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   RESUMO 

Neste artigo apresentamos uma revisão bibliográfica acerca das dissertações e teses que abordam o tema 
Clube de Ciências disponíveis no portal da CAPES e do Banco Nacional de Dissertações e Teses. O tema 
“Clube de Ciências” remonta a década de setenta, quando já tinham sido implantados no Brasil, porém, 
percebe-se uma defasagem de pesquisas e de um arcabouço teórico sobre a temática em questão nas 
últimas décadas. A pesquisa objetiva compreender os caminhos percorridos pelas pesquisas recentes de 
dissertações e teses, ressaltando que teses não foram encontradas que abordem os clubes de ciências, 
apenas vinte e uma dissertações. Os resumos das dissertações foram analisados com base na análise de 
conteúdo de Lauren Bardin, a fim de compreender as estruturas organizadas nos clubes já existentes como 
também suas características, potencialidades, relação professor-estudantes e suas limitações. Por meio 
desta pesquisa de revisão bibliográfica será possível engrandecer e definir os caminhos e especificidades 
dos clubes no Brasil.  

PALAVRAS-CHAVES: Ensino de Ciências; Ensino Fundamental; Pesquisa qualitativa.  
 

1 INTRODUÇÃO  
 

 A fim de potencializar a Alfabetização Científica nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental compreende-se a importância da organização de um Clube de Ciências, 
este que para Behrendt (p. 82, 2017) “são organizações ou programas destinados a 
proporcionar aos estudantes oportunidades de explorar e participar diretamente em 
atividades relacionadas à ciência”. Cada clube é diferente definido pela sua finalidade e 
metas. Um efetivo programa de Clube de Ciências tem a capacidade de desenvolver nos 
alunos o sentimento de investigação, para desenvolver os interesse pessoais, 
experiência, e entusiasmo - fundamental para a aprendizagem de ciências das crianças 
na escola ou em outras configurações - que também podem estar vinculadas para 
posterior escolha educacional e de carreira (BEHRENDT, 2017).  
 Os Clubes de Ciências apresentam grande importância por proporcionar um 
ambiente investigador desenvolvem atividades de aprendizagem que conecta os 
estudantes com a ciência por meio de atividades participativas não encontradas na sala 
de aula. Para Mancuso (1996 apud SEDIC, 1994, p.12), 
 

O Clube de Ciências é o lugar de encontro de quatro variáveis: Estrutura cognitiva 
e afetiva dos jovens, 

✓ Em um ambiente que os contém, 
✓ Em um contato direto com o objeto de estudo, 
✓ Com o apoio de mediadores, 

que promovem e perseguem uma interação fecunda e plausível buscando 
converter-se em uma experiência de aprender a aprender (MANCUSO, 1996 apud  
SEDIC, 1994, p.12). 

  
 Sendo assim, pretende-se por meio desta pesquisa de revisão bibliográfica acerca 
do tema Clubes de Ciências, diagnosticar os caminhos percorridos pelos pesquisadores 
que abordam a implantação ou o funcionamento dos clubes em diversas áreas de ensino, 
como Ensino Fundamental Anos Iniciais/Finais e Ensino Médio. Por meio disto, 
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objetivamos potencializar as pesquisas com enfoque nos clubes de ciências no estado do 
Paraná, através da implantação de um clube de ciências para estudantes dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental.   
 
2 METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

 Esta pesquisa possui uma abordagem qualitativa, o corpus da análise se constitui 
com base na investigação dos resumos das dissertações encontradas nos bancos de 
dados da CAPES e da BNDT, utilizando como descritor o tema “Clube de Ciências”. 
Desta análise construímos uma base de dados de vinte e uma dissertações que abordam 
a temática, porém, durante a pesquisa não encontramos teses a respeito dos clubes.   O 
tratamento dos dados da pesquisa será realizado por meio de Análise do Conteúdo de 
Lauren Bardin (1977), em especial a análise temática, este que é descrito como um 
conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdos das mensagens. O método é 
composto por cinco etapas: a organização da análise; a codificação de resultados; a 
categorização; e por fim, as inferências. 

a) Organização da análise: Se configura em torno de três pólos cronológicos: a pré-
análise; a exploração do material; e o tratamento dos resultados, a inferência e a 
interpretação. Nesta etapa, definimos o corpus e realizamos o tratamento dos 
resultados obtidos por meio da interpretação; 

b) Codificação: Corresponde a uma transformação dos dados brutos do texto. Esta 
organização compreende três escolhas: o recorte, em que definimos as unidades de 
sentido; a enumeração; e a classificação e a agregação, em que definimos as 
categorias (BARDIN,1977). 

c) Categorização: É uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 
conjunto, chamados nesta pesquisa de temas. As categorias são rubricas ou classes, 
as quais reúnem um grupo de elementos sob um título genérico (BARDIN, 1977). 

d) Inferência: Produzir inferências em análise de conteúdo significa embasa-las com 
pressupostos teóricos de diversas concepções de mundo (BARDIN, 1977). 
 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 
 Nesta seção apresentamos a discussão da análise de conteúdo dos resumos das 
dissertações com a temática “Clube de Ciências”. Para organização desta análise 
revisitamos o referencial teórico adotado e as categorias elencadas. Será apresentado 
primeiramente em um quadro contendo três colunas, os temas, as categorias e o número 
de unidades de sentido. Posteriormente, cada tema, com suas categorias esta organizado 
em um quadro especificando quais dissertações pertence a cada unidade de sentido. 
 
Quadro 1 - Resumo dos temas, categorias e número de unidades de sentido obtidas na análise 
das dissertações 

TEMA CATEGORIAS Nº DE UNIDADES 
DE SENTIDO 

4.1 -- CARACTERÍSTICAS 
DO CLUBE DE 
CIÊNCIAS 

4.1.1 Espaço de aprendizagem 
coletiva 

02 

4.1.2 Boa ferramenta educacional  05 

4.1.3 Avançar nos conhecimentos 
científicos 

05 

4.1.5 Interdisciplinaridade 02 

4.1.6 Diferentes estratégias 04 
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didáticas (jogos; experimentação; 
leituras; ludicidade) 

4.2 – POTENCIALIDADES 
DO CLUBE DE CIÊNCIAS 

4.2.1 Atividades investigativas, 
experimentação e argumentação 

07 

4.2.2 Melhora no desempenho 
educacional dos estudantes 

06 

4.2.3 Potencialização da 
Alfabetização Científica 

05 

4.2.4 Fomenta a Divulgação 
Científica 

02 

4.3 – RELAÇÕES DOS 
PROFESSORES E 
ESTUDANTES COM O 
CLUBE 

4.3.1 Melhoria das habilidades 
educacionais pela relação 
dialógica professor-aluno e aluno-
aluno 

 
03 

4.3.2 Estudantes como cientistas 
em potencial 

01 

4.3.3 Importância dos professores 
no funcionamento do clube 

03 

4.4 – OBSTÁCULOS DOS 
CLUBES DE CIÊNCIAS 

4.4.1 Ausência de laboratórios 01 

4.4.2 Educação científica 
descontextualizada 

01 

4.4.3 Dificuldades dos professores 
em relação aos estudantes e ao 
local do clube 

01 

Fonte: Dados da Pesquisa  

 Todos os temas são apresentados individualmente em seus respectivos quadros, 
compostos de três colunas, sendo que, na primeira coluna, é destacado o título do tema; 
na segunda, as categorias; e, na terceira, apontamos as unidades de sentido que 
permitiram a organização dos temas, ou seja, identificamos a dissertação que se referiu 
ao assunto. Assim, o código apresentado na coluna – por exemplo, D1 – significa que o 
trecho destacado esta presente na dissertação chamada de um.  

4.1 TEMA 1: CARACTERÍSTICAS DO CLUBE DE CIÊNCIAS 

 Este tema identifica as representações das características e objetivos que cada 
pesquisador ao desenvolver atividades ou ao implantar um Clube de Ciências tem como 
de grande importância. Justificamos a presença desta categoria, pois, cada clube possui 
suas especificidades, é diferente definido pela sua finalidade e metas.  
 Um efetivo programa de Clube de Ciências tem a capacidade de desenvolver nos 
alunos o sentimento de investigação, para desenvolver os interesses pessoais, 
experiência, e entusiasmo - fundamental para a aprendizagem de ciências das crianças 
na escola ou em outras configurações - que também podem estar vinculadas para 
posterior escolha educacional e de carreira (BEHRENDT, 2017).  
 Portanto, com base nas descrições nas dissertações podemos perceber como se 
desenvolvem os Clubes de Ciências no Brasil. No quadro 2, encontram-se as categorias 
que identificam as características abordadas pelos pesquisadores. 
 
Quadro 2 - Categorias e unidades de sentidos obtidas das análises dos resumos das dissertações 
com relação às características elencadas por cada pesquisador; 

TEMA CATEGORIAS UNIDADES DE 
SENTIDO 

4.1 - CARACTERÍSTICAS 4.1.1 Espaço de aprendizagem D1, D2 
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DO CLUBE DE CIÊNCIAS coletiva 

4.1.2 Boa ferramenta educacional  D4, D5, D8, D14 

4.1.3 Avançar nos conhecimentos 
científicos 

D7, D9, D10, D16, 
D17 

4.1.4 Interdisciplinaridade D16, D18 

4.1.5 Diferentes estratégias 
didáticas (jogos; experimentação; 
leituras; ludicidade) 

D11, D12, D15, D21 

Fonte: Dados da Pesquisa 

4.1.1 Espaço de aprendizagem coletiva 
 Para dois pesquisadores o Clube de Ciência possibilita construir um espaço de 
aprendizagem coletiva, visto que, há compartilhamento de ideias e projetos durante o 
processo de problematização dentre os membros participantes. Além disso, conforme a 
descrição, um espaço que possibilita novas interações, torna-se um espaço de 
coletividade. 

[...] o objetivo deste trabalho foi realizar a implantação de um Clube de Ciências 
nas Escolas do Campo como ferramenta complementar para o ensino de ciências, 
sendo este um espaço democrático de aprendizagem coletiva que possa contribuir 
na comunidade escolar e na formação dos sujeitos, tornando-os cidadãos 
atuantes na sociedade em que estão inseridos. (D1, dissertação um). 

Ao longo dos encontros, foi possível observar o estabelecimento de novas 
relações pelos educandos a partir de experimentos, debates e questionamentos 
dos monitores e colegas. (D2, dissertação dois). 

 Sendo assim, as duas dissertações abordam um espaço coletivo por meio de 
diferentes concepções, mas que ressaltam a importância da coletividade dentro de um 
espaço escolar, independente de ser um Clube de Ciências. Assim, Mancuso (1996 apud 
SECAB/ UNESCO, 1985) descreve está importância por meio do trabalho de grupo, “[...] 
oferecer um ambiente propício para dialogar e compartilhar as experiências e inquietudes 
de seus membros; facilitar o sentido de pertinência e identidade para o trabalho de grupo” 
(SECAB/UNESCO, 1985, p.16).  

4.1.2 Boa ferramenta educacional 
 Um dos resultados compreendidos por alguns pesquisadores relacionou a 
participação dos estudantes aos Clubes, como potencializador do envolvimento e 
desenvolvimento cognitivo dos participantes. Não substituindo o espaço escolar, mas 
segundo Pastoriza (2016) “[...] uma maneira diferenciada de lidar com o tempo, o espaço 
e a forma de se produzirem saberes e conhecimentos e, nesse conjunto, experiências em 
nossas escolas”.  

 [...] por não oferecer procedimentos automáticos para a resolução de um 
problema de forma imediata, pelo contrário, oportuniza aos estudantes analisarem 
situações novas, como coleta de dados e testes de hipóteses discutidas entre 
grupo. (D4, dissertação quatro). 

[...] importantes ferramentas que auxiliam na compreensão e contextualização de 
conceitos científicos da ciência/biologia. (D5, dissertação cinco). 

A partir dos resultados encontrados nessa pesquisa, recomenda-se a 
implementação de mais clubes de ciências na educação básica. Uma vez que 
esses espaços podem contemplar situações que propiciam elementos de uma 
formação que são importantes na contemporaneidade [...]. (D8, dissertação oito).  

[...] os projetos podem constituir um meio para formar cidadãos planetários, 
embasados para discutir sobre a sustentabilidade, capazes de desenvolver o uso 
de recursos virtuais, possibilitando uma visão integradora com possibilidade do 
exercício da ação e reflexão sobre o seu contexto, conforme assunção dessa 
pedagogia. (D14, dissertação quatorze).  
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 Sendo assim, apesar de existirem poucas pesquisas acerca dos Clubes de 
Ciências no Brasil, estes relatos possibilitam compreender a importância da organização 
de grupos de estudantes em um clube onde sua curiosidade natural sobre a ciência 
poderá ser incentivada. 

4.1.3 Avançar nos conhecimentos científicos 
 Um dos objetivos das escolas é a mediação do conhecimento científico. Para os 
clubes é um alicerce importante desenvolvido por meio de diferentes linguagens e 
recursos didáticos. Segundo Mancuso (1996), o objetivo dos clubes “parece estar 
centrada na fundamentação dos conhecimentos científicos e tecnológicos, como uma 
preparação para a evolução da sociedade dos homens, alicerçada na preservação da 
natureza e na solução de problemas da população”.  
 

[...] quando os estudantes estão desenvolvendo projetos de investigação científica 
no Clube de Ciências, demonstraram maior envolvimento com os estudos, maior 
aquisição de conhecimentos científicos, maior autonomia intelectual e, também, 
maiores habilidades e atitudes sociais críticas e reflexivas. (D7, dissertação sete). 

As análises dos dados nos mostraram um desenvolvimento conceitual científico, 
ainda na forma sincrética. A forma como foram mediados pela professora trouxe 
contribuições significativas sobre a forma de aprender, facilitando ou até mesmo 
desafiando as crianças para o desenvolvimento do pensamento conceitual. (D9, 
dissertação nove). 

A presente pesquisa procura estabelecer relações entre o conhecimento 
comunitário e o conhecimento científico no que tange à leitura de mundo dos 
estudantes [...]. (D10, dissertação dez).  

A participação dos alunos em um Clube de Ciências representa uma oportunidade 
de desenvolver sua curiosidade e seu espírito científico. (D16, dissertação 
dezesseis). 

De modo geral o Clube de Ciências apresenta-se como uma alternativa para a 
melhoria da educação científica de seus participantes [...]. (D17, dissertação 
dezessete).  

4.1.4 Interdisciplinaridade 
 Compreendemos que o termo interdisciplinaridade abrange as práticas 
pedagógicas e científicas dos clubes de ciências, visto que, estes buscam articular os 
conteúdos a vivência cotidiana dos estudantes. Para Vaideanu (2006), a 
interdisciplinaridade, como modalidade de conceber os conteúdos e as aprendizagens 
escolares, se inscreve na linha de um esforço para melhor articular a escola e a vida, a 
aprendizagem e a aplicação do que é aprendido, já que, para passar da teoria à prática, a 
situações concretas, o aluno tem necessidade de uma abordagem interdisciplinar. 
 

Também faz-se uma abordagem sobre a interdisciplinaridade e a importância de 
experimentação [...] o questionário final permitiu verificar que o Clube contribuiu 
para o desenvolvimento dos alunos numa perspectiva de interdisciplinaridade e 
aprendizagem significativa, através de mudança no pensamento e nas atitudes 
dos participantes. (D16, dissertação dezesseis). 

O principal objetivo do Clube é o de atender o público infantil e jovem que 
frequenta a Casa da Ciência, ajudando-os a estabelecer relações entre suas vidas 
cotidianas e as Ciências, a Arte, e as Culturas, por meio de projetos pedagógicos 
interdisciplinares. (D18, dissertação dezoito). 

 Por conseguinte, com base no relato da D16 ao realizar projetos interdisciplinares 
os estudantes potencializaram seus conhecimentos e pensamentos acerca das diversas 
áreas do conhecimento. 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

4.1.5 Diferentes estratégias didáticas (jogos; experimentação; leituras; ludicidade) 
 Um clube de ciências possibilita a realização de diversas atividades que priorizem o 
desenvolvimento dos estudantes por meio de diversos recursos didáticos. Como exemplo, 
podem ser realizadas atividades de exploração, de construção, de investigação; leituras e 
discussões de temas de interesse; excursões científicas; sessões literárias; campanhas, 
hortas, jardins; atividades experimentais em redescoberta, problemas, projetos de 
investigação; gincanas científicas; elaboração de materiais alternativos de laboratórios 
com sucatas; elaboração e confecção de jogos de Ciências e Matemática; entre outros 
(MANCUSO, 1996).  

A investigação permitiu concluir que o uso das diversas estratégias desenvolvidas 
durante uma Unidade de Aprendizagem favoreceu e motivou os alunos no 
processo de construção de saberes [...]. (D11, dissertação onze). 

[...] as atividades desenvolvidas pelo Clube promoveram diversas discussões 
sobre a ciência favorecendo a ruptura de estereótipos, [...] estimularam a 
percepção da natureza e da ciência presente em suas vidas cotidianas, refletiram 
de modo positivo na vida escolar dos alunos [...]. (D12, dissertação doze). 

[...] aperfeiçoar uma ferramenta lúdica de ensino, [...] a montagem de Clubes de 
Ciências e a utilização de jogos de tabuleiro são boas estratégias para o 
aprendizado e divulgação de ciências tanto na formação do professor das séries 
iniciais quanto com os próprios alunos. (D15, dissertação quinze). 

Este trabalho utiliza as atividades lúdicas no ensino de ciências para o 
desenvolvimento de competências, nos alunos do Ensino Médio de uma escola da 
rede pública. (D21, dissertação vinte e um). 

4.2 TEMA 2: POTENCIALIDADES DO CLUBE DE CIÊNCIAS 
 

 Este tema pretende descrever como se estruturam e edificam os Clubes de 
Ciências nas dissertações analisadas. As potencialidades esperadas do clube aos 
estudantes participantes caracterizam-se pelo desenvolvimento de habilidades e 
potencialidades do pensamento e raciocínio lógico, aprender a observar, pensar, elaborar 
conceitos, estabelecer comparações, pensamento científico e desenvolvimento do senso 
crítico (MANCUSO, 1996).  
 Portanto, ao analisar as categorias construídas percebemos a importância das 
atividades investigativas, de experimentação e argumentação, pois esta categoria 
apresenta a maior quantidade de unidades de sentido de toda análise de conteúdo. No 
quadro 3, encontram-se as categorias que identificam as potencialidades abordadas pelos 
pesquisadores. 

Quadro 3 - Categorias e unidades de sentidos obtidos das análises dos resumos das dissertações 
com relação aos pontos positivos elencados por cada pesquisador 

TEMA CATEGORIAS UNIDADES DE 
SENTIDO 

4.2 - POTENCIALIDADES 
DO CLUBE DE CIÊNCIAS 
 

4.2.1 Atividades investigativas, 
experimentação e 
argumentação 

D3, D4, D5, D6, D7, 
D8, D9, D16 

 

4.2.2 Melhora no desempenho 
educacional dos estudantes 

D11, D12, D14, D18 
 

4.2.3 Potencialização da 
Alfabetização Científica 

D5, D10, D13, D14, 
D20 

4.2.4 Fomenta a Divulgação 
Científica 

D12, D15 

Fonte: Dados da pesquisa 
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4.2.1 Atividades investigativas, experimentação e argumentação 

 O ensino investigativo, experimental e a argumentação possibilitam um novo olhar 
acerca do ensino de ciências, reconfigurando o ensino tradicional pautado em conteúdos 
programáticos estagnados. Os clubes de ciências possibilitam segundo Mancuso (1996), 
“vivências de situação experimentais, manuseio de material; adquire conhecimento 
através da investigação”.  
 

[...] a transformação das aulas de Ciências centradas no trabalho do professor 
para práticas educativas que mobilizem o trabalho cooperativo e investigativo com 
as crianças; a transformação das aulas de Ciências em que o conhecimento fica 
restrito ao coletivo da turma para sua socialização e compartilhamento com outros 
interlocutores. (D3, dissertação três). 
 
Esta pesquisa intenciona analisar como as interações discursivas constituídas nas 
dinâmicas de práticas investigativas no Clube de Ciências “Prof. Dr. Cristovam 
W.P. Diniz” conduzem ao conhecimento científico. (D4, dissertação quatro). 
 
O Clube de Ciências Forenses teve por finalidade resgatar estes conectivos 
essenciais entre a ciência-vivência, além de proporcionar aos alunos momentos e 
o espaço para que pudessem ser desenvolvidas atividades investigativas. (D5, 
dissertação cinco). 
 
[...] aplicamos uma sequência de ensino baseada nas etapas da experimentação 
investigativa, na qual identificamos, em nossas intervenções como professora-
monitora, os propósitos pedagógicos e epistemológicos expressados para 
favorecer a argumentação entre os estudantes. (D6, dissertação seis).  
 
Permeando todas as atividades propostas, o pensar sistêmico esteve presente na 
essência do clube de ciências investigado. (D8, dissertação oito). 
 
Os resultados da nossa investigação mostram que quando os estudantes estão 
desenvolvendo projetos de investigação científica no Clube de Ciências, 
demonstraram maior envolvimento com os estudos, maior aquisição de 
conhecimentos científicos, maior autonomia intelectual e, também, maiores 
habilidades e atitudes sociais críticas e reflexivas. (D7, dissertação sete). 
 
A abordagem, de cunho qualitativo, baseou-se na análise teórico reflexiva, 
denominada pesquisa-ação, com caráter investigativo e reflexivo. Para o 
procedimento de análise, também consideramos o método investigativo da 
pesquisa sociocultural [...]. (D9, dissertação nove). 
 
Também faz-se uma abordagem sobre a interdisciplinaridade e a importância da 
experimentação. (D16, dissertação dezesseis). 

 
 Sendo assim, por meio do ensino investigativo e da experimentação investigativa 
que podemos potencializar a alfabetização científica nas escolas, através dos Clubes de 
Ciências, despertando novos horizontes ao ensino de ciências. 
 
4.2.2 Melhora no desempenho educacional dos estudantes 
 Um resultado abordado por alguns pesquisadores é o desenvolvimento dos 
estudantes em diferentes âmbitos educacionais após a participação no clube. Dentre as 
vantagens da participação das crianças no clube apresenta-se a melhora na 
comunicação; envolvimento do aluno em questões sociais; desenvolve a criatividade; 
aumento da autoconfiança (MANCUSO, 1996). 

 
[...] contribuição que um Clube de Ciências pode proporcionar para a formação 
ativa, crítica, e consciente dos estudantes. (D11, dissertação onze). 
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[...] melhora do rendimento escolar entre alunos de uma escola da rede pública 
municipal da capital do Rio de Janeiro. (D12, dissertação doze).  
 
[...] projetos podem constituir um meio para formar cidadãos planetários, 
embasados para discutir sobre a sustentabilidade, capazes de desenvolver o uso 
de recursos virtuais, possibilitando uma visão integradora com possibilidade do 
exercício da ação e reflexão sobre o seu contexto, conforme assunção dessa 
pedagogia. (D14, dissertação quatorze). 
 
[...] apesar das condições adversas de suas vidas em relação a aspectos 
econômicos, sociais e culturais, o capital social (interno e externo) baseado na 
família e na escola possibilita que as crianças tenham algumas vantagens que 
permitem seu acesso as práticas culturais no modo cultivado, promovendo 
aspectos do desenvolvimento global e escolar. (D18, dissertação dezoito).  
 

4.2.3 Potencialização da Alfabetização Científica 
 A alfabetização científica permeia a formação do indivíduo permitindo-o resolver 
problemas do seu dia a dia, levando em conta os saberes próprios das Ciências e as 
metodologias de construção do conhecimento próprias do campo científico (Sasseron; 
Carvalho, 2017). Visto a sua importância, organizamos uma categoria a fim de demonstrar 
a importância desta para a construção do conhecimento. 

 
Esse processo está relacionado diretamente à promoção da alfabetização 
científica. De um olhar mais específico, questionamos: como o Clube de Ciências 
Forenses poderia contribuir no desenvolvimento da alfabetização científica de 
alunos do Ensino Fundamental II? (D5, dissertação cinco). 
 
Por isso é proposto o letramento científico que, dentre diversos fatores, prioriza 
um processo de aprendizagem através da vivência, e da aproximação do aluno e 
seu objeto de estudo, a vida cotidiana. (D10, dissertação dez). 
 
[...] identificar e analisar as contribuições de um Clube de Ciências para o 
processo de alfabetização científica dos estudantes envolvidos do ponto de vista 
dos professores [...] os dados mostraram que os professores envolvidos 
apresentaram dificuldades na proposição de atividades com foco na alfabetização 
científica [...]. (D13, dissertação treze). 
 
Esta pesquisa se propôs analisar os aspectos pedagógicos de um clube de 
ciências buscando indícios de práticas pedagógicas inovadoras voltadas para a 
alfabetização científica [...] os resultados apontaram indícios da promoção da 
alfabetização científica proporcionada pelos projetos e atividades com enfoque 
CTSA. (D14, dissertação quatorze). 
 
Este trabalho tem como objetivo relacionar os projetos do Clube de Ciências de 6º 
e 7º anos do ensino fundamental II de uma instituição de ensino privada com os 
processos de alfabetização científica que o permeiam, que colaboram para o 
aprendizado dos alunos participantes de conceitos científicos e a aplicação destes 
[...]. (D20, dissertação vinte). 

 
 Portanto, “como decorrência disso, o aluno deve ser capaz de tomar decisões 
fundamentadas em situações que ocorrem em seu redor e que influenciam, direta ou 
indiretamente, sua vida e seu futuro” (Sasseron; Carvalho p.11, 208). 
 
4.2.4 Fomenta a Divulgação Científica 
 A divulgação da Ciência apresenta-se em espaços de educação formal e não-
formal como o clube de ciências, pois esta “busca uma linguagem devidamente  acessível 
– em oposição aos jargões e às fórmulas freqüentes na linguagem científica e em geral 
restritos aos especialistas de determinada área” (CIÊNCIA HOJE, 1982, p.6 apud 
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MASSARANI, 1998, p.19), ou seja, estes são os objetivos do clube, demonstrar a ciência 
por um novo olhar desmistificador.  
 

O objetivo desta pesquisa é relatar como um clube de ciências pode ser um 
mecanismo de divulgação científica [...]. (D12, dissertação doze). 
 
[...] Esta ferramenta é um jogo de tabuleiro, que foi adequado a todas as faixas 
etárias e, ainda, inserido questões de biotecnologia, visando à divulgação 
científica através do método de aprendizagem baseado em jogos (Game-Based 
Learning). (D15, dissertação quinze). 
 

 Sendo assim, a divulgação da ciência é um tema importante a ser abordado nos 
clubes, porém, como percebe-se ao realizar as análises  das dissertações apenas duas 
abordam o interesse desta divulgação.  
 
4.3 TEMA 3: RELAÇÕES DOS PROFESSORES E ESTUDANTE COM O CLUBE 

 
 A convivência do dia a dia escolar entre os membros que constituem este espaço, 
professores, alunos, equipe pedagógica, pais, comunidade externa, necessitam 
apresentar uma harmonia a fim de fomentar o desenvolvimento do ensino e 
aprendizagem dos estudantes. Os clubes de ciências por serem realizados do período de 
contra turno escolar possibilitam um espaço de aprendizagem coletiva melhorando o 
relacionamento entre professor e estudante.  
 De acordo com Mancuso (p. 74, 1996), os professores e estudantes participantes 
destes projetos demonstram “facilidade de interação; enriquecimento de convivência; 
integração aluno-professor facilita a aprendizagem mútua, troca de experiências”. Por 
conseguinte, ao realizar a análise percebemos a importância ressaltada nas pesquisas 
sobre a interação e o relacionamento entre os professores e os estudantes, sendo uma 
possível alavanca para um melhor desempenho.  

Quadro 4 - Categorias e unidades de sentidos obtidas das análises dos resumos das dissertações 
acerca da relação dos professores e dos alunos com o Clube elencadas por cada pesquisador 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
4.3.1 Melhoria das habilidades educacionais pela relação dialógica professor-aluno 
e aluno-aluno 
 O processo de ensino-aprendizagem sofre influências da relação entre professor-
aluno, pois nessa dinâmica relacional é preciso considerar a complexidade entre o 
pessoal e o social, só compreendidos no contexto de influências que surgem em cada 
experiência intersubjetiva (TUNES, TACCA e JUNIOR, 2005). 

 
Podemos concluir que tais habilidades são devidas ao despertar do espírito 
investigativo surgido das interações dialógicas entre estudantes interessados e 

TEMA CATEGORIAS UNIDADES DE 
SENTIDO 

4.3 - RELAÇÕES DOS 
PROFESSORES E 
ESTUDANTES COM O 
CLUBE 
 

4.3.1 Melhoria das habilidades 
educacionais pela relação 
dialógica professor-aluno e aluno-
aluno 

D7, D8, D9 
 

4.3.2 Estudantes como cientistas 
em potencial 

D15 
 

4.3.3 Importância dos professores 
no funcionamento do clube 

D17, D19, D21 
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curiosos e professores que instigaram situações problematizadoras.(D7, 
dissertação sete).  
 
Na perspectiva interpessoal, o exercício e estímulo do respeito e da paciência nos 
estudantes participantes em suas relações com os demais colegas foram 
evidenciados. (D8, dissertação oito). 
 
A forma como foram mediados pela professora trouxe contribuições significativas 
sobre a forma de aprender, facilitando ou até mesmo desafiando as crianças para 
o desenvolvimento do pensamento conceitual [...] percebemos que um dos fatores 
que influenciou a construção dos conhecimentos científicos contou com a 
mediação da professora, pela ação dialógica que estabeleceu com a turma e das 
crianças entre si. (D9, dissertação nove). 
 

4.3.2 Estudantes como cientistas em potencial 
 O desenvolvimento de projetos extraclasse como os Clubes de Ciências podem 
despertar o interesse dos estudantes pela pesquisa científica. Dentre os objetivos do 
clube pode-se possibilitar a vivência do método científico e do rigor científico, como 
também, preparar os estudantes para a evolução científica e tecnológica (MANCUSO, 
1996).  

A curiosidade inerente na criança faz dela um cientista em potencial, no entanto, o 
que irá determinar a sua trajetória na ciência serão as oportunidades e estímulos 
que encontrar no caminho. (D15, dissertação quinze). 
 

 Assim, ressaltando a importância desta categoria a fim de demonstrar a 
importância da pesquisa acadêmica científica, muitas vezes pouco valorizada dentro do 
meio social. 
 
4.3.3 Importância dos professores no funcionamento do clube 
 As atividades exercidas pelo professor, seu relacionamento com os alunos em sala 
de aula, é expresso pela relação que ele tem socialmente e culturalmente, “é o modo de 
agir do professor em sala de aula, mais do que suas características de personalidade que 
colabora para uma adequada aprendizagem dos alunos (ABREU & MASETTO , 1990, p. 
115). 

Percebemos, também, que os estudantes ainda são curiosos e estão em busca do 
conhecimento, mas precisam ser incentivados pelos professores coordenadores. 
(D17, dissertação). 
 
[...] ressaltando-se o empenho e comprometimento do professores coordenadores 
que sempre procuram fazer o melhor possível. (D19, dissertação dezenove). 
 
Finalmente, conclui-se que o professor deve sempre inovar e procurar se 
qualificar. (D21, dissertação vinte e um). 

 
4.4 TEMA 4: OBSTÁCULOS DOS CLUBES DE CIÊNCIAS 

 
 Durante a organização de projetos e atividades escolares perpassamos por 
algumas limitações que necessitam ser repensadas para continuação das atividades do 
Clube de Ciências, por isso a importância desta categoria findando a análise, a fim de nos 
possibilitar compreender como se comporta o funcionamento dos clubes de ciências 
dentro das suas limitações e potencialidades. 
 Mancuso (p. 67, 1996) destaca algumas dificuldades encontradas ao implantar um 
clube nas escolas: “espaço físico para o funcionamento do Clube; má formação dos 
professores; desinteresse dos alunos; resistência dos professores as aulas práticas”.   
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Quadro 5 - Categorias e unidades de sentidos obtidos das análises dos resumos das dissertações 
com relação aos obstáculos encontrados nas atividades do Clube de Ciências elencadas por cada 
pesquisador 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

4.4.1 Ausência de laboratórios e dificuldade no ensino de ciências 
 As escolas principalmente do Ensino Fundamental Anos Iniciais não apresentam 
uma laboratório de ciências que possibilite desenvolver atividades de experimentação por 
investigação. Sendo assim, os Clubes de Ciências implantados se caracterizam por 
serem desenvolvidos nos Anos Finais do Ensino Fundamental e com mais frequência no 
Ensino Médio, estes que acabam tornando-se uma alternativa em potencial para 
utilização dos laboratórios disponíveis.  
 

Este estudo apresenta uma pesquisa sobre a ausência de laboratórios de ciências 
nas Escolas do Campo, o impacto que a falta deles causa na aprendizagem do 
ensino de ciências e que alternativas podem ser utilizadas para a melhoria da 
qualidade deste ensino. (D1, dissertação um). 
 

 Sendo assim, como alternativa para a ausência dos laboratórios julga-se 
importante a implantação de Clubes de Ciências que busquem desenvolver atividades 
que despertem novos olhares para o ensino de ciências, como também a conscientização 
da importância dos laboratórios nas escolas.  

 
4.4.2 Educação científica descontextualizada 
 Todos os conteúdos programáticos tanto nas escolas, como nos clubes necessitam 
estar relacionados à comunidade em que estão inseridos e com as especificidades do 
grupo de estudantes que participa. Além disso, é de suma importância que o clube 
promova ações que despertem interesse científico nos integrantes da sociedade.  
 

Algumas perspectivas relatadas apontam para o aprimoramento da educação 
científica, muito embora essas perspectivas não foram aprofundadas e, em alguns 
casos, pareceram descontextualizadas. (D19, dissertação dezenove). 
 

4.4.3 Dificuldades dos professores em relação aos estudantes e ao local do clube 
 A parceria com as escolas é de grande importância para organização do clube, 
principalmente para a disponibilidade de um espaço físico adequado e que possua um 
suporte para o desenvolvimento das atividades. Além disso, o professor necessita 
estabelecer regras de participação no clube, isto que dificulta o trabalho visto a pouca 
frequência em caso de não obrigatoriedade de participação.  
 

[...] dificuldades em estabelecer um espaço físico para a implantação dos Clubes 
de Ciências. Entretanto, apesar das dificuldades os professores coordenadores 
conseguiram implantar e desenvolver seus Clubes a partir de algumas propostas 
previstas pelo Projeto. (D13, dissertação treze).  
 

TEMA CATEGORIAS UNIDADES DE 
SENTIDO 

4.3-  OBSTÁCULOS DOS 
CLUBES DE CIÊNCIAS 

 

4.4.1 Ausência de laboratórios e 
dificuldade no ensino de ciências 

D1 
 

4.4.2 Educação científica 
descontextualizada 

D19 
 

4.4.3 Dificuldades dos professores 
em relação aos estudantes e ao 
local do clube 

D13 
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 Todavia, percebe-se que as dificuldades são raras, visto que de vinte e uma 
dissertações analisadas encontramos essa categoria apenas em uma pesquisa. Sendo 
assim, percebe-se a implantação dos clubes como de fácil acesso as escolas.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Os clubes de ciências por meio da análise realizada apresentam-se como uma 
ferramenta potencializadora do ensino de ciências, principalmente do amadurecimento do 
senso investigativo e de construção de hipóteses dos estudantes. Uma das características 
de maior relevância descrita pelos pesquisadores é o avanço nos conhecimentos 
científicos, pelo fato dos clubes acontecerem com uma perspectiva diferenciada da rotina 
escolar, pois, dentro das potencialidades destes projetos diagnosticamos a frequência de 
atividade de experimentação, investigação e de argumentação. Além disso, o avanço nas 
relações intrepessoais entre os professores e estudantes, pois, os clubes buscam a 
coletividade e a cooperação para realização das atividades. Todavia, o último tema 
abordado apresenta as limitações dos clubes, estas que se apresentam de baixa 
relevância visto que descrevem apenas uma unidade de sentido para cada categoria, 
porém, são de grande importância para o repensar pedagógico e estrutural dos clubes já 
implantados e dos projetos futuros. 
 Por conseguinte, é de suma importância a organização de um Clube de Ciências 
na escola demonstrando a necessidade da readequação do currículo escolar englobando 
a Alfabetização Científica no ensino de Ciências desde os anos iniciais, pois assim 
possibilitará aos estudantes tornarem-se críticos e pensantes, desenvolvendo também um 
melhor desempenho na área escrita que deve ser fomentada desde muito cedo.  
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