de acordo com a vivência dos alunos que
nunca participaram de atividades num Clube de Ciências.
Mancuso, Lima e Bandeira (1996, pág. 91) legitima as intenções do Clube quando
trazem,
Se olharmos com atenção curiosa já podemos perceber que à nossa volta, em qualquer
ambiente da escola ou ao seu redor, proliferam objetos de estudo que não foram, mas
mereciam ser aprofundados, evidenciando que “o ensino de Ciências é vida, é tudo
que nos rodeia e que só nos traz conhecimentos e descobertas maravilhosas, pois não
precisamos mais decorar [o que não se vê!]; é só vivê-las.

Alinhado com estudos já realizados e destacados sobre as atividades que podem ser
desenvolvidas num Clube, como, leituras de texto, saídas de campo, sessões de cinema,
gincanas científicas, participação de feiras estaduais dentre outras atividades, ratificamos que
as duas sequências didáticas aplicadas no Clube foram importantes para despertar o interesse
dos alunos e justificar a necessidade da continuidade das atividades desenvolvidas no Clube.
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Tabela 08: Comparação das respostas para a pergunta: Se você fosse um cientista que
tipo de cientista você seria? Que tipo de pesquisa você realizaria? dos questionários “pré
teste” e “pós-teste” fornecidas pelos Alunos que frequentaram o Clube de Ciências Monteiro
Lobato da EMML.
PARTICIPANTE

Pré-teste

Pós-teste

Aluno 1

“Cientista de animais sobre os
animais”.

”Provavelmente sobre humanos e animais,
pesquisa de ciências, curas, etc.”

Aluno 2

“Engenheiro químico. Forma de cura
pela radioatividade”.

“Química, tentaria achar um jeito que a
radiação vira uma cura para algumas
doenças.”

Aluno 3

“Cientista químico, todas possíveis”.

“Cientista que pesquisam comida, o que
cada fruta beneficiaria para nossa saúde.”

Aluno 4

“Não sei”.

“Eu seria o tipo que pesquisa sobre as
plantas.”

Aluno 5

“eu seria um cientista que gosta raio
e pesquisarão os ciclones”.

***

Aluno 6

“Químico. Uma que mude o modo de
viver”.

“Físico, sobre moléculas, átomos e etc.”

*** Não estava presente na data do pós-teste.
As respostas elencadas na Tabela 08 remete-nos a uma reflexão feita por Chassot
(2016) em seu livro Alfabetização Científica: questões e desafios para a educação, neste o autor
traz algumas indagações, “O que ensinar em Ciência?” “Como ensinar Ciência?” Para que (m)
é útil o ensino?”, diante dessas perguntas, e do desafio de implantar e verificar o incentivo ao
letramento científico por meio das respostas dos alunos se faz num ato de compreender o todo
implícito nas poucas palavras escritas, mas nos muitos diálogos estabelecidos nos encontros.
No pré-teste fica evidente que os Alunos 1, 2, 3, 5 e 6, possuem uma preocupação em
conhecer o mundo que os cercam, demonstram interesse pela ciência, (Tabela 08) o que nos
ajuda a compreender as indagações feitas por Chassot (2016). Como professores e orientadores
de Clube de Ciências devemos buscar um ensino voltado para a necessidade dos alunos em
inserir-se na ciência, na pesquisa, na busca de respostas aos seus anseios, propiciar meios para
que a ciência produzida pelos cientistas cheguem aos alunos, essa é a missão de um professor.
Ainda que o Aluno 4 tenha respondido “não sei” no pré-teste, não consideramos que este não
tenha conhecimento da importância da ciência, apenas não houve palavras, signos, ou símbolos
que versassem sua compreensão nesta resposta.
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Ao realizar o pós-teste, os participantes Alunos 1, 2 e 3, elaboraram respostas voltadas
com a preocupação em realizar pesquisas que contribuam com a “cura” de doenças, o que
enfatiza a preocupação dos alunos participantes do Clube em conhecer a ciência, e, como ela é
produzida. Nesse momento faz-se necessário esclarecer, que nós professores e orientadores de
Clubes de Ciência temos a preocupação em levar o aluno a problematizar, questionar, indagar,
os benefícios e os malefícios da ciência. Por isso exaltamos a importância do diálogo ocorrido
no decorrer dos encontros, por meio destes, o conhecimento anterior pode dar espaço a novas
aprendizagens. Para Rubens (1983, apud Chassot, 2016 pág. 139), “a aprendizagem da ciência
é um processo de desenvolvimento progressivo do senso comum, só podemos ensinar e
aprender partindo do senso comum que o aprendiz dispõe”, fato este que justifica a metodologia
escolhida para essa pesquisa.

Tabela 09: Comparação das respostas para a pergunta: Para você o que é um Clube de
Ciências? dos questionários “pré-teste” e “pós-teste” fornecidas pelos Alunos que
frequentaram o Clube de Ciências Monteiro Lobato da EMML.
PARTICIPANTE

Pré-teste

Pós-teste

Aluno 1

“Várias pessoas estudando sobre
ciência”.

“Uma “classe” formada para orientar ,
ensinar os alunos sobre ciências.”

Aluno 2

“Uma forma de melhorar os
estudantes”.

“Um clube onde você pesquisa várias
coisas e descobre.”

Aluno 3

“fazer pesquisas e aprender um
pouco mais sobre ciência”.

“Se reunir com algumas pessoas e
debater sobre pesquisas.”

Aluno 4

“Um grupo de pessoas que

“É quando um grupo de pessoas se

“debate” sobre a ciência ou até
mesmo fazem experiências”.

junta para falar sobre o que eles estão

“um clube de ciências e para você

***

Aluno 5

fazendo.”

se reuni com outra pessoa para
pesquisa”.
Aluno 6

“Um lugar onde as pessoas se
juntam para fazer pesquisas e

“É uma ajuda (reforço) que pode ser
útil no futuro se virarmos cientistas.”

experimentos”.

*** Não estava presente na data do pós-teste
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Um fato de estrema relevância foi observado nos resultados da Tabela 09. No decorrer
das atividades, num momento de diálogo com o grupo, questionei, o que eles pensavam que
seriam os encontros do Clube? Um deles respondeu, são aulas “reforço escolar”, outro pensava
que seria um momento de revisar o que tinha sido aprendido em sala, que teriam o “quadro
cheio” de conteúdo, que escreveriam muito e iriam responder a questionários.
Um Clube de Ciências deve e pode abordar assuntos que foram estudados em sala de
aula e despertaram nos participantes curiosidade em conhecer mais sobre determinado tema.
Santos (2008) contribui, “É possível desenvolver estratégias para que a curiosidade seja
transformada em saber científico”.
Esta questão se fez importante dada ao objetivo de implantar o Clube de Ciências e
verificar o interesse dos participantes. Segundo Mancuso, Lima e Bandeira (1996), um dos
objetivos de um Clube é que aluno aprenda a observar, levantar hipóteses, elaborar conceitos,
realizar comparações, desenvolver um pensamento científico, fato que podemos observar tanto
no pré-teste como no pós-teste, os Alunos conseguem inferir sobre a importância do Clube.

Tabela 10: Comparação das respostas para a pergunta “Na sua opinião, quais são as atividades
que são realizadas em um Clube de Ciências? dos questionários “pré-teste” e
“pós-teste” fornecidas pelos Alunos que frequentaram o Clube de Ciências Monteiro Lobato
da EMML.
PARTICIPANTE

Pré-teste

Pós-teste

Aluno 1

“Várias experiências”.

“Pesquisas, aulas práticas, aulas teóricas
envolvendo a ciência.”

Aluno 2

“Experiências químicas”.

“Experimentos.”

Aluno 3

“Atividades científicas”.

“Pesquisas.”

Aluno 4

Aluno 5

Aluno 6

“Pesquisas.”

“Acho que falará sobre algumas
coisas (um reforço de ciências)”.
“pesquisas, aprendizado o que é
ciências”.
“Experiências e pesquisas”.

***

“Pesquisas, experiências, debates de
assuntos do tema.”

*** Não estava presente na data do pós-teste
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Estudando as respostas do pós-teste da Tabela 10, percebemos que os Alunos 1 e 6
externam de forma mais abrangente as atividades que podem ser realizadas no Clube, no entanto
os Alunos 2, 3 e 4 deram respostas sucintas, o que nos leva a inferir que o projeto necessita de
continuidade, visando oportunizar o “tempo” de conhecimento de cada participante.

Tabela 11: O que você quer ser quando crescer? dos questionários “pré-teste” e “pós-teste”
fornecidas pelos Alunos que frequentaram o Clube de Ciências Monteiro Lobato da EMML.
PARTICIPANTE

Pré-teste

Pós-teste

Aluno 1

“Jogador de futebol”.

Provavelmente bioquímico ou cirurgião
torácico.

Aluno 2

“Engenheiro químico”.

Químico

Aluno 3

“Engenheiro civil”.

Engenheiro civil.

Aluno 4

“Ainda não tenho certeza, talvez
advogada ou juíza”.

Empresária

Aluno 5

“Um grande empresário”.

***

Aluno 6

“Não sei”.

Já pensei várias coisas, como
bombeiro, técnico em informática e
militar.

*** Não estava presente na data do pós-teste
Sabemos da ousadia que foi colocar a décima questão, descrita na Tabela 12, pois
estamos trabalhando com alunos das séries finais do ensino fundamental, no entanto julgamos
pertinente, pois, diante da participação dos alunos no Clube acreditamos que possamos
influenciar positivamente os participantes a virem a ser grandes cientistas, pesquisadores
engajados com as mudanças necessárias para o presente/futuro do meio em que vivemos.
Embasados na premissa de Freire, acreditamos na educação como um ato político,
transformador, e temos consciência que “saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar
as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (Freire, 2005, pág.47).
Este ato ao qual descreve Freire, contribuiu para analisarmos o quadro 10, nele é
possível conhecer os “desejos” mesmo que não definitivo, mas tendenciosos dos alunos
participantes do Clube em relação ao futuro. Nossa intenção foi elucidar sobre as inúmeras
possibilidades profissionais, enfatizando que independente da escolha que façam, estes,
precisam ter conhecimento da área escolhida para que possam atuar de forma racional e crítica.
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Aos professores que desejam implementar Clube de Ciências na escola que atuam,
sugerimos a leitura de alguns materiais citados no referencial teórico, a utilização do Guia de
Implantação de Clube de Ciências, produto dessa dissertação.
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5 CONCLUSÃO

Implantar e dinamizar um Clube de Ciências numa escola pública do município de
Boa Vista – Roraima, precisou de muito empenho e cautela. Os alunos participantes do Clube
moram em bairros diferentes da localização da escola, está encontra-se no centro da cidade, e
recebe alunos de bairros próximos a sua localização, bem como alunos que moram em bairros
distantes da escola, essa foi uma especificidade que tivemos atenção. O deslocamento para a
escola no horário oposto ao qual o aluno estava matriculado exigiu da pesquisadora a
responsabilidade de custear os meios para que este aluno estivesse presente nas reuniões do
Clube de Ciências Monteiro Lobato, que previamente ficou acordado que seriam encontros
semanais, bem como os lanches servidos antes dos alunos retornarem a suas casas.
A pesquisa com aporte em Paulo Freire (2017) baseou-se no diálogo, não havendo
hierarquização entre alunos, professores e pesquisadora, o respeito às crenças e valores dos
saberes discentes foram relevantes para o desenvolvimento da pesquisa. Os encontros fluíam
com harmonia, respeito e ética. No Clube de Ciências Monteiro Lobato, os temas trabalhados
por meio do ensino de ciências por investigação (ENCI) deu a oportunidade aos alunos de
construírem o conhecimento de forma autônoma e não apassivada.
O diálogo proposto por Paulo Freire aliado ao ensino de ciências por investigação
propiciou aos participantes do Clube de Ciências Monteiro Lobato a oportunidade de criar
alternativas para solucionar os problemas colocados, nesse processo os alunos participantes
conseguiram expressar seu conhecimento de forma clara e abrangente, ou seja, conseguiram
relacionar o conhecimento científico adquirido com as atividades cotidianas, que para
Hurd³(1958) é a capacidade do aluno em ler e interpretar a ciências nas diversas circunstâncias
do cotidiano.
O Clube de Ciências Monteiro Lobato evidenciou ser o local ideal para os alunos
vivenciarem experiências investigativas que os levaram a mudar a postura perante o
conhecimento científico.
Os alunos participantes do Clube tiveram a oportunidade de desenvolver duas
atividades utilizando o ENCI, a primeira foi uma atividade experimental de extração do DNA
da fruta banana. Dentro de uma sequência de ensino por investigação (SEI), os alunos tiveram
a oportunidade de manipular materiais como tubos de ensaio, béquer, dentre outros elementos
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presentes na atividade, o que denotou um interesse e uma significação da ação que resultou
num letramento do participante do Clube.
A segunda atividade realizada utilizando uma SEI, foi a manipulação do microscópio
e a elaboração de lâminas para observação. Nessa sequência os alunos puderam questionar
sobre o mundo que não pode ser visto a olho nú, bem como manipular e preparar lâminas com
a mucosa bucal. Mesmo com a pouca adesão dos alunos em participar do Clube, os alunos que
tiveram a oportunidade de vivenciar o ensino de ciências por investigação denotaram uma
mudança de conceitos como evidenciado nas análises do pré-teste e pós-teste aplicados.
O Clube de Ciências Monteiro Lobato se mostrou efetivo no incentivo ao letramento
científico dos participantes. Como produto dessa dissertação foi elaborado um Guia de
Implementação de Clube de Ciências em forma de infográfico para que escolas públicas e
privadas possam implantar e dinamizar um Clube de Ciências.
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6 PRODUTO: GUIA ORIENTADOR PARA IMPLEMENTAÇÃO DE
NOVOS CLUBES DE CIÊNCIAS EM RORAIMA.

Ser professora de Ciências/Biologia na rede pública de ensino do estado de Roraima
desde 2001, trouxe me inquietações sobre os assuntos trabalhados em sala de aula que nem
sempre conseguiam ser extenuados de forma a satisfazer a necessidade dos alunos de conhecer.
A busca por cursos de capacitação que pudessem contribuir com meus anseios em tornar o
aluno letrado cientificamente, deu-se por meio do Mestrado Profissional em Ensino de
Ciências, ofertado pela Universidade Estadual de Roraima.
Nessa pós-graduação pude imergir em assuntos de cunho científico que contribuíram
com o desenvolvimento da pesquisa de forma a elucidar meios para amenizar o curto espaço
de tempo dentro das salas de aula para ministrar assuntos relevantes.
O Clube de Ciências já existe em outros estados do Brasil desde a década de 1960,
mostrando-se efetivo no desenvolvimento de pesquisas que contribuem para o letramento
científico de seus participantes. Em Boa Vista, capital do estado de Roraima, existia apenas um
Clube de Ciências em uma escola da rede particular, surgiu então a ânsia por implantar um
Clube de Ciências numa escola da rede pública, e a este audacioso projeto resulta num guia
norteador para que outros professores de escolas da rede pública ou privada possam implantar
e dinamizar Clube de Ciências nas escolas a qual trabalham.
Como produto de dissertação do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, foi
elaborado um Infográfico (apêndice 1) intitulado “Clube de Ciências”. Esse Infográfico visa
nortear os docentes a implementar e dinamizar um Clube de Ciências no incentivo ao
letramento científico em escolas do Estado de Roraima.
Este produto final ficará disponível na escola em que se desenvolveu a pesquisa de
dissertação e no PPGEC – UERR. Além disso, será disponibilizado aos professores da
educação básica através de aplicativos de celulares (p ex. WhatsApp e Instagram).
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APÊNDICE 1
PRODUTO
SUGESTÃO DE GUIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CLUBE DE CIÊNCIAS
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ANEXOS
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ANEXO 1 – FICHA DE INSCRIÇÃO
CLUBE DE CIÊNCIAS NO INCENTIVO À LITERACIA CIENTIFICA EM UMA
ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, MUNICÍPIO DE BOA VISTA
Sócio Nº _____
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CLUBE DE CIÊNCIAS MONTEIRO LOBATO
NOME:______________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: ____/____/______
ANO DE ESCOLARIDADE: ________ TURMA: ________
TURNO: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
TURMA DO CLUBE
HORÁRIOS A
DEFINIR ENDEREÇO:
___________________________________________________________________
BAIRRO:__________________________MUNICIPIO: _______________________
CELULAR 1:_______________________ CELULAR 2: ______________________
NOME DO PAI: ______________________________________________________
NOME DA MÃE: _____________________________________________________
Possui alguma doença que deve ser informada? ( ) Sim ( ) Não
Em caso afirmativo, qual? ______________________________________________
Faz uso de algum medicamento? ( ) Sim ( ) Não
Em caso afirmativo, qual? ______________________________________________
Estou ciente das regras do Clube de Ciências o qual passo a fazer parte a partir da
data de minha admissão, bem como, das normas internas de funcionamento e
aceito cumpri-las ao tornar-me sócio do Clube de Ciências da Escola Estadual
Monteiro Lobato.
______________________________
Sócio
responsável
___________________________________
Local e Data

_________________________
Pessoa
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ANEXO 2 – CARTA CONVITE
CLUBE DE CIÊNCIAS NO INCENTIVO AO LETRAMENTO CIENTFICO EM UMA
ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, MUNICÍPIO DE BOA VISTA

CARTA CONVITE
Senhores Pais,
Seu filho foi convidado para fazer parte do Clube de Ciências Monteiro Lobato,
mostrou-se interessado e realizou uma inscrição inicial.
O objetivo do Clube de Ciências é promover um maior entendimento da área
de ciências naturais, proporcionar momentos de interação e conhecimento, aumentar
o interesse dos alunos pelos conteúdos apresentados em sala de aula pelos seus
professores e ajudar na melhora das notas dos alunos através de estudos, atividades
práticas e saídas guiadas.
Esperamos contar com seu consentimento e informamos que as atividades
ocorrerão uma vez por semana, a escola do aluno (inserir as opções de horários) nas
dependências da escola. O horário ficará a critério seu e de seu filho. Lembramos
que as atividades serão realizadas no período contrário ao que seu filho estuda na
escola.
Para efetuar a inscrição inicial que seu filho realizou pedimos que o senhor
ou outra pessoa responsável pelo o aluno, venha à escola para autorizar a inscrição e
participação do aluno Clube.
Aguardamos o senhor no período de __________ a __________ no horário de
__________ a __________.
Trazendo:
- Cópia da Certidão de nascimento
do aluno; - 1 foto 3X4 do aluno.
Atenciosamente,
__________________________
Gisele Bordonal Tressoldi
Data: _____/_____/2018
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ANEXO 3 – PERCEPÇÃO DE CIÊNCIAS PELOS
ALUNOS CLUBE DE CIÊNCIAS MONTEIRO LOBATO

Já pensou nisso antes? Vamos pensar um pouco?
1 - Para você o que é ciência?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________
2 – O que é um cientista?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________
3 – O que você acha que um cientista faz?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________
4 – Para que serve a ciência?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________
5 – Você acha que tem ciência nas atividades do seu dia-a-dia? ( ) Sim ( ) Não
Quais?Como?________________________________________________________________
___________________________________________________________
6 – Você gostaria de ser um cientista?
( ) Sim ( ) Não
7 – Se você fosse um cientista que tipo de cientista você seria? Que tipo de pesquisa você
realizaria?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________
8 – Para você, o que é um Clube de Ciências?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________
9 – Na sua opinião, quais são as atividades que são realizadas em um Clube de Ciências?
________________________________________________________________________
___
___________________________________________________________
10 – O que você quer ser quando crescer?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________
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ANEXO 4 :REGRAS DO CLUBE DE CIÊNCIAS
CLUBE DE CIÊNCIAS NO INCENTIVO AO LETRAMENTO CIENTÍFICO
EM UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, MUNICÍPIO DE BOA
VISTA
Regras do Clube de Ciência
3. Pontualidade: O aluno deve chegar na hora marcada para as atividades. A
tolerância máxima será de 15 minutos após o início das atividades.
4. Frequência: O aluno deverá estar presente nas aulas e atividades oferecidas. O
abono de faltas só ocorrerá caso o aluno apresentar atestado médico ou qualquer
outro tipo de documentação escrita que justifique o motivo da ausência dos
mesmos nas aulas em um prazo máximo de 15 dias após a ausência. Caso contrário
o aluno sofrerá punições conforme os itens abaixo:
2.1) Duas faltas consecutivas sem justificativa: advertência verbal;
2.2) Três faltas consecutivas sem justificativa: suspensão das atividades práticas
realizadas em laboratório;
2.3) Quatro faltas sem justificativa: suspensão da próxima atividade externa a ser
realizada; 2.4) Cinco faltas sem justificativa: advertência formal por escrito (será
necessária a assinatura do responsável para que o aluno retorne às atividades do
Clube de Ciências); 2.5) Sete faltas sem justificativa: O aluno estará
automaticamente convidado a se retirar.
3. Respeito: O aluno deve manter o respeito com os colegas, monitores, professores e
estagiários seguindo alguns princípios básicos listados abaixo:
3.1) É proibido o uso de qualquer palavra ofensiva, tal como xingamentos;
3.2) É proibido o uso de apelidos pejorativos, que não são aceitos pelos colegas;
3.3) É proibido o uso de autoridade excessiva;
3.4) É proibido o uso de celulares, ou qualquer outro eletrônico em sala de aula e no
laboratório. Os celulares deverão estar desligados ou no modo silencioso;
3.5) O aluno deverá se dirigir aos colegas, estagiários, professores e monitores com devido
respeito e tom de voz adequado.
4. Comportamento: O aluno deverá ter uma boa conduta segundo os itens abaixo:
4.1) O aluno deve estar sempre atento às atividades que estão sendo desenvolvidas;
4.2) O aluno não deve mexer nem manusear quaisquer equipamentos ou instrumentos sem
autorização ou supervisão;
4.3) O aluno deve manter a ordem, organização e limpeza do laboratório e de todos os
ambientes relacionados às atividades do Clube de Ciências e da Escola;
4.4) O aluno deve sempre estar uniformizado adequadamente;
4.5) O aluno deve manter uniformes e o material escolar em bom estado de conservação;
4.6) O aluno deve respeitar as regras da escola;
4.7) O aluno deve realizar as atividades propostas em aula e para casa; 4.8) O aluno deve
trazer sempre o material escolar.
5. Das punições:
5.1)
O aluno que for identificado cometendo algum dos desrespeitos ilustrados
no item 3, será suspenso da atividade prática seguinte:
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5.2)
O aluno que infringir os subitens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 serão advertidos
verbalmente; 5.3) O aluno que infringir os subitens 4.6 e 4.7 será suspenso das duas
práticas que ocorrerão em seguida.
6. Funções do monitor:
6.1) Auxiliar e monitorar os colegas durante as atividades em laboratório e fora do
laboratório;
6.2) Cobrar e lembrar os alunos a execução das atividades em casa;
6.3) Auxiliar na organização do laboratório;
6.4) Não abusar da função, exercendo vantagens em relação aos demais; 6.5) Seguir todas
as regras estabelecidas pelo Clube de Ciências;
6.6) Buscar temas para realização de debates e experimentos.
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ANEXO 5: CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO CLUBE DE CIÊNCIAS E
DESENVOLVIMENTO DAS SEI’s.
DATAS

ATIVIDADES REALIZADAS

05/06

Divulgação da Implantação do Clube de Ciências e entrega da Carta Convite.

12/06

Inscrição dos alunos que participaram do Clube e reunião com os pais/responsáveis.

15/08

Primeiro encontro do Clube de Ciências, leitura das regras do Clube e aplicação do
préteste e escolha da primeira atividade do Clube.

21/08

Desenvolvimento da atividade investigativa sobre a extração do DNA da fruta banana

29/08

Continuação da atividade investigativa sobre a extração do DNA da fruta banana

05/09

Debate sobre a atividade desenvolvida, e planejamento da atividade seguinte.

12/09

Elaboração de um texto sobre a atividade desenvolvida. Preparação para segunda
atividade.

03/10

Desenvolvimento da segunda atividade, Microscopia – Leitura de texto e apresentação de
vídeo sobre o tema.

10/10

Preparação de lâmina com células da mucosa bucal. Apresentação de lâminas de células
de diversos órgãos.

17/10

Aplicação de uma atividade para observar a compreensão dos participantes sobre a
atividade desenvolvida

24/10

Debate em círculo sobre as atividades desenvolvidas e sua importância para a vida.
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ANEXO 6: ANUENCIA
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ANEXO 7: DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO
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ANEXO 8: TALE
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ANEXO 9: TERMO DE CONFIDENCIALIDADE
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ANEXO 10: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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