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RESUMO 

 

FREITAS, T. C. O. Implementação de um Clube de Ciências na rede pública de 
São José dos Campos: Etapas, atores e a Alfabetização Científica. 2022. 157p. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Engenharia de Lorena, 
Universidade de São Paulo, Lorena, 2022.  

 

A sociedade globalizada interage com os produtos da ciência presentes nos 

recursos tecnológicos, na indústria, nos empreendimentos da engenharia, na 

educação entre tantos outros. No entanto, a população de modo geral não 

consegue identificar a presença da Ciência em seu cotidiano e tem dificuldades 

para entender os processos científicos. Esse fato é evidenciado em 2018 como o 

resultado do Programme for International Student Assessment (PISA), que 

demonstrou que o ensino da escola regular continua não alcançando resultados 

satisfatórios, e que no Brasil 55% dos estudantes permanecem abaixo do nível 2 

em Ciências, patamar estabelecido como necessário para que os jovens possam 

exercer plenamente sua cidadania. Os Clubes de Ciências podem contribuir com a 

melhoria desse cenário, promovendo a Alfabetização Científica dos estudantes. 

Essa pesquisa visa investigar o processo de implementação de um Clube de 

Ciências piloto na Rede Pública de São José dos Campos e identificar as etapas e 

os atores deste processo, assim como o potencial desse espaço na promoção da 

Alfabetização Científica. Esta é uma pesquisa qualitativa do tipo pesquisa-ação que 

fez uso da análise do conteúdo para alcançar os objetivos propostos. A 

fundamentação teórica está organizada em três sessões, a saber: i) explicita o 

processo histórico do Clubes de Ciências; ii) explica a natureza do Clube de 

Ciências e as suas possíveis dimensões interativas; e iii) disserta sobre as 

concepções da Alfabetização Científica e apresenta indicadores para verificar seu 

desenvolvimento em espaços não formais. Os resultados permitiram criar uma nova 

proposta de implementação que foi organizada em quatro etapas, de tal sorte que 

em cada uma delas os atores foram apontados. Com a análise das atividades foi 

possível identificar que o Clube de Ciências apresenta potencialidades ligadas a 

todos os Indicadores de Alfabetização Científica. Conclui-se que o Clube de 

Ciências é um importante espaço para alfabetizar estudantes cientificamente 

contribuindo para que compreendam os processos da Ciência e bem como 

reconheçam suas implicações na sociedade. 

 

Palavras-chave: Clube de Ciências. Alfabetização Científica. Implementação. 

Educação não formal. Projeto de Ciências. 

  



 

ABSTRACT 

 

FREITAS, T. C. O. Science Club’s implementation in Public Schools of São 
José dos Campos: Stages, Actors and Scientific Literacy. 2022. 157p. 
Dissertation (Master of Science) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade 
de São Paulo, Lorena, 2022. 

 

The globalized society interacts with the products of science present in technological 
resources, in industry, in engineering projects, in education, among many others. 
Nonetheless, the population, in general, is unable to identify the presence of 
Science in their daily lives and has difficulties understanding scientific processes. 
This fact is evidenced in 2018 as the result of the Program for International Student 
Assessment (PISA), which demonstrated that regular school education still does not 
achieve satisfactory results, and that, in Brazil, 55% of students remain below level 
2 in Science, a level established as necessary so that young people can fully 
exercise their citizenship. Science Clubs can contribute to improving this scenario 
by promoting students' Scientific Literacy. This research aims to investigate the 
process of implementing a pilot Science Club in the Public Education Network of 
São José dos Campos and to identify the stages and agents of this process, as well 
as the potential of this space in the promotion of Scientific Literacy. This is a 
qualitative research of the research-action type that made use of content analysis 
to achieve the proposed objectives. The theoretical foundation is organized in three 
sessions, namely: i) highlights the historical process of the Science Club; ii) explains 
the nature of the Science Club and its possible interactive dimensions, and iii) 
discusses the concepts of Scientific Literacy and presents indicators to verify its 
development in non-formal spaces. The results allowed the creation of a new 
implementation proposal that was organized in four stages, in such a way that in 
each one of them the agents were pointed out. With the analysis of the activities, it 
was possible to identify that the Science Club has potentialities linked to all Scientific 
Literacy Indicators. It is concluded that the Science Club is an important space to 
scientifically instruct students, contributing so that they understand the processes of 
Science and recognize their implications for society. 

 

Keywords: Science Club. Scientific Literacy. Implementation. Non-formal 
Education. Science Project. 
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Apresentação 

Minha formação docente tem início no ano 2000 com o curso Normal em Nível 

Médio, no qual estudei teorias educacionais e tive oportunidade de estagiar nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil. Nesta vivência minha 

referência de professor bom era aquele professor bravo, que dominava a sala, que 

conseguia o silencio e que explicava por um longo período sem interrupções. Não 

me lembro das metodologias aplicadas especificamente ao Ensino de Ciências e 

nem de práticas que aproximassem o aluno da cultura científica.  

Embora o magistério tenha me feito feliz por quatro anos, não acreditei que 

poderia ser o professor que eu considerava ideal, ou seja, brava, impositiva e 

impessoal. Com este sentimento em 2005 mudei de planos e fui fazer um curso 

técnico de enfermagem, lá eu vivenciei técnicas de laboratório, visitei centros de 

pesquisa, tive inúmeras aulas práticas e me apaixonei pela Biologia. Durante o 

estágio percebi que eu era muito mais feliz sendo professora do que enfermeira, 

mas que eu queria ensinar biologia para os meus alunos e fazê-los se encantar 

pela Ciência como eu havia me encantado. 

Em 2006 conquistei uma bolsa de estudos pelo Programa Universidade Para 

Todos (PROUNI) e tive a oportunidade de fazer uma Licenciatura em Ciências 

Biológicas, nesta etapa de minha formação fiz estágio em uma escola de Ensino 

Fundamental e minha percepção de bom professor se manteve a mesma. Nas 

poucas aulas que eu substituía mantinha esse padrão, quase que um personagem 

de professor e recebia muitos elogios por ele, pois apesar de ser apenas estagiária 

eu “dominava” uma sala. 

Em 2009, já formada assumi aulas em uma escola em tempo integral onde 

pude vivenciar o Ensino de Ciências pelo viés da Pedagogia de Projetos. Essa 

metodologia permitia ao aluno escolher o que e como estudar, com base em 

objetivos estabelecidos pelo ateliê, na época denominado “Cientista em 

construção”. Passei por um período de angústia e levantava questões com minha 

orientadora pedagógica: Como os alunos escolherão o objeto de estudo se eles 

não têm maturidade e nem conhecimento para isso? Se eu não posso escolher o 

que ensinar, como eles aprenderão? Como estarei à frente de um ateliê se não sei 

quais ao certo quais os conteúdos serão objetos de ensino? Eu recém-formada, 
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preparada para dar aulas, cheias de conceitos científicos para transmitir teria que, 

a partir daquele momento, ouvir o que o meu aluno pensava para realizar 

mediações, guiar ao invés de induzir e facilitar a interação dele com o 

conhecimento. Com a minha concepção de bom professor via esse desafio como 

uma missão impossível e admito que pensei que seria pouco produtivo. 

Nesse contexto, minha formação em Ciências Biológicas não bastava, tive 

que me aprofundar nas concepções pedagógicas que tinham sido pouco 

valorizadas por mim em minha formação inicial, tive me aprofundar sobre os 

princípios do construtivismo, entender as etapas de desenvolvimento cognitivo 

proposto por Piaget e como as relações sociais e a linguagem eram fundamentais 

para o processo de aprendizado, tudo isso para compreender como meus alunos 

aprendiam. Ao longo de 4 anos neste processo entendi que dar voz ao aluno 

modifica e ressignifica toda a relação de ensino e aprendizagem. Passei a entender 

a riqueza desse processo, a vivenciar o que Delors (1998) defende como os quatro 

pilares da educação (aprender a conhecer, a fazer, a ser e a viver juntos) e 

desenvolver de forma intencional esses fundamentos. Ao longo desses quatro anos 

aprendi, cresci e meu olhar sobre a figura do professor mudou, passei a perceber 

a importância da afetividade, do olhar, da escuta, do respeito ao aluno e a entender 

que esses atributos são fundamentais a um bom professor. 

Em 2013 fui efetivada como professora de Ciências para os Anos Finais e 

passei a me dedicar apenas ao Ensino Regular, onde percebi que o envolvimento 

e o interesse dos alunos eram menores se comparados aos projetos desenvolvidos 

no contraturno, o que exigiu de mim novamente uma nova conduta docente. Se no 

trabalho com projetos eu estava livre para atender aos interesses dos alunos, no 

Ensino Regular eu estava limitada por uma matriz curricular, minhas aulas e minha 

avaliação não dependiam apenas de meu planejamento. A cada bimestre havia a 

obrigatoriedade institucional de realizar uma avaliação escrita e formal, tive que me 

adequar a normatizações, atribuir notas aos alunos e classificá-los. A vivência de 

trabalhar na escola em tempo integral me fez ser menos tradicional, consegui 

mesmo na escola regular implementar projetos e avaliar por critérios ancorados no 

desenvolvimento das habilidades, mas não foi o bastante para alfabetizar 

cientificamente os meus alunos, porque eu me via limitada pelo tempo, pelos 
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procedimentos, pelo espaço e pela falta de interação com as instituições de 

pesquisa. 

Atuar no Ensino Regular como professora, apesar de tê-lo vivenciado muitas 

vezes como aluna, me fez perceber também as potencialidades da educação 

formal, reconhecer o valor das aulas expositivas, dos experimentos demonstrativos 

e das avaliações internas e externas para a formação do aluno. Novamente me vi 

angustiada, pensando em como alfabetizar os alunos cientificamente neste 

contexto, fazendo-os entender a Ciência como um fenômeno processual que 

permeia seu cotidiano e que o permite atuar como cidadão consciente.  

Ao longo de outros quatro anos entre essas angustias, cadernetas, notas e 

projetos tentei ser a melhor professora que podia ser, e em 2016 participei de uma 

formação sobre Clubes de Ciências em escolas públicas, onde tive contato com 

publicações sobre Alfabetização Científica e Ensino por Investigação. Este aporte 

teórico deixou evidente que minha prática permitia que meus alunos conhecessem 

e interagissem com os produtos da Ciência presentes na sociedade, mas isso não 

era suficiente para que eles entendessem a função, os processos e as 

responsabilidades intrínsecas ao fazer Ciência. Ainda nesta formação foi 

apresentado o resultado do Programme for International Student Assessment 

(PISA) de 2015, que demonstrou que o processo de Ensino de Ciências estava 

alcançando resultados insatisfatórios, pois 56,6% dos estudantes do Brasil estavam 

abaixo do nível 2 em Ciências, patamar estabelecido como necessário para que os 

jovens possam exercer plenamente sua cidadania (INEP, 2016). Esse dado 

chamou minha atenção e me fez sentir uma necessidade gigantesca de usar a 

Ciência como ferramenta para a transformação social. 

Me dei conta que para atingir a almejada Alfabetização Científica era 

necessário ir além dos currículos, dos horários, dos muros escolares e promover 

uma aproximação entre as universidades, os centros de pesquisas e os meus 

alunos, pois essas ações dariam a eles a oportunidade de realizar pesquisas reais. 

Com estas intenções, em 2018 ingressei no Programa de Pós-Graduação em 

Projetos Educacionais na Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São 

Paulo, com a proposta de implementar um Clube de Ciências na cidade de São 

José dos Campos e promover essa aproximação.  
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Então o projeto “Implementação de um Clube de Ciências na Rede Pública 

de São José dos Campos: Etapas, Atores e a Alfabetização Científica”, foi 

desenvolvido e os dados coletados neste projeto estão explicitados neste texto. 

Esses resultados também foram sintetizados em um livro denominado “Clube de 

Ciências na Escola: Um guia para professores, gestores e pesquisadores” que está 

disponível para download gratuitamente no site da editora1. Este livro é o produto 

educacional desta dissertação e objetiva multiplicar os conhecimentos construídos 

durante a vivência de implementação e desenvolvimento do Clube de Ciências. 

Espera-se que esta dissertação e o livro possam ser ferramentas 

importantes para implementação e consolidação de muitos Clubes de Ciências em 

nossa região e que a longo prazo essas ações sejam validadas e estabelecidas 

como uma política pública de apoio a Alfabetização Científica na Educação Básica.  

  

                                            

1 Link para download do livro: https://aeditora.com.br/produto/Clube-de-ciencias-na-escola-
um-guia-para-professores-gestores-e-pesquisadores  

https://aeditora.com.br/produto/clube-de-ciencias-na-escola-um-guia-para-professores-gestores-e-pesquisadores
https://aeditora.com.br/produto/clube-de-ciencias-na-escola-um-guia-para-professores-gestores-e-pesquisadores
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1 Introdução 

A sociedade globalizada interage continuamente com os produtos da ciência 

presentes nos recursos tecnológicos, na indústria química, nos empreendimentos 

da engenharia, na educação entre tantos outros. No entanto, a população de modo 

geral não consegue identificar a presença da Ciência em seu cotidiano e apresenta 

dificuldades para entender os processos científicos. Esse fato é evidenciado em 

2018 como o resultado do Programme for International Student Assessment (PISA), 

que demonstrou que o ensino da escola regular continua não alcançando 

resultados satisfatórios, e que no Brasil, 55% dos estudantes permanecem abaixo 

do nível 2 em Ciências, patamar estabelecido como necessário para que os jovens 

possam exercer plenamente sua cidadania (BRASIL, 2019).  

Corroborando esses dados o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em 

Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia (INCT-CPCT, 2021) em uma 

pesquisa sobre a percepção dos jovens sobre a ciência afirma entre outros pontos 

que: i) o acesso dos jovens à informação sobre ciência e tecnologia via rádios, 

livros, jornais, televisão e até mesmo internet é baixo; ii) que eles declaram ter 

dificuldade em verificar se uma notícia de C&T é falsa ou não;; e iii) Mais da metade 

deles erra a maioria de uma série de perguntas básicas de conhecimento científico. 

Para que esses problemas sejam minimizados é fundamental que a Ciência 

torne-se parte da cultura das pessoas e seu ensino tem um papel relevante no 

enfrentamento desses problemas. Aikenhead (1996) diz que o Ensino de Ciências 

deve ir além dos conceitos, métodos e práticas, por isso é importante que se 

oportunize a vivência da chamada Cultura Científica. Sasseron (2015) conceitua a 

cultura científica como o conjunto de ações e de comportamentos típicos da 

atividade de investigação e divulgação de um novo conhecimento sobre o mundo 

natural. Para que a Ciência possa ser de fato entendida pelos alunos a cultura 

científica deve dialogar e interagir com a cultura do estudante, interação essa 

denominada por Aikenhead (1996) de border crossing. Este termo diz que o ensino 

deve promover um cruzamento de fronteira entre subculturas, Nagayoshi (2014) 

explica que: 

(...) cada um de nós participa de muitos grupos diferentes, que 
compartilham valores, normas e símbolos diversos. Assim, a todo o 
momento, nós cruzamos fronteiras entre diferentes subculturas. Ao nos 
movimentarmos entre grupos e contextos, devemos nos adaptar a 



23 
 

 

diferentes subculturas. A sala de aula não poderia funcionar de outra 
maneira: objetiva-se fazer com que o aluno transponha a fronteira para 
a subcultura da Ciência. (NAGAYOSHI, 2014, p. 24) 

 

Sasseron e Carvalho (2011) manifestam o mesmo ideal de Nagayoshi (2014) 

ao dizerem que o Ensino de Ciências deve promover condições para que os alunos, 

além das culturas religiosa, social e histórica que conhecem e vivenciam, possam 

também fazer parte de uma cultura em que as noções, ideias e conceitos científicos 

façam parte de sua vida. Essas concepções também estão presentes na Base 

Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) quando ela diz que a educação 

científica deve desenvolver a capacidade dos alunos compreenderem e 

interpretarem o mundo (natural, social e tecnológico) e de transformá-lo com base 

nos aportes teóricos e processuais das Ciências. Como forma de sintetizar todas 

essas intenções formativas em um único conceito, esta pesquisa adotará o termo 

“Alfabetização Científica”. 

Práticas que promovam o border crossing e a consequente Alfabetização 

Científica são formas de romper um padrão recorrente que amplia a exclusão social 

e limita o exercício da cidadania. No entanto, a própria estrutura e funcionamento 

da escola regular restringe o tempo das aulas, fragmenta as disciplinas e, por 

consequência, muitas questões e curiosidades típicas dos alunos podem 

permanecer perdidas na ânsia ou imposição dirigente de cumprir um planejamento 

ajustado aos parâmetros curriculares públicos.  

Neste contexto é necessário que o conhecimento científico não se restrinja 

ao mínimo preconizado pelo currículo. Rocha (2008, p. 62) relata que a escola tem 

um papel prioritário no movimento de Alfabetização Científica, “porém, ela não é 

capaz de fazer isso sozinha, visto que o volume de informação é cada vez maior, o 

que justifica a parceria desta com outros espaço onde se promove a educação não 

formal”. O estudo realizado pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2012) concorda com essa constatação e 

afirma que na maioria dos países, os alunos que estudam em escolas que oferecem 

atividades extracurriculares relacionadas à Ciências tendem a ter um desempenho 

melhor em Ciências do que os alunos em escolas que oferecem menos tais 

atividades. Pinto (2014) diz que no contexto não formal, a aprendizagem se 
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diferencia da escola regular por focar mais no compartilhamento de informações, 

nas trocas de experiências e ideias, na motivação e satisfação pessoal. 

Um espaço de educação não formal, que pode ser sediado dentro da escola, 

é o Clube de Ciências, local apontado por Pires et al. (2007) como aquele que 

propicia condições adequadas para o estudante aprender, discutir, debater e refletir 

sobre aspectos éticos e morais na utilização das informações, desenvolvendo o 

senso e atitudes críticas com relação à Ciência. A implementação de Clubes de 

Ciências pode agregar valor à educação formal e ser mais uma ação voltada à 

Alfabetização Científica. 

Estas considerações levaram a questão central desta pesquisa: “Quais são 

as ações necessárias para implementar um Clube de Ciências na rede pública de 

ensino? Como torná-lo um espaço de promoção da Alfabetização Científica? Assim 

este trabalho objetivou investigar o processo de implementação de um Clube de 

Ciências com vistas à Alfabetização Científica, a partir da pesquisa-ação. Nesse 

intuito essa pesquisa é intitulada “Implementação de um Clube de Ciências na 

Rede Pública de São José dos Campos: Papéis, Atores e Alfabetização 

Científica”. 

Este estudo foi dividido em objetivos específicos que buscam identificar as 

peculiaridades da implementação e desenvolvimento do Clube de Ciências. Estes 

objetivos são: 

• Identificar as etapas necessárias à implementação de um Clube de Ciências; 

• Levantar quais são os principais atores e seus papeis no processo de 

implementação; 

• Analisar o potencial do Clube de Ciências na promoção da Alfabetização 

Científica, com base em indicadores e atributos. 

• Criar um guia de orientações para a implementação de Clubes de Ciências 

que operem com uma abordagem investigativa. 

Este trabalho constitui-se como um aporte teórico e metodológico para 

repertoriar e instrumentalizar gestores educacionais, professores e pesquisadores 

sobre como implementar e mediar um Clube de Ciências em suas unidades 

escolares. Espera-se que com a elaboração do guia de implementação, este projeto 
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possa ser estendido, aberto para a comunidade e que se consolide como um 

referencial histórico de Clube de Ciências. 

A fundamentação teórica está organizada em três sessões, onde a primeira 

dedica-se ao desenvolvimento dos Clubes de Ciências, desde as ideias que 

culminaram em sua criação até as concepções atuais de Clubes de Ciências. A 

segunda explica a organização administrativa e funcional dos Clubes, 

apresentando o conceito, algumas funções que podem ser assumidas pelos 

clubistas e a relação da teoria socio-histórica com as interações sociais promovidas 

neste espaço e, por fim, a terceira seção dedica-se a explorar o conceito de 

Alfabetização Científica adotada ao trabalho em espaços não formais de educação. 

Posteriormente, a metodologia de pesquisa alicerça-se em uma pesquisa de 

natureza qualitativa, do tipo pesquisa-ação que faz uso de ferramentas da análise 

do conteúdo para verificar o potencial de Alfabetização Científica em cada atividade 

do Clube de Ciências, assim como identifica as etapas de implementação e os 

atores envolvidos e seus papeis em cada uma delas. Por fim, os resultados são 

apresentados e discutidos. 
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2 Fundamentação teórica 

 

2.1 Percurso histórico do Clubes de Ciências 

Um dos primeiros registros de Clube de Ciências Naturais nas universidades 

é descrito em uma reportagem da revista Nature em 1972 (PEPYS, 1972), que 

comemora o centenário desse Clube formado em 10 de março de 1872. O grupo 

era composto por seis alunos da Cambridge University e objetivava o cultivo da 

ciência da natureza por meio de relações sociais e instrução entre pares. As 

reuniões aconteciam semanalmente e o anfitrião da noite levava um assunto de 

interesse científico na forma de um pequeno artigo com uma prática demonstrativa 

para ser discutido com os clubistas (membros do Clube). Um fato relevante é que 

uma cláusula especial foi inserida no estatuto desse Clube assegurando que os 

lanches deveriam ser restritos a café e chá, medida esta que visava prevenir uma 

suposta desqualificação das reuniões para que elas não se tornassem meramente 

sociais. Desde então, a essência do Clube de Ciências vem se modificando, 

principalmente com a sua implementação nas escolas de Educação Básica, o que 

permitiu uma interação entre os processos inerentes ao fazer ciência e as 

concepções pedagógica. 

A chegada dos Clubes de Ciências nas Educação Básica é fortemente 

influenciada pelos ideais de John Dewey, que em 1910 publicou um artigo 

afirmando que o futuro da nossa civilização dependia do aprofundamento do hábito 

científico da mente e que um dos maiores problemas educacionais seria descobrir 

como amadurecer e tornar eficaz este hábito (DEWEY, 1910). Essa ideia inspirou 

e norteou o pensamento e as tendências educacionais de muitos professores e 

pesquisadores da educação. 

Assim, as ideias de promoção de Clubes e Feiras de Ciências começam nos 

Estados Unidos da América no auge da primeira Guerra Mundial,  Terziam (2013) 

relata que Morris Meister, um jovem estudante de doutorado na Universidade de 

Columbia, professor de Ciências nas escolas públicas de Nova York inspirado na 

filosofia educacional liberal de John Dewey, participou de uma conferência sobre 

educação científica de professores e abriu seu discurso com uma declaração 

ousada: 
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“A guerra é o fator mais importante no mundo de hoje. A América é o fator 
mais importante na guerra. A educação é o fator permanente vital na 
América. Assim, a Ciência pode e deve tornar-se o fator mais importante 
na Educação”. (TERZIAN, 2013, p.09, tradução nossa.) 

Com base nessa convicção Meister dedicou-se as pesquisas sobre a 

educação científica. Em março de 1923 publicou o artigo “Managing a Science 

Club” no qual defendeu que as ações desenvolvidas na escola deveriam relacionar-

se com a vida real e com o presente do aluno. Assim, Meister (1923) apresentou o 

Clube de Ciências como uma atividade extracurricular promissora e descreveu três 

aspectos relevantes: i) A natureza ou caráter do Clube. ii) sua organização, e iii) 

seu programa de atividades. Dessa forma estabeleceu o primeiro descritivo de 

como implementar e gerenciar um Clube de Ciências.  

Ao fazer uma descrição sobre as potencialidades do Clube de Ciências Pape 

(1926) relatou que neste espaço o professor é capaz de despertar e manter e o 

estudante o interesse pela ciência, leva-los a apreciarem a natureza em um espaço 

produtivo para que eles empreguem o seu tempo e, ao mesmo tempo oferece lazer, 

recreação e estudo, ações essas que, de acordo com o autor, contribuía para 

elaboração de um pensamento científico que desencorajava informações falsas, 

crenças e superstições. Neste mesmo ano Graham (1926) ressaltou que 

Seria difícil encontrar uma escola secundária hoje em dia onde não há 
Clubes de Ciências e esse trabalho extracurricular do professor está 
exigindo cada vez mais a atenção dos educadores. É material para 
bastante abrangente para o mestrado e o doutorado. Em nossa opinião, 
nem o professor nem o aluno, recebem o crédito suficiente por este 
trabalho que é feito voluntariamente. Na maioria das escolas, a adesão a 
esses Clubes é totalmente voluntária e não há dificuldade em assegurar 
uma adesão de vinte e cinco a cinquenta alunos (GRAHAM, 1926, p.218, 
Tradução nossa) 

Esses movimentos de promoção de Feiras e Clubes de Ciências foram 

intensificados com a chamada Escola Nova, um movimento de renovação do 

ensino que surgiu no fim do século XIX na Europa e ganhou força na primeira 

metade do século XX, expandindo-se no Brasil na década de 1920. 

Nesta época o sistema educacional Brasileiro passava por grandes reformas 

e Anísio Teixeira, que ocupava o cargo de Inspetor Geral de Ensino da Bahia 

(correspondente ao cargo de Secretário Estadual da Educação) viajou pela Europa 

para conhecer novos modelos educacionais e posteriormente matriculou-se no 

cursou Pós-Graduação no Teacher’s College da Universidade de Colúmbia em 
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Nova York, onde foi aluno de John Dewey. De acordo com Santos (2016) essas 

vivências permitiram que Anísio Teixeira construísse suas bases intelectuais 

ancoradas no método experimental e esse fato foi de importância decisiva na sua 

vida, pois despertou o interesse pela observação e experiência, o culto da liberdade 

e das instituições democráticas, características típicas das tendências liberais. 

Esse pensamento também foi explícito nos denominados pioneiros da 

educação, grupo formado por Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de 

Azevedo entre outros, que impulsionados pelas reformas da década de 1920 e 

pelos ideais da Escola Nova publicaram o Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova. Xavier (2007) relata que neste documento a Ciência era vista como a chave 

para o progresso da humanidade.  

No entanto, o foco do movimento escola Nova era o ensino Primário e 

Secundário, mas Abrantes e Azevedo (2010) afirmam que ao final da Primeira 

República a implantação da universidade completou a agenda de debates, que se 

estendeu pela década de 1930 e contou com a participação ativa dos cientistas que 

pertenciam à Academia Brasileira de Ciências. Ainda de acordo com os autores, 

esse movimento vinha para nortear o Ensino Superior e as instituições científicas, 

rompendo com o pensamento positivista que tinha como ideal a ciência pura, sem 

vínculos imediatos com a aplicação.  

Na década de 1940 como um movimento de vanguarda inicia-se nos Estados 

Unidos da América o Science Clubs of America com o patrocínio do Science 

Service, que objetivou incentivar Clubes de Ciências nas escolas de segundo grau 

e criar um núcleo nacional (SCIENCE CLUBS OF AMERICA, 1941). Neste cenário 

mais de oitocentos Clubes juniores foram organizados não apenas nos Estados 

Unidos, mas também em Porto Rico, Havaí, Filipinas, Alasca, Canadá e até mesmo 

Portugal (SCIENCE CLUBS OF AMERICA, 1941). Em 1949 para estimular e 

desenvolver de Clubes de Ciências em todo o mundo foi realizada, em Paris, uma 

reunião de líderes de Clubes de Ciências, na Casa da Unesco, nesta reunião 

[...]representantes de nove países, reunidos sob a presidência do Dr. 
Watson Davis, diretor do Serviço de Ciências dos Estados Unidos, 
concordaram em propor que a Unesco tome medidas para recomendar 
aos Governos dos Estados Membros que Clubes de Ciências, que 
representam uma forma de atividade de interesse geral, receber um apoio 
eficaz. Sugeriu-se que os currículos das escolas primárias e secundárias 
pudessem ser reexaminados com o objetivo de reduzir, se necessário, o 
número de horas escolares obrigatórias para permitir mais tempo livre aos 
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Clubes de Ciências. A Unesco também foi solicitada a considerar a 
possibilidade de estabelecer um escritório central permanente de 
informações para Clubes de Ciências. (SCIENCE CLUBS, 1949, p. 320, 
tradução nossa) 

Este breve histórico evidencia que a educação científica no Brasil sofreu 

grande influência internacional, o que culminou em 1946 com a criação do Instituto 

Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC) no Rio de Janeiro, como uma 

Comissão Nacional da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) no Brasil, para promover projetos de divulgação 

científica e do Ensino de Ciências. Lira (2012) diz que o IBECC desenvolveu intensa 

atividade ligada à renovação do Ensino de Ciências, atuando junto a alunos, de 

início, com atividades extraescolares, junto a professores e, posteriormente, com 

cursos de atualização. 

Krasilchik (1987) afirma que mesmo com os ideais escolanovistas presentes 

desde a década de 1920, na prática educacional o Ensino de Ciências no Brasil até 

a década de 1950 foi livresco, memorístico, teórica e sem experimentação alguma. 

A este respeito Lira (2012) diz que aparelhos complexos e experimentos 

trabalhosos eram descritos detalhadamente em livros traduzidos do francês sem 

que professores e alunos manipulassem os equipamentos. 

A partir de 1950 o IBECC iniciou suas atividades em São Paulo e 

estabeleceu sua sede na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(USP), onde realizava projetos de divulgação científica e de educação em Ciências, 

elaboração de material didático, com o apoio do governo federal e de secretarias 

estaduais de educação, bem como de agências internacionais. Em outubro de 1956 

uma conferência foi realizada pelo Instituto para a Educação da UNESCO e nela 

programas para a formação de professores, programas de ensino de nível 

secundário e de Ciências Básicas foram elaborados (ABRANTES; AZEVEDO, 

2010; KRASILCHIK, 2000) 

Em 1961, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 4.024, de 20 de 

dezembro de 1961) regulamentando que uma das finalidades do ensino seria “o 

preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos recursos científicos e 

tecnológicos que lhes permitam utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades 

do meio”, e incluiu as Ciências desde o 1º ano do curso ginasial. 
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Mancuso e Moraes (2015) apontam a década de 1960 como o marco de 

nascimento dos Clubes de Ciências brasileiros, neles estudantes motivados a 

estudar Ciências puderam constituir grupos e pesquisar sobre assuntos de seus 

interesses e curiosidades. Os autores relatam que em muitas regiões, os Clubes 

cresceram e começaram a exibir sua produção interna nas feiras de Ciências, 

inicialmente as escolares e, mais tarde, nas de âmbito mais abrangente. No Rio 

Grande do Sul, de acordo com Mancuso e Moraes (2015) a relação entre Clubes e 

feiras era tão grande que quase se confundiram na essência, como se todo trabalho 

produzido no Clube tivesse de ser direcionado à feira para obter divulgação. 

Santos, D.J.F. e Santos, J.M.T. (2008) justificam que neste período os 

Clubes de Ciências escolares foram considerados locais adequados ao 

desenvolvimento da “metodologia científica”, e utilizados com estratégia para 

incentivar a repetição do que era produzido nos laboratórios de pesquisa. Buch e 

Schroeder (2011) dizem que a proposta dos Clubes de Ciências nasceu 

desacreditada e dizem que: 

para a grande maioria dos professores e diretores não era normal realizar 
saídas a campo, coletar dados, fazer investigações, etc. Muitos pensavam 
não se tratar de um trabalho sério e honesto. Era complicado convencer 
as pessoas que fora da sala de aula também poder-se-ia estabelecer um 
interessante espaço pedagógico. (BUCH; SCHROEDER, 2011, p.04) 

De acordo com Lira (2012) a atuação do IBECC em 1967 foi restrita aos 

programas extraescolares que objetivavam corrigir distorções trazidas pelo ensino 

escolar e eram constituídos basicamente pelo congresso de “Jovens Cientistas”, 

concursos “Cientistas de amanhã” e “Clubes de Ciências”. 

A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases na década de 1970 (Lei nº 

5692/71) (BRASIL, 1971) pouco contribuiu com a evolução do Ensino de Ciências, 

visto que ela priorizou as disciplinas profissionalizantes, diminuindo as disciplinas 

científicas. Já os anos 1980 são marcados pelo surgimento do modelo 

construtivista, também fundamentado pela tendência liberal renovada-progressista. 

Santos, D.J.F. e Santos, J.M.T. (2008) relataram que esse modelo era marcado 

pela concepção de que o conhecimento nunca está pronto e acabado; os saberes 

prévios dos alunos são tratados de maneira mais articulada. Nessa tendência, o 

aluno passa a ser o construtor dos conhecimentos, corresponsável por sua 

aprendizagem e sua autonomia é valorizada. Os processos da Ciência passam a 
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ser tão apreciados quanto seus produtos e o conhecimento científico continua 

sendo considerado fundamental para o desenvolvimento e melhoria dos processos 

produtivos. 

A década de 1990 torna-se palco de mudanças na educação brasileira, 

devido à aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

nº 9.394) (BRASIL, 1996) e da publicação, em 1998, dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1998). Esses dois documentos norteadores da educação 

objetivavam formar cidadãos conscientes e atuantes na sociedade, e a relação 

entre Ciência, Tecnologia e Sociedade passa a ser foco do trabalho docente nas 

próximas décadas. Neste contexto, os Clubes de Ciências começam a seguir uma 

Tendência Progressista Libertadora embasados nos estudos sobre educação 

científica, pois sua atuação começa a operar com o objetivo de ser mais um 

instrumento de tomada de consciência social e a conscientizar os alunos para que 

pudessem intervir e atuar para transformar a realidade. Segundo Luckesi (1994, 

p.64) “a educação libertadora, questiona concretamente a realidade das relações 

do homem com a natureza e com os outros homens, visando a uma transformação 

– daí ser uma educação crítica”. Assim, os objetos de estudo partem da 

necessidade, curiosidade, da realidade e dos centros de interesse dos clubistas.  

Mancuso, Lima e Bandeira (1996) publicam o Livro “Clube de Ciências: 

criação, funcionamento, dinamização”, uma obra que buscou incentivar e orientar 

a implementação de Clubes de Ciências com base nas experiências vivenciadas 

ou conhecidas pelos alunos. No livro, relatam que: 

Atualmente contamos com uma grande diversidade de Clubes espalhados 
por muitas escolas, regiões e países, cada qual vivendo a sua 
especificidade cultural, produto de seus princípios norteadores, gerando 
objetivos específicos e metas precisas (MANCUSO; LIMA; BANDEIRA, 
1996, p. 40). 

Desde então a presença dos Clubes de Ciências aparecem em iniciativas 

isoladas e em um contexto mais recente, em 2017, a Base Nacional Curricular 

Comum (BRASIL, 2017) traz à tona a necessidade do letramento científico e visa 

oferecer aos alunos o acesso à diversidade de conhecimentos científicos 

produzidos ao longo da história e aproxima-los aos principais processos, práticas e 

procedimentos da investigação científica. Mancuso, Lima e Bandeira (1996) dizem 

que os ditos modismos pedagógicos ressignificam a prática e as intenções 
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formativas no Clube de Ciências ao longo do tempo e corroborando essa afirmação, 

verifica-se na contemporaneidade as metodologias ativas, as práticas 

investigativas, a desmitificação da Ciência e do Cientista e a Alfabetização 

Científica passam a permear e a orientar as atividades nos Clubes de Ciências. 

Acredita-se que como legado da pandemia covid-19, o ano de 2020 mobilizou 

outras formas de desenvolver o Clube de Ciências para que fosse possível manter 

a interação e comunicação entre os clubistas mesmo que seja de forma remota. 

Atualmente as iniciativas de implementação de Clubes de Ciências ainda 

são incipientes, Tomio e Hermann (2019) afirmam que o Brasil ainda não tem 

nenhuma política pública, em nível federal, para nortear ou subsidiar o 

funcionamento dos Clubes de Ciências no país. Essa falta de institucionalização 

pode ser um dos fatores que muitas vezes faz com que o Clube de Ciências seja 

pouco explorado pelas escolas. 

No intuito de colaborar com a melhoria deste cenário a próxima seção 

dedica-se a explorar as principais características e potencialidades deste espaço. 

 

2.2 Natureza do Clube de Ciências e as suas dimensões interativas 

O Clube de Ciências na escola consolida-se como um espaço que contribui 

para a formação humana do clubista objetivando alfabetizá-lo cientificamente e 

torná-lo capaz de exercer sua cidadania pautada em valores éticos e morais. Nesta 

perspectiva, cabe explicar qual a natureza do Clube de Ciências e apresentar como 

as relações sociais podem contribuir para a construção do conhecimento e 

formação integral do clubista. 

 

2.2.1 Do conceito à ação 

De modo geral os Clubes são caracterizados por serem espaços nos quais 

as pessoas se reúnem para discutir temas de interesses comuns e compartilhar 

momentos de lazer, geralmente em um ponto de encontro físico. Existem diferentes 

tipos de Clubes, mas o objeto de estudo desta pesquisa é um Clube Escolar que 

se diferencia por ter explicitamente um objetivo educacional e por mobilizar 

professores e alunos na construção de saberes e atitudes coletivas em torno de 

interesses compartilhados.  De acordo Schmitz (2017) o Clube escolar é 
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um meio de relações com o saber, em que seus participantes, estudantes 
e professores compartilham, por livre adesão e iniciativa, em um contexto 
de educação não formal, experiências das três figuras do aprender: a 
epistêmica, a social e a de identidade, mobilizados pelo trabalho 
intelectual, na direção da formação humana (SCHMITZ, 2017, p. 97).  

Ecuador (2014) salienta que os Clubes Escolares, por sua natureza coletiva, 

contribuem para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes e melhoram suas 

habilidades sociais e emocionais, como trabalho em equipe, perseverança, 

responsabilidade, autocontrole, respeito pelas diferenças e promoção da 

autonomia. O Clube Escolar apresenta como características:  

• Organização extracurricular;  

• Acesso não obrigatório;  

• Espontaneidade de associação;  

• Necessidades (gostos, …) comuns;  

• Existência de um objetivo comum;  

• A auto-organização das suas próprias atividades. (CUENCA2, 1987, p. 
32 apud PINTO, 2014, p. 16) 

Por compartilhar essas características e intenções pedagógicas, o Clube de 

Ciências pode ser entendido como um tipo de Clube Escolar, que se especializa 

por unir professores e alunos que almejam discutir, entender, fazer e comunicar 

Ciência.  

Atualmente os Clubes de Ciências visam ir além da metodologia científica 

para Córdoba (2012) é importante que nele o conhecimento sobre as Ciências, 

seus processos de construção, os aspectos relacionados à sua história e suas 

relações interdisciplinares sejam trabalhados. Faria (2018) define o Clube de 

Ciências como um espaço não formal que estimula o processo de Alfabetização 

Científica, o senso crítico em relação à Ciência, oportuniza situações para o clubista 

investigar, pesquisar, debater e pensar sobre questões científicas, éticas e morais 

no uso da Ciência e das tecnologias.  

Sustentado por essas finalidades o Clube de Ciências desponta como um 

espaço de interação, discussão e autonomia e, por isso, é ideal que seja formado 

por estudantes livremente associados, reunindo-se no contraturno escolar e se 

organizando como um grupo que compartilha o interesse pela Ciência e o desejo 

de estarem juntos (ROCHA et al., 2015). Couto e Laranjeiras (2017) dizem que este 

                                            

2 CUENCA, Manuel Educación para el ocio – Actividades escolares, 2. ed. Madrid: Editorial 
Cincel S.A., 1987. 
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grupo poderá ser aberto aos estudantes que quiserem participar, mas nada impede 

que também seja fechado para um grupo específico. Assim, o Clube de Ciências 

pode ser compostos por um número variável de clubistas, cabendo ao mediador 

considerar muitos fatores, como o espaço físico que o sedia, a disponibilidade de 

materiais, a relação entre quantidade de clubistas e qualidade da mediação. Os 

participantes do Clube de Ciências podem ser chamados de sócios, membros ou 

clubistas. 

Os encontros ou reuniões do Clube de Ciências não começam diretamente 

com a realização das atividades científicas; é importante que os clubistas 

entendam, por meio da vivência, como esse espaço se diferencia das outras 

experiências educativas com as quais já tiverem contato. Para isso, é fundamental 

que eles participem ativamente da estruturação administrativa do Clube de Ciências 

atuando na construção coletiva de um estatuto, formação das chapas e eleição de 

um conselho ou diretoria, formação comissões e, definição da linha de pesquisa ou 

objeto de estudo. Inicialmente os clubistas podem decidir até mesmo o nome do 

Clube, dando assim a ele uma identidade. Essas ações farão com que os clubistas 

compreendam o que caracteriza um Clube e se sintam parte da concepção desse 

projeto.  

Santos, D.J.F. e Santos, J.M.T. (2008) sugerem que sejam montadas chapas 

para concorrerem à diretoria, no entanto, o mediador poderá previamente explicar 

as funções a serem desempenhadas a cada cargo. Taboada (2011) apresenta 

alguns cargos administrativos e suas respectivas funções e salienta que atribuir 

responsabilidades aos clubistas torna o trabalho em grupo mais organizado. Essas 

funções são apresentadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Funções atribuídas aos clubistas 

Função Característica 

Orientadores 
Assessora as atividades dos clubistas, membros do comitê de 
administração do Clube. 

Presidente 
Preside todas as reuniões, assumi a responsabilidade pela 
administração do Clube de acordo com as disposições 
administrativas 

Vice-Presidente 
Substitui o presidente e está presente como segunda autoridade 
em todos as reuniões. 

(continua) 
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(Conclusão) 

Função Característica 

Secretário 
Toma nota de todas as reuniões em um livro de atas, escreve e 
receberá comunicações, fornecerá informações. 

Tesoureiro 
Mantem uma contabilidade simples de receitas e despesas, com 
os respectivos documentos de suporte. Apresenta as propostas de 
orçamento. 

Bibliotecário 
Pesquisa fontes de informação; faz o inventário das bibliografias 
existente; empréstimos e retornos de controle coleta os relatórios 
dos projetos realizados pelo Clube;  

Assessores por área e 
nível 

Tem como função principal aconselhar os trabalhos de pesquisa 
da área e do nível ao qual eles pertencem, participe. Podem ser 
consultores educacionais ou outros profissionais da escola ou de 
outras instituições. 

Comissão de Apoio 

Será uma nucleação de todas as pessoas que sem participar 
ativamente do Clube, eles podem fazê-lo através de uma comissão 
que apoia, técnica e economicamente a atividade dos clubistas. O 
agrupamento será organizado sob uma comissão. 

Fonte: Adaptado de Taboada (p. 09, 2011) 

 

Após organizar toda a estrutura administrativa, o mediador, geralmente em 

conjunto com os clubistas, seleciona as atividades mais adequadas aos objetivos 

pretendidos. Santos, D.J.F. e Santos, J.M.T. (2008, p.21) sugerem as seguintes 

atividades: 

a) desenvolver práticas relacionadas aos conteúdos estudados em sala 
de aula;  
b) complementar com pesquisas os assuntos científicos de destaque no 
momento histórico;  
c) desenvolver projetos que envolvam o bem-estar da comunidade, 
produzindo benefícios e melhoria na qualidade de vida dessa comunidade;  
d) a partir de um tema ou problema proposto pelos alunos sócios 
desenvolver experimentos e pesquisas que auxiliem na solução; 
e) desenvolver atividades que envolvam a comunidade, auxiliando-a na 
resolução de situações-problema; 
f) Além das sugestões acima, toda e qualquer atividade que vise o bem-
estar, a busca pelo conhecimento, a tentativa de soluções de problemas 
e a melhoria da qualidade de vida são viáveis, desde que não promovam 
risco para os educandos e não acarretem prejuízo em sua educação 
formal. SANTOS, D.J.F.; SANTOS, J.M.T. (2008, p.21) 

Em qualquer atividade a efetiva participação dos Clubistas nas decisões é 

fundamental, isso requer que seja construído um espaço de diálogo, trocas e 

cooperação. Pinto (2014) diz que a educação não formal potencializa a socialização 

dos jovens, o que faz com que desenvolvam hábitos, atitudes, comportamentos, 

modos de pensar e de se expressar segundo valores e crenças da comunidade em 

que estão inseridos. Os Clubes de Ciências, portanto, podem ampliar o 

conhecimento dos clubistas sobre a Ciências por meio das relações sociais, das 

vivencias da cultura científica e pode ressignificar o processo de aprendizagem, 
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saindo da dimensão individual para a colaborativa. A aprendizagem colaborativa se 

caracteriza por estimular os clubistas a  

trabalharem juntos, os membros de um grupo se apoiam, visando atingir 
objetivos comuns negociados pelo coletivo, estabelecendo relações que 
tendem à não-hierarquização, liderança compartilhada, confiança mútua 
e co-responsabilidade pela condução das ações (DAMIAME, 2008, p. 215) 

Constata-se que o Clube de Ciências é um espaço no qual as relações 

sociais são estruturais para uma aprendizagem colaborativa. No entanto, para que 

as intenções formativas sejam alcançadas é essencial o que o mediador oportunize 

situações de aprendizagem que transformem essas relações em pontes que levem 

os clubistas ao conhecimento. Nesse intuito a Teoria socio-histórica proposta por 

Vigotsky e a dimensões interativas das atividades precisam ser consideradas. 

 

2.2.2 A teoria socio-histórica no Clube de Ciências e as dimensões 

interativas 

Vygotsky, Luria e Leontiev (2010) contam que Vygotsky, influenciado pelas 

ideias de Marx, concluiu que as origens das formas superiores de comportamento 

consciente são construídas nas relações sociais que o indivíduo mantém com o 

mundo exterior, evidenciando que o homem não é apenas um produto de seu 

desenvolvimento biológico, cognitivo ou de seu ambiente (embora considerasse 

esses aspectos relevantes), mas é também um agente ativo no processo de criação 

desse meio. Vygotsky (2001, p. 70) ressalta que na educação “[...] não existe nada 

de passivo, de inativo, até as coisas mortas, quando se incorporam ao círculo da 

educação, quando se lhes atribui papel educativo, adquirem caráter ativo e se 

tornam participantes ativos desse processo”. 

Nessa perspectiva, o ser humano é considerado um ser histórico e social, 

que vivencia como protagonista sua própria cultura, transformando-se pela 

interação e ao mesmo tempo provocando mudanças no ambiente e nas pessoas 

com as quais convive, sendo a linguagem essencial no processo de mediação. 

Essa concepção de aprendizagem proposta por Vygotsky (2001) considera 

que as características individuais, como a capacidade cognitiva e o comportamento 

humano, estão relacionadas às interações com grupos culturais, às experiências e 

ao percurso da formação humana desde o nascimento. A concepção socio-histórica  

também está clara na definição de aprendizagem proposta por Bizerra e Marandino 
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(2014) quando dizem que a aprendizagem é um processo em que o indivíduo se 

apropria de habilidades, informações, valores, atitudes típicas de uma cultura por 

meio da interação com o mundo.  

Em um ambiente com objetivos de aprendizagem explícitos, como é o caso 

do Clube de Ciências, é importante que o mediador entenda como diminuir a 

distância entre o que o clubista sabe e o que ele deve saber. Vygotsky (1991)  

denomina como “Nível de Desenvolvimento Real” os processos mentais já 

concretizados em que a criança realiza tarefas de forma independente, enquanto a 

“Nível de Desenvolvimento Potencial” estão processos que ainda não estão 

completos, mas poderão ser desenvolvidos à medida em que se aprende.  

A Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) é a distância entre o nível 

potencial e o real e, portanto, lócus de atuação do mediador. Para Vygotsky (1991), 

a ZDP permite identificar as potencialidades presentes e futuras, evidenciando o 

dinamismo do desenvolvimento ao identificar aquilo que já foi atingido e o que está 

em processo de maturação. Na ZDP, está a ação e a interação; são propostas pelo 

mediador as atividades interativas que promovem a mobilização do pensamento e 

a sua reorganização, visando a ampliação dos saberes do clubista e o 

desenvolvimento de novas habilidades, representado pela zona de 

desenvolvimento potencial.  

No entanto, não apenas o mediador exerce esse papel de aproximar o nível 

real do potencial, Bizerra e Marandino (2014) consideram que o processo de 

apropriação da cultura ocorre também por meio de elementos mediadores como 

por exemplo: ferramentas, conversações, estruturas de atividade, signos e 

sistemas simbólicos. Isso sugere pensar que no Clube de Ciências as atividades 

propostas, as exposições, as discussões entre os clubistas e o uso de diferentes 

equipamentos podem atuar como elementos de mediação para desenvolver a 

almejada Alfabetização Científica. 

Wagensberg (2005) em um estudo sobre exposições em museus apresenta 

as dimensões interativas do acervo classificadas em hands-on, head-on e heart-

on. Cabe traçar um paralelo como as atividades promovidas no Clube de Ciências 

e o seu potencial de interação com o Clubista. Para isso, as explicações abaixo 

baseiam nas dimensões interativas propostas pelo autor,  
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• hands-on – essa dimensão tem foco na materialidade da interação: objetiva 

que o clubista coloque a mão na massa e interaja de forma concreta com o objeto 

de estudo. 

• heads-on (também pode ser chamada de minds-on) – ocorre quando o 

clubista dedica a sua atenção e interage mentalmente com um fenômeno. Para 

isso, faz uso de operações do pensamento como a observação, comparação, 

dedução, levantamento de hipóteses, entre outros. Essa dimensão pode se iniciar 

pela interação concreta com um objeto, por perguntas norteadoras, por recursos 

tecnológicos ou estimulada pela ação do mediador. 

• hearts-on – esse tipo de interatividade é marcado pela ligação emocional e 

afetiva envolvida durante as atividades práticas. As sensações despertadas por 

uma interação são essenciais para a construção do conhecimento e dos valores 

morais em relação à prática científica. 

Vale ressaltar que, quando o clubista se sente motivado, capaz e feliz ao 

realizar a prática, ele ficará mais ele irá explorar e entender as características e as 

fronteiras do conhecimento científico. Da mesma forma, se as sensações forem de 

frustração, incapacidade ou medo, o clubista poderá se distanciar dela. 

Dessa forma, para que as dimensões interativas sejam desenvolvidas de 

forma intencional e consciente, a intervenção do mediador desempenha um papel 

relevante. Pavão e Leitão (2007) dizem que ele é o responsável por estimular a 

interação entre as pessoas e com o objeto do conhecimento (hands-on, heads-on, 

hearts-on); chamam essa dimensão de social-on. Os autores afirmam que, ao 

estimular essas trocas, o mediador favorece a criação de um espaço de 

comunicação e interlocução de saberes. Em uma pesquisa sobre desenvolvimento 

moral em Clubes de Ciências, essas mediadoras relataram que: 

constatamos que as nossas intervenções pedagógicas como professora-
monitora tiveram grande importância para o desenvolvimento das relações 
interpessoais tais como: interação e participação, cooperação, 
colaboração e descentração; pois propiciaram momentos de trocas de 
ideias, debates, trabalho coletivo e acordos mútuos entre os alunos e 
destes com a professora-monitora (SIQUEIRA; MALHEIRO, 2020). 

Sendo assim, as atividades apresentam diferentes potenciais interativos e 

devem ser secionadas pelo mediador de acordo com a habilidade que pretende 
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desenvolver nos clubistas, com responsabilidade para despertar boas sensações 

para que eles não se sintam incapazes e desmotivados.  

Todas as mediações e atividades realizadas objetivam alfabetizar os 

clubistas cientificamente e torna-los capazes de mobilizar esses conhecimentos 

para a atuação social. Para avançar nesta discussão faz-se necessário discutir 

sobre a relação existente entre a Alfabetização Cientifica e espaços não formais. 

 

2.3 Os espaços não formais e os indicadores de Alfabetização Científica 

Na literatura, os conceitos de Enculturação Científica, Letramento Científico 

e Alfabetização Científica frequentemente são definidos e discutidos em função de 

sua etimologia, tradução e aplicação. No entanto, todos eles têm o objetivo de 

promover a formação cidadã dos estudantes para o domínio e uso dos 

conhecimentos científicos e seus desdobramentos nas mais diferentes esferas de 

sua vida (SASSERON; CARVALHO, 2011, p. 60).  

Esta pesquisa entende que o Clube de Ciências objetiva desenvolver a 

Enculturação Científica dos clubistas para inseri-los na subcultura científica. No 

entanto, assim como Sasseron e Carvalho (2011, p. 61), a expressão 

“Alfabetização Científica” será adotada, por almejar que o clubista seja capaz de 

interagir com essa nova subcultura, reconstruir sua visão de mundo e modificar a 

si próprio a partir do desenvolvimento de habilidades científicas, construção de 

conhecimentos científicos e a adoção de uma nova atitude em relação à ciência. 

Dessa forma, a Alfabetização Científica revela-se como a capacidade de analisar e 

avaliar situações que permitam a tomada de decisões e o posicionamento 

(SASSERON, 2015). Essa escolha ancora-se na ideia de alfabetização defendida 

por Paulo Freire: 

“...a alfabetização é mais que o simples domínio psicológico e mecânico 
de técnicas de escrever e de ler. É o domínio destas técnicas em termos 
conscientes. (...) Implica numa autoformação de que possa resultar uma 
postura interferente do homem sobre seu contexto.” (FREIRE3, 1980, 
p.111 apud SASSERON; CARVALHO, 2011) 

Marques e Marandino (2018) reforçam a visão progressista ao afirmarem 

que a Alfabetização Científica deve promover a construção do que Freire chama de 

                                            

3 FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. São Paulo: Paz e Terra, 1980 
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“consciência epistemológica” que, de acordo com Birznek (2018) é entendida como 

aquela construída de forma ativa, profunda, fruto de análises de muitos pontos de 

vista e do diálogo. Esta concepção de Marques e Marandino (2018, p. 06) tem na 

Alfabetização Científica um meio para “potencializar a participação social, 

enfatizando que projetos que almejam desenvolvê-la devem ter caráter 

emancipador e de inclusão social, em uma perspectiva de defesa do ser humano”, 

da justiça social e da democracia. Para demonstrar de forma clara as relações entre 

Ciência, Educação e Sociedade no conceito de Alfabetização Científica, as autoras 

desenvolveram o esquema a seguir: 

 

Figura 1 - Esquema do conceito de Alfabetização Científica. 

Fonte: Marques e Marandino (2018). 

 

Esse esquema demonstra todas as relações que compõe a Alfabetização 

Científica e que são importantes de serem desenvolvidas em um Clube de Ciências 
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para que os clubistas possam ter uma visão global do empreendimento científico e 

construir, aos poucos, a consciência epistemológica. O esquema explicita que o 

processo de Alfabetização Científica vai além dos saberes específicos da Ciência, 

como os conceitos, a natureza da Ciência e suas relações com a tecnologia e 

sociedade. É fundamental que a cultura do clubista dialogue com a cultura 

científica, que ele perceba onde estão as fronteiras entre essas duas culturas e 

quais intercâmbios são possíveis e importantes entre elas. Por fim, que o Clube 

possa instrumentalizá-lo para a atuação cidadã. Tudo isso reflete-se em um projeto 

de sociedade mais justa, solidária e humana. 

Marques et al.(2017) destacam que é importante compreender que a 

Alfabetização Científica trata-se de um processo, e portanto, contínuo e 

permanente, indo além do espaço e do tempo da escola e neste sentido a educação 

não formal tem um papel relevante. As mesmas autoras embasadas em pesquisas 

realizadas por Cerati (2014) e Oliveira (2016), definiram indicadores da 

Alfabetização Científica que podem ser usados para avaliar o potencial dos 

espaços não formais que tem crianças como sujeito da formação. Esses 

indicadores podem ser utilizados para identificar as potencialidades das atividades 

promovidas no Clube de Ciências e podem se consolidar como um instrumento 

base para a elaboração de rubrica para a avaliação diagnóstica e processual da 

Alfabetização Científica dos clubistas. Assim, o Quadro 2 apresenta esses 

indicadores e os relaciona aos seus principais atributos. 

 

Quadro 2 - Indicadores de Alfabetização Científica  

Indicador Atributos 

Indicador de 
construção de 
conhecimento 

científico 

• Aproximação a ideias, termos, conceitos, representações científicas; 

• contato com processo, procedimentos e instrumentos do campo científico; 

• vivência de métodos e procedimentos da ciência (como formulação de 
hipóteses, realização de testes, registros, observações); 

• referência a pesquisadores envolvidos no processo de produção da ciência; 

• reconhecimento da ciência como produção humana e histórica empreendida 
por mulheres e homens de diferentes origens sociais, culturais e étnicas; 

• reconhecimento de que as explicações científicas têm um caráter 
questionável e um grau de incerteza, considerando conflitos e controvérsias 
internas a sua produção. 

(continua) 
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(conclusão) 

Indicador Atributos 

Indicador de 
interface social 

•conexões do conhecimento científico com o cotidiano e com vivências 
pessoais; 

•diálogo com a resolução de problemas sociais; 

•tomada de decisão em questões envolvendo ciência em sua relação com a 
sociedade; 

•contato com o impacto da ciência na sociedade, riscos e benefícios do 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia. 

Indicador 
institucional 

•promoção de ações de DC para criança identificada na missão da instituição; 

•adequação de espaços e materiais ao público infantil; 

•reconhecimento de instituições envolvidas na produção, fomento e 
divulgação de ciência. 

Indicadores 
estético, afetivo 

e cognitivo 

•possibilidade de respostas pessoais com emoções (como prazer, raiva, 
alegria, nojo, choque, medo, tristeza etc.) e respostas incorporadas (como 
movimentos e gestos) em relação a conhecimentos científicos; 

•promoção de momentos de contemplação e de apreciação estética, 
oportunizando a expressão de experiências pessoais em sua relação com a 
ciência; 

•presença de diferentes linguagens (gráfica, musical, artística, de movimento, 
de comunicação verbal e não verbal, de pensamento lógico e científico etc.) 
em situações que envolvam o conhecimento científico; 

•oportunidade de fazer escolhas em situações que envolvam o conhecimento 
científico;  

•oportunidade de interagir - física, cognitiva e afetivamente e/ou brincar em 
situações que envolvam o conhecimento científico; 

•respeito ao ritmo e ao tempo da criança; 

•oportunidade de interação criança-criança, criança-adulto em situações que 
envolvam o conhecimento científico; 

•possibilidade de conexões entre o conhecimento científico, a vida pessoal e 
os conhecimentos e experiências anteriores; 

•promoção de habilidades investigativas na relação da criança com os objetos 
de conhecimento científico, como observação, afirmação, comparação, 
explicação, questionamento, emissão de opinião e/ou conclusão. 

Fonte: Adaptado de Marques et al. (2017) 

 

Por fim, cabe ressaltar que as etapas de estruturação do Clube de Ciências, 

aliados os momentos de debates, discussão sobre a natureza da ciência, das 

implicações dos produtos científicos na sociedade, constitui-se como um exercício 

de participação social e torna-se essencial para o desenvolvimento da 

Alfabetização Científica. 
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3 Procedimento de pesquisa 

 

3.1 Abordagem de pesquisa 

A investigação do processo de implementação de Clubes de Ciências   

alicerça-se em uma pesquisa de natureza qualitativa, caracterizada por utilizar 

diferentes fontes de dados, interpretá-los a partir de vários ângulos com base na 

organização e descrição do pesquisador e compara os resultados (MOTTA-ROTH; 

HENDGES, 2010). Essa abordagem permite entender os processos de construção 

do Clube de Ciências em sua totalidade, pois considera os contextos nos quais ele 

está inserido, suas práticas e as interações dos sujeitos (FLICK, 2009). É relevante 

salientar que o envolvimento do pesquisador no processo de implementação e 

mediação no Clube de Ciências é fundamental e a este respeito Günther (2006) diz 

que: 

 (...) além da influência de valores, há de se constatar um envolvimento 
emocional do pesquisador com seu tema de investigação. A aceitação de 
tal envolvimento caracterizaria a pesquisa qualitativa. (GÜNTHER, 2006, 
p. 203). 

Severino (2002) diz que a pesquisa qualitativa tem como característica ser 

relevante e significativa ao próprio pesquisador, esse é mais um que fato justifica a 

escolha desta abordagem para esta pesquisa. 

 

3.2 Tipo de pesquisa 

A implementação do Clube de Ciências caracteriza-se por ser um processo 

dinâmico, no qual as ações do pesquisador e dos clubistas tem reflexos imediatos 

no andamento do projeto. Neste processo faz-se necessário analisar os efeitos de 

cada ação e replanejá-la, assim essa pesquisa se caracteriza como uma pesquisa-

ação, metodologia explicada por Ludwig (2009) como a atividade cooperativa entre 

os representantes de uma determinada situação e o pesquisador, com vistas a 

solucionar um problema coletivo. O autor diz que esse tipo de pesquisa nega o 

academicismo, a produção de textos pouco ou nunca aplicáveis e que promove a 

interação, inovação e conscientização de caráter interdisciplinar. 

Tripp (2005) salienta que é importante que se reconheça a pesquisa-ação 

como um ciclo que visa aprimorar o estudo pela relação sistematizada entre agir no 

campo da prática e investigar a respeito dela. O autor relata que é necessário 
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planejar, implementar, descrever e avaliar uma mudança para a melhora de sua 

prática e a própria investigação. Ele representa esse processo em quatro fases, 

que está ilustrada abaixo na Figura 2. 

 
Figura 2 - Quatro fases do ciclo básico da pesquisa-ação 

 

Fonte: Tripp (2005, p. 446) 

 

Segundo Thiollent (2011) construção da pesquisa-ação vai além da ação e 

da participação do pesquisador e dos envolvidos, ela possibilita produzir 

conhecimentos, adquirir experiência, ampliar discussões e fazer avançar o debate 

acerca das questões de estudo. Se consolida pelo seu potencial 

educativo/investigativo, sendo a práxis aqui entendida como um movimento 

relacionado à indissociabilidade entre teoria e prática. 

 

3.2.1 Sujeitos da pesquisa 

O processo de implementação do Clube de Ciências envolveu diversos 

sujeitos, entre eles destacam-se os gestores das escolas selecionadas, o professor 

supervisor do projeto de pré-iniciação científica, 4 bolsistas de pré-iniciação 

científica do Ensino Médio, 30 clubistas do Ensino Fundamental, os responsáveis 

pelos clubistas, 04 pesquisadores que contribuíram com o projeto, o orientador e  a 

autora desta dissertação que foi responsável pela mediação. Os dados coletados 

referem-se ao trabalho desenvolvido setembro de 2018 a dezembro de 2019.  

AGIR para implantar 
uma melhoria 

planejada.

Monitorar e 
DESCREVER os 
efeitos da ação.

AVALIAR os 
resultados da ação

PLANEJAR uma 
melhoria na prática

AÇÃO 

INVESTIGAÇÃO 
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3.2.2 Contexto de estudo e primeiras ações de implementação 

São José dos Campos foi escolhida intencionalmente para a implementação 

do Clube de Ciências, pois este município se projetou no cenário internacional 

como polo científico e tecnológico e, na contemporaneidade conta com o ITA 

(Instituto Tecnológico de Aeronáutica), UNIFESP (Universidade Federal de São 

Paulo), UNESP (Universidade Estadual de São Paulo), FATEC (Faculdade de 

Tecnologia de São Paulo), IFSP (Instituto Federal de São Paulo), INPE (Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais), DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia 

Aeroespacial), IAE (Instituto de Aeronáutica e Espaço), IFI (Instituto de Fomento e 

Coordenação Industrial), IEAv (Instituto de Estudos Avançados), IPEV (Instituto de 

Pesquisas e Ensaios de Voo) e a Embraer, que são instituições de pesquisas 

científica e tecnológica relevantes e que poderiam agregar valor nas atividades 

desenvolvidas no Clube de Ciências.  

A cidade é a capital da chamada Região Metropolitana do Vale do Paraíba 

e Litoral Norte. Em 2020, a população joseense foi estimada pelo IBGE (2020) em 

729.737 habitantes, dos quais 108.649 frequentam a Educação Básica, o que 

equivale a 14,8%. De acordo com Atlas Brasil (2020) no ano de em 2010 o Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) da cidade foi de 0,807, que foi considerado 

muito alto e classificou o município como 12º maior IDH do estado de São Paulo e 

24º no país sendo que os fatores que mais contribuíram para este IDH foi da 

Longevidade, com índice de 0,855, seguida da Renda, com índice de 0,804, e da 

Educação, com índice de 0,764. 

Os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica divulgado 

pelo site do MEC e INEP (2020) demostram que os Anos Finais do Ensino 

Fundamental da rede pública de ensino alcançaram a nota 5,7 não foram 

suficientes para atingir a meta estabelecida pelo MEC que era de 6,2, mas ficaram 

acima da média nacional que foi de 4,6.  No Ensino Médio nota 4,5 atingindo a meta 

4.2 e superando a média nacional que foi de 3,9. 

Por São José dos Campos ter todo esse potencial científico e tecnológico e 

ainda assim apresentar resultados pouco expressivos no IDEB, foi escolhido para 

sediar o primeiro Clube de Ciências em uma escola pública, sendo que este projeto 

piloto servirá de objeto de estudo para a presente pesquisa. 
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Duas escolas foram selecionadas para a integrarem o projeto, sendo o 

primeiro critério de seleção das escolas a facilidade de acesso da pesquisadora às 

unidades escolares e o segundo critério foi a proximidade das escolas ao Museu 

Interativo de Ciências o que possibilitaria a visita a exposições e eventos sem a 

necessidade de custeio de transportes. 

A Escola 1 é pública municipal, atende apenas alunos de Ensino 

Fundamental e a Escola 2 é pública estadual e atende apenas alunos de Ensino 

Médio. Os alunos que completam o nono ano na Escola 1 são direcionados para o 

Ensino Médio na Escola 2. Esse aspecto é importante, pois possibilita a 

continuidade e sustentabilidade do Clube, visto que os alunos podem permanecer 

por anos como clubistas. Além disso, na Escola 2 a eletiva de Iniciação Científica 

é oferecida, o que contribui com as pesquisas realizadas no Clube. 

A sede do Clube se estabeleceu na Escola 1, que conta com um laboratório 

de Ciências, com uma sala de informática e lousa interativa, tecnologias essas que 

favorecem o desenvolvimento das atividades de pesquisa. 

Na Figura 3 é possível observar os espaços típicos de sala de aula na Escola 

1 com evidenciando o computador e o projetor interativo. 

Figura 3 - Sala de aula 

 

Fonte: Do próprio autor 

A Figura 4 demonstra a organização do laboratório de Ciências, com pia, 

vários microscópios e bancadas para experimentação. 
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Figura 4 - Laboratório de Ciências 

 

Fonte: Do próprio autor 

 

Depois de selecionar as escolas, foi elaborado um projeto preliminar de 

implementação do Clube de Ciências (Apêndice A). Este projeto foi apresentado 

para os responsáveis pelo Ensino de Ciências na Secretaria Municipal de Educação 

e Cidadania e pela Diretoria Regional de Ensino. 

Com a ciência e interesse de todos os envolvidos, inclusive as equipes 

gestores das escolas, o projeto então foi submetido ao gabinete da Secretária de 

Educação Municipal e Cidadania para que a implementação fosse aprovada, assim 

como a pesquisa atrelada a ela. Em todas as etapas houve adesão e autorização 

para a implementação do projeto. 

O Clube de Ciências foi sediado na Escola 1, especificamente no Laboratório 

de Ciências, mas a sala de informática foi usada mediante a agendamento. No 

entanto, as atividades se estenderam para outros espaços, não se restringindo ao 

laboratório ou a uma sala. 

 

3.3 Metodologia de coleta de dados e análise de dados 

Esta pesquisa fez uso de diferentes instrumentos para coletar os dados que 

foram classificados em: i) registros reflexivos da pesquisadora: i) materiais 

produzidos para a organização e mediação no Clube de Ciências, ii) materiais 

produzidos pelos Clubistas. Cada um desses documentos será descrito abaixo: 
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i. Registro reflexivo da pesquisadora - Incluiu o registro sistemático em um 

caderno de notas, como um diário de bordo, com as etapas para obtenção 

da autorização de implementação e das análises das atividades, onde 

constam informações referentes as falas e posturas dos clubistas que 

nortearam o planejamento e replanejamento das ações. Neste material 

constam as transcrições dos áudios de alguns encontros e eventos. 

ii. Materiais produzidos para organização e mediação do Clube – Os 

materiais produzidos para a organização referem-se a lista de presença em 

reuniões, chamadas, livro ata entre outros. Já os necessários a mediação 

foram as propostas de atividades elaboradas com intuito de fazer com que 

os clubistas avançassem frente a alguma dificuldade no processo. 

iii. Produtos gerados no Clube de Ciências – Durante as atividades os 

clubistas elaboraram estatutos, relatórios, criaram protótipos com Arduíno, 

montaram aquário e realizaram campanhas de arrecadação que foram 

utilizados como objetos de estudo. 

Os materiais apresentados foram analisados por meio da análise de 

conteúdo que de acordo com Moraes (1999) 

constitui uma metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar 
o conteúdo de toda classe de documentos e textos. Essa análise, 
conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda 
a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus 
significados num nível que vai além de uma leitura comum (MORAES, 
1999, p. 02) 

Para Bardin (1979) a análise de conteúdo integra um conjunto de técnicas 

que objetiva analisar a comunicação por meios de procedimentos, sistemáticos e 

objetivos, o que possibilita inferir os conhecimentos presentes na produção ou 

recepção de mensagens. Moraes (1999, p. 4) organiza essa análise em cinco 

etapas “1) preparação das informações; 2) transformação do conteúdo em 

unidades; 3) categorização ou classificação das unidades em categorias; 4) 

descrição e 5) interpretação”.  

Quando houve a necessidade de descrever literalmente uma fala ou registro 

de um clubista, para preservar a sua identidade, foi criado um código, no qual a 

Letra C designa a palavra “clubista” e a letra B “bolsista” e mais um número que 

corresponde a sua ordem na lista de associação. Sendo assim, os clubistas estão 
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representados do C01 ao C30 enquanto que os Bolsistas recebem os códigos B01, 

B02, B03 e B04. 

A preparação das informações consistiu em analisar individualmente os 

documentos produzidos, objetivando manter na análise apenas as ocorrências e 

documentos que tivessem relação com o objetivo da pesquisa o que levou a uma 

redução dos dados. 

Sendo assim, os resultados foram apresentados de acordo com três 

categorias: a primeira identifica as etapas e atores envolvidos no processo de 

implementação, a segunda explicita o desenvolvimento de atividades pedagógicas 

e estabelece relação com a alfabetização científica e a terceira apresenta o guia de 

implementação de Clubes de Ciências. Em alguns momentos essa organização 

não permitiu apresentar a descrição dos resultados na ordem cronológica em que 

os eventos ocorreram, pois algumas ações aconteceram ao mesmo tempo e foram 

descritas separadamente. 

Utilizou-se os indicadores e atributos de Alfabetização Científica 

apresentados no Quadro 3 que constituem uma ferramenta teórico metodológica 

propostas por Marques et al. (2017) para analisar o potencial de Alfabetização 

Científica em espaços de educação não-formal, que pode ser aplicada as ações 

realizadas no Clube de Ciências. Nessa seção, apesar das falas dos clubistas 

serem apresentadas como evidencias da Alfabetização Científica o foco da análise 

foi mantido nas atividades, suas organizações e não os processos pessoais de 

construção da aprendizagem do clubista. 
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4 Resultados e discussão 

Para atender aos objetivos propostos esta seção foi organizada em três 

subseções: 

i) Etapas do processo de implementação e os seus atores 

ii) Atividades e a Alfabetização Científica 

iii) A elaboração do Guia de implementação de Clubes de Ciências. 

 

4.1 Etapas do processo de implementação e os seus atores 

Para analisar as etapas e os atores envolvidos na implementação de um 

Clube de Ciências foi necessário traçar um paralelo entre as etapas já levantadas 

pela literatura e às identificadas durante prática de implementação do Clube de 

Ciências objeto desta pesquisa. Foram selecionados os trabalhos de Faria (2018) 

e Santos, D.J.F. e Santos, J.M.T. (2008) que de forma didática explicam que a 

implementação ocorre no desenvolvimento de sete etapas, que estão sintetizadas 

no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Etapas de implementação segundo outros autores 

Etapa SANTOS, D.J.F.; SANTOS, J.M.T. (2008) FARIA (2018) 

1. Identificação dos 
alunos interessados 

em participar do 
Clube de Ciências 

Inicia-se com o interesse dos alunos, mas 
orientado pelo professor. É ideal um aluno 
de cada turma, para que multiplique a ideia, 
qual será a repercussão na escola. Nessa 
etapa o local do encontro é estabelecido e 
informações gerais são divulgadas. 
 
Atores: Alunos e professor 

O Clube deve surgir com 
direcionamento do 
professor e pela vontade 
dos alunos. Nessa etapa 
deve ser feito um 
levantamento do número de 
alunos interessados em se 
associarem ao Clube de 
Ciências. 
 
Atores: Alunos e professor 

2. Definição de 
prioridades e convite 
à comunidade 

Após o contato inicial e a pesquisa informal 
sobre o interesse dos alunos é necessário 
estabelecer prioridades, material para 
orientação (guia, histórias de sucesso, 
pessoas que já participaram de Clubes 
para depoimento, entre outras coisas). 
Este também é um momento para convidar 
os responsáveis dos interessados para 
informar sobre as características de 
funcionamento do Clube de Ciências. 
 
Atores: Alunos e professor 

Estipular as prioridades 
como: local de encontro, 
características das 
atividades e convite aos 
responsáveis/comunidade. 
 
Atores: Alunos e professor 

(continua) 
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(conclusão) 

Etapa Santos, D.J.F. e Santos, J.M.T. (2008) FARIA, 2018 

3.  Reunião e 
divulgação para a 
comunidade 
escolar. 

Quando tiver grupo interessado em 
implementar um Clube de Ciências, é o 
momento de expor o que se pretende fazer 
para a comunidade escolar visto que todos 
devem estar cientes do que é um Clube e 
também, porque será necessário, 
inicialmente, um local para encontros. 
Na primeira reunião é importante que o 
professor-orientador do Clube tenha 
materiais explicativos. 
 
Atores: Alunos, professor, comunidade 
escolar. 

Já com os clubistas 
atuando, organizar a 
divulgação do Clube para a 
comunidade escolar. 
 

Atores: Alunos e professor 

4.Discussão sobre a 
estrutura 
administrativa e 
propostas de 
projetos (pesquisa) 

Após a reunião inicia-se o funcionamento, 
para tanto, o professor precisa marcar 
reuniões, estabelecer junto com os alunos 
o local, o horário, dias viáveis e levar 
materiais para registro dessas reuniões 
(livro ata, modelo de estatuto, ideais sobre 
atividades, etc.) e discutir com os alunos. 
Considerar as propostas e materiais 
levados pelos alunos. 
 
Atores: Alunos e professor 

Definir como será o 
funcionamento do Clube 
(dias, horário das reuniões), 
fazer o registro as decisões 
em ata e discutir com os 
integrantes suas propostas 
de projeto/ trabalho. 
 
Atores: Alunos e professor 

5. Elaboração do 
estatuto 

Esta fase é onde se elabora o estatuto, 
discutindo entre os presentes, elabora-se 
um regulamento interno para o Clube, 
monta chapas para concorrerem à 
diretoria. A parte burocrática é 
estabelecida, discutida e realizada 
. 
Atores: Alunos e professor 

Elaborar o estatuto, o 
regulamento interno, a 
definição de funções 
específicas. 
 
Atores: Alunos e professor 

6.  Pesquisas sobre 
os projetos 

Pesquisa com os alunos das atividades 
que desejam realizar nos encontros e dos 
assuntos que pretendem pesquisar e 
adquirir maior informação.  
 
Atores: Alunos e professor 

Pesquisa referente às 
atividades que realizarão. 
 
Atores: Alunos e professor 

7.  Apresentação dos 
projetos 

O mediador pode e deve promover 
momentos de participação do Clube nos 
eventos desenvolvidos pela escola. 
 
Atores: Alunos, professor e comunidade 
escolar 

Organização da Feira de 
Ciências da escola e 
planejamento de eventos. 
 
Atores: Alunos, professor e 
comunidade escolar 

Fonte: Elaborado pela autora baseada em Faria (2018) e Santos, D.J.F. e Santos, J.M.T. (2008) 

A análise deste quadro permite identificar que na organização proposta pelos 

autores os protagonistas são o professor, o aluno e a comunidade escolar. Embora 

as setes etapas explicitadas pelos autores estejam didaticamente claras e sejam 

importantes no desenvolvimento das atividades do Clube de Ciências, foi 

constatado com a vivência da implementação pontos importantes que precisam ser 
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apresentados enquanto novas etapas, pois os estudos apresentados omitem o 

papel da equipe gestora da escola na autorização e organização do Clube de 

Ciências.  A escola de Educação Básica, que sedia o Clube de Ciências, obedece 

a uma hierarquia administrativa, na qual geralmente nem o professor e nem o aluno 

tem autonomia para iniciar projetos que mobilizem a comunidade externa, que faça 

a ocupação da estrutura física e que exija a permanência dos alunos no contraturno 

sem o conhecimento e autorização de uma equipe gestora. Da mesma forma as 

etapas apresentadas por Farias (2018) e Santos, D.J.F. e Santos, J.M.T. (2008) 

não traz de forma evidente as relações que o Clube de Ciências pode estabelecer 

com pesquisadores e centros de pesquisa. O processo de implementação durante 

este trabalho permitiu reorganizar as ações em quatro etapas e a descrição de cada 

uma delas está explicita a seguir.  
 

4.1.1 Primeira etapa:  Elaboração do projeto de implantação do Clube de 

Ciências 

Essa fase consistiu em elaborar o projeto denominado “Clube de Ciências 

como promotor da enculturação científica: projeto piloto na rede pública em São 

José dos Campos” que está na integra apresentado no Apêndice A. Cabe salientar 

que antes da elaboração do projeto, de modo informal, a pesquisadora realizou um 

diagnóstico prévio, pois já havia sido professora efetiva nos últimos dois anos da 

Escola 1. Como forma de coletar os dados analisou o Projeto Político Pedagógico 

da Escola, a estrutura física, o perfil dos alunos e investigou a opinião da equipe de 

gestão sobre a implementação de Clubes de Ciências. 

Com bases nessas informações o projeto foi construído e apresentou os 

objetivos do Clube de Ciências e da pesquisa vinculada a ele, a organização (dia e 

horário de funcionamento), os locais que seriam utilizados para as atividades, a 

metodologia de ensino adotada nos encontros e os recursos humanos e materiais 

que seriam necessários.  

Essas ações são previstas na segunda fase por Faria (2018) e Santos, D.J.F. 

e Santos, J.M.T. (2008) essas literaturas afirmam que o processo de 

implementação deve partir do interesse dos alunos que serão apoiados por um 

professor (FARIA, 2018; SANTOS, D.J.F.; SANTOS, J.M.T., 2008). Nesta pesquisa 
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os alunos não cogitavam a possibilidade de solicitar um projeto como o Clube de 

Ciências, pois a presença deste tipo de projeto não fazia parte da cultura vivenciada 

por eles. Sendo assim, os atores responsáveis pela implementação foram pessoas 

conscientes da importância e da necessidade deste espaço, que no caso desta 

pesquisa como já citado foi um professor ligado à Universidade de São Paulo e 

uma mestranda do PPGPE, também professora da rede municipal de São José dos 

Campos. 

Outra constatação é que em muitos lugares o Clube de Ciências faz parte 

de um programa institucional, a exemplo pode-se citar a província de Córdoba na 

Argentina onde eles são parte de “uma proposta educativa institucional que 

consiste em propiciar um espaço para fomentar atividades escolares de carácter 

científico e tecnológico” (CÓRDOBA, 2012, p.03). No Brasil pode-se citar Silva et 

al. (2008) para exemplificar um Clube de Ciências nascido de um projeto 

institucional 

Este projeto se propõe a criar Clubes de Ciências a partir de escolas 
públicas de educação básica, nas cidades de Ipiranga, Teixeira Soares e 
Imbituva, Paraná. Os Clubes funcionarão em contraturno, como ambiente 
não formal de ensino e aprendizagem em Ciências. As atividades do Clube 
desenvolvem- se com participação de alunos do ensino básico, orientados 
por acadêmicos de Licenciatura da UEPG, coordenados por professores 
do Departamento de Física.(SILVA et al., 2008, p.01)  

Esses exemplos evidenciam que geralmente os Clubes não partem de uma 

iniciativa dos alunos e que frequentemente são frutos de projetos que podem 

nascer de acordos de cooperação técnica entre a rede de ensino (municipal, 

estadual, federal ou particular) e uma instituição de pesquisa. Outro fato que apoia 

essa constatação é o estudo sobre Clubes de Ciências na América Latina realizado 

por Tomio e Hermann (2019) que relatam que no Brasil, diferente de outros países, 

os Clubes são acompanhados por estudantes de licenciaturas que desenvolvem 

atividades de docência e que têm seu funcionamento atrelado a fomento externo 

como, por exemplo, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(Fapesp). Quando acontecem em escolas públicas, frequentemente, têm interfaces 

com a Universidade com apoio de projetos de extensão e CAPES/PIBID (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência). Com bases nessas informações 



54 

verifica-se que este projeto inicialmente é elaborado pelo professor da escola, por 

um gestor ou por alguém pertencente a uma universidade e não pelos alunos. 

Nesta pesquisa, concomitante a elaboração do projeto de implementação de 

Clubes de Ciências, outros dois projetos foram submetidos à aprovação do 

Programa de Pré-Iniciação Científica o primeiro denominado “Clube de Ciências: 

Impacto dos alunos de pré-IC” aprovado no Edital PIBIC-EM 2018/2019 (Pré-IC) da 

EEL/USP que concedeu bolsa a 3 bolsista do Ensino Médio, que atuaram na como 

monitores no Clube de Ciências. Em 2020 novamente foi necessária a submissão 

de um novo projeto ao Edital PIBIC-EM 2019/2020 (Pré-IC) da EEL/USP 

"Monitoramento ambiental do córrego Cambuí: Análises físico-químicas com 

Arduíno", no qual mais 3 bolsas de pré-IC foram concedidas (duas bolsas foram 

renovadas e um novo aluno foi selecionado). 

Sendo assim, a primeira fase da pesquisa permitiu verificar que a proposta 

de implementação de Clubes de Ciências nas escolas, nasce antes de tudo de um 

projeto que pode partir de alguns atores: 

• Gestores que desejam implementar o Clube de Ciências em uma rede 

de ensino ou em uma escola. 

• Professores que pretendem desenvolver um projeto para suplementar 

o Ensino de Ciências. 

• Alunos de Graduação ou Pós-Graduação que queiram implementar o 

Clube de Ciências como um objeto de estudo. 

• Membros da comunidade escolar com know how que desejam 

contribuir para o desenvolvimento científico. 

• Uma universidade que tenha parcerias com escolas para realizar 

ações de extensão e iniciação científica. 

Depois de elaborar o projeto o interessado em implementar um Clube 

Ciências precisará apresenta-lo aos responsáveis pela unidade escolar na qual 

deseja implementa-lo e assim passará a segunda etapa. 

 

4.1.2 Segunda etapa: Obtenção das autorizações e formalização 

 Após os projetos estruturados a equipe de gestão da instituição de ensino 

precisou conceder a autorização para que o projeto passasse a fazer parte das 
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rotinas escolares. Com o projeto em mãos a autora desta pesquisa e seu orientador 

marcaram uma reunião com os representantes da Secretaria Municipal de 

Educação e com a Diretoria de Estadual de Ensino, assim como visitaram as 

escolas e conversaram com as equipes gestoras, para que todos entendessem as 

vantagens e necessidades inerentes ao projeto. Essa ação de se apoiou na 

expectativa de dar visibilidade ao projeto e para que ele pudesse chamar a atenção 

dos gestores envolvidos e, no futuro, torna-lo institucional. 

Como a sede do Clube seria em uma escola pública municipal, foi necessário 

que o projeto fosse submetido ao parecer da equipe pedagógica da Secretaria 

Municipal de Educação e Cidadania de São José dos Campos e autorizado pela 

secretária de Educação do Município.  Este trâmite levou cerca 40 dias para ser 

concluído. Primeiro houve a autorização verbal no dia 27 de agosto e no dia 28 de 

setembro de 2018 foi formalizado (Anexo A) Com a autorização em mãos a 

execução do projeto pôde ser iniciada. Cabe salientar que não foram encontradas 

referencias na literatura que apresentem esta etapa, no entanto considera-se que 

a formalização seja fundamental para a validação do Clube enquanto projeto da 

escola e não apenas do professor ou pesquisador. 

 

4.1.3 Terceira etapa: Divulgação e seleção dos Clubistas 

É nessa fase que o Clube de fato começa a ser executado na prática e aqui 

a atuação do mediador é essencial. É valido ressaltar que a implementação do 

projeto partir da Secretaria de Educação ou da equipe gestora da Unidade escolar, 

será necessário contratar ou selecionar um mediador. Esta fase não foi realizada 

pois a mediadora do Clube foi uma das proponentes da sua implementação.  

Essa fase foi executada em dois períodos, o primeiro teve início em setembro 

de 2018 com a inauguração do Clube de Ciências e o segundo período ocorreu 

entre abril e maio de 2019 para a substituir os clubistas que pediram demissão. 

As ações executadas no primeiro período permitiram que comunidade 

escolar começasse a perceber a existência do Clube de Ciências na escola e a 

aguçar a curiosidade dos alunos de entender como ele funciona. As ações 

realizadas neste período foram uma junção das etapas 1 e 2 propostas por Santos, 
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D.J.F. e Santos, J.M.T. (2008) e Faria (2018), ou seja, a divulgação do Clube de 

Ciências foi feita e uma análise quantitativa dos interessados foi gerada. 

De início um cartaz ficou exposto na Escola 1 (Figura 5) e uma apresentação 

foi feita pela mediadora para 270 alunos do sexto ao oitavo ano dos quais 111 

retiraram a ficha de inscrição (Apêndice B) o que equivale a 41% do total de alunos.  

Figura 5 - Cartaz de divulgação do Clube de Ciências 

 

Fonte: Do próprio autor 

 

As fichas foram encaminhadas para serem preenchidas em casa junto com 

os responsáveis. Destas fichas apenas 23 retornaram para o processo de seleção 

(20%). Acredita-se, com base em relatos de alguns alunos, que por ser uma 

atividade que ocorreria no contraturno houve incompatibilidade de horário, tanto 

dos alunos que estão em atividades extracurriculares quanto dos responsáveis que 

tem dificuldade para levar os alunos até a escola fora do horário de aula. 

A ficha de inscrição objetivou verificar qual o perfil do inscrito para o Clube, 

bem como traçar os fatores que motivaram a participação pessoal e a expectativa 

dos responsáveis em relação ao Clube de Ciências. Assim, três questões foram 

estruturadas para analisar esses fatores. 

1º O que te motiva a participar do Clube de Ciências? 
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2º Por que você deve ser selecionado para participar do Clube? Quais 

habilidades suas contribuirão para o projeto? 

3º Seus responsáveis estão cientes da sua inscrição para ser membro do 

Clube? Qual a opinião deles sobre sua participação? 

Alves et al. (2012) em seu estudo sobre os sentidos subjetivos que afetam a 

motivação dos alunos em Clubes de Ciências relatam que investigar a motivação 

para aprender Ciências demanda identificar os sentidos subjetivos que os 

estudantes atribuem à sua participação nas atividades destinadas a ensiná-los. 

Assim a Tabela 1 demonstra quais os fatores que mais despertaram o desejo dos 

alunos em participarem do Clube de Ciências. 

 

Tabela 1 - Fatores que motivaram os alunos a se inscreverem 

Motivação 
Frequência 

absoluta 
Frequência 

relativa 

Querer aprender mais 15 65% 

Gostar de Ciências 9 39% 

Descobrir coisas novas 4 17% 

Ter práticas em Ciências (experiências) 4 17% 

Ajudar na escolha da profissão futura 3 13% 

Participar de um projeto 3 13% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Verifica-se que 82% dos alunos responderam que gostariam de aprender 

mais e descobrir coisas novas. Percebe-se que este espaço foi visto como mais 

uma possibilidade de agregar conhecimentos. Já 39% disseram gostar dos 

conteúdos da disciplina de Ciências e 17% demonstram interesse em realizar mais 

experiências e pesquisas que envolvessem práticas de laboratório.  Wellington 

(2006) em um estudo sobre o trabalho prático verificou que expressões frequentes 

sobre ele era “divertido, excitante, melhor que escrever, dá um tempo, um pouco 

de relaxamento, é diferente".  

Essas falas citadas pelo autor evidenciam uma interação emocional (hearts-

on) e sugerem que a expectativa de fazer experimentos aliada a afinidade pelo 

componente Curricular Ciências são fatores que motivam o interesse pelo Clube. 

A Tabela 2 demostra as características que os alunos julgam importantes 

para participar do Clube de Ciências. 
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Tabela 2 - Habilidades reconhecidas como importantes para o Clube. 

Habilidade do clubista 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Sou curiosa (o) 9 39% 

Tenho vontade, empenho, esforço 7 30% 

Quero aprender mais 4 17% 

Sou criativa (o) 3 16% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A análise da Tabela 2 permite observar que os alunos que se consideram 

curiosos, esforçados, interessados e criativos acreditam que têm um perfil 

adequado para desenvolver atividades científicas. No entanto, a ficha de inscrição 

do C20 apresentada resposta explicitada na Figura 6. 

 

Figura 6 - Exemplo de uma resposta à segunda questão 

 

Transcrição da imagem: Eu não sou um aluno nota 10 em tudo. Muito menos um aluno burro. 
Eu devo ser escolhido para melhorar meus conhecimentos sobre tecnologia, espaço etc. Eu tenho 
ideias de como poderíamos colonizar Marte sem afetar o ambiente de lá. Queria ser escolhido 
para fazer amigos com os mesmos interesses que o meu. 
 

Fonte: Do próprio autor 

 

O C20 se define como um aluno mediano, que quer ampliar os 

conhecimentos em áreas específicas e principalmente tem a intenção de fazer parte 

de um grupo que tem os mesmos interesses que ele. Essa ficha representa o que 

Mancuso (1996) dizia “alguns estudantes são atraídos pelo Clube por que ali 

estavam alguns de seus amigos...” Essa fala demonstra que nem sempre a 

pesquisa ou o objeto de estudo será a motivação principal ao se inscrever em um 

Clube de Ciências. 

Em nenhuma das respostas foi evidenciada a habilidade de pesquisar, 

trabalhar com dados ou ter persistência como uma habilidade adequada ao espaço. 

É possível chegar a essa mesma conclusão observando a Tabela 3 que apresenta 
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a opinião dos responsáveis pelos alunos que se inscreveram para participar do 

Clube de Ciências. 

 
 
Tabela 3 - Opinião dos responsáveis  

Habilidade do clubista 
Frequência 

absoluta 
Frequência 

relativa 

Aprender mais, adquirir conhecimentos 13 57% 

Interagir e diminuir a timidez 1 4% 

Ter contato com especialistas em Ciências 1 4% 

Melhorar o currículo 4 17% 

Os responsáveis se sentem felizes com a participação 4 17% 

Uma ótima a oportunidade 3 13% 

Uma oportunidade que eles não tiveram acesso 3 13% 

Desenvolver as habilidades em Ciências 3 13% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação a questão 3 foi possível verificar que 57% dos responsáveis 

justificaram que apoiavam os filhos por eles estarem em um espaço no qual 

enriqueceriam os conhecimentos e aprimorariam suas habilidades. Nenhum deles 

justificou a decisão com clareza sobre quais seriam as habilidades e competências 

que seriam desenvolvidas. Esta primeira ação do projeto trouxe a seguinte reflexão 

ancorada por Cachapuz, Praia e Jorge (2004) quando dizem que: 

O que importa fomentar, e desde o início da escolaridade, é a curiosidade 
natural dos alunos e o seu entusiasmo pela Ciência/Tecnologia e, para tal, 
uma perspectiva sistêmica do conhecimento é a mais indicada. Em 
particular, para os mais novos, trata-se de explorar os seus saberes do dia 
a dia como ponto de partida, já que é por aí que os alunos mais facilmente 
podem reconhecer os contextos e história pessoal a que eventualmente 
estão ligados e, consequentemente, aumentar a sua motivação. 
(CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 2004, p. 368) 

Alves et al., (2012) afirmam que a pré-disposição em pesquisar, refletir, 

descobrir coisas novas, são condições que favorecem o desenvolvimento do senso 

crítico, da autonomia e da motivação dos estudantes. Esse olhar formador tornou 

possível mediar as ações tendo como ponto de partida a curiosidade e a motivação 

dos Clubistas, cuidando para que ela se mantivesse acessa e, ao mesmo tempo, 

as habilidades necessárias a Alfabetização Científica fossem consideradas. Se 

inscrever no Clube de Ciências pressupõe que os interessados tenham um mínimo 
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de apreço pelas Ciências e as Tecnologias o que de acordo com Fourez4 (1994, 

apud SASSERON; CARVALHO, 2011) indicam uma habilidade necessária à 

Alfabetização Científica.  

Depois da avalia das fichas três alunos inscritos não foram selecionados. 

Dois deles demonstraram ter expectativas que o Clube de Ciências não poderia 

suprir, fato evidenciado pela resposta da Questão 1, ao dizerem que: “o que me 

motiva é que vou poder desenhar muito”, “estou motivado para aprender sobre 

todas as matérias”. E um aluno expressou na resposta da Questão 3 que “meu pai 

não autoriza a participação”. A não seleção, no entanto, implica em uma exclusão 

o que deve ser avaliado com cuidado para que os estudantes percebam que todas 

as habilidades são valorizadas no Clube, até mesmo a habilidade de desenhar. 

Esses alunos foram respeitosamente chamados, um feedback foi dado e uma ficha 

de espera foi gerada. 

Portanto 20 alunos foram selecionados para participar das atividades do 

Clube, entre eles 3 alunos estavam matriculados no sexto ano, 4 alunos no sétimo 

e 13 alunos estavam no oitavo ano. As meninas ocuparam 70% das vagas. Com a 

lista de clubistas concluída foi encaminhado um convite para a reunião de pais 

(Apêndice C) para que os responsáveis participassem de uma reunião de 

esclarecimento sobre objetivos do projeto e organização de dias e horários que o 

Clube iria ocorrer. As autorizações de participação do aluno no projeto, o termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndice D e Apêndice E) e a autorização de 

uso de som e imagem foram assinadas por eles. Nesta reunião 80% compareceram 

e forneceram as autorizações necessárias e deste momento em diante os alunos 

passaram a serem chamados de Clubista. 

Anterior ao primeiro encontro foi realizada a divulgação na escola e na rede 

social Facebook sobre a programação do início do Clube de Ciências, conforme 

pode ser visto na Figura 7. 

                                            

4 FOUREZ, G. Alphabétisation Scientifique et Technique – Essai sur les finalités de 
l’enseignement des sciences, Bruxelas: DeBoeck-Wesmael, 1994. 
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Figura 7 – Divulgação do encontro inaugural 
 

Fonte: Do próprio autor 

 

O desenvolvimento da aula inaugural e síntese das atividades desenvolvidas 

serão explicitadas com maiores detalhes adiante.  

O segundo período de divulgação e seleção de novos Clubistas consistiu em 

recrutar novos clubistas. Vale relembrar que os encontros do projeto iniciaram em 

setembro de 2018, em virtude da concessão das Bolsas de pré-iniciação científica 

e que neste período 13 dos clubistas estavam no 8º ano (o que correspondia a 65% 

do total de integrantes do Clube) e, ao terminar as férias e iniciar o ano de 2019, 

passaram para o 9º ano, sendo típico da realidade desta escola a participação em 

cursos pré-vestibulinhos, por essa razão 11 clubistas pediram demissão por 

incompatibilidade de horário ou por precisarem de maior tempo para os estudos. 

Este fato somado a 1 transferência e 2 desistências injustificadas, fizeram como 

que o número de clubista fosse reduzido a 6, queda evidenciada pela Figura 8 que 

apresenta o número de clubistas atuantes a cada mês. 

 

 



62 

Figura 8 - Número de clubistas atuantes por mês de funcionamento 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Faria (2018) encontrou esse mesmo problema e descreveu a situação da 

seguinte maneira: 

Na volta às aulas, muitas coisas mudaram. Essa foi a época mais tensa 
do Clube de Ciências. Depois de um mês sem aula e sem encontros, os 
alunos voltaram bastante desestimulados. A empolgação dos alunos não 
era mais a mesma [...]. Alguns clubistas desistiram de participar e eu fiquei 
extremamente angustiada. (FARIA, 2018, p.66). 
 

Rosito (2020) diz ser natural que muitos estudantes que cheguem ao Clube 

de Ciências não fiquem, mas que a causa da permanência é que no Clube de 

Ciências a aprendizagem é marcada pela satisfação de aprender para o tempo 

presente, diferente da escola onde os conhecimentos construídos serão apenas no 

futuro. 

Esses dados levaram a uma reflexão sobre o período de implementação do 

Clube e apontaram a necessidade do mês de implementação ou início de projetos 

de pesquisa ocorrerem ajustados ao calendário escolar, ou seja, iniciando-se no 

princípio do ano letivo e findando-se com ele. Calendário este que tornaria possível 

que os projetos pudessem ser planejados e executados por um mesmo grupo.  

Diante desta situação, em assembleia, os clubistas decidiram caminhar com 

as pesquisas e ao mesmo tempo abrir um novo processo de inscrição. No entanto, 
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o Clube tinha uma linha de pesquisa definida, um projeto em andamento e os novos 

ingressantes teriam que expressar afinidade com o estudo dos ecossistemas 

aquáticos (esse projeto será explicado na sessão 4.2.3), o que limitava o interesse 

de novos inscritos. 

Neste momento as visitas nas salas de aula para convidar os alunos a se 

tornarem novos membros foram feitas pelos próprios Clubistas, que integravam as 

comissões de Marketing e de Admissão e Demissão. Nesta visita eles explicavam 

o foco da pesquisa e relatava as atividades que já tinham realizado no Clube de 

Ciências até o momento. 

Quinze alunos foram inscritos e 10 foram selecionados com base na análise 

das fichas e em critérios subjetivos levantados pelos próprios Clubistas, que 

conheciam os candidatos e puderam debater sobre a responsabilidade deles com 

projetos e trabalhos em grupo, o que muitas vezes foi um fator que influenciou a 

decisão da Comissão de Admissão e Demissão. Ficava claro quando um dos 

candidatos era amigo de um dos membros e durante as discussões foram utilizados 

argumentos como “ele faz bagunça, mas usa muito bem o computador, poderia 

organizar os nossos documentos” (C12). Isso evidenciou que os clubistas 

perceberam que embora fosse preciso disciplina nas atividades, outras 

competências também eram necessárias ao funcionamento do Clube. 

Essa nova seleção tornou possível o ingresso de mais 10 clubistas e em 

maio de 2019 o Clube passou a operar com 16 membros. 

Os resultados das fichas neste segundo período de seleção foram distintos 

do primeiro, pois quando os inscritos foram questionados sobre os fatores que o 

motivaram a inscrição no projeto a expressão “gostar mais de Ciências” ocupou a 

primeira posição com 41,6% de frequência relativa. Já o item “querer aprender 

mais” que apareceu em 65% das fichas no primeiro período, apareceu em apenas 

uma inscrição o que equivale a 8,3%. Os outros itens citados também apareceram 

apenas uma vez e cabe destacar as expressões:  

• Gosto de biologia marinha(C25)” 

• Quero ajudar a melhorar o planeta (C28)”, 

• O que me motiva é a organização do Clube e o incentivo de quem 

participa (C23).” 
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Essas justificativas demonstram que a atuação do Clube na comunidade 

escolar foi efetiva e que a percepção sobre o Clube de Ciências, mesmo em pouco 

tempo estava ganhando novo significado. 

A mesma mudança ocorreu ao responderem à Questão 2 onde tiveram que 

dizer os motivos e as habilidades pessoais que justificaria a sua integração ao 

grupo de clubistas. Na Tabela 4 é possível perceber que as habilidades 

consideradas importantes mudaram. 

 

Tabela 4 – Comparativo entre as habilidades  

Habilidade do clubista 
Frequência 

Relativa 1ª fase 
Frequência 

Relativa 2ª fase 

Sou curiosa (o) 39% 0% 

Tenho vontade, empenho, esforço 30% 41,6% 

Quero aprender mais 17% 0% 

Sou criativa (o) 16% 0% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Verifica-se que as habilidades “saber se comunicar com clareza (C23)”, “ser 

responsável(C28)”, “conseguir incentivar as pessoas a cuidarem do planeta (C28)”, 

“saber usar o computador(C30)” passaram a ser citadas neste segundo período, 

enquanto que não apareceram no primeiro. Provavelmente essas falas foram 

influenciadas pelos próprios membros do Clube de Ciências ao explicarem quais 

as atividades são realizadas e como o Clube de organiza. 

Quando as respostas dos responsáveis são avaliadas verifica-se que elas 

também mudaram e diferentemente do primeiro período assumem uma perspectiva 

da educação integral, centrada também no desenvolvimento emocional e moral dos 

clubistas, o que se mostrou ausente no primeiro período. O Quadro 4 resume essas 

opiniões e apresenta um panorama geral das novas inscrições. 
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 Quadro 4 - Opinião dos responsáveis dos  

Esperam que o Clube possa... 

Formar seres humanos melhores 

Contribuir com a melhoria do planeta 

Deixar o meu filho mais feliz 

Estimula-lo a trabalhar em grupo 

Ampliar o conhecimento 

Desenvolve a capacidade de pesquisa 

Ajudá-lo no futuro 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Esses resultados sugerem que a percepção dos alunos e dos responsáveis 

em relação às ações do Clube de Ciências mudaram em 7 meses, o que pode ser 

fruto da repercussão das ações desenvolvidas. 

A análise das fichas de inscrição permitiu realizar uma análise qualitativa dos 

fatores que motivam a inscrição dos alunos em Clubes de Ciências, o que foi além 

da sugestão de uma pesquisa quantitativa proposta por Faria (2018) e Santos, 

D.J.F. e Santos, J.M.T. (2008). Essa análise objetivou identificar as expectativas e 

concepções dos Clubistas e dos responsáveis como forma de ter uma avaliação do 

perfil dos interessados em compor esse projeto e planejar uma mediação que 

atendesse às expectativas ou que descontruísse uma imagem mitificada em 

relação ao Clube criada pelos candidatos ou por seus responsáveis. A próxima 

sessão dedica-se a apresentar as etapas de desenvolvimento das atividades no 

Clube de Ciências e a identificar os atores envolvidos em cada uma delas, assim 

como explicitar o papel de cada um deles. 

 

4.1.4 Quarta- etapa: Desenvolvimento do Clube 

Esta etapa engloba as fases de 3 a 7 propostas por Faria (2018) e por 

Santos, D.J.F. e Santos, J.M.T. (2008) iniciando-se pelo encontro inaugural e 

estruturação administrativa e encerrando com a conclusão do projeto de pesquisa 

desenvolvido pelos Clubistas. 

As atividades do Clube de Ciências tiveram início no dia 06 de setembro de 

2018 e foram suspensas em 12 de março de 2020 em virtude da pandemia de covid 

-19. Sendo assim, esta pesquisa foi realizada em 46 encontros, o que totalizou 69 

horas com os Clubistas do Ensino Fundamental e 92h de participação dos alunos 

Bolsistas do Ensino Médio com ações de monitoria.  
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Cabe salientar que os bolsistas atuavam como monitores no Clube de 

Ciências, sendo o “parceiro mais capaz” nos agrupamentos e que em todos os 

encontros eles se responsabilizavam por chegar 1 hora antes para preparar o 

ambiente, organizar os materiais de pesquisa e quando necessário, planejar as 

intervenções nos encontros. É importante pontuar que o início das atividades do 

Clube de Ciências na escola ocorreu em setembro de 2018, como uma parada em 

dezembro do mesmo ano, pois muitos clubistas relataram que neste período já 

estariam de férias. As atividades foram retomadas em fevereiro de 2019 e neste 

período muitos clubistas estavam se adequando a nova rotina escolar, nova turma, 

novo ano e novas atividades extracurriculares, isso fez com que as atividades 

realizadas em fevereiro fossem inconstantes e com uma frequência muito baixa. O 

que evidenciou que na retomada do ano letivo em 2020 as atividades poderiam 

começar em março, assim como já acontece com outros projetos em andamento 

na escola. Assim, verificou-se, que no contexto da escola sede desse Clube as 

atividades seriam melhores desenvolvidas de março a novembro. 

Em cada atividade planejada e organizada os atores foram identificados e o 

papel deles foi analisado. O Quadro 5 apresenta as atividades desenvolvidas e 

apresenta os atores envolvidos em cada uma delas. 

 

Quadro 5 - Atividades realizadas na primeira fase de implementação 

Etapa Encontro Atividade Atores 

Encontro 
inaugural 

1º -  06/09/2018 
O que é Ciências? Como me tornei um 
cientista? 

Um 
cientista 
convidado, 
clubistas e 
mediadora 

Estruturação 
administrativa 

2º - 13/09/2018 
Apresentação dos objetivos do Clube 
de Ciências e análise das expetativas 
dos clubistas. 

Mediadora 
e Clubistas. 

3º - 27/09/2018 
Análise do estatuto e discussão em 
grupo sobre a montagem do estatuto do 
Clube. 

Mediadora 
e Clubistas. 

Estruturação 
administrativa 

4º - 04/10/2018 
Apresentação do que foi discutido e 
finalização do estatuto em grupo. 

Mediadora 
e Clubistas. 

5º - 11/10/2018 
Apresentação de propostas para a 
composição da diretoria do Clube e 
composição das comissões e votação. 

Mediadora 
e Clubistas. 

(continua) 
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(continuação) 

Etapa Encontro Atividade Atores 

Estruturação 
administrativa 

6º - 18/10/2018 
Definição da área de estudo do Clube de 
acordo com o interesse dos Clubistas. 

Mediadora 
e Clubistas. 

7º - 25/10/2018 
Pesquisa sobre o tema de interesse na 
sala de informática. 

Mediadora 
e Clubistas. 

8º - 01/11/2018 
Apresentação dos temas de interesse e 
votação para a definição da linha de 
pesquisa do Clube. 

Mediadora 
e Clubistas. 

9º - 08/11/2018 
Levantamento da pergunta de estudo e 
definição do nome do Clube. 

Mediadora 
e Clubistas. 

Assembleia 10º - 22/11/2018 
Primeira assembleia e organização da 
documentação (carteirinha, divulgação e 
arrecadação de verba). 

Mediadora 
e Clubistas. 

Encerramento do 
ano 

11º - 29/11/2018 
Confraternização antes das férias e 
manipulação de microscópio. 

Mediadora 
e Clubistas. 

Início do projeto 
de pesquisa 

12º - 21/02/2019 
Retorno das atividades e retomada dos 
objetivos do projeto estruturado. 

Mediadora 
e Clubistas. 

13º - 28/02/2019 
Seleção dos materiais e seres vivos 
necessários para montagem do aquário. 

Mediadora 
e Clubistas. 

14º - 14/03/2019 
Montagem do aquário e primeira coleta de 
dados. 

Mediadora 
e Clubistas. 

15º - 21/03/2019 
Recebimento dos peixes e coleta de 
dados. 

Mediadora 
e Clubistas. 

16º - 28/03/2019 Coleta dos dados e análise. 
Mediadora 
e Clubistas. 

17º - 04/04/2019 

Visita ao Museu Interativo de Ciências – 
Projeto Cachoeiras – Conversa com 
professor Carlos Alberto Moreira do 
Santos e professora Mariana Aranha. 

Mediadora, 
Clubistas e 
funcionário
s Museu e 
Cientistas 

18º - 11/04/2019 
Conhecendo os protocolos de recursos 
hídricos com a Mestre Cheila Baião. 

Cientista, 
Mediadora 
e Clubistas. 

19º - 25/04/2019 
Visita técnica e análise da água Rio 
Cambuí. 

Mediadora, 
Clubistas e 
comunidad
e externa 

Atividade 
atendendo a um 

pedido dos 
clubistas 

20º - 02/05/2019 
Montagem de um estereomicroscópio que 
foi encontrado no laboratório. 

Mediadora 
e Clubistas. 

Assembleia do 
Clube 21º - 09/05/2019 

Assembleia - Decisão sobre a entrada de 
novos membros e reorganização da 
carteirinha. 

Mediadora 
e Clubistas. 

Recepção dos 
novos clubistas 

22º - 23/05/2019 Reapresentação do Clube. 
Mediadora 
e Clubistas. 

Continuação do 
projeto de 
pesquisa 

23º - 30/05/2019 Coleta de dados do aquário e análise. 
Mediadora 
e Clubistas. 

24º - 06/06/2019 
Organização dos dados e definição de 
como e quando será apresentado. 

Mediadora 
e Clubistas. 

(continua) 
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(continuação) 

Etapa Encontro Atividade Atores 

Continuação do 
projeto de 
pesquisa 

25º - 13/06/2019 Início da confecção do banner. 
Mediadora 
e Clubistas. 

26º - 27/06/2019 Finalização do banner. 
Mediadora 
e Clubistas 

Arrecadação da 
verba 

27º - 26/06/2019 
Ação de arrecadação de dinheiro na 
festa junina da escola. 

Mediadora, 
Clubistas e 
comunidade 
escolar. 

Divulgação da 
pesquisa 

28º - 20/07/2019 
Apresentação do Banner no evento 
“Férias no MIC”. 

Mediadora, 
Clubistas, 
Museu 
Interativo de 
Ciências e 
comunidade 
externa. 

Continuação do 
projeto de 
pesquisa 

29º - 01/08/2019 
Um bolsista de Pré-IC deu aulas sobre 
os componentes do Arduino 

Mediadora 
e Clubistas. 

30º - 08/08/2019 
Os Clubistas se dedicaram a testar 
comandos 

Mediadora 
e Clubistas. 

31º - 15/08/2019 
Início concurso da customização do 
Diário de Bordo e Montagem do sistema 
em Arduíno 

Mediadora, 
Clubistas e 
comunidade 
escolar. 

32º - 22/08/2019 
Discussão sobre projeto e demissões. 
Finalização do concurso do diário de 
bordo e Noite da pizza. 

Mediadora 
e Clubistas. 

33º - 29/08/2019 
Elaboração de uma pesquisa de campos 
sobre a Percepção das pessoas sobre a 
presença do Rio Cambuí.  

Mediadora 
e Clubistas. 

34º - 05/09/2019 
Análise dos dados do projeto cachoeira 
e conclusão da construção coletiva da 
pesquisa 

Mediadora 
e Clubistas. 

35º - 12/09/2019 
Pesquisa no ponto de ônibus ao lado do 
Rio Cambuí 

Mediadora 
e Clubistas. 

36º - 10/10/2019 Tabulação das pesquisas realizadas 
Mediadora 
e Clubistas. 

Atividade 
ocasional 

37º - 14/10/2019 
Visita a EEL e participação na banca de 
qualificação 

Mediadora, 
Clubistas, 
cientistas e 
instituição 
de 
pesquisa. 

Finalização do 
projeto 

38º - 24/10/2019 Redação dos artigos 
Mediadora 
e Clubistas. 

39º - 31/10/2019 Teste do Arduino no aquário 
Mediadora 
e Clubistas. 

40º - 07/11/2019 
Assembleia – Socialização dos 
resultados 

Mediadora 
e Clubistas. 

41º - 14/11/2019 Redação dos relatórios de pesquisa 
Mediadora 
e Clubistas. 

42º - 21/11/2019 Redação dos relatórios de pesquisa 
Mediadora 
e Clubistas. 

(continua) 
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(conclusão) 

Etapa Encontro Atividade Atores 

Finalização do 
projeto 

43º - 28/11/2019 Finalização do Ano: Noite da Pizza 
Mediadora 
e Clubistas. 

Novas propostas 
e reestruturação 

44º - 05/03/2020 
Retorno das férias: Assembleia de 
reestruturação 

Mediadora 
e Clubistas. 

45º - 12/03/2020 Definição de novo projeto 
Mediadora 
e Clubistas. 

46º - 19/03/2020 
Projeto parou por tempo indefinido em 
função da pandemia da Covid 19 

Mediadora 
e Clubistas. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com base nesses dados foi possível constatar que em 100% das atividades 

a mediadora e os Clubistas estavam presentes, enquanto que os cientistas 

estiveram presentes em 8,7% das ações, a comunidade externa em 4,34%, a 

comunidade interna em 4,34%, e as visitas a espaços de produção e divulgação 

científica corresponderam a 6,51% (visitas ao Museu Interativo ao Ciências e a 

Escola de Engenharia de Lorena). 

Nessa análise ficou explicita a ausência de ações que envolvessem 

diretamente os responsáveis pelos clubistas. Mancuso, Lima e Bandeira (1996) 

apresentam um rol de atividades que podem ser desenvolvidas pelos responsáveis 

pelos clubistas como o estímulo e apoio as atividades com as atividades do Clube 

de Ciências, apoio material ou compartilhando suas habilidades durantes as 

atividades. 

Essas atividades foram planejadas coletivamente pelo grupo na etapa de 

construção do projeto, a cada encontro os resultados e a motivação dos Clubistas 

eram avaliados, assim como as sugestões deles eram decisivas para manter ou 

readequar as etapas seguintes.  

Aqui coube apenas apresentar as atividades e fazer uma síntese dos atores 

envolvidos, as maiores especificidades, as potencialidades de Alfabetização 

Científica e o papel dos atores envolvidos serão identificados na seção 4.2. No 

entanto, em virtude do grande número de materiais produzidos e obtidos, foi 

realizada uma seleção e, algumas atividades constantes no Quadro 6 não serão 

descritas. Da mesma forma, os encontros realizados em 2020 não são descritos, 

visto que uma nova pesquisa estava sendo iniciada e em função da pandemia não 

houve hábil para desenvolvê-la. 
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O desenvolvimento destas quatro etapas permitiu identificar os atores de 

cada uma delas e apresentar uma reorganização das fases de implementação que 

foram sintetizadas no Quadro 6.  

Quadro 6 - Reorganização das etapas de implementação 
 

Etapa Descrição Atores 

1.Elaboração de 
um projeto 

Nesta etapa o projeto é elaborado, 
nele a essência do Clube de Ciências 
desejado é explicitada. Nela os 
projetos para obtenção de bolsas e 
financiamentos de pesquisa podem 
ser submetidos a agências de 
fomento. 

É importante ressaltar que um 
diagnóstico prévio da realidade 
escolar, do Projeto Político 
Pedagógico são importantes para 
adequar o projeto às reais demandas 
da escola. 

• Interessados em 
implementar o Clube: 
Professor ou aluno que 
esteja desenvolvendo um 
trabalho; um membro da 
comunidade com Know how, 
um professor da própria 
escola, gestores públicos 
interessados em 
implementar Clubes. 
 

2.Obtenção das 
autorizações e 
formalização 
institucional 

O projeto é apresentado para as 
equipes gestoras das unidades 
escolares para solicitar a autorização 
do projeto e analisar se as 
necessidades como espaço físico, 
dia, dia de atividades e necessidades 
de recursos materiais serão 
atendidas pela escola. 

• Interessados em 
implementar o Clube. 

• Diretorias de ensino e 
secretarias de educação. 

• Equipe gestora da escola 

3.Divulgação e 
seleção dos 
Clubistas- 

O mediador inicia a atividade na 
escola e começa a divulgar o Clube 
de Ciências e a elaborar estratégias 
para a seleção dos clubistas. 

• Professor mediador do 
Clube 

• Equipe gestora da escola 

• Comunidade escolar 

4.Desenvolvimento 
do Clube 

Com os clubistas inscritos inicia-se 
as atividades de estruturação 
administrativa do Clube e as 
atividades científicas como os 
projetos, experimentos, visitas a 
instituições de pesquisa e pesquisas 
de campo. 

• Mediador do Clube 

• Clubistas  

• Pesquisadores parceiros 

• Instituição de pesquisa 

• Comunidade escolar 

• Comunidade externa 

Fonte: Elaborado pela autora 

Essa nova organização, diferente da apresentada no Quadro 3, incorpora as 

fases de elaboração do projeto e obtenção das autorizações para a implementação 

como essenciais ao desenvolvimento do Clube de Ciências. Quanto aos atores do 

processo de implementação Santos, D.J.F. e Santos, J.M.T. (2008) e Farias (2018) 

apresentam apenas professores, alunos e a comunidade escolar como sujeitos, no 

entanto verificou-se outros atores como a equipe gestora da escola, a comunidade 

externa, as instituições de produção e divulgação científica. 
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As atividades realizadas no Clube de Ciências exigem as vezes papeis 

diferentes para os mesmos atores, por essa razão a próxima sessão descreve as 

atividades realizadas, apresenta o papel dos atores e sua contribuição para a 

Alfabetização Científica. 

4.2 As atividades realizadas e a Alfabetização Científica 

As atividades realizadas no Clube de Ciências objetivaram oportunizar a 

vivência de muitas dimensões da cultura científica, desde a construção de 

conhecimento por meio da pesquisa, até a interação com pesquisadores, 

instituições de produção e divulgação científica.  

Para isso foi necessário pensar em uma estratégia que permitissem que os 

clubistas entendessem a ciência como um processo e que contemplasse uma 

diversidade de atividades. Por essa razão, as atividades foram construídas na 

forma de projetos de aprendizagem, por este se manter ancorados nesses quatro 

princípios: 

1. Liberdade de escolha do tema por parte dos alunos. 
2. Trabalho em equipe para desenvolvimento das atividades. 
3. Visão de um laboratório aberto, sem fronteiras, com a utilização de 
recursos variados, providenciados inclusive pelos alunos. 
4. Socialização do resultado do projeto (MOURA; BARBOSA, 2013, 
p.233) 
 

Estes princípios dialogam com as características de uma investigação 

científica aberta e são fundamentais para dar condições para que os clubistas 

possam exercer a cidadania dentro do Clube de Ciências, contribuindo assim para 

o processo de Alfabetização Científica. Lerner (2002) afirma que os projetos 

permitem que os alunos compartilhem do planejamento das tarefas e da gestão do 

cronograma, estabelecendo como objetivo a definição de um produto. Baseado em 

Ventura (2002) o papel do mediador em projetos desenvolvidos no Clube de 

Ciências é: 

a) criar, em conjunto com os clubistas, as situações-problema a serem 

resolvidas.  

b) montar um contrato explícito com os alunos, para a resolução do problema 

proposto e estruturar um calendário a ser seguido. 

c) fazer reuniões regulares para avaliar os avanços dos projetos; para 

motivar o grupo caso surja um problema importante; 
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d) fazer, em cogestão com os clubistas, o relatório final dos projetos. 

A escolha pelo trabalho com projetos justificou-se por promover um espaço 

propício ao desenvolvimento de uma grande diversidade de atividades, entre elas 

estão as investigativas, as visitas a instituições de pesquisa e divulgação científica, 

a elaboração de matérias para divulgar os resultados, entre outras. O projeto 

também tem como potencial demonstrar por meio da vivência que a atividade 

científica não se esgota em uma simples experimentação demonstrativa, abre um 

espaço colaborativo de estímulo a liberdade intelectual, a autonomia moral e ao 

exercício de cidadania, aspectos fundamentais ao processo de Alfabetização 

Científica. Sobre isso Siqueira e Malheiro (2020, p.165) dizem que: 

por meio das interações os alunos desenvolvam princípios de ética e 
respeito, pois, durante as atividades investigativas várias ideias são 
postas em prática e cabe aos alunos decidirem acerca das hipóteses e 
sobre como testá-las. Além disso, no momento da sistematização coletiva 
os integrantes do grupo socializam as ideias entre si e com o professor, 
argumentando, refletindo e promovendo o pensamento divergente e 
sistematizando-o.(SIQUEIRA; MALHEIRO, 2020, p. 165) 

Nesta pesquisa os clubistas trabalharam em grupos, participaram de todos 

os processos de decisão e fizeram a sistematização dos dados levantados e a 

análise de todos os resultados obtidos. Além disso, o projeto permitiu que as 

atividades desenvolvidas fossem realizadas, analisadas sob a luz de indicadores 

de Alfabetização Científica propostos na seção 2.3 o que permitiu identificar o 

potencial das atividades realizadas. Os resultados dessas atividades e os 

pressupostos de Alfabetização Científica estão apresentados na próxima seção. 

 

4.2.1 Encontro inaugural 

A primeira ação foi o um encontro inaugural, no qual os clubistas tiveram 

uma palestra sobre “O que é Ciência e como se tornar um cientista” com Roberto 

Stempniak professor adjunto do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia e 

Recursos Humanos, pesquisador formado no ITA, suas pesquisas são sobre 

caracterização de filmes finos, guias de ondas e elipsometria. É responsável pelo 

projeto “Ciência no Parque” que expõe experimentos científico no Parque Vicentina 

Aranha, com o objetivo de despertar no visitante o interesse pela ciência.  

Nesta palestra os clubistas puderam ter o primeiro contato com um 

pesquisador, que dedicou-se a apresentar os passos estruturantes da metodologia 
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científica, contou sobre como sua carreira foi construída e trouxe experimentos 

interativos de física voltados para o estudo do eletromagnetismo, momento 

apresentado na Figura 9. 

 
Figura 9 – Momentos do encontro inaugural 

 

 
Fonte: Do próprio autor 

 

Neste encontro ficou evidente o interesse e a curiosidade dos alunos em 

saber como o pesquisador se tornou cientista, e surgiram perguntas como: 

C7 - “Você precisou estudar muito para ser cientista?”  
C6 - “Quantas línguas você fala?” “Você fala inglês?” 
C5 - “Você conhece muitos países?” 

A formulação dessas perguntas evidencia que os clubistas demonstram uma 

concepção de que o cientista é uma pessoa letrada e com uma grande necessidade 

de interação cultural, percepção esta que pode ter sido construída ao ouvir o 

percurso formativo do pesquisador convidado.  

O encontro acabou e muitos ainda permaneceram no auditório da escola 

para fazer perguntas. Na análise dos resultados desta ação que os Clubistas 

saíram encantados e motivados para participar do Clube de Ciências e 

questionaram se teriam que desenvolver uma “metodologia” e “analisar os 

resultados” como proposto pelo pesquisador, o que demonstra, que mesmo não se 

apropriando do significado desse conceito passaram a entender que ele é parte do 

processo da ciência. Perceberam o potencial científico da cidade, ao conhecerem 

um cientista da nossa região e perceber que fazer ciência está próximo da 

realidade. 
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Analisando essa ação à luz de Marques et al. (2017) é possível identificar o 

indicador estético, afetivo e cognitivo por oportunizar um espaço de interação 

entre clubista-clubista/clubista-pesquisador em situações que envolvam o 

conhecimento científico. 

A vivência deste processo foi positiva e levantou a necessidade de 

apresentar aos clubistas outros cientistas com diferentes perfis para contribuir com 

a construção de uma visão mais abrangente e diversificada da figura do 

pesquisador e promover a Alfabetização Científica. Após o encontro inaugural 

iniciou-se a estruturação administrativa do Clube de Ciências, que será descrita 

com maiores detalhes na próxima seção. 

 

4.2.2 Estruturação administrativa 

A estruturação administrativa refere-se as atividades que criaram a 

identidade do Clube de Ciências e englobam as etapas de definição da linha de 

pesquisa, de elaboração do estatuto, da formação da diretoria e das comissões, 

definição do nome do Clube e a sua logomarca. Todas essas ações foram 

realizadas pelo grupo formado na primeira inscrição. 

 

4.2.2.1 Concepções iniciais  

O segundo encontro foi realizado no laboratório da escola, no qual os 

clubistas se sentaram em círculo para que a discutir sobre o que é um Clube de 

Ciências e sobre quais as expectativas para o projeto. Foi pedido aos clubistas que 

escrevessem uma palavra que pensavam quando ouviam a palavra Clube e depois 

a expusessem oralmente. As palavras que apareceram com mais frequência estão 

explicitadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Percepção relacionada a palavra "Clube" 

Palavra citada 
Frequência 

absoluta 
Frequência 

Relativa 

União 4 20% 

Amigos 5 25% 

Amizade 5 25% 

Grupo 6 30% 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Percebe-se pelo exposto que a palavra “Clube” sempre é relacionada como 

um espaço de relações sociais e trabalho em grupo. Essa concepção está de 

acordo com o Dicionário Aurélio, que define este espaço como: 

 

Local de reuniões sociais, literárias, recreativas ou políticas.  
“Local que tem edificações, piscinas, quadra de esportes, restaurantes, 
etc., cujos sócios, para frequentá-lo, devem comprar um título ou pagar 
mensalidade (FERREIRA, 2010, p. 171) 

É possível inferir que a denominação Clube é por si só motivadora, visto que 

confere a atividade esse caráter coletivo e a sensação de pertencimento a um 

grupo. O mesmo foi feito com a expressão Clube de Ciências, no entanto, foi pedido 

para que cada clubista definisse com três palavras. O resultado foi expresso em 

uma nuvem de palavras apresentada na Figura 10, na qual quanto maior o tamanho 

da palavra, maior a frequência com que ela foi citada pelos clubistas. 

 

Figura 10 - Nuvem de palavras  

 

Fonte: do próprio autor 
 

 

As palavras que mais se destacaram foram pesquisa, estudo, experiência e 

laboratório, o que evidencia que o bate papo realizado no encontro inaugural 
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conseguiu demonstrar o caráter da Ciência enquanto fruto de pesquisa e estudo, 

aspecto que não havia aparecido nas fichas de inscrição no entanto, as palavras 

experiências e laboratório ainda estavam evidentes, o que pode ter sido 

influenciado pelo local de implementação do Clube.  

Este espaço para identificar as primeiras concepções dos clubistas 

contribuem para a construção da Alfabetização Científica ao estabelecer um 

espaço aberto para que os clubistas tenham a possibilidade de criar conexões entre 

o conhecimento científico, a vida pessoal e os conhecimentos prévios, além de 

respeitar o ritmo de aprendizagem de cada um, atributos esses evidenciados como 

indicadores estético, afetivo e cognitivo de Alfabetização Científica propostos 

por Marques et al. (2017). 

Neste mesmo encontro foi explicado aos clubistas que todas as ações 

seriam realizadas em corresponsabilidade com eles, assim foi explicitada a 

importância da estruturação administrativa do Clube, da elaboração de um estatuto, 

das comissões de trabalho, da definição da linha de pesquisa e do nome do Clube 

de Ciências.  

A seção 4.2.2.2 apresenta o processo de elaboração do estatuto e 

montagem da diretoria. 

 

4.2.2.2 Elaboração do estatuto e montagem da diretoria 

Para essa ação foram fornecidos aos clubistas modelos de estatutos de 

outros Clubes de Ciências que em grupo fizeram a leitura e discutiram para 

compreender a função deste documento e embasados puderam iniciar a criação de 

um estatuto adequado a realidade do Clube que estava se iniciando. O estatuto se 

configura é um contrato explícito com os clubistas, documento este recomendado 

por Ventura (2002) como uma etapa importante para o desenvolvimento de 

projetos. 

Essa atividade exigiu a análise de um contexto para a elaboração um 

documento no qual a inclusão, exclusão ou reescrita de uma norma do estatuto 

fosse justificada pelos clubistas para que a normativa contribuísse para dar 

identidade e melhorar a gestão e convivência no Clube de Ciências.  

Essa foi uma atividade que estimulou o Heads-on ao criar um espaço para 

discutir a necessidade da existência das regras sociais e a sua importância para 
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exercer a cidadania. A este respeito Rosito (2020) diz que o clubista precisa criticar, 

opor-se, justificar e experimentar, pois esse é cerne para o desenvolvimento da 

autonomia, o que de acordo com a autora é uma dimensão da formação integral 

privilegiada nas ações do Clube de Ciências. A Figura 11 apresenta um dos grupos 

construindo o estatuto. 

 

Figura 11 - Debate entre clubistas para a construção do estatuto. 

 

Fonte: Do próprio autor 

 

Cada um dos alunos bolsistas de Pré–IC (B01, B02 e B03) foi mediador de 

um grupo com seis ou sete alunos do Ensino Fundamental, sendo que cada um se 

responsabilizou pela elaboração de uma seção do estatuto. O Grupo 1 elaborou a 

organização e finalidade do Clube de Ciências, o Grupo 2 criou os critérios de 

admissão, demissão e o Grupo 3 dedicou-se a elaborar uma regra para obtenção 

e organização de patrimônio.  

Assim, o Grupo 1, monitorado pelo B02, ficou responsável por definir a 

organização do Clube, ou seja, o número de clubistas, as finalidades e objetivos. A 

Figura 12 apresenta um fragmento dessa construção coletiva. 
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Figura 12 - Finalidades do Clube de Ciências 

 

Transcrição: Art. 5º O clube de Ciências tem por finalidade 
a. Despertar o interesse do aluno em praticar ciências. 
b. Desenvolver pesquisas científicas 
c. Desenvolver propagandas para aumentar a divulgação do Clube 
d. Desenvolver habilidades de trabalho em grupo 
e. Organizar excursão para localidades específicas de ensino 
f. Despertar o olhar científico na comunidade 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Embora esteja claro que o produto produzido pelos clubistas tenha sofrido 

grande influência dos estatutos lidos verifica-se-se que esta é mais uma ação que 

desperta a sensação de pertencimento e de apropriação a este espaço, visto que 

eles defendem seus desejos como a construção de trabalhos em grupo e as saídas 

de campo por meio de excursões. Este fato é mais um indicador estético, afetivo 

e cognitivo proposto por Marques et al. (2017) identificado por apresentar a 

manifestação de respostas pessoais que evidenciaram desejos em relação a 

conhecimentos científicos; 

O grupo 2 se encarregou de estruturar os critérios de admissão, demissão e 

os deveres dos clubistas. Neste item ficou evidente a relação que os clubistas 

estabelecem com as regras, entendo-as como leis que se não cumpridas são 

passíveis de punições, conforme é possível observar na Figura 13. 
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Figura 13 - Casos em que o participante pode ser demitido 

 

Transcrição:  
1) O participante do Clube terá no máximo três chances para cumprir com as 

responsabilidades. 
2) Faltar com frequência. 

3) Deve ser expulso os participantes que não cumprir com seu cargo, mas somente expulso 
do cargo. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em uma pesquisa sobre regras na escola Parra (2019) concluiu que não há 

participação dos alunos na elaboração das regras e que pouco tempo é destinado 

à discussão sobre a sua elaboração de regras e isso geralmente se reflete em 

sanções expiatórias O estatuto construído pelos clubistas refletem essa 

constatação, pois nenhuma medida visa corrigir uma infração ou responsabilizar o 

clubista infrator a corrigir o dano causado pela má conduta, mas sim sanções como 

expulsão e perda de cargo aparecem com frequência. Isso demostra a relação que 

os clubistas estabelecem com as regras. Esse é mais um ponto em que a ação do 

mediador pode ressignificar para que a percepção evolua para que as sanções 

sejam no sentido de reparar o dano e não de punir o “infrator”. 

O Grupo 3 ficou encarregado de definir as regras para obtenção e gastos 

dos recursos financeiros, ações essas que são necessárias a composição do 

patrimônio. 

Depois das discussões nos pequenos grupos os Clubistas socializaram suas 

produções com todos os membros do Clube que puderam sugerir e alterar 

conforme a decisão da maioria. Assim, o estatuto foi montado coletivamente, cada 

artigo foi escrito e analisado por todo o grupo e o resultado pode ser encontrado no 

Apêndice G.  

Com as regras estipuladas foi iniciada a discussão sobre as funções e 

comissões que seriam necessárias para a organização administrativa da diretoria 
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do Clube. Os alunos decidiram que seriam necessárias quatro comissões: i) 

Financeira, ii) Marketing, iii) Secretaria, iv) Admissão e demissão.  

Com as comissões formadas foram levantas coletivamente quais eram as 

demandas do Clube de Ciências e quais as comissões que seriam responsáveis 

por cada uma das funções. Ficou decidido que a comissão de secretaria seria 

responsável por cuidar dos registros diários dos encontros, das fichas de inscrição 

no Clube e por realizar as chamadas. 

Já a comissão de Admissão e Demissão foi responsável por analisar as 

fichas de inscrição, as vagas remanescentes e as demissões causados por faltas 

ou penalidades disciplinares. Em caso de vagas remanescentes seria esta equipe 

também a responsável por abrir um novo processo seletivo. Ainda nessa reunião 

elaboraram uma carta de demissão caso o Clubista desrespeitasse as regras ou 

apresentassem mais faltas que o permitido. 

A comissão de Marketing seria responsável pelas ações de divulgação nas 

mídias sociais assim como no mural da escola. A comissão Financeira pensaria em 

modos de angariar fundos e gerenciar o dinheiro do Clube de Ciências.  

Assim, foi iniciada as inscrições para que os clubistas pudessem assumir 

funções nas comissões e na diretoria administrativa, de acordo com os cargos 

apresentados estabelecidos pelo estatuto.  

Para o cargo de vice-presidente três clubistas se candidataram, para o cargo 

de secretário 4 e para tesoureiro 5. Todos foram orientados pela mediadora a 

elaborar uma proposta de atuação e adequação do perfil ao cargo. No encontro 

seguinte, cada candidato apresentou sua proposta e uma votação para a definição 

de quem ocuparia cada cargo foi realizada. A diretoria foi composta por um 

presidente, a mediadora o cargo de presidente adjunta conforme o estatuto, um 

secretário e um tesoureiro também foram eleitos. 

Para concluir a composição da diretoria e das comissões do Clube de 

Ciências foram necessários 4 encontros e a elaboração do estatuto foi revista e 

readequada após a definição da linha de pesquisa e do nome do Clube de Ciências. 

No decorrer das atividades do Clube de Ciências a C19 relatou que entre as 

aprendizagens do Clube se destaca porque 

...nós também aprendemos a administrar o Clube. Nós tivemos a parte em que cada um fazia uma 
coisa, eu por exemplo, era tesoureira do Clube, eu aprendi a parte mais da financeira, teve gente 
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que fazia a administração. A C01 estava nessa parte. Então ela tinha que saber organizar as coisas 
e é uma coisa que vai levar para a vida, a gente sempre vai saber fazer algumas coisas que a gente 
aprendeu lá (Texto corrigido pela autora) 

Essa fala demonstra que as ações enquanto membros de comissões e 

diretoria transcendia o aprendizado dos procedimentos e produtos da Ciência, 

permitir que o clubista pudesse participar da gestão do espaço explicitou o 

indicador de interface social visto que exigiu que  durante a elaboração do 

estatuto e das assembleias os clubistas a tomavam decisões sobre as 

normatizações as atividades do Clube de Ciências e como ele se relacionaria com 

a sociedade, outro indicador estético, afetivo e cognitivo por novamente 

estimular interações sociais entre os clubistas. 

 

4.2.2.3 As assembleias 

Com a definição do estatuto os Clubistas decidiram que bimestralmente 

seriam realizadas assembleias para análise da estrutura administrativa do Clube 

de Ciências. Pacheco, J. e Pacheco, M.F. (2008) explicam que a reunião em 

Assembleia é um momento de trabalho coletivo, no qual os temas de estudo são 

introduzidos, a discussão de alterações das regras e sobre o andamento dos 

projetos são realizadas. Nela seriam socializadas as ações da diretoria e das 

comissões e as decisões finais tomadas nesses momentos.  

Na primeira assembleia foi levantada pela comissão de secretaria a 

necessidade de criar uma lista de frequência para que estas pudessem ser 

controladas, visto que as faltas excessivas levariam o Clubista a ser demitido. A 

comissão de Marketing sugeriu a montagem de uma vaquinha virtual que deveria 

ser feita em parceria com a comissão de finanças para manter as despesas do 

Clube. A comissão de secretaria também sugeriu e elaborou uma carteirinha para 

os Clubistas. 

Nos momentos de assembleia os indicadores de interface social e 

estético, afetivo e cognitivo são identificados, por exigirem que os clubistas 

tomem decisões sobre as regras e sobre o desenvolvimento dos projetos de 

pesquisa por meio do diálogo. 
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4.2.3 Desenvolvimento dos projetos de pesquisas 

As atividades aqui apresentadas referem-se aos projetos de pesquisas 

desenvolvidos pelos clubistas e foram organizadas em etapas objetivando 

identificar com maior clareza as potencialidades de cada uma das ações para a 

promoção da Alfabetização Científica. 

 

4.2.3.1 Centro de interesse e definição da linha de pesquisa 

Após um mês e meio destinado a estruturação administrativa os clubistas 

estavam ansiosos para as pesquisas e as “experiências” começarem de fato. Esse 

desejo dos alunos também é identificado em um estudo realizado por Amaral (2014) 

quando transcreve a falar uma professora se referindo a experimentação: 

“É a parte que os alunos mais gostam. Muitos participam do Clube para 
fazer experiências. Se não as realizamos por qualquer motivo, alguns 
saem chateados. Mas muitos já entenderam que não é apenas o 
experimento de Química que faz a ciência. (Professora M. Bio-Clube). 
(AMARAL, 2014. p 73) 

Com o objetivo de ir além de experimentos demonstrativos e visando 

oportunizar a elaboração e o desenvolvimento de um projeto de pesquisa mais 

próximo possível de uma pesquisa genuína, a primeira etapa consistiu na escolha 

de um tema de trabalho para o Clube de Ciências, que seria a linha de pesquisa 

que nortearia os futuros trabalhos. Hernández e Ventura (1998) relatam que o ponto 

de partida é a escolha do tema, nesta etapa os clubistas podem partir de 

experiências anteriores e trazerem à tona as suas demandas, no entanto essa 

escolha não pode ser justificada em critérios como “por que eu gosto”, deve haver 

uma justificativa e ter conexão com uma informação relevante e que permita 

elaborar hipóteses que guiem a ação. 

Com o objetivo de estimular essa escolha a primeira pergunta norteadora 

está explicita no Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Pergunta norteadora do projeto 

“O nosso Clube deve ter uma linha de pesquisa que delimitará o tema de estudo e dará foco ao 
desenvolvimento de projetos de pesquisa. Cada um de vocês se interessa por uma área das 
Ciências, mas não poderemos estudar todas elas. Sendo assim, quais os temas de estudo 
despertam maior atenção de vocês? Com a linha de pesquisa definida, poderemos enfim definir o 
nome de nosso Clube e iniciar nossas atividades”.  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Assim, os alunos foram orientados a justificar a relevância do estudo para o 

grupo e, para isso foi oportunizado um tempo para discussão de ideias e para a 

formulação das propostas que poderiam ser apresentadas individualmente ou em 

grupo. Esta etapa foi realizada na sala de informática, para que todos pudessem 

realizar pesquisas para fundamentar a sua proposta de tema. Durante esse 

momento o colaborador do projeto (supervisor do projeto de pré-IC) reforçou a 

importância de a pesquisa ter uma utilidade social e partir de uma situação 

problema bem definida.  

Cada tema foi apresentado pelos Clubistas e com os dados foi possível 

realizar um levantamento do centro de interesse deles, os temas sugeridos e as 

justificativas são apresentadas no Quadro 7. 

 
Quadro 8 - Centro de interesse dos Clubistas 

Tema sugerido Síntese da justificativa 

Buracos de minhoca Por ser uma ferramenta de teletransporte e poder estudar 
o espaço-tempo. 

Preservação dos recursos 
hídricos 

Por ser prático e fácil de estudar 

Reações química Para observar as transformações que ocorrem no 
cotidiano. 

Estudos espaciais/ Astronomia e 
astrobiologia 

Uma vasta área de estudo e podemos pesquisar muitas 
coisas. Para fazer práticas de observação do céu. 

A teoria do tudo Fazer estudos teóricos baseados no Steven Hawking 

Adaptação do corpo fora da 
Terra 

Não sabia explicar a importância do estudo 

Capsulas de água Para não ter que ficar carregando copos e gerando 
resíduos 

Oceanografia e o cuidado com 
os oceanos 

Estudar a interferência da poluição nos ecossistemas 
marinhos, montar um aquário, e ver como a qualidade da 
água interfere na vida dos seres vivos. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Foi possível verificar que esse tipo de atividade aproxima o clubista de ideias, 

termos, conceitos e representações científicas, pois tem que ele justificar seu tema 

de interesse fazendo uso desses elementos que atuam na construção do 

conhecimento científico atributos estes relacionados ao indicador de construção 

de conhecimento científico. 

 Ao mesmo tempo o clubista analisa a justificativa de seus pares para 

formular uma opinião sobre qual tema é o mais relevante. Esse momento de 

discussão sobre a ciência promove também conexões do conhecimento científico 

com o cotidiano e com vivências pessoais do clubista, por isso, essas atividades 
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indicam que este espaço contribui o estabelecimento da relação entre a Ciência e 

a Sociedade, aspecto defendido por Marques e Marandino (2018) e Marques et al. 

(2017) como importante indicador de interface social. 

Ao final desse processo foi aberta uma votação que levantou três dos temas 

acima que seriam alvo de pesquisas, aprofundamentos para a decisão e eleição 

final da linha de pesquisa. Os três temas finalistas foram: i) Astronomia; ii) 

preservação dos recursos hídricos; iii) oceanografia. 

Os clubistas se dividiram em três grupos de acordo com o tema de interesse 

e se dedicaram a estudar e se aprofundar mais sobre o tema, pois teriam que dizer 

qual a relevância social do tema, quais os problemas este estudo poderia resolver 

e porque seria interessante para o Clube.  Para isso o laboratório de informática foi 

utilizado para novas pesquisas, em grupo organizados por interesse. Depois das 

pesquisas serem desenvolvidas cada grupo apresentou seu tema. A Figura 14 

ilustra este momento. 

 

Figura 14 - Apresentação das propostas de linha de pesquisa 

 

Fonte: Do próprio autor 

Conforme orientação foi aberto um debate sobre quais as potencialidades e 

dificuldades de cada um dos temas, por fim os alunos decidiram que o tema de 

estudo seria Oceanografia. 
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4.2.3.2 Nome do Clube e possíveis perguntas de estudo 

Depois de eleita a linha de pesquisa os alunos foram orientados a fazer uma 

tempestade de ideias sobre as perguntas de estudo que poderiam nortear a 

pesquisa, essa etapa é denominada por Hernandez e Ventura (1998) como Índice 

que dizem que neste memento momento pode-se pedir aos clubistas que ordenem 

essas informações, que as classifiquem e as representem com base em critérios 

claros. Uma caneta de lousa branca foi fornecida a uma clubista que foi responsável 

por fazer os registros das sugestões conforme mostra a Figura 15. 

 

Figura 15 – Levantamento das perguntas de estudo 

 

Fonte: Do próprio autor 

 

 Dentro da temática oceanografia as seguintes perguntas foram levantadas 

pelos clubistas.  

1. C09 - O que existe nas áreas não exploradas do oceano? 
2. C09 - O que são criaturas abissais? Como elas se adaptam? 
3. C19 - Como as relações ecológicas acontecem nos oceanos? 
4. C18 - Como os estudos de oceanografia interferem na vida humana? 
5. C16 - Como a vida surgiu da água? 
6. C01 - De que forma a oceanografia contribui com a vida dos seres vivos? 
7. C08 - Como despoluir as águas? 
8. C11 - Como a química afeta a vida marinha? 
9. C16 - Como os fatores luminosidade, temperatura e oxigenação influenciam na 

reprodução? 
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Essas questões demonstraram que o tema poderia ser abordado de 

diferentes maneiras, mas ainda não estava claro o que seria de fato uma pesquisa 

científica voltada a resolução destas perguntas, ficou explicíto que muitas delas 

poderiam ser sanadas com uma busca na internet. 

Amaral (2014) diz que incentivar os clubistas a formularem perguntas no 

Clube de Ciências é uma maneira de despertar o interesse e a curiosidade deles, 

contribuindo para que se tornem protagonistas e explicita ao mesmo tempo seu 

conhecimento prévio sobre o tema. 

Diante destas questões a mediação foi realizada a fim de oportunizar uma 

vivência da construção da pesquisa científica. Para isso foram realizadas duas 

orientações, a primeira com o objetivo levantar o objetivo da pesquisa e a segunda 

para delinear minimamente a metodologia. Esse processo formativo pode 

demonstrar as relações estabelecidas entre situação problema, objetivo e 

metodologia. Esse movimento foi feito para cada uma das questões elaboradas 

pelos clubistas e resultado pode ser visto na Figura 16.  

 

Figura 16 - Esquema de relação entre questão, objetivo e metodologia 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.  

 

Quando os clubistas observavam que a pesquisa tinha caráter bibliográfico a 

exemplo da questão 01 da Figura 16 eles desanimavam e buscavam objetivos que 

seriam resolvidos com pesquisa de campo e experimentação. Para eles o método 

era mais relevante que o objetivo da pesquisa. Por meio de votação a pergunta 

Pergunta: Como surgiu a 
vida na água?

Objetivo: Descobrir 
como a vida se formou 

na água

Como podemos 
descobrir? Fazendo 

pesquisas na internet e 
nos livros de Ciências

Pergunta: Como os fatores 
luminosidade, 

temperatura e oxigenação 
influenciam na 
reprodução?

Objetivo: Saber como a 
luz, o calor e os elementos 

da água influenciam na 
reprodução.

Como podemos 
descobrir? Montando um 
aquário com água do mar  
e nesse aquário acender 

ou apagar a luz, esquentar 
e esfriar e ver se faz 

diferença na reprodução. 

Ir até o mar e fazer 
pesquisas junto com  
biólogos marinhos.



87 
 

 

escolhida por eles foi “como as mudanças físicas e químicas podem afetar a vida 

marinha?”. Este tema ganhou a adesão dos clubistas ao ter maior potencial para a 

realização de  atividades práticas. 

Com a linha de pesquisa definida iniciou-se o levantamento das sugestões de 

nomes para o Clube de Ciências. As sugestões foram: O poder das águas, 

Waterplanet Poseidon, ClubMarinos, Mochileiro do Oceano, Pesquisadores do 

Oceano, A teoria das águas, A onda e  Mochileiros aquáticos. A escolha foi por 

votação a partir da eleição o Clube de Ciências passou a ser chamado de 

ClubMarinos. 

Essa atividade deu aos clubistas a oportunidade de fazer escolhas em de 

pesquisas científicas e demostrou ter um grande potencial ao mobilizar operações 

cognitivas como observação, análise, comparação por meio da interação com 

objetos e pessoas, ações essas que são atributos de Alfabetização Científica. Além 

disso, essa atividade dá início a um processo gradual de compreensão da maneira 

como as Ciências são produzidas, habilidade essencial para a formação de um 

sujeito alfabetizado cientificamente, segundo Fourez5 (1994, apud SASERRON; 

CARVALHO, 2011). 

 

4.2.3.3 Estruturação do projeto 

Era perceptível que uma das motivações dos Clubistas para estudar o 

oceano era a vontade de ir à praia com os amigos e realizar diferentes testes na 

água, o que exigiu que a mediadora levantasse uma reflexão sobre a necessidade 

de relacionar a escolha do tema aos recursos disponíveis no ClubMarinos.  Por 

isso, a mediadora lançou uma segunda questão disparadora que está descrita no 

Quadro 9: 

Quadro 9 – Segunda questão norteadora do projeto 

Com base no tema “Oceanografia” e com a linha de pesquisa escolhida como 
desenvolveremos nosso projeto mesmo estando em uma escola longe do mar? Qual é o objetivo de 
nossa pesquisa e quais os recursos serão necessários para alcança-lo? 

Fonte: Dados da pesquisa 

Essa pergunta visava nortear a construção do objetivo e da metodologia de 

pesquisa e adequá-la aos recursos disponíveis. Os clubistas foram divididos em 

                                            

5 FOUREZ, G. Alphabétisation Scientifique et Technique – Essai sur les finalités de 
l’enseignement des sciences, Bruxelas: DeBoeck-Wesmael, 1994. 
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grupos para que pudessem pensar na melhor maneira de responder à questão. Os 

bolsistas que estavam monitorando os grupos sentiram que a maior dificuldade dos 

clubistas era entender o projeto como um processo com início, desenvolvimento e 

conclusão. 

Como resposta ao problema identificado três os bolsistas elaboraram e 

executaram uma atividade sobre as etapas da metodologia científica, na qual os 

clubistas deveriam realizar leituras das definições dos termos: Situação-problema, 

objetivo, hipótese, metodologia, resultado e conclusão. Assim, os clubistas 

deveriam relacionar esses textos a sua respectiva etapa da metodologia científica 

e, posteriormente ordená-las. Apresentaram exemplos de projetos reais e 

explicaram cada uma das etapas compunham cada projeto. 

Esse segundo contato com as etapas da metodologia científica foi produtivo 

e fundamental para os clubistas pudessem entender que a situação problema não 

era apenas uma pergunta e sim o início de um grande processo de pesquisa. Como 

essa ação não foi realizada pelos bolsistas a liberdade para que os clubistas 

pudessem perguntar foi grande e eles levantaram questões do tipo: 

• (C12) Mas vocês já fizeram pesquisas? 

• (C01) É verdade que vocês ganham dinheiro para ficar no Clube? 

• (C04) É muito difícil? 

• (C15) Dá vergonha de apresentar? 

Foi uma atividade lúdica e interativa, onde as falas e ações dos envolvidos 

evidenciada que os clubistas interagiram nas dimensões heads-on e hearts-on 

(PAVÃO; LEITÃO, 2007;WAGENSBERG, 2005), enquanto que os bolsistas 

interagiram como explainers-on.(PAVÃO; LEITÃO, 2007) 

Por essa razão, o encontro seguinte aconteceu na sala de informática para 

que os clubistas orientados pela mediadora e pelos bolsistas pudessem coletar 

dados para construir coletivamente a situação problema e os objetivos da pesquisa. 

Assim, foi criado um projeto coletivo, os bolsistas atuaram como escribas e 

mediadores, enquanto que os clubistas ditaram o texto exposto no Quadro 10.  
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Quadro 10 – Escopo do projeto 

Atualmente os oceanos têm sido afetados por causa do aumento da temperatura, 
contaminação e principalmente a presença de lixo, de acordo com Renata Valério de Mesquita “A 
fauna marinha encolheu 50% entre 1970 e 2012. Já a flora de recifes de coral, manguezais e algas 
marinhas, que garantem alimento a mais de um terço dos peixes monitorados, diminuiu 34% de 
1970 a 2010.  

Pode-se levantar hipóteses de que os rios são responsáveis por encaminhar os resíduos 
para os oceanos, fato este observado nos córregos locais. A partir desses dados levantou-se 
questões problemas: O rio Cambuí tem ajudado a agravar os problemas enfrentados pelos 
oceanos? Quais são os problemas desse córrego? 

O motivo pelo qual o Rio Cambuí se tornou o ponto central deste projeto foi porque ele está 
ligado ao Rio Paraíba tendo 8,6km de extensão, o Rio Paraíba se prolonga até o oceano na Praia 
Atafona onde se encontra imprópria, podendo tirar conclusões de que o rio não tem recebido 
tratamento adequado. 

 
Portanto o objetivo é monitorar o rio Cambuí, coletando amostras de água para analisar 

suas características físicas, químicas e biológicas e propor ações de melhoria. 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

O foco do projeto foi reestruturado e atendeu a premissa máxima da 

educação ambiental que é “Pensar globalmente e agir localmente”. Os clubistas 

decidiram contribuir com a melhoria do oceano cuidando de um rio próximo a escola 

denominado Rio Cambuí. 

Esta etapa buscou, por meio da prática, levar os clubistas a compreenderem 

que a produção dos saberes científicos depende, ao mesmo tempo, de processos 

de pesquisas e de conceitos teóricos, habilidade esta defendida por Fourez6 (1994, 

apud SASERRON; CARVALHO, 2011) como necessária a Alfabetização Científica. 

Além disso, o texto elaborado demonstra que foi aberto um diálogo entre o fazer 

ciência e a resolução de problemas sociais, este foi mais um momento que 

possibilitou conexões entre o conhecimento científico, a vida pessoal e os 

conhecimentos prévios dos clubistas, confirmando assim que esta ação atende aos 

Indicadores estético, afetivo e cognitivo e de Interface social  

 

4.2.3.4  Visita ao Museu Interativo de Ciências 

Como o foco de estudo passou a ser o rio Cambuí, os clubistas foram 

convidados a visitar o Museu Interativo de Ciências para conhecer o “Projeto 

Cachoeiras” que foi fruto da interação entre pesquisadores do INPE, CEMADEN, 

UNESP com a participação do caiquista Pedro Oliva. CEMADEN (2017) diz que 

                                            

6 FOUREZ, G. Alphabétisation Scientifique et Technique – Essai sur les finalités de 
l’enseignement des sciences, Bruxelas: DeBoeck-Wesmael, 1994. 
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este projeto promoveu uma abordagem integrada, envolvendo: ciência, educação 

ambiental e esporte. 

O caiaque serviu como transporte ao longo do rio Paraíba, e como 

plataforma de coleta de dados técnico-científicos sobre a qualidade da água e da 

atmosfera. E com a sociedade buscou-se promover um novo olhar para a melhoria 

da qualidade e conservação dos rios e de seu entorno. 

Aliado aos pesquisadores Pedro Oliva percorreu o Rio Paraíba da Nascente 

a foz, coletando dados da qualidade do ar e da água para entender os fatores que 

os influenciam e a relação existente entre rio/atmosfera. Nesta visita monitorada os 

clubistas puderam entender como é feita a coleta de dados ambientais em um rio, 

a diferença entre nascente e foz e a função das cachoeiras como agentes 

essenciais para a oxigenação do rio.  

Neste local houve o seguinte diálogo entre os clubistas: 

• (C22) questionou: O Pedro Oliva é um caiquista, ele pode fazer ciência? Não é só o cientista 
que pode?  

• (A12) - respondeu: Todo mundo pode fazer ciência, a gente não vai fazer? 
 

Esse tipo de questão demonstra que ainda havia dúvidas sobre quem pode 

fazer ciência, foi possível inferir que na concepção dos clubistas talvez essa 

profissão seja restrita a um grupo específico, mas ao mesmo tempo é possível 

perceber os clubistas que a começam a considerar a ciência como caminho viável 

para eles. 

Essa visita também foi necessária para que os clubistas percebessem a 

importância dos registros durante a coleta de dados e da divulgação dos resultados 

da pesquisa. Objetivou leva-los a refletir que a ciência, assim como o Clube, só se 

faz com parceria e colaboração. A Figura 17 retrata o momento em que os clubistas 

de dedicaram a fazer registros do Clube de Ciências. 
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Figura 17 – Registros no Museu Interativo de Ciências 

 

Fonte: Do próprio autor 

 

Essa visita possibilitou demonstrar sobre como os dados coletados podem 

ser representados por figuras, gráficos e tabelas. Os banners em exposição 

exemplificaram como os materiais de divulgação científica podem ser elaborados. 

Com base nessas observações outro questionamento surgiu: 

C26: Como vamos coletar os dados do Rio Cambuí? Que materiais teremos que utilizar? Não temos 
GPS e nem esse monte de coisa que eles usaram.... 
 

Os diálogos produzidos nesta visita quando analisados sob a ótica dos 

indicadores estabelecidos por Marques et al. (2017) permitiram constatar que este 

espaço viabilizou o contato dos clubistas com processo, procedimentos e 

instrumentos de uma pesquisa real sobre a qualidade de um rio próximo aos 

clubistas e levou ao reconhecimento de instituições de pesquisa da nossa região 

que estão envolvidas na produção e divulgação de Ciência. Assim, essa visita de 

campo demonstrou ter potencial para desenvolver atributos relacionados a 

produção de conhecimento científico e fazer uma interface social por promover 

entendimento do significado social da ciência e das relações entre CTSA (Ciência-

Tecnologia-Sociedade-Ambiente). 

Nas discussões ao finalizar o encontro o B03 sugeriu então que a professora 

de Biologia deles fosse convidada a contribuir com o Clube, visto que ela era 

especialista em rios e que há muito tempo realizava análise da água com os alunos 
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dela. O grupo apoiou a ideia e ficou combinado que os bolsistas fariam o convite 

para que ela comparecesse a um encontro.  

 

4.2.3.5 Conhecendo protocolo de análise de água e pesquisa de campo 

Como forma de repertoriar os clubistas para a saída de campo a pesquisadora 

mestre em Recursos Hídricos Cheila Baião, professora dos alunos bolsistas, foi 

convidada para orientar e apresentar um protocolo de análise da qualidade da água 

elaborado por Baião e Batista (2016) (Anexo B). Esse é um protocolo de avaliação 

rápida, ilustrado, desenvolvido para ser utilizado por alunos em idade escolar, que 

permite analisar 12 parâmetros, a saber: 1. Tipo de ocupação das margens do 

corpo d’água; 2. Erosão ou assoreamento; 3. Presença de esgoto; 4. Presença de 

plantas aquáticas; 5. Odor da água; 6.  Oleosidade da água; 7. Transparência da 

água; 8. Tipo de fundo; 9.  Corredeiras e fluxo de água; 10. Presença de lixo; 11. 

Presença de animais; e 12.  Presença de mata ciliar.  

As orientações sobre o procedimento para a coleta de dados de cada um 

desses itens foram feitas em roda de conversa como mostra a Figura 18. 

 

Figura 18 - Conhecendo um protocolo de avaliação de recurso hídrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do próprio autor 

 

Posteriormente pesquisadora apresentou kits de análise da qualidade da 

água e explicou como utilizá-los e o que significa cada um dos parâmetros 

analisados. Neste encontro os testes físicos e químicos da água foram realizados 
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com água da torneira, o que seria uma simulação para o que seria feito com o 

monitoramento da qualidade do Rio Cambuí. Nestes testes verificou-se a dureza, 

nível de oxigenação, turbidez, temperatura, nível de amônia e pH. Com essa 

formação os alunos estavam preparados para a primeira atividade prática. 

No encontro seguinte a pesquisadora Cheila Baião, convidou uma geógrafa 

para acompanhar a saída de campo, junto com os membros do ClubMarinos se 

dirigiram a pé para o Rio Cambuí. No caminho a geógrafa orientou que os cortes 

de relevo, a mata ciliar e as condições ambientais do rio fossem analisadas, e fez 

questões norteadoras para que os clubistas analisassem o que era fruto da ação 

antrópica e o que era natural naquela paisagem. 

Ao chegar as margens do rio os clubistas em posse do protocolo fizeram a 

avaliação do ambiente. No diário de bordo do B01 foi possível ver o seguinte 

registro. 

B01: E com nossa analise obtivemos uma pontuação de 26 o que significa que o Rio Cambuí é um 
ambiente como alterado. 

No segundo momento a água do rio foi coletada, corretamente armazenada e 

levada para o Clube onde os testes seriam realizados usando métodos 

colorimétricos para coletar dados como pH, oxigênio dissolvido, turbidez e amônia. 

Esse momento é o retratado na Figura 19. 

 

Figura 19 - Trabalho de campo no rio Cambuí 

Fonte: Do próprio autor 
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A análise dos resultados demonstrou que o rio é impactado pela ação 

humana, mas que ainda tem condições propícias para o desenvolvimento da fauna 

e da flora.  

A presença das pesquisadoras objetivou, mesmo que de modo indireto, 

ampliar a visão dos clubistas sobre quem pode fazer Ciência. Ao trazer para o Clube 

de Ciências duas mulheres que demonstraram total domínio de técnicas de 

pesquisa em laboratório e em campo cria-se novas referências e descontrói 

estereótipos da figura do cientista. 

Buscando identificar os atributos de Alfabetização Científica presentes nesta 

atividade é possível constatar que ela oportunizou o reconhecimento da ciência 

como produção humana e histórica empreendida por mulheres e homens de 

diferentes origens sociais, culturais e étnicas, o que se consolida como um 

indicador de construção de conhecimento científico. Além disso, fez com que 

os clubistas tivessem contato com procedimentos e instrumentos do campo 

científico por meio da vivência do trabalho com protocolos, da necessidade de 

observação e a realização de experimentos investigativos que são atributos ligados 

a indicadores de construção de conhecimento científico, estético, afetivo e 

cognitivo. 

Com essa vivência os clubistas concluíram que com os recursos, horário e 

tempo disponível não seria possível analisar como ocorrem as relações ecológicas 

no ecossistema do rio, assim como não seria possível investigar como as condições 

físicas e químicas modificavam os comportamentos dos seres vivos. 

Neste contexto, foi realizado um levantamento de possibilidades para sanar 

essa dificuldade sem inviabilizar a pesquisa. A sugestão de montar um aquário para 

analisar as relações ecológicas que se estabelecem em um ecossistema aquático 

foi retomada pela mediadora e colocado em votação. A eleição foi favorável à ideia 

e os clubistas passaram a se dedicar a montagem do aquário com o objetivo de 

controlar os fatores físicos e químicos do ambiente, além de verificar como eles 

influenciavam a vida e as relações ecológicas. O B02 sugeriu que as condições 

ambientais do rio Cambuí fossem monitoradas por meio de sensores acoplados a 

um Arduíno, justificando que ele conseguiria desenvolver uma programação 

funcional para este sistema desde que houvessem materiais e a ajuda dos 
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clubistas. Por último a C29 concluiu que embora o Rio Cambuí não fosse 

extremamente poluído era perceptível que ele sofria com o maltrato das pessoas 

que passavam por suas margens. A clubista levantou como hipótese que as 

pessoas não ligavam para o Rio Paraíba e sugeriu que fosse realizado uma 

campanha de conscientização.  

Com isso foram delineados três novos desafios para serem enfrentados por 

meio da ciência. Novamente o indicador de interface social aparece de forma 

marcante nas ações e apresenta os atributos de diálogo com a resolução de 

problemas sociais, além da tomada de decisão sobre questões envolvendo ciência 

em sua relação com a sociedade. 

Até aqui, mais um ponto da atividade científica pôde ser entendido, ao 

contrário do que os clubistas esperavam, nem todos os objetivos traçados 

inicialmente no projeto de pesquisa foram atendidos, enquanto outros apareceram 

após análise da situação e dos dados coletados, o que evidenciou que embora a 

atividade científica tenha um rigor, nem sempre é possível seguir o planejamento 

inicial, exigindo o replanejamento das ações.  

 

4.2.3.6 O estudo de um ecossistema aquático por meio de um aquário 

O trabalho com o aquário, para Oliveira, Chagas e Teixeira (2013) permite 

que os alunos desenvolvam habilidades no que se refere à sensibilização e 

conscientização ambiental, motivação, interesse e participação, bem como a 

aprendizagem dos conhecimentos científicos relacionados ao estudo das relações 

ecológicas. 

Para viabilizar a montagem do aquário, os clubistas se dedicaram a 

investigar quais os materiais seriam necessários. Como ponto de partida a C01 

buscou em uma loja de aquarismo manuais e guias que apresentavam as 

condições químicas e físicas necessárias à cada espécie de peixe. Com bases 

nesses materiais houve uma discussão sobre quais os seres vivos comporiam esse 

ecossistema e quais equipamentos seriam necessários para garantir a 

sobrevivência dos peixes e plantas aquáticas. Neste momento foi constatado a 

toxicidade da amônia no aquário e nestes materiais de forma bem didática foi 

explicada a relação entre o ciclo do nitrogênio à formação de colônia bacteriana. 
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Os clubistas elaboraram uma lista de “compras” e a comissão de finanças se 

dedicou aos orçamentos e constatou que a verba disponível não seria suficiente. 

Para sanar esse problema realizaram uma arrecadação de dinheiro entre eles e 

juntaram aos recursos obtidos na “vaquinha virtual” (ação esta que será explicada 

na próxima sessão). A mediadora então realizou a compra dos materiais 

necessários e os clubistas dedicaram-se a inserir os componentes do ecossistema, 

com exceção dos peixes, ou seja, colocaram areia, pedra, água, plantas aquáticas 

e o filtro como apresentado na Figura 20.  

 
Figura 20 - Montagem do aquário 

Fonte: Do próprio autor 

 

Depois de tudo montado, foram colocadas bactérias nitrificantes que são 

importantes para oxidar a amônia e o nitrito (ambos os compostos químicos são 

produzidos pela atividade metabólica dos seres vivos no aquário) que são tóxicos 

para os peixes. Neste primeiro momento os clubistas que estavam empolgados 

para iniciar a realização dos testes de qualidade da água, verificaram que o pH 

inicial foi 7,0 e a após uma semana tratando a água, os clubistas fizeram uma nova 

análise das características fisioquímicas dela e foi obtido como resultado uma 

redução 7,0 para 6,3. Isso suscitou uma discussão sobre as causas dessas 

alterações. A primeira hipótese levantada pelo pelos Clubistas foi que essa 
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modificação foi causada pela respiração das plantas, enquanto outros atribuíam às 

rochas o motivo da água se tornar alcalina. Um bolsista registrou em seu caderno 

de bordo a seguinte observação  

B02 - Após quinze dias com a água ser constantemente filtrada, como o as bactérias nitrificantes 
atuando, notamos uma redução no pH, achamos que foi por causa das rochas. Pesquisamos e 
descobrimos que a rocha pode até mesmo estabilizar o pH do aquário por um tempo. De acordo 
com FRANCISCO, Wagner as rochas são agrupamentos de sólidos conhecidos como minerais que 
regulam o pH para criar um ambiente adequado. 
 

Foi a primeira vez que um dos clubistas fez referência a um pesquisador 

para sustentar a sua hipótese, o que permite identificar mais um atributo necessário 

a Alfabetização  

Com chegada dos peixes a interação emocional (Hearts-on) foi intensa entre 

os clubistas que demonstraram agitação e ansiedade. As emoções expressadas 

em relação ao objeto de estudo revelam-se um atributo ligado ao indicador afetivo, 

cognitivo e estético de Alfabetização Científica. 

Neste cenário o primeiro desafio dado pela mediadora foi fazer a taxonomia 

dos peixes por meio das caraterísticas morfológicas. Os clubistas identificaram 5 

espécies neon cardinal, platy, paulistinha, espada, acará bandeira e mocinha. Com 

os peixes dentro do aquário os testes químicos e físicos foram realizados como 

pode ser visto na Figura 21.  

 
Figura 21 - Realização de testes de laboratório 

Fonte: Do próprio autor 
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Quanto a este momento uma clubista fez a seguinte consideração em seu 

diário de bordo. 

C27 - Quando os peixes chegaram fizemos a contagem e identificamos cada um por causa da cor, 
jeito da nadadeira, tamanho do olho. Colocamos todos no aquário e fizemos novamente as 
medições. Primeiro teve mudança só depois que demos comida que teve um aumento de 0,25 no 
nível de amônia. Mas ainda não dá para saber se a comida muda a amônia... 

Essa fala dá indícios que os clubistas perceberam que uma informação 

isolada não é suficiente para elaboração de uma conclusão científica, o que 

demonstra que a concepção sobre os processos que sustentam conhecimentos 

científicos estava sendo construídos na prática. 

As ações de cuidado e coleta de dados no aquário seguiram e permitiram 

que os clubistas estabelecessem relações entre a qualidade de vida dos seres vivos 

e os componentes físicos e químicos do aquário, uma constatação possível de ser 

verificada no registro coletivo feito pelos clubistas. 

B03/C19 – Depois de uma semana com os peixes dentro do aquário eles já tinham formado grupos 
com suas espécies. Eles também sabiam que era a hora de comer quando a gente colocava a mão 
perto do aquário. Deu para perceber que as nossas ações alteram o comportamento dos seres 
vivos.  

Essa atividade tinha um potencial de investigação nível 4, propostas por 

Banchi e Bell (2008) no qual os clubistas puderam conduzir uma pesquisa desde a 

elaboração da situação problema até a análise dos resultados. Eles passaram a 

observar o comportamento dos peixes, quais espécies buscavam se esconder nas 

pedras, quais tinham hábitos de andar em grupo e quais permaneciam sozinhos. 

Percebe-se que a presença do aquário oportunizou uma continua vivência 

de observações, levantamento de hipóteses e a busca na literatura para explicar 

comportamentos. Para exemplificar esse movimento o relato coletivo é 

apresentado: 

B03/C29/C28/c08 – Com uma semana os dados dos testes de pH foram bons, e ficou em 6, mas a 
amônia foi extremamente alta, atingindo 3,0 ppm, índice considerado nocivo aos peixes. 

Uma hipótese levantada pelos clubistas para que amônia tenha aumentado 

foi o excesso de comida disponibilizada no aquário. Então foi feita uma redução na 

quantidade de alimento disponibilizada, mas isso não minimizou a quantidade de 

amônia. Sendo assim, eles modificaram a temperatura, diminuíram a luminosidade, 

mas o nível de amônia se manteve alto e em uma semana 8 peixes morreram. 

Os clubistas continuaram coletando os dados e tentaram muitas estratégias 

para manter as condições químicas e físicas adequadas à vida, diminuíram a 

temperatura, inseriram mais bactérias nitrificantes, até um final de semana no qual 
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o filtro travou, superaqueceu e na segunda-feira apenas 2 peixes sobreviveram a 

essa “minicatástrofe ambiental”. A frustração gerada no Clube de Ciências foi 

grande para todos os membros causando comoção dos envolvidos que sentiram a 

morte dos peixes e a frustração pelo comprometimento da pesquisa. 

Esse processo de monitorar as condições ambientais para garantir a 

sobrevivência dos peixes e ter que buscar embasamentos teóricos que ajudasse a 

resolver o problema estimulou a compreensão que a produção dos saberes 

científicos depende, ao mesmo tempo, de processos de pesquisas e de conceitos 

teóricos, habilidade esta defendida por Fourez7 (1994), apud Sasseron e Carvalho, 

(2011) como necessária a Alfabetização Científica. Além disso, atuou na promoção 

de habilidades investigativas por propiciar observação, estimular o levantamento 

de questionamentos e a necessidade formular de explicações baseadas em fatos, 

não em opiniões atributos que indicam a dimensão afetiva, cognitiva e estética. 

Um aspecto importante de se ressaltar é que a alimentação dos peixes e a 

verificação das condições do aquário exigiu a montagem de comissões que 

atuaram no período destinado às aulas regulares o que gerou alguns conflitos. 

Mesmo com acordos bem estabelecidos quanto ao horário e responsáveis por 

acessar com autonomia o laboratório, houveram casos de indisciplina e em alguns 

momentos os clubistas tiveram que ser orientados quanto à postura pela direção 

da escola, ações estas que chegavam até a mediadora do ClubMarinos na forma 

de reclamação. A respeito destes pequenos conflitos Siqueira e  Malheiro (2020) 

dizem que 

No cotidiano do ambiente escolar, pequenos conflitos interpessoais 
apontam a importância e a necessidade da existência de regras que visem 
à garantia do convívio social. Nessas ocorrências diárias, dependendo da 
forma como o professor lida com a situação e de sua concepção de 
disciplina e educação; os conflitos, naturais em qualquer relação, são 
vistos como uma oportunidade para trabalhar valores e regras. 
(SIQUEIRA; MALHEIRO, 2020, p. 167) 

Esse problema abriu parênteses nas ações e permitiu discutir sobre como a 

postura dos clubistas implicava na imagem do Clube de Ciências na escola, ao 

mesmo tempo em que a mediadora levantou uma reflexão sobre o cientista e a 

                                            

7 FOUREZ, G. Alphabétisation Scientifique et Technique – Essai sur les finalités de 
l’enseignement des sciences, Bruxelas: DeBoeck-Wesmael, 1994. 
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ética no fazer ciência. Foi feito um movimento para que os clubistas identificassem 

uma forma de reparar o erro e os envolvidos no conflito fizeram uma retração 

pública, o que foi uma oportunidade para que eles começassem a ressignificar a 

relação com as regras. Os clubistas continuaram exercendo a função que foi 

atribuída a eles. Este fato demonstra que os clubistas na escola são pessoas em 

formação e que as ações educativas devem sempre considerar a implicância das 

sanções na formação moral.  

Como última ação desta etapa do projeto houve a apresentação dos 

resultados obtidos com o projeto no evento denominado “Férias no MIC: O Vale do 

Paraíba faz ciência”. Para isso, os alunos tiveram que montar um pôster usando o 

PowerPoint. Essa ação pode ser observada na Figura 22.  

 

Figura 22 - Clubistas apresentando o projeto 

 

Fonte: Arquivo das autoras 

 

O título do projeto apresentado foi “Estudo da oceanografia por meio de Rios 

e Aquários” no qual os Clubistas tiveram a oportunidade de comunicar os resultados 

de sua pesquisa e divulgar o Clube de Ciências, ação que oportunizou a interação 
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entre clubistas, visitantes de diferentes instituições de pesquisa em evento científico 

atributo também relacionado ao indicador estético, afetivo e cognitivo  

Novos peixes foram comprados, o aquário continuou ativo, mesmo depois 

da apresentação da pesquisa no Museu Interativo de Ciências. No entanto, os 

próximos encontros foram focados no desenvolvimento do projeto que coletaria os 

dados físicos e químicos do Rio Cambuí usando o Arduino, como mostra a próxima 

seção. 

 

4.2.3.7 O sistema de monitoramento utilizando Arduíno  

A possibilidade de efetuar coletas de informações por meio de um 

equipamento eletrônico não foi uma ideia que partiu da mediadora, pois a mesma 

não conhecia o Arduino e não tinha nenhuma habilidade ou conhecimento que 

contribuísse com sua montagem e programação. No entanto o B02 tinha grande 

conhecimento sobre a programação e montagem deste sistema e planejou uma 

formação para todos os clubistas, objetivando que fosse possível, mesmo que 

remotamente, coletar informações do Rio Cambuí. 

A primeira ação foi nomear todos os componentes para que os clubistas 

soubessem qual a função do Arduíno, da protoboard, dos jumpers, dos resistores 

e dos LED e mostrou como esses componentes poderiam se conectar. Para ensinar 

os princípios de funcionamento e apresentar os códigos básicos o bolsista utilizou 

uma plataforma online para que todos os membros do Clube pudessem simular 

diferentes programações para acender virtualmente um LED, ação essa realizada 

na sala de informática. 

No encontro seguinte os clubistas com os equipamentos em mãos 

receberam o desafio de acender um LED e depois sequenciar o acendimento como 

se fosse um semáforo (Figura 23). Este desafio mobilizou as três dimensões da 

interatividade (hands-on, hearts-on e heads-on), pois ela exigiu a atenção, a 

interação manual com os componentes do Arduíno e foi um desafio emocional, visto 

que os clubistas e a mediadora tiveram que lidar com a frustração de fracassar em 

alguma etapa e aceitar que o erro fazia parte do processo de construção do 

conhecimento. A experiência de realizar essa atividade uma bolsista foi clara na 

fala da B03. 
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B03 – Eu não entendia nada de Arduíno, nunca tinha visto isso na minha vida, e um dos bolsistas 
era inteligentíssimo e ele explicava para gente.. mas o principal foi algo social sabe, a gente trabalhar 
em grupos e foi a partir desses grupos que a gente foi aprendendo. Agora a gente vai aprender 
assim! Vamos aprender a acender um LED! Então a gente montava um grupo e aí a gente ia 
discutindo, entendeu? A gente ficava com raiva? Ficava! Mas tentava várias vezes até conseguir. E 
pra mim foi uma experiência sim diferente é algo mais social. 

A fala da bolsista expressa também que nesta fase os trabalhos em grupo já 

fluíam em colaboração, comunicação e afetividade entre os clubistas. Identificavam 

as dificuldades e potencialidades dos colegas, percebia-se um movimento de ajuda 

mútua e expressões do tipo: B02 “deixa ele fazer, ele consegue”, ou faziam 

mediações entre si e usavam dicas do tipo C25 “presta atenção se a energia vem 

nesse sentido, onde a perninha do LED tem que ficar?” Após muitas tentativas os 

grupos conseguiram cumprir o desafio e acenderam as lâmpadas LED como o 

proposto. Os momentos da montagem podem ser observados na Figura 23. 

As interações entre os clubistas e com o Arduíno, aliado a fala da B03 

demonstram respostas pessoais com emoções incorporadas em relação a 

conhecimentos científicos, o que é um atributo que indica o potencial de 

Alfabetização Científica neste espaço.  

 

Figura 23 – Bolsistas interagindo com o Anduíno 

 
Fonte: Do próprio autor 

 

Foi evidente que montar todo o sistema de monitoramento com os clubistas 

do Ensino Fundamental levaria muito tempo para que as habilidades necessárias 

para programar os sensores fossem desenvolvidas. Foi decidido então, que em 
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paralelo que os bolsistas se dedicariam, nas horas destinadas ao projeto de Pré-

IC, a programar e acoplar os sensores que seriam utilizados no monitoramento do 

Rio Cambuí. Durante os encontros do Clube de Ciências eles apresentavam os 

resultados e testavam os protótipos no aquário ou em um copo com água como 

pode ilustrado na Figura 24. Esta ação  consistiu em um movimento mais autonomo 

dos bolsistas. Para utilizar os sensores de arduíno, a fim de montar um sistema 

integrado de coletas de dados, os bolsistas tiveram que explorar as bibliotecas dos 

sensores, pois cada um deles apresentava programações prévias. 

O display de LCD, por exemplo, foi programado para exibir os dados 

coletados com os sensores de temperatura, pressão e pH e para programá-lo foi 

necessário utilizar um código disponível na biblioteca LiquidCrystal. Os sensores 

funcionaram individualmente utilizando esta metodologia de programação, no 

entanto, quando dois ou mais sensores eram acoplados todo o sistema evidenciava 

problemas na programação. A despeito dos problemas, alguns dados foram  

coletados com o Arduíno devidamente programado como a temperatura, pH e 

turbidez. 

Figura 24 - Teste do protótipo do Arduíno 

 

Fonte: Do próprio autor. 

 

Depois dos sistemas estarem funcionando, a mediadora solicitou que a 

validade dos dados coletados fossem testadas, usando para isso, a comparação 

com os resultados obtidos pelos métodos colorimétricos e como o termometro 

disponível no Clube de Ciências. A temperatura foi validada, mas as análises da 
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turbidez usando LED de infravermelho e o módulo de medição de PH não se 

mostraram confiáveis.  

Propiciar esse espaço para que os bolsistas pudessem montar um 

instrumento de coleta de dados, testar a validade dos dados coletados e tentar 

solicionar os erros durante o processo são atributos que compõe o indicador de 

construção de conhecimento científico.  

Neste contexto, o fato da mediadora não ter domínio na montagem e 

programação do sistema do Arduíno trouxe limitações para a realização do projeto. 

Para sanar essa dificuldade fez-se necessário convidar um especialista que 

pudesse fazer os bolsistas avançarem, no entanto, o ano letívo acabou e no retorno 

em virtude da pandemia não houve tempo hábil para essa ação fosse realizada. 

Isso evidencia a necessidade do mediador estabelecer parcerias que tenham 

conhecimento técnico de um assunto que não domina desde o início do projeto. 

Embora essa etapa embora não tenha culminado no protótipo desejado, 

ainda assim foi uma importante ferramenta para a interação física, cognitiva e 

afetiva em situação que envolvendo o conhecimento científico o que correspode a 

um atriburo de estético, afetivo e cognitivo. 

Ao mesmo tempo em que os bolsistas se dedicavam a montar o protótipo 

usando o Arduíno os clubistas se dedicaram a pensar sobre quais seriam as ações 

para conscientizar a comunidade que transita ao redor do rio Cambuí. Esta 

pesquisa é apresentada a seguir. 

 

4.2.3.8  Pesquisa de campo  

Em meio as discussões sobre as possíveis estratégias de campanha de 

conscientização, a C19 levantou a hipótese que as pessoas não cuidavam do rio 

porque ninguem percebia que ele estava ali. Essa hipótese chamou a atenção da 

mediadora, que viu essa constatação como uma possibilidade de uma pesquisa de 

campo e ela questionou: “Como podemos descobrir se as pessoas percebem a 

presença do Rio Cambuí?” A este respeito  

C29: Poderíamos fazer uma pesquisa com as pessoas no ponto de ônibus próximo ao rio. 

Os clubistas prontamente se animaram com a ideia e esse processo de 

construção coletiva se refletiu no relatório apresentado pelo B02. 
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B02 - As análises físico-químicas que fizemos sem o Arduíno, mostraram que o ambiente do córrego 
Cambuí estava impactado e achamos que isso acontecia pela falta de consciência das pessoas. Aí 
vamos fazer uma pesquisa de campo, para ver o que as pessoas passam ao lado que do rio pensam. 

O foco passou para a discussão sobre como uma pesquisa pode ser 

elaborada. Para isso foi solicitado que os clubistas registrassem na lousa os 

principais objetivos. Neste momento ficou claro que eles já sabiam que era 

necessário usar os verbos de pesquisa e, mesmo que houvesse repetição as 

pretenções com a pesquisa eram claras, ou seja: 

1. Saber se as pessoas acham que os rios são importante. 
2. Saber se as pessoas já foram a algum rio. 
3. Saber se as pessoas sabem quando a água de um rio tem qualidade 
4. Saber se elas conhecem o Rio Cambuí. 

 

Com base nesses objetivos, também de forma coletiva os clubistas 

realizaram um roteiro de perguntas para ser utilizado na pesquisa que está explicito 

na Figura 25. 

Figura 25 - Roteiro de perguntas inicial 

 

Fonte: Do próprio autor 

 

As perguntas foram todas abertas e houve necessidade de mediar para que 

os clubistas pensassem em como seria a tabulação destes dados. Foi apresentado 

pela mediadora exemplos de outras pesquisas usando perguntas abertas e 



106 

fechadas como cada uma delas se relacionavam e o tipo de dado que ela fornecia 

para análise. 

Após essa explanação foi dado um tempo para que os clubistas 

coletivamente analisassem o roteiro de questões e caso julgassem necessário, 

poderiam fazer adequações nas questões para que a tabulação respondesse as 

perguntas de estudos propostas por eles. 

Neste contexto o questionário foi readequado e ficou no formato apresentado 

na Figura 26. 

 

 
Figura 26 - Roteiro de perguntas finalizado 

 

Fonte: Do próprio autor 
 

Como o roteiro de questão em mãos os clubistas se deslocaram até o ponto 

de ônibus que fica às margens do Rio Cambuí e iniciaram as pesquisas. Para isso 

explicavam que pertenciam ao ClubMarinos e que estavam investigando saber qual 

era percepção das pessoas sobre os rios. Neste momento precisaram vencer a 

timidez e saber se comunicar para convencer as pessoas a responderem a 

pesquisa. A Figura 27 apresenta os clubistas fazendo as pesquisas no ponto de 

ônibus às margens do rio Cambuí. 
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Figura 27 - Pesquisa às margens do Rio Cambuí 

 

Fonte: Do próprio autor 
 

Foram realizadas 40 entrevistas com as pessoas que passaram pelo ponto 

de ônibus. Os encontros seguintes foram dedicados a tabulação dos dados com 

orientação da mediadora. No diário de bordo da B04 encontra-se o seguinte 

registro. 

B04 - 40 pessoas responderam e com as respostas voltamos para o Clube de Ciências, fizemos 
contas para ver os resultados e depois usamos o Excel para fazer os gráficos e analisar. 

Com as pesquisas preenchidas foram formados três grupos, cada um 

liderado por um bolsista. O grupo 1 tabulou a primeira questão, o Grupo 2 a 

segunda e o Grupo 3 a terceira e a quarta. Essa tabulação nesse primeiro momento 

foi feita coletivamente na lousa do laboratório de Ciências conforme apresentado 

na Figura 28. Os dados foram anotados e usados como base para montar gráficos 

usando o Excel. 
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Figura 28 - Tabulação dos dados da pesquisa 

 

Fonte: Do próprio autor 
 

Nos relatórios foi identificado que os grupos conseguiram organizar 

categorias, fazer uso de gráficos e tabelas e sintetizar a explicação nos seus 

relatórios, o que pode ser visto no exemplo abaixo: 

Relatório de C04 – C21, C24 e C25 - A gente viu que 97,5% dos das pessoas acham que os rios 
são importantes, mas como é possível ver no gráfico abaixo 25% não falaram o porquê, 22,5%  
falaram que presença dos rios é boa para a Natureza, 15% que ele é importante para garantir a 
vida, 7,5% para o abastecimento e também para o homem. 

A Figura 29, por exemplo, evidência as respostas obtidas na questão 4 que 

perguntou qual rio estaria mais próximo das pessoas naquele momento, mesmo 

estando do lado do Rio Cambuí apenas 17,5% demonstraram ter conhecimento da 

presença dele, 57,5% apenas se referiu ao Rio Paraíba que é o maior rio da cidade. 
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Figura 29 - Gráfico elaborado pelos clubistas (B02, C19 e C28) 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Com base nos dados foi possível perceber que a hipótese levantada pelos 

clubistas se confirmou e isso permitiu que eles elaborassem conclusões e fizessem 

inferência sobre o motivo do desconhecimento da população sobre as relações 

ecológicas que se estabelecem nos ambientes aquáticos. Para ilustrar abaixo é 

apresentada a conclusão elaborada pelos clubistas. 

(B02, C19 e C28) As pessoas precisam reconhecer que Rio Cambuí não é importante só para o 
abastecimento das cidades e para matar a sede do homem. As pessoas têm que entender que ele 
faz parte de um ecossistema. 

Essa pesquisa de campo apresentou como atributos de Alfabetização 

Científica a vivência de métodos e procedimentos da ciência por meio da 

formulação de hipóteses, realização de testes, registros, observações; possibilitou 

a conexão do conhecimento científico com o cotidiano; e com vivências pessoais 

dos clubistas, além do que buscou gerar dados para resolver de problemas sociais, 

atributos esses que se relacionam aos indicadores de construção de 

conhecimento científico e de interface social. 
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4.2.3.9 Momentos de socialização 

No clube de ciências ocorreram três atividades que permitiram que os 

clubistas pudessem interagir entre si, com a comunidade escolar e com os 

pesquisadores. Essas 

A) A obtenção de verbas 

No decorrer das atividades do Clube de Ciências algumas etapas dos 

projetos eram inviabilizadas pela falta de recursos financeiros para compra dos 

materiais. Essas situações propiciaram momentos de discussão para que os 

clubistas compreendessem que a prática científica precisa ser financiada e que a 

obtenção de recursos depende da mobilização dos interessados em conseguir 

verbas que custeiem as pesquisas. Esta ação dialoga com um indicador de 

construção de conhecimento científico à medida que evidencia que a viabilidade 

das pesquisas e a velocidade de seus processos dependem de investimentos. 

Com esse objetivo uma das atribuições dos clubistas foi obter financiamento 

para as suas pesquisas, para isso eles traçaram estratégias articuladas entre as 

comissões de marketing e finanças. Em discussões em grupo levantaram 

possibilidades de captação de recursos para conseguir custear a compra de 

matérias para a realização de experimentos e visitas de campo. 

A primeira ação foi a uma Vaquinha Virtual que foi divulgada pelas redes 

sociais o que culminou na arrecadação de cento e dez reais, no entanto a 

participação dos clubistas foi pequena e a mediadora entendeu que as ações teriam 

que ser desenvolvidas por eles, pessoalmente, para que pudessem identificar as 

potencialidade e dificuldades de angariar fundos para a pesquisa no contexto 

escolar. Enquanto que a segunda ação foi uma gincana na festa junina da escola, 

na qual os visitantes teriam que acertar a quantidade de bolinhas de gude contida 

em um béquer. Essa ação foi responsável pela arrecadação de trinta e três reais. 

Além de contribuir com a arrecadação de verba, a participação em eventos 

na escola, como foi o caso da festa junina, colocava os clubistas e a atividade de 

pesquisa realizada em destaque, visto que toda a comunidade escolar perguntava 

o que era “aquele aquário”. Para responder as questões os clubistas explicavam e 

divulgavam a presença do Clube de Ciências na escola e atuação que tinham 

dentro e fora dela. Eles observaram a reação das pessoas, até mesmo quando elas 



111 
 

 

valorizavam o esforço deles em fazer ciência, o que gerava uma reação emocional, 

que foi muito mais efetiva do que a arrecadação virtual. O momento da arrecadação 

aparece na Figura 30. 

 

Figura 30 – Arrecadação de verba na festa junina  

 

Fonte: Do próprio autor 

 

As atividades do Clube de Ciências que davam visibilidade a ele 

apresentavam atributos de Alfabetização Científica ligados a um indicador 

institucional à medida que o tornava reconhecido um espaço de produção e 

divulgação científica. 

 

B) A visita a EEL 

Outra atividade que objetivou ampliar o olhar dos clubistas para a 

diversidade de pesquisas científicas existentes e de perfis de cientistas foi uma 

visita de campo a escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo. 

Nesta ocasião os clubistas foram convidados a assistir o exame de qualificação 

desta pesquisa, que seria apresentado pela mediadora do Clube. Proporcionar 

essa vivência aos clubistas objetivou demonstrar quais são os passos necessários 

para seguir a carreira científica, bem como para que eles compreendessem como 

o Clube de Ciências do qual faziam parte poderia ser também um objeto de estudo 

e de construção de conhecimento científico. Nesta mesma ocasião os clubistas 

tiveram a oportunidade de conhecer o campus da Escola de Engenharia de Lorena, 
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bem como alguns pesquisadores em seu local de trabalho. Foi muito interessante 

ver o quanto a imagem de um laboratório foi desconstruída com essa visita, o que 

de certa forma, decepcionou os clubistas, pois diferente do que permeava o 

imaginário deles nem todos são estéreis, brancos e com vidrarias, um exemplo de 

laboratório visitado pode ser visto na Figura 31. 

Outro fator foi que toda a visita foi monitorada por um pesquisador jovem, 

negro e usando bermuda e sandália, o que não foi uma ação planejada, mas que 

surpreendeu os clubistas, pois contribuiu para a desconstrução do estereótipo de 

cientista, mesmo que a mediadora do Clube fosse uma mulher e negra, que para 

eles ela era apenas uma “professora”, não a tinham como uma referência de 

pesquisadora. 

Figura 31 - Clubistas no departamento de engenharia de materiais 

 

Fonte: Do próprio autor 

 

A visita à instituição de pesquisa demonstrou grande potencial ao reforçar 

que a ciência é uma produção humana e histórica empreendida por mulheres e 

homens de diferentes origens sociais, culturais e étnicas. Além disso, oportunizou 

a interação criança-criança, criança-adulto em situações que envolvam o 

conhecimento científico; atributos estes que evidenciam o potencial do Clube de 

Ciências em desenvolver a Alfabetização Científica de acordo com Marques et al. 

(2017). 
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C) As atividades sociais 

As atividades do Clube de Ciências foram marcadas pela afetividade entre 

os clubistas e com a mediadora. Diferente do primeiro Clube de Ciências 

implementado na Cambridge University (PEPYS, 1972) as atividades sociais como 

confraternizações e cafés coletivos eram valorizadas como oportunidades de 

motivar e socializar.  

Esses momentos eram oportunizados quando havia situações nas quais a 

mediadora percebia que os clubistas estavam desanimados ou frustrados por não 

alcançar um objetivo e precisavam de uma pausa para parar, respirar e apenas 

conversar. Foi nesse momento que a mediadora entendeu que outra diferença do 

Clube de Ciências em relação à sala de aula era a valorização do ócio produtivo. 

Em uma assembleia mediadora decidiu pedir pizza! Os clubistas se motivaram e 

verbalizavam que nunca imaginaram comer pizza na escola. Nesses momentos os 

assuntos eram corriqueiros, o vínculo se tornava ainda maior e as frustrações, seja 

pela morte dos peixes, pelo Arduíno, que não funcionou a contento, eram 

amenizadas por conversas leves e descontraídas, o que não tornava esse Clube 

meramente social, mas o tornava humano, sadio e integrava de fato a cultura 

científica a vida real dos clubistas. 

A Figura 32 mostra o momento em que os alunos estavam comendo pizza 

no corredor da escola após a morte dos peixes. 
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Figura 32 – Encontro com pizza 

 

Fonte: Do próprio autor 

 

4.2.3.10 Os indicadores de alfabetização científica 

As atividades apresentadas anteriormente foram analisadas sob a luz dos 

indicadores propostos por Marques et al. (2017), sendo que os resultados estão 

sintetizados no Quadro 11, que relaciona diretamente os atributos aos espaços e 

ações propostas no ClubMarinos. 

 

Quadro 11 – Atributos de alfabetização científica no ClubMarinos 

Indicador Atributos Ações educativas relacionadas 

1. Indicador de 
construção de 
conhecimento 

científico 

A. Aproximação a ideias, termos, 
conceitos, representações 
científicas; 

•Escolha do tema. 

•Visita ao museu de ciências. 

B. contato com processo, 
procedimentos e instrumentos do 
campo científico; 

• Pesquisas de campo (Rio 
Cambuí). 

• Testes químicos e físicos no 
aquário. 

• Elaboração dos relatórios. 

C. vivência de métodos e 
procedimentos da ciência (como 
formulação de hipóteses, 
realização de testes, registros, 
observações); 

•Pesquisas de campo (Rio 
Cambuí) 

• Testes químicos e físicos no 
aquário. 

•Elaboração dos relatórios 

(continua) 
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(continuação) 

Indicador Atributos 
Ações educativas 

relacionadas 

2.  

D. referência a pesquisadores envolvidos 
no processo de produção da ciência; 

•Elaboração de relatórios 

•Pesquisas na sala de 
informática e leitura de artigos 
para para resolução de 
problemas e para explicar 
alterações no aquário 

E. reconhecimento da ciência como 
produção humana e histórica 
empreendida por mulheres e homens de 
diferentes origens sociais, culturais e 
étnicas; 

•Interação com 
pesquisadores, visita ao 
museu de Ciências, 

F. reconhecimento de que as explicações 
científicas têm um caráter questionável e 
um grau de incerteza, considerando 
conflitos e controvérsias internas a sua 
produção. 

•Nenhuma ação apresentou 
este indicador. 

3. Indicador 
de interface 

social 

A. conexões do conhecimento científico 
com o cotidiano e com vivências 
pessoais; 

•Análise das concepções 
iniciais. 

•Escolha do tema 

•Noites de pizza 
 

B. diálogo com a resolução de problemas 
sociais; 

•Pesquisa de campo para 
verificar a percepção das 
pessoas em relação ao Rio 
Cambuí. 

•Escolha do tema 

•Escolha das questões de 
estudo e linhas de pesquisa. 
 

C. tomada de decisão em questões 
envolvendo ciência em sua relação com 
a sociedade; 

•Elaboração do estatuto 

•Escolha do tema 

•Escolha das questões de 
estudo e linhas de pesquisa. 

D. Contato com o impacto da ciência na 
sociedade, riscos e benefícios do 
desenvolvimento da Ciência, Tecnologia 
e Inovação. 

• Nenhuma ação apresentou 
este indicador. 

4. Indicador 
institucional 

A. promoção de ações de divulgação 
científica para criança identificada na 
missão da instituição; 

•Divulgação nas redes sociais 

•Apresentação de Banner nas 
férias do museu. 

B. adequação de espaços e materiais ao 
público infantil; 

•Formações planejadas pelos 
bolsistas. 

•Levantamento de 
conhecimento prévio, 
mediações 

C. reconhecimento de instituições 
envolvidas na produção, fomento e 
divulgação de ciência. 

•Visita ao museu de ciências 

•Visita à EEL/USP, 
recebimento das bolsas de 
Pré-IC. 

(continua) 
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(conclusão) 

Indicador Atributos 
Ações educativas 

relacionadas 

5. Indicador 
Estético, 
afetivo e 
cognitivo 

A. possibilidade de respostas pessoais com 
emoções (como prazer, raiva, alegria, 
nojo, choque, medo, tristeza etc.) e 
respostas incorporadas (como 
movimentos e gestos) em relação a 
conhecimentos científicos; 

 

•Definição do tema 

•Montagem do Arduíno. 

•Chegada e morte dos peixes 

•Noites de pizza. 

B. promoção de momentos de 
contemplação e de apreciação estética, 
oportunizando a expressão de 
experiências pessoais em sua relação 
com a ciência; 

•Visita ao Museu Interativo de 
Ciências 

C. presença de diferentes linguagens 
(gráfica, musical, artística, de 
movimento, de comunicação verbal e 
não verbal, de pensamento lógico e 
científico etc.) em situações que 
envolvam o conhecimento científico; 

•Formação realizada pelos 
bolsistas 

•Elaboração de gráficos e 
cartazes. 

D. oportunidade de fazer escolhas em 
situações que envolvam o conhecimento 
científico;  

•Assembleias 

•Eleição da diretoria do Clube 
de Ciências 

•Definição do tema de 
pesquisa 

E. oportunidade de interagir - física, 
cognitiva e afetivamente e/ou brincar em 
situações que envolvam o conhecimento 
científico; 

•Realização de experimentos 

•Pesquisas de campo  

•Visitas a instituição e 
produção e/ou divulgação 
científica 

•Montagem do Arduíno 

F. respeito ao ritmo e ao tempo da criança; •Análise das concepções 
iniciais 

G. oportunidade de interação criança-
criança, criança-adulto em situações que 
envolvam o conhecimento científico; 

•Interação com os 
pesquisadores. 

•Elaboração do estatuto, 
assembleia. 

•Apresentação do projeto no 
Museu de Ciências e nas 
atividades de obtenção de 
verba. 

H. possibilidade de conexões entre o 
conhecimento científico, a vida pessoal e 
os conhecimentos e experiências 
anteriores; 

•Análise das concepções 
iniciais 

•Formação realizada pelos 
bolsistas 

I. promoção de habilidades investigativas 
na relação da criança com os objetos de 
conhecimento científico, como 
observação, afirmação, comparação, 
explicação, questionamento, emissão de 
opinião e/ou conclusão. 

•Pesquisa no Rio Cambuí 

•Montagem do aquário 

•Elaboração dos relatórios 

Fonte: Marques et al. (2017) 
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Fica claro que foram identificados todos os atributos relacionados ao 

indicador estético, afetivo e cognitivo, pois aparecem em muitos momentos, de 

acordo com. Marques et al. (2017) evidencia que neste espaço existe um grande 

estímulo a uma relação dialógica entre os atores envolvidos e os processos de 

aprendizagem, tanto na forma de interagir e usar o espaço/objeto à luz dos 

conhecimentos e experiências prévias, quanto na promoção de habilidades 

investigativas. 

Ao analisar os resultados verifica-se que este espaço também atendeu a 

todos os atributos vinculados ao indicador institucional de Alfabetização 

Científica, de acordo com Marques et al. (2017) a identificação desses atributos 

permite concluir que o Clube de Ciências, acolhe os clubistas, realiza ações de 

Divulgação Científica e promove uma aproximação deles com as instituições de 

fomento e produção científica.   

Como forma de avaliar a contribuição do espaço ou da ação educativa na 

promoção do entendimento do papel e o impacto da ciência na sociedade, foram 

ricas as situações nas quais os clubistas fizeram escolhas pautadas no 

conhecimento científico, assim como puderam ter momentos para desenvolver a 

autonomia e a capacidade de tomar decisões. No entanto, o atributo “o contato com 

o impacto da ciência na sociedade, riscos e benefícios do desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia” não foi identificado em nenhum espaço ou ação e, embora 

os benefícios da atividade científica tenham aparecido de forma explicita, a 

dimensão ética não foi abordada, o que pode criar uma falsa imagem do 

empreendimento científico, fazendo com que os clubistas pensassem que a Ciência 

só trabalha em prol da melhoria social. Este aspecto pode ser melhor desenvolvido 

e ações que estimulem essa reflexão podem ser incorporadas as atividades. 

Por fim, o indicador de construção do conhecimento científico objetiva 

por meio dos seus atributos verificar se as ações promoveram aproximações entre 

a cultura do clubista e elementos da cultura científica. Após a análise dos resultados 

foi possível constatar que o atributo de “reconhecimento que as explicações 

científicas têm um caráter questionável e um grau de incerteza, considerando 

conflitos e controvérsias internas a sua produção” não apareceu em nenhum 
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momento, o que demonstra que o Clube de Ciências pode ser também um espaço 

para análise de situações polemicas ou controversas em relação a ciência, 

aspectos estes que dariam maior aprofundamento na discussão sobre a dimensão 

do fazer ciência e da sua natureza efêmera. Todos os outros atributos do indicador 

de construção do conhecimento científico foram observados e foi possível 

verificar que o Clube de Ciências é um espaço propício para a que o clubista se 

aproxime das ideias, termos, conceitos e procedimentos científicos, bem como 

possa refletir sobre a natureza da ciência e seu processo de produção. 

Com base nos resultados é possível afirmar que o Clube de Ciências 

apresenta 100% dos indicadores de Alfabetização Científica e 92% dos atributos, 

o que significa dizer que ele se constitui um espaço propício para ao processo de 

Alfabetização Científica de crianças e adolescentes no espaço escolar. 

 

4.3 A elaboração do Guia de implementação de Clube de Ciências 

Implementar e fazer a mediação no Clube de Ciências permitiu identificar 

etapas e teorias importantes para auxiliar os interessados em montar um espaço 

similar a este. Esta vivência também possibilitou selecionar quais as estratégias 

que permitiram, neste contexto de estudo, a elaboração, a gestão e a avaliação do 

projeto que estrutura o Clube de Ciências. Com bases nesses conhecimentos e na 

presente pesquisa foi elaborado como produto educacional desta dissertação o livro 

“Clube de Ciências na escola: Um guia para professores, gestores e pesquisadores. 

A Figura 33 apresenta a capa do livro. 
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Figura 33 - Capa do livro Clube de Ciências na Escola 

 

Fonte: Freitas e Santos (2020) 

 

A ideia de escrevê-lo surgiu da necessidade de oferecer aos interessados 

em implementar um Clube de Ciências um guia de implementação que operasse 

com a abordagem investigativa, com vistas a Alfabetização Científica e que fosse 

facilmente transposto para a prática. Assim, este guia será uma ferramenta o gestor 

escolar, professor ou aluno de Graduação e Pós-Graduação, que queira 

implementar um Clube de Ciências em uma escola. Nele, é possível encontrar 

orientações e sugestões de etapas para nortear a implementação do Clube e a 

realização de projetos ou de atividades investigativas. O guia também poderá ser 

utilizado como material didático em cursos na área da Educação Científica e de 

Ensino de Ciências. 

Ao longo do texto, são fornecidos modelos de autorizações, formulários e 

fichas que poderão ser adaptados ao contexto de uma unidade escolar. Para atingir 

os fins didáticos, no início de cada capítulo são apresentados os objetivos e os 

conteúdos que serão desenvolvidos. Dessa forma, o leitor poderá localizar as 

informações e as situações-problema que serão respondidas com agilidade. 
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Ele está organizado em seis capítulos, no qual o Capítulo 1 aborda o Clube 

de Ciências implementado na escola como um tipo de Clube Escolar e se propõe 

a discutir os objetivos deste espaço. 

O capítulo 2 defende que nascimento do Clube de Ciências deve ser 

estruturado em um projeto e para isso apresenta as etapas de desenvolvimento do 

plano do projeto, enfatiza a necessidade de realizar o diagnóstico escolar e levantar 

previamente os recursos necessários a implementação. 

O capítulo 3 explica como colocar em prática o Clube de Ciências e para isso 

sugere estratégias para a apresentação do Clube de Ciências à comunidade 

escolar, para o desenvolvimento das etapas de estruturação administrativa do 

Clube e para a definição da linha de pesquisa. 

Os pressupostos teóricos para a aprendizagem nos Clubes de Ciências são 

explicitados o capítulo 4, onde são apresentados os estudos sobre a Alfabetização 

Científica, a Teoria histórico-cultural proposta por Vigotsky e as etapas de 

desenvolvimento moral e cognitivo propostos por Piaget. 

O capítulo 5 traz possibilidades de atividades que poderão ser desenvolvidas 

no Clube e, por fim, o Capítulo 6 apresenta ferramentas para monitoramento, 

controle e avaliação do Clube de Ciências  

Após o período de elaboração, o livro foi submetido à aprovação de uma 

editora, passou por uma avaliação às cegas e foi aprovado conforme o parecer 

apresentado no Anexo B. Os processos editoriais foram realizados e o livro foi 

publicado no dia 30 de novembro de 2020. 

Assim, como em todas as fases do projeto e dessa pesquisa os clubistas 

estavam envolvidos e, por meio do grupo de WhatsApp, foram convidados a 

participar da live de lançamento do livro, pois eles foram essenciais e de certa 

forma, coautores. Duas clubistas se dispuseram, então uma foi a apresentadora da 

Live, enquanto que a outra foi entrevistada em conjunto com os autores e outros 

três clubistas interagiram no chat. 

Nesta live alguns clubistas demonstraram por meio de depoimentos que 

muitos objetivos do Clube foram atingidos. O primeiro deles foi a desmitificação da 

imagem do cientista, que foi enfatizado por B03 ao dizer que a participação no 

Clube: 
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B03 -” ... Diminui aqueles estereótipos que a gente tem sobre a ciência, quando a gente imagina só 
pessoas que fazem experiências e tudo mais. Mas, eu acho que o que mudou foi que ele permite 
que a gente se questione, e quando a gente começa a fazer isso a gente começa a se tornar um 
pouquinho de cientista, a gente começa a pensar mais, questionar mais, buscar mais.” 

Esta fala demonstra com clareza que os clubistas compreenderam que a 

ciência é uma produção humana e histórica empreendida por mulheres e homens 

de diferentes origens sociais, culturais e étnicas o que indica, de acordo com 

Marques et al. (2017) que houve a construção do conhecimento científico. Ao 

mesmo tempo, demonstra que as atividades no ClubMarinos exigiram um 

movimento constante de ação e reflexão, trouxeram a sensação de uma real 

formação para a pesquisa que permitiu que desenvolvessem habilidades de 

cientista. 

Outro ponto de destaque durante a live foi quando as clubistas foram 

questionadas sobre as diferenças que elas consideravam marcantes em relação as 

aulas de Ciências e as atividades desenvolvidas no Clube de Ciências. A este 

respeito a C19 relatou que: 

Na sala de aula sempre tinha a questão de se preparar para uma prova, para aprender alguma coisa 
para o vestibular ou algo do tipo. Já no Clube, não! A gente estava ali porque queria, porque se 
inscreveu e gostava de acompanhar. 

Essa fala reforça a importância do Clube se manter como um espaço aberto 

aos interessados, de não ser mais uma obrigação curricular para o clubista, de ser 

um espaço criado para pessoas que desejem compartilhar o seu interesse pela 

Ciência. As relações de aprendizagem também ganham novo significado, onde o 

conhecimento é tratado de forma leve e cooperativa, como ficou claro quando a 

clubista diz: 

B03 - vai aprender de uma forma simples sabe sem ser aquela coisa teórica e além de experiências 
e essa forma simples que transforma, assim sabe uma roda de conversa como a gente fazia nos 
Clubes em sentar e discutir os temas que tinha trabalhado. Enfim era isso que tornava a diferença 
no Clube. 

Sobre essa dimensão social do Clube de Ciências Alves et al. (2012) diz que 

o trabalho em grupo além de aprender conteúdo científicos com os colegas, 

propicia aprendizagens sobre o mundo social, contribuindo para a alfabetização 

emocional, de acordo com os autores constroem o autoconhecimento e contribui 

para a aprendizagem a medida que aprendem sobre os outros. 

Por fim, a produção do livro trouxe para os clubistas a perspectiva que a 

ciência pode ser produzida em diversas áreas e deixá-los conscientes que o Clube 
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de Ciências também foi objeto de estudo foi um meio de envolve-los em uma 

pesquisa real. 
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5 Considerações finais 

Esta pesquisa deixou evidente que contemporaneidade é marcada pelo 

negacionismo científico, pelos baixos investimentos nas pesquisas, pela constante 

necessidade de reafirmar o papel da ciência diante da sociedade. As pessoas 

pouco compreendem os processos da Ciências e adotam FakeNews como 

verdades absolutas. Fatos estes que seriam minimizados com uma população 

alfabetizada cientificamente. 

A implementação de Clubes de Ciências surgem como uma alternativa para 

a melhoria deste cenário a medida que desmitifica o que é ciência e permite que os 

clubistas vivenciem os processos científicos aproximando, como diz Munford e 

Lima8 (2007,apud BASSOLI, 2014), a ciência dos cientistas e a ciência escolar de 

modo a trazer para a escola, aspectos inerentes a prática dos cientistas, 

demarcando as diferenças entre essas duas ciências. 

Com todos os objetivos propostos aqui, o Clube de Ciências tem o intuito de 

ir além da aprendizagem da sala de aula; existe o compromisso de contribuir para 

a formação de jovens alfabetizados cientificamente, que os permitam atuar como 

cidadãos com senso crítico e que possam ter a capacidade de resolver problemas 

do seu cotidiano usando a ciência como instrumento de transformação social. 

A pesquisa permitiu organizar a implementação do Clube de Ciências em 

quatro etapas: i) Elaboração do projeto, ii)  Obtenção das autorizações e 

formalização institucional, iii) Divulgação e seleção dos Clubistas, iv)

Desenvolvimento do Clube. 

A elaboração do projeto e a formalização da implementação foram 

identificadas como etapas fundamentais para que os Clubes de Ciências ganhem 

visibilidade e credibilidade diante a um sistema de ensino. O projeto também se 

consolidou como um documento necessário ao pleitear bolsas de iniciação 

científica e para financiar as pesquisas que eventualmente serão realizadas neste 

espaço. Nesta etapa verifica-se que os que os atores interessados em implementar 

o Clube podem ser um professor, um aluno, um membro da comunidade com Know 

how ou gestores escolares. Embora a presente pesquisa não tenha realizado essa 

                                            

8 MUNFORD, D.; LIMA, M. E. C. C. Ensinar ciências por investigação: em que estamos de 
acordo? Ensaio: pesquisa em educação em ciências, Belo Horizonte, v. 9, n. 1, p. 72-89, 2007.  



124 

investigação é possível pressupor que quando a implementação parte de gestores 

escolares estes expressam na missão, visão e valores da instituição que 

representam. Sugere-se essa que essa relação possa sem alvo de pesquisas 

futuras. 

Verificou-se também que em muitos casos a implementação de Clube de 

Ciências acaba sendo ação isolada do professor ou da escola, mas cabe também 

ao poder público elaborar políticas que estimulem e viabilizem este tipo de projeto 

em diversos espaços, inclusive na escola, como medida eficiente para formar uma 

população apta ao exercício da cidadania.  

Foi possível constatar que os elementos que compõe o indicador 

institucional também são significativos durante a etapa de obtenção das 

autorizações e formalização institucional, visto que se a rede de ensino ou a 

unidade escolar não compreender e valorizar a Ciência e as ações de Alfabetização 

Científica haverá pouco ou nenhum empenho ao adotar projetos nesta temática. 

Por isso, mais uma vez se torna a necessário mapear o perfil da rede de ensino e 

unidade escolar. 

Nos processos de seleção e divulgação do Clube o indicador Estético/ 

Afetivo/ Cognitivo ganha força na atuação dos atores (famílias, alunos e 

mediadores) considerando que neste momento ficou clara a oportunidade de 

expressão de experiências pessoais em sua relação com a ciência, de fazer 

escolhas e de interagir.  

Foi possível caracterizar que o desenvolvimento do Clube de Ciências como 

um espaço social, marcado pela colaboração e interação entre todos os seus 

membros, a comunidade escolar e científica. Assim, coube concluir que não há 

Clube na ausência relações sociais, pois são elas que motivam a permanência dos 

clubistas e que oportunizam um trabalho coletivo em prol da resolução de 

problemas compartilhados. As atividades que promoveram a interação em suas 

múltiplas dimensões e se tornaram um espaço significativo na promoção da 

Alfabetização Científica, o que se consolidou na grande presença de indicadores 

de interface social. 

Essas relações sociais também trouxeram novas perspectivas e permitiram 

que a iniciativa de implementação de um Clube de Ciências na escola pública 
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ganhasse novos pesquisadores e novos projetos. Na mesma escola do 

ClubMarinos foi implementado o Clube de Ciências “Meninas nas Exatas: No Vale 

elas fazem Ciência” coordenado pelo Instituto Federal de São Paulo. A 

implementação desse Clube contou com a parceria e consultoria baseada nas 

estratégias de implementação apresentados pelo ClubMarinos. 

 Essa dissertação também deixa como legado o livro “Clube de Ciências na 

Escola” que atualmente compõe o acervo da Rede Internacional de Clubes de 

Ciências, uma referência em comunicação em experiências em Clubes de Ciências, 

que compartilha práticas inovadoras de ensino e pesquisa em contextos de 

Educação Científica na América Latina.   

Por fim, cabe considerar quea implementação do Clube de Ciências, a 

escrita do livro e a vivência no mestrado qualificaram minha trajetória docente 

apresentada na introdução, visto que pude vivenciar a prática da pesquisa e da 

divulgação científica. Experenciar a cultura científica fez com que eu pessoalmente 

avançasse nos indicadores de Alfabetização Científica o que me torna uma 

professora como novas habilidades que atualmente contribuem com a formação de 

meus alunos e de colegas professores. 

Espera-se que esta pesquisa e o livro repertoriem, inspirem e motivem 

gestores, professores e pesquisadores que tenham interesse em implementar 

Clubes de Ciências em suas escolas. Que este guia seja uma importante 

ferramenta no que diz respeito a aspectos operacionais de implantação, 

desenvolvimento e sustentação do trabalho na perspectiva da Alfabetização 

Científica. E fica a esperança que estes estudos possam de ser mais um tijolo na 

construção de uma sociedade que conhece, valoriza, entende a ciência e a 

reconhece como essencial para a transformação social. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Projeto de implementação do Clube de Ciências 

1 Introdução 

O processo de globalização tem aproximado o conhecimento científico da 

sociedade, no entanto, muitas pessoas não conseguem interpretar as informações 

e/ou utilizá-las para intervir em seu contexto social. Este padrão recorrente amplia 

a exclusão social e impede o pleno exercício de cidadania. 

Neste contexto, acredita-se que a educação científica se faz necessária 

desde a infância, pois Cordeiro (2017) diz que ela tem um papel significativo na 

cultura dos sujeitos ao contribuir para que elaborem formas de pensar/explicar que 

lhes permitam fazer uso dos signos e instrumentos necessários a participação de 

uma sociedade tecnocientífica. 

Mais que conhecer métodos e práticas relativas à ciência Aikenhead (1996) 

propõe que olhemos para o ensino de Ciências em termos de cruzamento de 

fronteiras (“border crossing”) entre subculturas o que pode ser explicado da 

seguinte maneira: 

Cada um de nós participa de muitos grupos diferentes, que compartilham 
valores, normas e símbolos diversos. Assim, a todo o momento, nós 
cruzamos fronteiras entre diferentes subculturas. Ao nos movimentarmos 
entre grupos e contextos, devemos nos adaptar a diferentes subculturas. 
A sala de aula não poderia funcionar de outra maneira: objetiva-se fazer 
com que o aluno transponha a fronteira para a subcultura da ciência. 
(NAGAYOSHI, 2014. p. 24) 

Quando essa transposição ocorre de maneira harmoniosa e o aluno cruza a 

fronteira científica, identifica e passeia pelas diferentes culturas pode-se dizer que 

ele desenvolveu a “enculturação científica”, termo este que de acordo com 

Sasseron e Carvalho (2011) parte do pressuposto de que o ensino de Ciências 

pode e deve promover condições para que os alunos, além das culturas religiosa, 

social e histórica que conhecem e vivenciam, possam também fazer parte de uma 

cultura em que as noções, ideias e conceitos científicos são parte de seu corpus. 

Deste modo, seriam capazes de participar das discussões desta cultura, 

obtendo informações e fazendo-se comunicar. As Ciências como linguagens 

proporcionam a organização e produção de significados na história e a interface 
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objetiva destas linguagens dão-nos uma condição de interpretação da existência 

humana.  

O ensino de Ciências, pela própria estrutura e funcionamento da escola 

regular atual, é limitado pelo tempo destinado as aulas, pelo espaço físico e pelo 

currículo que fragmenta as competências científicas. As práticas investigativas são 

pouco exploradas, assim como muitas questões e curiosidades típicas dos alunos 

podem permanecer perdidas na ânsia e/ou imposição dirigente de cumprir um 

planejamento ajustado aos parâmetros curriculares públicos. Uma maneira de 

contribuir para mudar esse cenário é apontada por Pires et al (2007) que propõe a 

implantação de Clubes de Ciências nas escolas por propiciarem condições 

adequadas para o estudante aprender, discutir, debater e refletir sobre aspectos 

éticos e morais na utilização das informações, desenvolvendo, assim, senso e 

atitudes críticas com relação à ciência. Estas considerações levaram a questão 

central desta pesquisa: “Em que medida o Clube de Ciências promove a 

enculturação científica de alunos da educação básica?” 

O tema desta pesquisa é a relação entre Clubes de Ciências e a 

enculturação científica que será desenvolvida em uma escola municipal em São 

José dos Campos em parceria com uma escola estadual, por isso intitulada “Clube 

de Ciências como promotor da enculturação científica: projeto piloto na Rede 

pública de São José dos Campos.” 

A hipótese levantada é que os alunos que vivenciam práticas investigativas 

e que participam de um ambiente de discussão de ideias, com estímulo a liberdade 

intelectual e sem o medo de fracassar, terão uma experiência positiva em relação 

a ciência, promovendo, assim, o border crossing. Acredita-se que eles 

desenvolverão a capacidade de trabalhar com os dados de uma investigação, 

compreenderão as informações apresentadas dentro do seu contexto, estruturarão 

seu pensamento, passarão a ser mais ativos na escola e na sociedade, 

multiplicarão os conhecimentos desenvolvidos e que imagem da ciência possa ser 

desmitificada nesta comunidade. 
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2 Justificativa: 

São José dos Campos segundo Medeiros (1990) é um polo tecnológico de 

projeção internacional e exibe produtos com tecnologia de ponta como aviões, 

foguetes e satélites, os quais são fruto de pesquisas científicas iniciadas nos anos 

50.  Seguindo esta tendência as escolas da Rede de Ensino Municipal (REM) de 

São José dos Campos contam com lousa interativa em todas as salas de aula, 

computadores conectados à internet e laboratórios de Ciências.  

No entanto, nesta cidade também encontramos outra realidade, pois na rede 

estadual as escolas ainda carecem de infraestrutura e recursos tecnológicos. No 

entanto em ambas as redes, mesmo com a diferença estrutural, os alunos desta 

cidade ainda veem a prática científica como inacessível, sempre relacionada a um 

laboratório e ao uso de jalecos, os cientistas são endeusados e ser um deles parece 

algo distante e irreal. 

 A implementação de Clubes de Ciências possibilitará a continuidade e 

comunicação entre o processo de aprendizagem nas duas redes, integrara as 

vivencias do ensino fundamental ao ensino médio e pretende desmistificar o que é 

ciência e seus processo aproximando, como diz Munford e Lima (2007,apud 

BASSOLI, 2014), a  “ciência dos cientistas” e a “ciência escolar” de modo a trazer 

para a escola, aspectos inerentes a prática dos cientistas, demarcando as 

diferenças entre essas duas Ciências. 

A Matriz Curricular de Ciências de São José dos Campos (p. 29, 2012) diz 

que ensinar e aprender Ciências Naturais são colocar a prática social, ao mesmo 

tempo, como ponto de partida e de chegada da educação científica, possibilitando 

a formação do aluno questionador e do espírito científico. Neste contexto pode-se 

afirmar que Clube de Ciências será uma possibilidade transformadora na forma de 

ensinar e aprender atendendo a este pressuposto curricular. 

Outro aspecto de extrema importância é a consolidação do primeiro Clube 

de Ciências das escolas públicas de São José dos Campos que o tornará objeto de 

análise tanto das etapas de implementação quanto das metodologias utilizadas em 

seu desenvolvimento, ações que fornecerão dados relevantes para a elaboração 

de um Guia para implementação de Clubes de Ciências, que sinalize etapas e que 
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também enfatize concepções pedagógicas para que este projeto possa ser 

qualificado e adotado para as demais escolas da rede 

 

3 Objetivos 

3.1 Objetivo geral: 

Implantar um Clube de Ciências na Escola 1 (Municipal), em parceria com a 

Escola 2 (Estadual), afim de despertar a aptidão científica e incentivar habilidades 

científicas entre estudantes do ensino médio e fundamental. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

●Criar um espaço para grupos de interesse dentro da escola onde os 

alunos possam trocar ideias sobre assuntos científicos, pesquisar, ampliar 

as possibilidades de aprendizagem e ressignificar o conceito Ciências; 

●Interpretar e resolver situações problemas propostas pelas diversas 

áreas do conhecimento por meio de estratégias pessoais ou da metodologia 

científica, utilizando-se de raciocínio lógico, conhecimentos prévios, coleta 

de dados, analise e validação. 

●Criar e fazer uso de tecnologias em seus projetos. 

●Aguçar a curiosidade do aluno para os fatos científicos do cotidiano, 

fazendo-o perceber a presença da ciência em sua vida; 

●Propiciar o acesso a fontes científicas simplificada, tornar acessível e 

estimulante o conhecimento científico; 

●Incentivar a prática investigativa, visão interdisciplinar, a 

responsabilidade social e ética para a elaboração dos projetos. 

●Analisar produções científicas, adequadas ao seu nível de 

escolaridade, com senso crítico, identificando as influências políticas, sociais 

e econômicas. 

Criar um meio de divulgação científica dos conhecimentos construídos. 

●Coletar dados, com base em indicadores já estabelecidos, a 

contribuição do Clube de Ciências para enculturação científica. 
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4 Fundamentação teórica 

Tradicionalmente a ciência tem sido ensinada como produto, focada nos 

conceitos canônicos, nas práticas demonstrativas, experimentos com 

procedimentos limitados e resultados previsíveis. Cobern9 (1996, apud TAUCEDA, 

2013) destaca que essa prática leva os envolvidos a um “apartheid cognitivo”, no 

qual o aluno não se apropria realmente do conhecimento científico, mas coloca-o 

isolado na sua estrutura cognitiva, mobilizando-o nas avaliações, por exemplo, sem 

chegar a efetivamente utilizá-lo em sua vida cotidiana.  

Esse tipo de ensino demonstra que as concepções de ensino de muitos 

professores não se alicerçam em estudos e muitas vezes o fazer pedagógico 

baseia-se na mera reprodução de modelos que foram vivenciados por eles. Isso 

afasta os alunos da ciência, limita sua curiosidade e o faz perder o encanto pela 

descoberta. 

Com vista a subsidiar os educadores que tiverem interesse em implementar 

um Clube em sua escola pesquisa será fundamentada e apresentará os estudos 

sobre ensino por investigação de Sasseron e Furman e as teorias de Vygotsky, 

Piaget e Ausubel. Esse aporte teórico permitirá estruturar o Clube para promover o 

aprendizado científico levando em conta a intervenção intencional do professor 

para a construção do conhecimento, a interação entre os alunos e a consideração 

dos seus subsunçores para que a aprendizagem seja realmente significativa. 

A Matriz Curricular de São José dos campos (2012) evidencia que tanto na 

abordagem construtivista quanto as contribuições do sociointeracionismo, são 

importantes para a construção social do conhecimento para o desenvolvimento 

cognitivo e para a aprendizagem. Esta rede de ensino busca uma aproximação 

entre essas concepções pedagógicas, afim de contribuir para a reflexão sobre do 

trabalho realizado na escola. Neste contexto da construção social do conhecimento, 

importa considerar as possibilidades de assimilação dos sujeitos e as informações 

específicas providas pelo meio. A interação seria uma fonte de conflitos, 

provocando possíveis desequilíbrios em relação ao conhecimento constituído 

                                            

9COBERN, W. W. Wordview theory and conceptual change in science education. Science 
Education, v.80, n.5, p. 579-610, 1996. 
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Ausubel (1973) também contribui ao explicar que a aprendizagem 

significativa é um processo no qual a nova informação ancora-se em conceitos 

relevantes (subsunçores) pré-existentes, de forma significativa, com o novo 

conhecimento que lhe é apresentado, provocando mudanças em sua estrutura 

cognitiva. Furman (2009) diz que estabelecer as bases do pensamento científico é 

em suma 

utilizar esse desejo natural de conhecer o mundo que todos os alunos 
trazem para a escola como plataforma sobre a qual possam construir 
ferramentas de pensamento que lhes permitam compreender como as 
coisas funcionam, e pensar por eles mesmos. E, também, de que o prazer 
que se obtém ao compreender melhor o mundo alimente a chama de sua 
curiosidade e a mantenha viva. (FURMAN, 2009, p. 07) 

Fundamentada por todos esses pensadores, os Clubes de Ciências 

despontam como um local de aplicação didática dessas teorias e Mancuso et al 

(1996) diz ele é um espaço onde os jovens se reúnem, no contraturno, em torno de 

temas, atividades ou problemas específicos, nele o interesse pela ciência é 

valorizado e seus processos vivenciados continuamente. As ações são mediadas 

por professores que se interessam pelo desenvolvimento científico e que atuarão 

promover o confronto de ideias, a interação entre os membros e a efetivação de 

uma educação científica muito mais significativa. 

No Clube Furman (2009) defende o ensino por investigação por ele se 

basear na integração das dimensões do produto, do processo e na implementação 

do método investigativo, ou seja, ele não leva em consideração apenas aquilo que 

se conhece, mas, fundamentalmente, o processo de como chegamos a conhecer 

algo.  

 

5 Metodologia 

5.1 Coleta, análise e interpretação dos dados 

Esta pesquisa terá uma abordagem qualitativa, que segundo Motta-Roth e 

Hendeges (2010) permite múltiplas construções da realidade, por meio da 

observação persistente a partir de vários ângulos, utilizando diferentes fontes de 

dados. Esses dados serão coletados, organizados e descritos pela pesquisadora.  

O método da pesquisa será a pesquisa-ação, metodologia esta explicada 

por Ludwig (2009) como a atividade cooperativa entre os representantes de uma 



140 

determinada situação e os pesquisadores convidados, com vistas a solucionar um 

problema coletivo. Ele apresenta como características deste método o grande 

envolvimento dos pesquisadores, a intenção declarada de intervir na realidade para 

mudá-la, a negação do academicismo, ou seja, a produção de textos pouco ou 

nunca aplicáveis, e por fim enfatiza a promoção da interação, inovação, 

conscientização de caráter interdisciplinar. 

A avaliação do projeto utilizará como instrumentos a documentação dos 

projetos desenvolvidos, o diário de bordo preenchido pelos próprios membros, o 

caderno de registro da mediadora constando as observações diretas dos 

participantes, entrevistas semiestruturadas com os membros do Clube e a análise 

dos produtos finais. Esses instrumentos serão avaliados utilizando os indicadores 

de enculturação científica propostos por Sasseron e Carvalho (2008) e Penha, 

Carvalho e Vianna (2009). 

 

5.2 Estruturação do Clube 

5.2.1 Quanto a organização das horas aulas e ao número de 

alunos. 

Os grupos serão montados por alunos dos anos finais. A adesão será por 

interesse, e poderão contar com alunos de diferentes faixas etárias. O limite de 

alunos inscritos no Clube não deverá exceder a 20. O grupo se reunirá uma vez por 

semana, às quintas-feiras das 18h às 20h00 iniciando em agosto de 2018. 

 

5.2.2 Quanto à implantação do Clube. 

 

1ª etapa: Autorização para a implementação - Apresentação do projeto para 

a Escola 1 e . Escola 2 e pedido de autorização para a implementação do Clube e 

parceria. 

2ª etapa: Seleção dos alunos bolsistas e voluntários do Ensino Médio que 

serão os monitores do projeto. - Os alunos do Ensino Médio da escola estadual 

deverão se inscrever entre os dias 23/04/2018 a 23/05/2018 no Programa de Pré-

Iniciação Científica e de Pré-Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
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da USP, os resultados serão divulgados em julho e a implementação das bolsas 

PIBIC CNPq serão realizadas em agosto de 2018. 

Os alunos selecionados visitarão a EEL para que eles interajam com 

pesquisadores, compreendam as habilidades esperadas em projetos científicos e 

tenham referências para desenvolver os projetos no Clube de Ciências e dar 

suporte e monitoria para os alunos do Ensino Fundamental. 

3ª etapa: Divulgação do Clube de Ciências e coleta da autorização dos 

responsáveis - Divulgação nas salas dos anos finais com explicação sobre seu 

funcionamento, dia e horário de funcionamento e coleta dos nomes dos alunos 

interessados e encaminhamento do bilhete de autorização de participação e ciência 

para o responsável. 

4ª etapa: Início das atividades na escola 

• Primeiro encontro dos membros para a discussão das normas e 

estatuto que regem um Clube e início de sua montagem, discussão 

sobre a função de cada membro (previamente orientadas das funções 

a serem desempenhadas) e coleta dos candidatos a cada a cargo 

para a formação da diretoria. 

• Início da discussão e orientação sobre os temas a serem 

desenvolvidos, definição se a pesquisa vai ser individual ou coletiva. 

Orientação para que os alunos possam dar um nome ao Clube. 

• Encaminhamento das pesquisas e desenvolvimento. 

• Divulgação do processo e resultados dos projetos obtidos (meio de 

divulgação a ser combinado e escolhido pelos membros). 

 

5.2.3 Quanto a metodologia dos encontros 

 

Os encontros serão conduzidos pela mediadora, que atuará de forma a 

orientar e questionar para promover a construção do conhecimento. O uso das 

etapas da metodologia científica será estimulado, no entanto, mediadora dará 

autonomia para que os alunos desenvolvam estratégias próprias para a resolução 

das situações problemas. 
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A gestão dos encontros será democrática, as decisões serão coletivas e 

baseadas em discussões e argumentos. 

Para ampliar uma pesquisa a mediadora deverá buscar parcerias com 

colaboradores, como os pesquisadores da USP-EEL, e planejar aulas 

investigativas, no entanto, os alunos deverão estar cientes e participantes de todas 

as decisões, visto que em um Clube os alunos serão membros (sócios) sua 

participação deverá ser ativa. 

 

5.2.4 Recursos humanos 

Para uma mediação voltada ao desenvolvimento do espírito científico a 

mediadora deverá atender ao perfil esperado para as peculiaridades deste tipo de 

projeto, que são: 

●Entender os meios de construção do conhecimento e as funções 

cognitivas para atuar consciente e intencionalmente sobre elas. 

●Ser mediador do conhecimento e reconhecer que os membros do Clube 

são sujeitos ativos do seu aprendizado; 

●Desenvolver os projetos de pesquisa a partir do interesse dos alunos, 

estimulando-os a interpretar e resolver situações problemas propostas pelas 

diversas áreas do conhecimento por meio de estratégias pessoais ou da 

metodologia científica. 

●Ter proatividade e dinamismo para que possa atender as demandas do 

Clube; 

●Conhecer e fazer uso de diferentes recursos tecnológicos. 

Outro aspecto relevante é que a mediadora deve estabelecer parcerias com 

Universidades da região, ou cientistas da região, para que esses possam 

apadrinhar e contribuir com o Clube, sendo referência para os membros envolvidos.  

 

5.2.5 Recursos materiais 

Na Escola 1 o Clube terá sua sede no Laboratório de Ciências, mas a sala 

de informática poderá ser usada mediante a agendamento e a horta poderá ser 

parte do objeto de estudo. No entanto, o conhecimento científico pode ser 
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desenvolvido em diferentes locais, não se restringe ao laboratório ou a uma sala, a 

Ciência está em todos os lugares e assim a sua construção também.  

Como os projetos serão definidos juntamente com os alunos, os materiais 

necessários ainda não são previstos e poderão ser solicitados a qualquer momento, 

no entanto, a viabilidade financeira do projeto também deverá ser pensada e, se 

necessário, sanada por ações dos próprios membros do Clube, visto que a 

obtenção de financiamento é parte da prática científica. 

6 Cronograma 

Total de encontros no ano: 36 

Tabela 1 – Organização dos encontros 

Agosto – 2018 /  
Estruturação administrativa do Clube 

10 17 24 31 

Primeiro encontro: 

•Levantamento das 
expectativas dos 
membros. 

•Explicação do que é 
um Clube e seu 
estatuto. 

•Mostrar exemplos de 
estatuto e iniciar sua 
construção. 

•Levantamento dos 
candidatos a diretoria 
do Clube. 

•Apresentação do 
caderno de registro 
(registro realizado 
pela mediadora) 

Segundo encontro: 

•Ouvir a proposta dos 
candidatos a diretoria. 

•Eleição e formação da 
diretoria do Clube. 

•Dar um nome ao Clube com 
base em pesquisas na sala 
de informática. 

•Sugestões e eleição do 
nome do Clube. 

•Pedir para que os alunos 
pensem em um nome para o 
Clube e argumentem sobre 
a inspiração que o nome 
traz.  
A partir deste momento a 
secretária será responsável 
pelo registro em ata. 
 

Terceiro encontro: 

•Apresentação das 
propostas de nomes e 
escolha por 
argumentação do 
melhor nome. 

•Levantamento de 
situações problemas 
que originarão os 
projetos de pesquisa. 

•Levantamento dos 
objetivos relacionados a 
cada situação problema. 

•Os membros deverão 
pensar nas propostas 
para a escolha do 
projeto no próximo 
encontro. 

Quarto 
encontro: 

•Definição se 
o projeto será 
individual ou 
coletivo. 

•Organização 
coletiva das 
próximas 
ações do 
projeto e 
estruturação 
de um roteiro 
de trabalho. 

Setembro/outubro – 2018 
Desenvolvimento dos projetos escolhidos e avaliação constante 

Dezembro 2018 

14 

Apresentação dos resultados obtidos até o momento. A forma de apresentação ainda será 
decidida coletivamente. 

Fevereiro 2019 

•Se houver vagas, novos membros poderão fazer parte do Clube. 

•Reavaliação do estatuto e reestruturação. 

•Análise da atuação dos membros da diretoria e se necessário, novas eleições. 

•Escolha de novos projetos de pesquisa. 

Fonte: Do próprio autor 
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7 Contribuições para a melhoria do ensino 

Com todos os objetivos propostos aqui, este projeto tem o intuito de ir além 

da aprendizagem da sala de aula, existe o compromisso de formar os jovens para 

a prática científica, e principalmente formar cidadãos com senso crítico e que 

possam ter a capacidade de resolver problemas do seu cotidiano.  

Com a pesquisa proposta - através da implementação de um Clube de 

Ciências e da investigação sobre as contribuições do Clube à enculturação 

científica – pretende-se oferecer subsídios para fortalecer práticas que promovam 

a enculturação científica dos cidadãos imediatamente envolvidos bem como dos 

demais atores comunitários. Espera-se apoiar e repertoriar professores e redes de 

ensino que tenham interesse em implementar Clubes de Ciências em suas escolas, 

no que diz respeito a aspectos operacionais de implantação e ao desenvolvimento 

e sustentação do trabalho na perspectiva da investigação.  

Espera-se desencadear o reconhecimento da importância da abordagem 

investigativa como promotora de enculturação científica, bem como contribuir para 

a construção de uma imagem desmitificada de ciência, por parte dos alunos, que 

expresse uma relação mais fidedigna entre produtos e processos da ciência. 

Esta pesquisa deverá promover a implantação de um projeto piloto nas redes 

públicas de ensino que poderá submeter o registro deste processo dinâmico a 

avaliações objetivas dos superiores imediatos quanto aos pontos potenciais e aos 

problemas da implementação de um Clube, tanto em relação aos aspectos 

administrativos quanto a metodologia para o desenvolvimento do ensino por 

investigação neste ambiente. 

Tem-se a expectativa de que, com a elaboração do guia de implantação, 

este projeto possa ser estendido, podendo ser aberto para a comunidade e que se 

consolide como um referencial histórico de Clube de Ciências implantado em 

escolas públicas da região do Vale do Paraíba no estado de São Paulo. 
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APÊNDICE B – Ficha de inscrição de Clube de Ciências. 

 

INSCRIÇÃO CLUBE DE CIÊNCIAS 

Leve essa ficha para casa, leia com calma, procure mais informações sobre 

Clubes de Ciências. Lembre-se que este formulário faz parte de um processo 

seletivo e que você esta concorrendo a uma vaga no projeto, por essa razão, 

dedique-se a responder de forma fundamentada e cuidadosa. Converse com seus 

responsáveis e veja qual a opinião deles sobre o projeto e verifique se eles 

realmente deixarão você comparecer todas às quintas das 17h30 às 19h00 na 

escola.  

Entregue essa ficha até o dia 28/08/18, o resultado sairá dia 29/08/18. A 

primeira reunião do Clube será dia 06/09/18. 

Será um espaço de muito aprendizado, pesquisa e descobertas! 

 

1º - O que te motiva a participar do Clube de Ciências? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2º - Por que você deve ser selecionado para participar do Clube? Quais 

habilidades suas contribuirão para o projeto? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3º - Seus responsáveis estão cientes da sua inscrição para ser membro do 

Clube? Qual a opinião deles sobre sua participação? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Convite para a reunião de responsáveis 

 
REUNIÃO DE RESPONSÁVEIS PARA O CLUBE DE CIÊNCIAS 

 
REUNIÃO COM OS RESPONSÁVEIS 

Senhores responsáveis, 

A aluna _______________________________ foi selecionada a participar 

como membro do Clube de Ciências, este projeto tem por objetivo implantar um 

Clube de Ciências afim de despertar a aptidão científica e incentivar habilidades 

investigativas nos estudantes do Ensino Médio e fundamental. Este projeto está 

sendo desenvolvido junto à Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de 

São Paulo (EEL/USP) pela pesquisadora Thais Campos de Oliveira Freitas, 

orientada pelo professor doutor Carlos Alberto Moreira dos Santos. 

Para apresentar os objetivos do projeto, esclarecer as dúvidas e solicitar a 

autorização formal para a participação da aluna convidamos os responsáveis para 

uma reunião. Sua participação é de extrema importância pois sem a documentação 

assinada a aluna não poderá iniciar suas atividades no Clube. 

 

Onde: (nome da escola ocultado para garantir a confiabilidade) 

Quando: Dia 03/09/2018 (segunda-feiras) às 18h30 

 

Agradecemosa compreensão, a participação e estamos ansiosos para o 

início do projeto! 
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APÊNDICE D – Termo de consentimento livre e esclarecido 

Eu,__________________________, RG ______________, declaro saber 
da participação de meu/minha filho/a _________________________________ na 
pesquisa Clube de Ciências como promotor da enculturação científica: Projeto 
piloto na rede pública de São José dos Campos, desenvolvida junto à Escola de 
Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo pela pesquisadora Thais 
Campos de Oliveira Freitas, orientada por Carlos Alberto Moreira dos Santos, os/as 
quais podem ser contatados/as pelo e-mail thacampos@usp.br ou telefone (12) 
99740-6634. O presente trabalho tem por objetivo implantar um Clube de Ciências 
afim de despertar a aptidão e habilidades científicas entre estudantes do Ensino 
Médio e fundamental, os instrumentos de avaliação serão: 

• diário de bordo preenchido pelos próprios clubistas, 

• o caderno de registro da mediadora constando as observações diretas dos 
participantes; 

• as filmagens e áudios dos encontros 

• análise dos projetos de pesquisa elaborados pelos alunos. 
 

Compreendo que tenho liberdade de retirar o meu consentimento em qualquer 
fase da pesquisa, sem penalização alguma. A qualquer momento, posso buscar 
maiores esclarecimentos, inclusive relativos à metodologia do trabalho. Os/as 
responsáveis pela pesquisa garantem o sigilo, assegurando a privacidade dos 
sujeitos quanto aos dados envolvidos na pesquisa. Declaro compreender que as 
informações obtidas só podem ser usadas para fins científicos, de acordo com a 
ética na pesquisa, e que essa participação não inclui nenhum tipo de pagamento. 

 
 

Nome completo do membro do Clube: ________________________________ 
Nome do responsável: ____________________________________________ 
Assinatura do responsável:_________________________________________ 
Local:_________________________________________________________ 
Data:___/___/2018 
  

mailto:thacampos@usp.br


150 

APÊNDICE E – Termo de consentimento livre e esclarecido do clubista 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, _____________________________________________________, 

RG:___________________________________ concordo em participar, como 

voluntário/a, da pesquisa intitulada Clube de Ciências como promotor da 

enculturação científica: Projeto piloto na rede pública de São José dos Campos, 

que tem como pesquisadora responsável Thais Campos de Oliveira Freitas aluna 

da Escola de Engenharia de Lorena orientada pelo professor doutor Carlos Alberto 

Moreira dos Santos, os/as quais podem ser contatados/as pelo e-mail 

thacampos@usp.br ou telefone (12) 99740-6634. O presente trabalho tem por 

objetivo Implantar um Clube de Ciências afim de despertar a aptidão científica e 

incentivar habilidades científicas entre estudantes do Ensino Médio e fundamental. 

Minha participação consistirá em ser membro atuante do Clube, participando 

das reuniões e das pesquisas e projetos desenvolvidos nele. Compreendo que esse 

estudo possui finalidade de pesquisa, e que os dados obtidos serão divulgados 

seguindo as diretrizes éticas da pesquisa, assegurando, assim, minha privacidade. 

Sei que posso retirar meu consentimento quando eu quiser, e que não receberei 

nenhum pagamento por essa participação. 

 

Nome:_____________________________________________________ 

Assinatura:_________________________________________________ 

Local:_____________________________________________________ 

Data: ____/____/2018 

 

  

mailto:thacampos@usp.br
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APÊNDICE F – Autorização de uso de som e imagem 

 

Projeto: Clube de Ciências sediado na (nome da escola ocultado para garantir a 
confidencialidade) 
Data: ___/____/_____ 
 

 
Eu autorizo a Escola de Engenharia de Lorena – USP, a Secretaria de Educação e 

Cidadania de São José dos Campos e a Diretoria de Ensino de São José dos Campos a 

retirar e divulgar fotografias, vídeos e imagens do menor sob minha responsabilidade, no 

projeto Clube de Ciências. Compreendo e reconheço que Escola de Engenharia de Lorena 

– USP, Secretaria de Educação e Cidadania e Diretoria de Ensino de São José dos 

Campos possui os direitos autorais sobre qualquer produção visual por ela produzida e 

poderá usar, reutilizar, publicar e republicar, esses materiais. 

Tenho ciência, que a presente autorização abrange os usos acima indicados tanto 

em mídia impressa (livros, catálogos, revista, jornal, outdoor entre outros) como também 

em mídia eletrônica (programas de rádio, podcasts, vídeos, documentários, televisão, entre 

outros), Internet, podendo ser utilizados em todo território nacional e no exterior. 

Autorizo que o som e a imagem sejam divulgados, desde que as fotografias e/ou 

vídeos sejam utilizadas para pesquisa ou ilustração não comercial e sem fins lucrativos, 

para fins educacionais e/ou para a promoção do Clube de Ciências. 

Eximo a Escola de Engenharia de Lorena/USP, a Secretaria de Educação e 

Cidadania e a Diretoria de Ensino de São José dos Campos, e suas empresas relacionadas 

(subsidiárias, divisões, afiliadas, diretores, diretores, funcionários, agentes e 

representantes) de todas e quaisquer reclamações e demandas decorrentes do uso da 

imagem. Declaro que li todas as informações e que concordo com o conteúdo desta 

autorização. 

Nome completo do membro: 
 

Nome completo do responsável: 
 

Documento de identidade: 
 

Assinatura: 
 

Data:  
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APÊNDICE G – Estatuto do ClubMarinos 

 

Título 1 – Da organização 

 

Artigo 1º - O Clube de Ciências ClubMarinos é constituído por clubistas dos 
anos finais do Ensino Fundamental e bolsistas de iniciação científica do Ensino 
Médio. 

Antigo 2º - Qualquer membro do Clube pode exercer funções na diretoria e 
em comissões, mas a candidatura e a votação deverão ser realizadas em 
momentos das reuniões e assembleias. 

Artigo 3º - O cargo de presidente adjunto somente será ocupado pelo (a) 
professor (a), sendo ele (a) o (a) responsável legal pelo Clube. 

Artigo 4º - Neste estatuto estão todos direitos e os deveres de cada clubista 
e de cada cargo da diretoria. 

 

Título 2 – Das finalidades e objetivos 

 

Artigo 5 - O ClubMarinos tem por finalidade: 

 
a) Despertar o interesse dos clubistas em praticar Ciências; 
b) Desenvolver pesquisas científicas reais nas áreas de oceanografia e 

hidrografia; 
c) Organizar saídas de campo e excursões para ampliar as 

oportunidades de aprendizagem; e 
d) Realizar a divulgação do ClubMarinos e fazer com que a comunidade 

escolar conheça as ações científicas que são realizadas. 
 

Título 3 – Dos deveres dos clubistas 

 
Artigo 6 - Cumprir as regras do estatuto; 
Artigo 7 - Comparecer às reuniões e, em caso de faltas emergenciais, 

apresentar justificativas; 
Artigo 8 - Desenvolver campanhas para divulgação do Clube; 
Artigo 9 - Ser pontual aos encontros. 
 
Título 4 – Da admissão e demissão dos clubistas. 

 

Artigo 10 - Os alunos interessados em participar do Clube deverão se 
inscrever por meio de uma carta de intenção. 

 
a) Essa carta será analisada e justificada aos clubistas. 
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b) Em uma reunião ordinária, haverá o deferimento ou não para a 
entrada de novos clubistas. 

c) Quando o clubista descumprir as regras, o mesmo será primeiro 
advertido verbalmente, depois por escrito e, se houver reincidência, 
será desligado. 

d) Após três faltas sucessivas e sem justificativa, o sócio será desligado. 
e) Caso o sócio que estiver ocupando um cargo na diretoria descumpra 

as atribuições da função, este será expulso apenas do cargo após a 
discussão do caso em assembleia. 

 

Título 5 – Constituição do patrimônio 

 

Artigo 11 - Para constituir nosso patrimônio, serão realizadas rifas, venda de 
produtos produzidos pelos membros do Clube e cadastro em sites de doações. 

 
Artigo 12 - Toda entrada e saída de patrimônio deverá constar em uma 

planilha. 
 

Título 6 – Comissões 

 

Artigo 13 - O ClubMarinos é formado por quatro comissões: Comissão de 
demissão e admissão, Comissão de Marketing, Comissão de Secretaria e 
Comissão de Finanças. 

 
Artigo 14 - A comissão de demissão e admissão se incumbirá de: 
 

a) Cuidar de processos seletivos quando houver vagas disponíveis, 
b) Nos processos seletivos, em caso de empate entre os candidatos, 

estipular uma entrevista para a escolha do melhor candidato. 
c) Controlar a frequência dos integrantes e, em caso de faltas 

injustificadas, encaminhar uma carta de demissão. 
d) Receber as cartas de pedido de demissão e deferir os pedidos. 

 
Artigo 15 – A comissão de secretaria será responsável por: 
 

a) Fazer os registros das frequências e encaminhar os casos de 
membros faltantes para a comissão de admissão e demissão. 

b) Elaborar as atas dos encontros. 
c) Registrar a entrada e saída de patrimônio. 

 
Artigo 16 – A comissão de Marketing será responsável por: 
 

a) Planejar e divulgar as pesquisas realizadas nas redes sociais. 
b) Divulgar as estratégias de arrecadação de verbas propostas pela 

comissão de finanças. 
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c) Se comunicar com os agentes externos do Clube, como Diretor da 
Escola, outros alunos e professores para obter parcerias e 
autorizações. 

 
Artigo 17 – A comissão de finanças será responsável por: 
 

a) Elaborar estratégias para a obtenção de recursos. 
b) Fazer a contabilidade do ClubMarinos. 
c) Fazer os orçamentos dos materiais e excursões. 
d) A presidência do Clube se encarregará de cuidar do dinheiro 

arrecadado. 
 
 
Disposições gerais 

Assembleias serão bimestrais, mas, quando necessário, poderão ser 
solicitadas assembleias emergenciais. 
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APÊNDICE H – Banner apresentado no evento ‘Férias no MIC”. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Autorização de implementação 
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ANEXO B – Protocolo de análise da bacia hidrográfica 

Fonte: Baião e Batista (2016) 
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ANEXO C – Relatório de parecer do livro 

 


