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Eixo 6: Educação em diferentes contextos, tempos e espaços 

  
Resumo 
Um clube de ciências é onde acontecem trocas de ideias e experiências com 
interações e dinâmicas diferentes das observadas em aulas tradicionais, pois constrói 
o conhecimento científico e o pensamento crítico através de abordagens 
investigativas. Este trabalho apresenta um relato de experiência da implementação de 
um Clube de Ciências em uma escola pública na região central da cidade de Londrina 
(PR) e tem o objetivo de analisar certos aspectos deste clube. Um questionário foi 
aplicado aos participantes do clube possibilitando identificar contextos de motivação, 
identificando possíveis indicações de mudanças nas atividades do clube, quais 
atividades os motivaram mais e o interesse dos mesmos em continuar no clube no 
próximo ano. Também as noções dos estudantes sobre das atividades do clube, 
questionando-os sobre a ideia que tem da ciência, da diferença entre as aulas de 
ciências regulares e o clube e como é a caracterização do clube para os mesmos. Os 
dados apresentados permitem identificar que o clube conseguiu estabelecer uma 
dinâmica diferente das aulas tradicionais e que, apesar de ainda não ter alcançado a 
ideia de se fazer ciência nos estudantes -aspecto que deve ser trabalhado 
futuramente-, a metodologia e a interação professor-aluno no clube foram agentes 
motivadores que despertaram o interesse dos alunos pela ciência.  
 
Palavras-chave: Ensino de ciências; Clube de ciência; ensino investigativo; 

motivação. 

 

INTRODUÇÃO: APRESENTAÇÃO DOS APORTES TEÓRICOS NORTEADORES 
DO CLUBE DE CIÊNCIAS 
 

Este trabalho visa apresentar um relato de experiência da 

implementação de um Clube de Ciências em uma escola pública da cidade de 

Londrina. Neste sentido, apresentamos os referenciais teóricos que nortearam a 

organização do clube bem como das práticas, a metodologia de pesquisa que permitiu 

a análise de alguns dos aspectos relacionados do clube, os resultados e 

considerações. 
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O Ensino de Ciências dentro de sala de aula por muitas vezes é 

negligenciado e deixado de lado quando apenas aulas expositivas são oferecidas aos 

alunos. Porém, existe um potencial inerente nas aulas de ciências para o 

desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos e de um olhar científico quando a 

diversificação das atividades dentro e fora do espaço da sala de aula são priorizadas. 

Um Clube de Ciências pode e deve explorar esses aspectos do ensino de ciências 

(LONGHI e SCHROEDER, 2012). Para possibilitar a aprendizagem significativa de 

ciências é necessário que sejam propostos processos de investigação, tendo como 

principal objetivo o cotidiano e a realidade local, interagindo socialmente e não apenas 

aos conteúdos escolares da ciência (DOS SANTOS, 2010). 

A concepção do que é e para que serve um clube de ciências vem 

mudando juntamente com o contexto histórico da educação, visando atender avanços 

tecnológicos e tornar o ensino de ciências significativo por meio de processos de 

investigação. De acordo com a última concepção, os clubes de ciências devem 

trabalhar por meio de problematizações e contextualizações, possibilitando a 

compreensão da realidade e a tomada de consciência e visão crítica sobre tal 

realidade (DOS SANTOS, 2010). Outra definição do Clube de ciências é a de 

Mancuso, Lima e Bandeira (1996) que diz que este é um lugar onde os alunos podem 

trocar ideias e experiencias, onde é desempenhado apresentações, reuniões e 

pesquisas dentro da comunidade. O intuito do clube de ciências não é despertar 

apenas o interesse pela ciência nos alunos, as atividades devem ser pensadas para 

a formação do estudante levando em consideração seu contexto social (DOS 

SANTOS, 2010), possibilitando a construção do conhecimento científico e do 

pensamento crítico. 

O Clube, então, é um ambiente não formal onde a criatividade pode 

ser explorada, ensinando ao aluno por meio de práticas experimentais ao invés de 

apenas usar a teoria da sala de aula (LONGHI e SCHROEDER, 2012), contribuindo 

para formação básica do aluno, aproximando a ciência da realidade do aluno e 

afastando a visão da ciência compartimentalizada (DA SILVA e FERREIRA, 2009). 

Outra função de um clube é promover a participação em feiras de ciências, permitindo 

a divulgação, interação e troca dos conhecimentos construídos, colaborando na 

formação do aluno. Além disso, as atividades do clube ainda devem contar com visitas 

à espaços como museus, parques e laboratórios (DOS SANTOS, 2010), de forma que 

a formação do indivíduo ultrapasse o espaço escolar.  
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Dos Santos (2010) ainda comenta sobre a estruturação e 

implementação dos clubes de ciência nas escolas, declarando ser essencial a 

contribuição dos professores do ensino básico para estimular a participação dos 

estudantes e dar continuidade às atividades do clube de forma que se incorpore as 

próprias atividades da escola. Alguns dos objetivos de um clube de ciências citados 

pelo mesmo autor são: utilizar os laboratórios de ciências, otimizando recursos 

públicos já investidos; explorar e não punir o erro, despertando o interesse e raciocínio 

para os desafios; possibilitar a superação de dificuldades nas dimensões cognitivas, 

metodológica, ética e afetivo‐social. 

Para que ocorra a formação de indivíduos com participação política e 

cidadã, é imprescindível a apropriação da cultura científica, tal objetivo pode ser 

alcançado através de um clube de ciências, pois este proporciona um ambiente de 

troca de conhecimentos, de estudo e de debates, sendo distante da inflexibilidade da 

sala de aula, destacando a importância da ciência básica neste processo de 

transformação. Desta maneira, o clube tem a intenção de formar este tipo de convívio, 

baseando-se na ciência, na tecnologia, na sociedade e no meio ambiente, já que o 

conhecimento científico está relacionado aos mais diversos contextos sociais (DA 

SILVA et al., 2008). 

O Clube de Ciências representa um espaço no qual as atividades são 

realizadas em período de contraturno, podendo ser voltadas ao desenvolvimento de 

projetos, dinâmicas, trabalhos em equipe, isto envolvendo assuntos associados às 

ciências, como temas já consolidados e/ou contemporâneos. Os participantes devem 

se sentir confortáveis ao expor as suas opiniões e conhecimentos prévios, a fim de 

trazer uma situação de troca de significados e experiências (DA SILVA et al., 2008). 

Sendo assim, no decorrer de suas atividades, o Clube deve oferecer ao aluno 

condições de refletir, criticamente, sobre as grandes questões contemporâneas 

(TUTTMAN, CORRÊA e SOUSA, 2003). 

De acordo com Ramalho et al. (2011),  a ideia de um clube de ciências 

vem se alterando com o tempo, antigamente focava em acompanhar os avanços da 

tecnologia, atualmente a ideia é fazer com que o aprendizado em ciências seja 

significativo, sendo de grande importância a relação entre teoria e prática, através de 

processos de investigação que levam em conta o dia a dia de realidades locais e 

regionais e enfatizam a associação da ciência com o aspecto social.  
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Independente das suas orientações, os clubes de ciências possuem 

objetivos principais em comum, como a disponibilidade de espaço e apoio para o 

desenvolvimento da curiosidade, o incentivo à interação com a comunidade, fazendo 

com que o indivíduo reconheça, questione e busque soluções para diversas questões 

da sua realidade, complementando o aprendizado escolar e estimulando a realização 

de ações coletivas, e consequentemente, adotando uma postura crítica (RAMALHO 

et at., 2011).   

Pautados na perspectiva investigativa e de resolução de problemas 

que a literatura vem caracterizando os clubes de ciências, no próximo item 

apresentaremos como ocorreu a implementação do clube, o desenvolvimento das 

atividades e encaminhamentos metodológicos que possibilitaram analisar a motivação 

e a visão acerca do Clube que os alunos apresentaram após o desenvolvimento das 

atividades do primeiro período do clube. 

 

METODOLOGIA: A IMPLEMENTAÇÃO DO CLUBE DE CIÊNCIAS E O PERCURSO 
DE INVESTIGAÇÃO PARA ANALISAR A VISÃO DOS ESTUDANTES  

 

Para analisar se o clube de ciências motivou os alunos participantes 

e em quais aspectos, este relato contou com um questionário aberto de caráter 

qualitativo que será apresentado posteriormente. A situação estudada foi um clube de 

ciências que iniciou suas atividades em 2019. O clube de ciências objeto deste relato 

foi desenvolvido com aulas semanais no período vespertino, em toda aula era 

buscado trazer práticas experimentais para que os alunos conseguissem 

compreender o conteúdo juntamente com a teoria, de maneira a exercitar o seu 

pensamento científico conforme o andamento do clube.  

O Clube de Ciências foi aberto no mês de abril no Colégio Estadual 

Marcelino Champagnat na cidade de Londrina (PR) como atividade de três bolsistas 

do programa Residência Pedagógica - Ciências Biológicas da Universidade Estadual 

de Londrina. A divulgação do clube se deu nos meses anteriores, quando passamos 

nas salas de aula do Ensino Fundamental II para conversar com os alunos e informa-

los sobre as inscrições, os dias de encontros e demais informações. O colégio 

disponibilizou 25 vagas para o clube de ciências que acontecia às 13:20h nas quintas-

feiras no próprio laboratório de ciências.  



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

A proposta inicial era, no primeiro semestre, trazer temas diferentes 

dos vistos na disciplina de ciências e de maneiras mais interativas articulando teoria 

e prática, além de visitas aos museus de anatomia e zoologia da Universidade 

Estadual de Londrina e ao Planetário de Londrina. E no segundo semestre, propor um 

projeto de pesquisa para ser apresentado no final do ano em feira de ciências ou para 

a comunidade escolar.  

No decorrer do clube, que apresentava alunos do 6º ao 8º ano do 

Ensino Fundamental, alunos mais velhos saíram e o clube manteve 11 alunos dos 6º 

e 7º anos. A saída dos alunos do clube pode ser identificada pela diferença de idade 

e desenvolvimento dos estudantes. Como o clube priorizava atividades investigativas, 

porém, para não excluir os alunos mais novos, tais atividades tinham um caráter mais 

lúdico, os estudantes mais velhos começaram a se desinteressar. Esse aspecto foi 

evidenciado por Schroeder e Menezes (2012) que aponta que os aspectos como idade 

e nível de desenvolvimento devem ser considerados em um clube de ciências. 

Como apresentado acima, o clube tem dois eixos de atividades, as do 

primeiro semestre com caráter mais introdutório das atividades do clube, com o 

desenvolvimento de atividades contextualizadas e de resolução de problemas e o 

segundo semestre, que está ocorrendo neste semestre vigente, com as atividades de 

projetos de pesquisa.  

No primeiro semestre os encontros propostos contaram com as 

seguintes temáticas: introdução (o que é a ciência?); paleontologia; protozoologia; 

insetos (polinização e agrotóxicos); etologia; biomas brasileiros; morfologia vegetal; 

extração de DNA; doenças parasitológicas; IST e métodos contraceptivos; 

microbiologia; lixo (poluição); sistemas do corpo humano e escrita científica. As 

temáticas eram abordadas em forma de problematização, em que os alunos eram 

constantemente questionados sobre diversas situações e que ao final do encontro 

poderiam solucionar tais questões de maneira prática e transcrever os métodos e 

resultados de forma científica. A coleta de dados deste trabalho ocorreu no final do 

primeiro semestre, antes do início das atividades de projetos de pesquisa. O 

questionário foi respondido por 7 alunos identificados por letras A (de aluno) seguida 

de números cardinais, exemplo A1, A2 etc. Os estudantes A2 e A4 haviam iniciado a 

participação no clube há poucos dias e não responderam o questionário. 
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No presente momento os alunos do clube estão definindo junto com 

os professores do clube os temas de interesse para o desenvolvimento de projetos de 

pesquisa. 

Para analisar a visão e motivação dos alunos acerca do primeiro 

semestre do clube foi elaborado um questionário aberto com 6 questões: 1. O que 

você gostaria de ter feito no clube e que não foi feito? 2. Qual aula que gostou mais? 

O que aprendeu com ela? 3. Você gostaria de continuar no clube no ano que vem? 

Por quê? Mudaria alguma coisa? 4. O que vocês fazem no clube é ciência? Explique. 

5. Você percebeu diferença entre o clube e as aulas de ciência? Explique. 6. Descreva 

para uma pessoa que não participa do clube como ele funciona e o que fazem durante 

os encontros. 

As respostas ao questionário foram analisadas por meio de análise de 

conteúdo segundo Bardin (2011). Para a apresentação dos dados foram organizadas 

duas unidades de contexto e seis unidades de registro. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O QUE OS ALUNOS PENSAM SOBRE O CLUBE 
DE CIÊNCIAS 
 

 Para a apresentação dos resultados os dados foram organizados 

em duas unidades de contexto. A unidade de Contexto 1 relaciona-se com aspectos 

da motivação dos estudantes com as atividades do curso. A Unidade de Contexto 2 

relaciona-se com noções dos estudantes acerca das atividades do clube. 

 
1. Unidade de Contexto 1: motivação. 

 

Esta unidade de contexto engloba três unidades de registro. 

a) Unidade de Registro 1.1. Esta unidade buscou identificar se os 

estudantes indicariam mudanças nas atividades do clube. Nesta unidade 

5 estudantes indicaram que não mudariam nada, 1 estudante 

acrescentaria um conteúdo específico (A1: Saber sobre o DNA das 

frutas) e 1 acrescentaria mais atividades práticas (A3: Passeios a locais 

científicos, museus). 

b) Unidade de registro 1.2. Esta unidade buscou identificar qual ou quais 

atividades mais motivaram os alunos e se eles indicaram alguma 

aprendizagem. Três estudantes não indicaram alguma atividade 
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específica e 4 indicaram aulas específicas (3 indicações para a aula de 

microrganismos e 1 para a aula sobre insetos) Em relação a 

aprendizagem, quando os estudantes indicavam que aprenderam algo, 

a indicação era generalista ou resumia o tema da aula, como no exemplo 

de A5: sobre as bactérias e fungos, aprender os tipos de bactérias e 

fungos. 

c) Unidade de Registro 1.3. nesta unidade, buscou-se identificar se os 

estudantes tinham interesse em continuar no clube e o motivo. Todos os 

respondentes indicaram que gostariam de permanecer no clube no ano 

seguinte, e duas justificativas foram apontadas, a relação com os 

professores do clube e pela aprendizagem como no exemplo de A6: sim, 

gostaria de continuar porque amei os professores, eles são muito legais 

e adorei as aulas.  

 Os dados apresentados nas unidades de registro permitem 

identificar que as atividades do clube despertaram o interesse dos estudantes por 

temas da ciência e que tanto a proposta metodologia do grupo como a interação com 

os professores foram aspectos motivacionais para os alunos. Esses resultados 

corroboram com Mancuso, Lima e Bandeira (1996) que afirma que em um clube, o 

processo de ensino e aprendizagem ocorre paralelamente a um importante processo 

formativo que se desenvolvem por meio da afetividade. 

 

2. Unidade de Contexto 2: noções dos estudantes acerca das atividades do 
clube.  
 

Nesta unidade de contexto foram organizadas três unidades de 

registro. 

a) Unidade de Registro 2.1. Esta unidade buscou identificar qual a ideia 

que os alunos têm sobre a ciência. Nesta unidade a maioria dos alunos 

relaciona a resposta com as aulas de ciências e não com a ciência. 

Desta forma, seis estudantes não apontam características da ciência e 

apenas o aluno A3 faz uma relação com aspectos da ciência, 

respondendo: Sim, porque você sempre se questiona de alguma coisa e 

aprende muito, seja com as experiências ou com as explicações.   

b) Unidade de Registro 2.2. Nesta unidade buscou-se analisar a diferença 

entre as aulas de ciências regulares e o clube de ciências para os 
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estudantes. Todos os estudantes colocam a diferença entre a disciplina 

de ciências e o clube como as práticas e os experimentos realizados nos 

encontros do clube, indicando que o clube foi uma extensão destas 

aulas, como no exemplo de A6: Sim, porque no clube a gente faz 

experiências e na sala não fazemos e A7: Sim, na aula de ciências não 

tem experiências.  

c) Unidade de Registro 2.3. A última unidade buscou averiguar a 

caracterização do clube segundo seus participantes. Dois estudantes 

descreveram o clube como uma extensão das aulas regulares de 

ciências, como o aluno A1: O clube de ciências é como se fosse um 

reforço para ir mais afundo para aprendermos mais e A6: Ele funciona 

como uma aula de ciência, mas no clube fazemos experiências, durante 

os encontros fazemos experiências e falamos sobre várias coisas. E os 

outros cinco estudantes apontaram uma visão de interatividade do clube 

de ciências, como no exemplo de A5: Lá nós fazemos experimentos 

sobre a ciência, discutimos sobre ela e A9: No clube de ciências fazemos 

experiências e aprendemos a valorizar nosso planeta, além de poder 

sempre fazer descobertas incríveis e fazer experimentos legais. 

Os dados apontados nas últimas unidades de registro indicam que o 

clube de ciências, até então, não conseguiu desenvolver o pensamento científico nos 

participantes, ou seja, não alcançou a ideia de se fazer ciência, apenas de aprender 

o que a ciência faz e replicar alguns experimentos. Por outro lado, permite dizer que 

o clube implementado foi capaz de trazer novas interações e motivações aos alunos, 

estabelecendo uma dinâmica diferente das aulas tradicionais. Estes resultados estão 

de acordo com as afirmações já apresentadas por da Silva et al. (2008) sobre a 

promoção de um novo ambiente de troca de conhecimentos e com os objetivos de um 

clube de ciências citados por Do Santos (2010) como oferecer espaço e suporte para 

aprofundamento das curiosidades dos alunos e complementar o aprendizado escolar. 

 

CONCLUSÕES: O CLUBE DE CIÊNCIAS E SEU PAPEL NA FORMAÇÃO DOS 
ESTUDANTES 
  

A formação de um Clube de Ciências em uma escola que não tem a 

cultura de oferecer atividades investigativas é um desafio que pode ter muitos 
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obstáculos. Ao iniciar tais atividades adentrou-se em um terreno de incertezas da 

viabilidade do desenvolvimento do projeto. 

Ao longo das semanas do clube notou-se que a proposta além de 

viável despertou nos alunos interesse pelos temas apresentados bem como o 

interesse em participar das atividades previstas. 

A análise das respostas dos alunos mostrou que, em relação à 

motivação a proposta do clube teve papel significativo em despertar e manter os 

alunos no grupo. Salientamos que o grupo perdeu parte dos participantes e tal 

diminuição teve sua causa identificada logo no início. A diferença de idades e 

interesses pode ser um obstáculo para professores, assim como apontado por 

Schroeder e Menezes (2012). Sobre aspectos motivacionais, a maioria dos alunos 

disse que não mudaria alguma coisa no clube, possivelmente porque eles ainda 

enxergam o clube como uma extensão da disciplina de ciências, um aluno disse que 

gostaria de saber mais sobre o DNA das frutas, isto em decorrência de uma aula 

prática onde pretendia-se extrair o DNA de uma banana, que não ocorreu, outro aluno 

sugeriu mais visitas à museus e outros locais científicos, tais atividades estavam 

previstas no cronograma do clube, porém, ocorreram imprevistos que impossibilitaram 

a sua realização até o momento.  

A aula mais mencionada como motivacional pelos alunos foi sobre 

microrganismos, provavelmente porque a aula teve um caráter bem dinâmico e que 

envolveu a participação de todos os alunos na realização dos experimentos, sendo a 

visualização dos resultados feita na semana seguinte, despertando a curiosidade dos 

estudantes. Outra aula que também foi mencionada foi sobre insetos, onde gavetas 

entomológicas da Universidade Estadual de Londrina (UEL) foram levadas para o 

laboratório, a fim de que os alunos observassem a diversidade dos grupos de insetos. 

Os demais estudantes não mencionaram alguma aula específica como motivacional.  

Todos os alunos que ainda participam demonstraram interesse em 

continuar no clube no próximo ano, sendo como um fator motivacional a interação 

aluno-professor, que foi muito bem sucedida, permitindo que ambos conseguissem ter 

uma comunicação maior do que, geralmente, se observa em sala de aula regular, 

possivelmente devido ao número reduzido de alunos. Um dos obstáculos enfrentados 

foi a ideia que grande parte dos alunos tem de que o Clube de ciências era um reforço 

ou apenas uma extensão da disciplina de ciências durante o contraturno. Desta forma, 

o clube de ciências não levou os alunos a alcançar a visão de fazer ciência a partir 
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dos métodos de investigação trabalhados, mas levou motivação e novas interações 

com a ciência. Entretanto, é necessário considerar que as atividades investigativas 

estão ocorrendo no semestre vigente e pode-se considerar que as respostas dos 

alunos serão diferentes quando o questionário for respondido no final do ano. 

Consideramos que o Clube implementado no início de 2019 já 

apresenta indicativos positivos dentro da cultura da Escola e também aspectos 

positivos relacionados as atividades propostas.  
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