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1. INTRODUÇÃO
No final  do século XX o processo de ensino aprendizagem sofreu diversas mudanças no Brasil,

passou de um ensino tradicional  centrado no professor e suas metodologias convencionais (livro-texto e
questionários) para o surgimento de metodologias inovadoras baseado na percepção do próprio estudante,
onde o mesmo investiga experimenta e conclui, na discussão coletiva e na realidade sociocultural (BAYERL,
2014).

Os espaços não formais constituem fontes que podem promover uma ampliação do conhecimento
dos educandos. As atividades desenvolvidas nestes espaços contribuem para o ganho cognitivo dos mesmos
(LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p. 7). Tais atividades são mais flexíveis destacando assim as práticas,
considerando  a  realidade  onde  estão  inseridas  (LOPES;  SCHEIFELE,  2016).  De  acordo  com  Libâneo
(2007),  essas  práticas  ocorrem nos  processos  de  aquisição  de  saberes  e  modos  de  ação  de  forma  não
intencional e não institucionalizado, configurando dessa maneira a educação informal.

A participação mais ativa do aluno na busca do conhecimento no ensino não-formal, mostra um
maior  empenho  nas  suas  atividades,  despertando  o  interesse  pelo  conhecimento  científico  a  partir  das
experiências (BIANCONI, 2005 apud LOPES; SCHEIFELE, 2016). Segundo Rodrigues (2013), o clube de
ciências é um espaço não formal de ensino, que provoca nos alunos questionamentos, a partir da motivação
acrescida pelos mesmos, por serem protagonistas na busca de novos conhecimentos, ou seja, que diante a um
problema  busquem  formas  para  solucioná-los,  investigando,  experimentando,  testando  e  avaliando.
Ressaltando  ainda  que  a  troca  dos  saberes  e  descobertas  entre  eles  aconteça  de  forma  frequente  e
coletivamente. 

As atividades experimentais são uma importante ferramenta no processo ensino-aprendizagem, uma
vez que estimulam o interesse nos estudantes e oferecem situações de observação e investigação científica,
atiçando-os a relacionar o conhecimento científico com o mundo que os cerca (GREIN, 2014).  O objetivo
desse trabalho é analisar a atuação do Clube de Ciências através dos relatórios dos alunos participantes após
uma atividade sobre a atmosfera. Avaliando o conteúdo apresentado e as dinâmicas desenvolvidas durante a
aula, a partir dos relatos dos participantes em seus diários de bordo.

2. MATERIAL E MÉTODOS

1 Graduanda em Ciências Biológicas - Unifesspa

2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em educação em Ciências e Matemática - Unifesspa

3 Dr.º em Psicologia Cognitiva, professor adjunto na graduação em Psicologia - Unifesspa

4 Dr.ª em Genética e Biologia Molecular, professora da Faculdade de Ciências Biológicas - Unifesspa
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2.1 Participantes
Alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental de Escolas públicas e privadas, do Município de Marabá,
foram envolvidos nesse estudo, totalizando 26 participantes.

2.2 Dinâmica no Clube de Ciências
As atividades do Clube ocorrem quinzenalmente aos sábados, na Unifesspa. A equipe que executa as

atividades consta de alunos de graduação, pós-graduação e docentes da Instituição, que apresentam os temas
selecionados. Cada encontro fora dividido em quatro momentos, a saber:

 Primeiro momento: socialização entre alunos e equipe, com realização de atividades lúdicas para
incentivar a participação dos alunos;

 Segundo  momento:  exposição  do  tema  escolhido  de  forma  dialogada,  intermeada  de
questionamentos aos alunos, estimulando-os a pensar;

 Terceiro momento: intervalo do lanche; 
 Quarto momento: Atividade de experimentação, do tema abordado na segunda etapa.

2.3 Observação das atividades do Clube e produção dos dados
A temática selecionada abordou conteúdos da disciplina de Ciências relacionada a Atmosfera, e a

colaboradora realizou uma breve apresentação sobre a teoria desta temática, onde foi discutido juntamente
com os alunos as camadas que compõem a atmosfera e algumas curiosidades relacionadas ao tema abordado.

Ao final  do quarto momento,  os  alunos realizaram a avaliação sobre a  temática  e metodologias
utilizadas guiados por um roteiro composto por 3 perguntas: O que você achou do encontro?; Há críticas?;
Há sugestões?. Os dados produzidos foram digitados, analisados pelo método do conteúdo exploratório, e
posteriormente foram tabulados com o auxílio do Excel. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este trabalho tem como base uma abordagem que combina as técnicas qualitativas e quantitativas, ou
seja, trata-se de um método misto, onde a principal justificativa para essa abordagem é que a interação, que
fornece melhores possibilidades analíticas (CRESWELL; PLANO CLARK, 2011 apud PARANHUS et al,
2016).

No que se refere a pesquisa qualitativa, Gaskell (2002, p. 65) apud Câmara (2013), afirma que ela é
responsável  por  fornecer  dados básicos  para  o  desenvolvimento  e  a  compreensão  das  relações  entre  os
autores e o sujeito de pesquisa, dando base para construir um referencial para futuras pesquisas. Ressaltando
que no método qualitativo  os dados são analisados levando-se em consideração os significados atribuídos
pelo sujeito de pesquisa (CAMPOS, 2004).

Dentre  as  temáticas  abordadas no  Clube de Ciências  foi  selecionado o  conteúdo de  Atmosfera,
contido na disciplina de Ciências. Este tema foi escolhido para análise pelo desempenho dos alunos durante e
após a atividade. A execução da atividade continha quatro momentos como citado anteriormente, com a
apresentação teórica do conteúdo e a dinâmica com experimentos, sendo apresentadas no segundo e quarto
momento, respectivamente, onde os alunos puderam observar e relacionar a teoria com a prática. Através da
discussão da abordagem os alunos tiveram oportunidade de reformular seus conhecimentos ao levantarem
questionamentos  sobre  Fake  News e  desconstruir  algumas  visões  equivocadas  sobre  a  ciência.  Após  o
intervalo  para  o  lanche  os  alunos  foram  convidados  realizarem  experimentos  sobre:  Ar  atmosférico,
combustão e a liberação de dióxido de Carbono a partir de vinagre e bicarbonato de sódio.

É importante ressaltar que ensino por meio de atividades empíricas são necessárias para o ensino de
Ciências, no entanto, não se pode desconsiderar a importância da relação teórico-prática, pois ambas são
essenciais para complementar o seu objetivo que é proporcionar o aprendizado (SANTOS, 2005). É essencial
que tais atividades práticas sejam planejadas juntamente ao trabalho teórico, que já foi realizado ou que ainda
se realizará, fazendo um levantamento sobre os fenômenos estudados, para que os alunos possam lembrar o
que já foi visto e, a partir disso refletir sobre seus próprios conhecimentos já adquiridos, estimulando-os a
“pensar” e reconhecer suas conquistas no processo de aprendizagem (BIZZO, 2009  apud  Bartzik;  Zander
2016).



O processo de produção foi baseado na análise de conteúdo da avaliação individual de vinte e seis
alunos participantes, sobre a atividade. Após a pré analise e exploração do material foram produzidas 10
(dez) unidades de análise, que posteriormente foram agrupadas em 6 (seis) categorias (TABELA 1). Para
Bardin (1979; 2006) a análise de conteúdo é caracterizada como conteúdo exploratório, que encontra-se
organizada em três etapas distintas: 1. Pré-análise, 2. Exploração do material e 3. Tratamento dos resultados,
inferência e interpretação.

TABELA 1 – CATEGORIAS IDENTIFICADAS

CATEGORIAS UNIDADES DE ANÁLISES

Aprazível Perfeita, (muito) legal, (muito) boa, massa, e maravilhosa

Diversão Divertida

Aprendizado Proporcionou aprendizado

Interessante Interessante

Surpreendente Surpreendente

Dinâmica Dinâmica

Fonte: Autores (2019)

Após as análises estatísticas descritivas (Figura 1) foi possível observar que a maneira como a aula
foi  conduzida,  relacionado a  teoria  com prática,  mostrou-se  eficiente  uma vez que 55% dos educandos
consideraram  a  aula  aprazível,  18  %  afirmaram  que  houve  aprendizado,  mesmo  sendo  utilizado  uma
metodologia diferente,  16 % classificou a aula como interessante,  5 % dinâmica,  e empatados com 3%
ficaram as categorias diversão e surpreendente. O entusiasmo de um dos alunos foi observado ao analisar o
conteúdo descrito em seu relatório sobre o que ele achou da aula:  “Muito legal,  interessante,  massa,  e
perfeita”. Outro aluno ressalta o quanto gostou da dinâmica trabalhada em sala de aula: “Bom! Eu gostei da
aula de hoje na verdade eu gostei foi da dinâmica dos experimentos afffs gostei foi de tudo”.  Este relato
evidencia que o estudo foi satisfatório, pois produziu aprendizado a partir de experiências relacionadas ao
conteúdo de atmosfera. Para, Menezes (2012) apud Lopes; Scheifele (2016), é preciso explorar mais espaços
de educação não formal,  uma vez que colaboram para a aprendizagem contemplando os conhecimentos
científicos. Dessa forma o Clube de Ciências se torna um espaço onde as melhorias podem ocorrer,  um
espaço onde podem ocorrer formas diferentes de trabalhar a ciência, desvinculando-se da rotina de uma sala
de aula, possibilitando melhorias na educação científica dos estudantes participantes (LONGHI, 2014).

FIGURA1- PERCENTUAIS DAS CATEGORIAS IDENTIFICADAS NA ATIVIDADE DE TEMA
ATMOSFERA
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Fonte: Dados dos autores
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS



Estudos voltados às práticas de ensino de Ciências tornam-se mais frequentes, dentre eles destaca-
se o uso de espaços não formais, como estratégia de contextualizar as abordagens por meio da aproximação
do aluno com a prática, experimentos e vivencias cotidiana. 

Com  base  nos  dados  analisados  na  presente  pesquisa  foi  possível  constatar  que  o  uso  de
metodologias alternativas possibilita um aprendizado aprazível para os alunos, de maneira que o aluno tenha
uma participação mais ativa nas aulas, fazendo-os buscarem conhecimento, a partir da reflexão associado a
teoria  e  a  prática,  mostrando  um  maior  empenho  nas  suas  atividades,  despertando  o  interesse  pelo
conhecimento científico a partir das experiências. 

Portanto  o  Clube  de  Ciências  pode  figurar  como uma ferramenta  relevante  para  formação do
pensamento crítico do aluno, pois ao fazer uso da experimentação e contextualização, faz com que o aluno
compreenda e reconheça que está inserido nas abordagens trabalhadas, e ao compreender isso, o aluno torna-
se capaz de aplicar o conhecimento no seu cotidiano.
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