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Resumo: O objetivo desse trabalho é refletir sobre a prática docente de uma professora de 
ciências na graduação;e dar significado às experiências vividas por ela através de atividades 
de extensão proporcionadas por um Clube de Ciências.Assim, aintenção é identificar quais 
contribuições estão sendo dadas para a formação inicial de professores de ciências; e ainda 
compreender como as ações de extensão realizadas no âmbito do projeto se relacionam 
com o ensino e aprendizagem de ciências. A pesquisa é qualitativa e tem como método a 
investigação narrativa auto-biográfica de Aragão (2011). Os resultados mostram que as 
atividades vivenciadas no clube de ciências influenciam a formação de professores de 
ciências quando realizadas de maneira reflexiva. Desse modo, espera-se poder contribuir 
para uma práxis que permite a transformação didático-pedagógica pautada teoricamente. 
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Abstract: The aim of thispaper is to discussthe teaching 
practiceofascienceteacherintrainingthatispartofaScienceClubandgivemeaningtoexperiencesth
atspacetraining. The intentionis to identify 
whichcontributionsthatspacehasbroughttotheinitialtrainingof science teachers; 
andfurtherunderstandhowthe actions ofextensioncarried out under theprojectrelate to 
theteachingandlearning of science.Theresearch is qualitativeandhasas a methodtoauto-
biographical narrative researchofAragon (2011). The resultsshowthatexperiencedin the 
scienceclubactivitiesinfluencethetrainingof science teacherswhenperformedreflectively.This 
may contribute toapraxisthat allows thedidactic-pedagogic transformation theoreticallyguided. 
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Introdução 

A formação de professores de ciências vem sendo discutida através dos anos em 
virtude das problemáticas que envolvem o ensino e a aprendizagem das ciências 
naturais na escola, tais como: as aulas descontextualizadas, a falta de interesse dos 
estudantes, os baixos índices de aprendizados, e a renúncia da carreira científica 
pelos estudantes (POZO; CRESPO, 2009). Na busca de respostas para essas 
questões é que inicio a reflexão acerca da formação de professores. 

Para Marandino, Selles e Ferreira (2009), 

 

[...] a constituição do ensino de Biologia precisa ser estudada não 
apenas tendo como referência as finalidades das Ciências 
Biológicas, mas também as particularidades do contexto escolar. 

 

Processos formativos os quais permitem compreender como as pesquisas realizadas no 
âmbito da formação de professores de ciências se ocupam, dentre outras linhas, de 
articular do conhecimento científico de suas ciências de referência (Biologia, 
Química e Física) com o conhecimento produzido no âmbito das ciências humanas 
(Ciências da educação, sociologia, Filosofia etc). Com o objetivo de melhorar o 
ensino de ciências que se realiza nas escolas e nas universidades. 

Nesse sentido, as universidades públicas têm trabalhado o processo de formação de 
professores fundamentado na tríade pesquisa, ensino e extensão. A ideia é que 
além das atividades de ensino realizadas no âmbito dos cursos de licenciatura, os 
estudantes tenham a oportunidade de vivenciar a pesquisa e dialogar com a 
comunidade que envolve os sujeitos em formação. 

O clube de ciências da UFAM é um programa de extensão que tem por finalidade 
promover o estudo e o ensino da ciência por meio de ações sinérgicas entre 
Universidade, Escola e comunidade local. Trata-se de um ambiente alternativo de 
ensino, popularização da ciência e aprimoramento da formação professores, no qual 
os estudantes da educação básica (sócios curumins) participam de atividades 
didático-pedagógicas envolvendo temas científicos infanto-juvenis, sob orientação 
de estudantes de licenciaturas (professores-estagiários) que, por sua vez, são 
orientados por professores mestres e doutores do Instituto de Ciências Biológicas, 
Instituto de Ciências Exatas da UFAM e da Secretaria de Estado de Educação.  

Essa interação certamente contribuí para a educação científica de crianças e 
adolescentes da comunidade local, bem como,para o desenvolvimento profissional 
de futuros professores de ciências da educação básica, que ao vivenciarem uma 
prática antecipada à docência,de forma assistida, por professores mais experientes, 
e compartilhada com seus colegas, estagiários do programa, no próprio contexto de 
atuação estarão mais preparados para atuar em sua região. 

A ideia é aproximar licenciandos, professores e estudantes da educação básica da 
ciência. Muitas pesquisas tem se voltado para compreensão da concepção de 
ciência construída nos cursos de licenciatura e na educação básica. Os próprios 
Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN(s) de (1998, p. 27) direcionado para o 
ensino das ciências da natureza no ensino fundamental já apresenta claramente 
essa ideia quando afirma que; 



A compreensão do que é Ciência por meio desta perspectiva enciclopédica, livresca 
e fragmentada não reflete sua natureza dinâmica, articulada, histórica e não neutra, 
conforme é colocada atualmente. Está ausente a perspectiva da Ciência como 
aventura do saber humano, fundada em procedimentos, necessidades e diferentes 
interesses e valores. 

Marandino, Selles e Ferreira (2009) percebem que o ensino de ciências ultrapassa o 
ensino formal oferecido pela escola, haja vista que muito do que o público geral sabe 
sobre ciência pode ter sido construído sob a égide das mídias de comunicação. 
Entretanto, é no ensino formal que os fundamentos científicos podem ser oferecidos 
e mais bem aprofundados, de maneira sistemática e igualitária à sociedade geral. A 
escola/universidade constitui-se como um meio para construção de uma base de 
conhecimentos científicos e saberes na sociedade. Por isso, Marandino, Selles e 
Ferreira (2009, p. 23) destacam que: 

 

A instituição escola é o espaço onde se dão os encontros entre 
professores e alunos, entre currículos, materiais de ensino e práticas 
de ensino de Biologia se articulam com os diversos elementos sócio-
históricos que as constituem. 

 

Em nossa compreensão a principal dificuldade do profissional que atua na educação 
científica, talvez, seja se desvencilhar da concepção de ciência que carrega consigo 
em virtude de sua formação, pois, muitas vezes, os cursos de licenciatura 
multiplicam uma visão de ciência ainda pautada na neutralidade e no dogmatismo. 
Em geral, os professores de ciências (tanto do ensino superior como os da 
educação básica) recebem uma formação com foco majoritário de sua carga horária 
voltado para as disciplinas científicas em detrimento das disciplinas pedagógicas as 
quais são vistas geralmente só no final do curso (PIMENTA, 2011). 

O objetivo desse trabalho é refletir sobre a prática docente de uma professora de 
ciências na graduação; e dar significado às experiências vividas por ela através de 

atividades de extensão proporcionadas por um Clube de Ciências. Assim, a intenção é 
identificar quais contribuições estão sendo dadas para a formação inicial de 
professores de ciências; e ainda compreender como as ações de extensão 
realizadas no âmbito do projeto se relacionam com o ensino e aprendizagem de 
ciências. 

 

Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa ora apresentada é de natureza qualitativa que segundo Minayo (2004) 
preocupa-se com um nível de realidade que analisa significados, aspirações, 
motivos, valores e atitudes que só pode ser estudado quando considera-se um nível 
profundo das relação entre os sujeitos. A investigação fundamenta-se na 
modalidade narrativa de pesquisa da docência apresentada por Aragão (2011, p. 14) 
que a compreende como “[...] o estudo da forma pela qual nós, os seres humanos 
experimentamos o mundo”.  Valim (2011) afirma que essa modalidade de pesquisa 
produza múltiplas vozes, de múltiplos autores, que reconstroem teoricamente uma 
trajetória percorrida durante a pesquisa. Pois assim, pode ser oportunizado o diálogo 
e reflexão entre todos os sujeitos envolvidos na pesquisa. 



Nesse tipo de pesquisa o sujeito faz parte do ambiente pesquisado. Assim, o 
procedimento de coleta de dados aconteceu por meio da escrita de um relato auto-
biográfico e planos de ensino de uma professora estagiária do clube de ciências 
registrados em um diário de campo no qual a mesma escreveu notas pessoais sobre 
as experiências vividas durante atividades de ensino, pesquisa e extensão.Essas 
fontes de informação são apontadas por Souza (2011) como características da 
pesquisa narrativa auto-biográfica. Sendo que as atividades foram realizadas em 
uma escola Estadual na Zona Leste da cidade de Manaus- AM. 

Assim, os sujeitos participantes foram uma professora de Biologia, estudantes de 
ensino médio e uma professora do ensino superior. A professora que relata os fatos 
encontra-se em seu último período de graduação em Licenciatura de Ciências 
Naturais e desenvolve atividades no Clube de Ciências da UFAM. Os estudantes do 
ensino médio são acompanhados na escola por uma professora de biologia que 
possui apenas graduação, no entanto demonstrou interesse em se vincular às 
atividades do clube, visto que viveu experiências, desde o ensino médio até a 
graduação, em participar de atividades desenvolvidas por um clube de ciências, fator 
esse que serviu para seu incentivo e motivação. 

 

Resultados e Discussão 
O contexto da pesquisa ocorreu por meio de um programa de atividade curricular de 
extensão – PACE realizado em uma Escola Estadual Localizada na Zona Leste de 
Manaus que envolveu quatro acadêmicos do curso de Licenciatura em Ciências 
Naturais, oito estudantes do ensino médio, uma professora da educação básica e 
uma professora do ensino superior. O objetivo era realizar atividades didático-
pedagógicas no laboratório multidisciplinar da escola. 
A principio foi determinado pelas professoras estagiária e a professora do ensino 
superior que o tema a ser trabalhado na escola seria a água. Assim, entrou-se em 
contato com a direção da escola que concordou com a realização do projeto e foram 
agendadas reuniões de estudo, discussão, planejamento e realização das atividades 
na escola. 
Durante as reuniões de planejamento a professora de Biologia destacou que a 
escola possuía em seu entorno e no próprio terreno da instituição um igarapé. Este 
ora era percebido como um problema tanto para a escola quanto para a comunidade 
e ora era percebido pela professora da escola como um ambiente propicio para o 
ensino e aprendizagem do tema com os estudantes. 
Em verdade, a partir das reflexões sobre a narrativa das professoras autoras, no 
inicio do projeto o caráter de extensão realizado pelo programa ainda se encontrava 
no modelo de extensão criticado por Freire (2011) segundo o qual “[...] o objetivo do 
extensionista, no trabalho de extensão, é tentar fazer com que aqueles substituam 
seus “conhecimentos”, associados por outros”. Ainda que isto não fosse 
conscientemente percebido pelos atores do clube de ciências. Haja vista que no 
discurso oralizado a intensão sempre foi a troca de conhecimentos entre escola e 
universidade. Essa dissociação entre a compreensão teórica desejada pelos sujeitos 
da universidade e sua prática no âmbito do ensino, pesquisa e extensão tornou-se 
perceptivo por meio da reflexão pessoal das autoras durante a realização das 
reuniões de planejamento em parceria com a professora da escola. 



Nesses momentos, a professora da educação básica mostrou-se como sujeita ativa 
na atividade com conhecimentos acerca da temática, do programa de extensão e da 
realidade vivenciada na escola, pois em sua história de vida ela havia sido aluna, 
professora estagiaria de um clubede ciências e apresentava em sua prática docente 
características diferenciadas em virtude das experiências. Isto nos levou a uma 
reflexão crítica sobre o planejamento das atividades de extensão previstas no inicio 
do projeto. Para Freire (2011, p. 25), 

 

[...] Educar e educar-se, na prática da liberdade, não é estender algo 
desde a „sede do saber‟ [universidade] até a „sede da ignorância‟ 
[comunidade local e escola] para „salvar‟, com este saber, os que 
habitam nesta. 

 

A partir dessa reflexão, realizada durante o projeto já não era possível manter uma 
sequência didática abordando o tema água para serem desenvolvidas no laboratório 
da escola sem considerar os conhecimentos, problemáticas e demandas 
apresentadas pelos sujeitos da escola. Foi acordado que todas as atividades seriam 
realizadas a partir da presença do igarapé na comunidade escolar. 
Foram realizados tambémestudos físicos e químicos da qualidade da água e o 
igarapé foi percebido como ambiente propicio para desenvolver as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. Para isso, o apoio da professora de Biologia e dos 
estudantes foi fundamental na percepção dos impactos ambientais ocasionados 
pelas ações antrópicas da comunidade que está inserida neste contexto, pois estes 
sujeitos tinham uma relação direta com este ambiente.  
Foi proposto pelos professores estagiários do clube uma sequencia de atividades 
que envolviam entrevista com a comunidade e práticas de laboratório na escola, em 
parceria com os alunos e a professora de Biologia. Assim, realizou-se o estudo do 
pH, Turbidez da água, Concentração de Oxigênio Dissolvido (C.O.D) e teste de 
Cloro Livre. Para a análise de Cloro Livre presente na água no igarapé foi utilizado a 
metodologia de Gomes (2012), que desenvolveu uma forma simples de quantificar o 
cloro livre na água tendo como matéria prima o xarope de iodeto de potássio.  
Esse experimento foi realizado para discutir o estado de contaminação e poluição 
em que o igarapé se apresentava. É importante destacar que esse ambiente ainda é 
utilizado por estudantes e moradores para o lazer e, muitas vezes, como refúgio de 
pessoas marginalizadas pela sociedade. Observamos que o igarapé é mal visto pela 
comunidade. 
Sendo isto evidenciado nas falas dos moradores, pois pudemos conhecer a 
representação social que possuem a partir das condições do igarapé. Sobre 
isso,Reigota (2010)relata que a percepção do sujeito sobre o ambiente, pode ser 
classificada a partir da representação naturalista, visto que, os elementos citados 
com maior frequência são os abióticos e bióticos. Desse modo, o sujeito não se 
percebe como integrante das interações existentes no ambiente em que vive. Sendo 
isso observado pelas autoras durante entrevista, poisse têm os seguintes registros 
dos moradores dos arredores do igarapé: 

 



“[...] traz ratos, mosquitos (dengue). Quando o nível do igarapé está 
baixo, da para contar os ratos” (SIC) 

“ [...] tem vezes que está podre, a água fede e traz bichos para 
dentro das casas”. (SIC) 

“[...] tem dias que o igarapé transborda, fecho a residência por causa 
do odor o cheiro forte e o lixo”. (SIC) 

“[...] não acaba os ratos, tem até jacaré”. (SIC) 

 

Em realidade, essa interação com os moradores do entorno da escola também não 
estava previsto no projeto inicial escrito pela professora da universidade (co-autora 
neste artigo), mas foi uma demanda levantada pelos próprios estudantes com a 
intensão de conhecer a relação da comunidade com o igarapé que atravessa a 
escola em que estudam. Para nós isto é um indicio de um processo de extensão que 
não pretende transferir conhecimentos, mas criar uma “[...] situação educativa [em 
que], educador e educando assumam o papel de sujeitos cognoscentes, 
mediatizados pelo objeto cognoscível [igarapé] que buscam conhecer” (FREIRE, 
2011, p. 29). 
Freire (2011, p. 30) oportunizou para nós uma reflexão sobre as ações de ensino, 
pesquisa e extensão no contexto do clube de ciências e sua relação com a formação 
do professor de ciências, pois no olhar do autor o processor de extensão só pode 
mostrar, sem revelar ou desvelar, aos indivíduos uma presença nova: a presença 
dos conteúdos estendidos”, pois somente os educando, em sua relação com o 
mundo é que podem compreender e compreender-se na problemática estudada.  
Por meio das atividades realizadas no laboratório multidisciplinar da escola, 
experimentos realizados com a água do igarapé, e atividades de pesquisa, 
entrevistas com moradores, realizadas em parceria com a professora da escola e 
com os estudantes verificou-se que a proliferação de microrganismos patogênicos, a 
existência de substâncias causadoras de odores no ambiente, irritações e até 
mesmo cancerígenas quando entra em contato com o corpo humano. 

O teste de Determinação de Oxigênio Dissolvido na água – COD, por exemplo, é um 
indicador de características químicas e biológicas das águas potáveis de rios, lagos 
e igarapés. A análise da COD em águas possibilitou aos estudantes e professores 
envolvidos no projeto conhecer a relação entre os níveis de oxigênio dissolvido 
necessários para ocorrência de processos bioquímicos para a existência de diversas 
espécies vivas naquele habitat (FERREIRA, 2004). Para isso foi utilizado a 
metodologia descrita por Ferreira et al (2004) como proposta didática de utilizar 
materiais do cotidiano, como a palha de aço, para realizações de aulas 
experimentais. 
A análise do pH facilitou o conhecer do sistema ácido-base. O pH da água do 
igarapé foi quantificado utilizando-se a metodologia de Cardoso et al (2012), por 
meio de um indicador natural, o repolho roxo (Brassicaoleracea var. capitata) 
realizado no laboratório e confirmado pelo uso do phamêtro. O pH encontrado foi 
5.0, ou seja, acido considerado impróprio para consumo. 
Utilizou-se ainda o teste de Turbidez que usa como instrumento de aferição os 
discos de Secchi (NOERNBERG et al, 1996). Com esse teste é possível conhecer a 
zona eufótica, ou seja, a profundidade que um corpo de água consegue receber luz, 



pois é nela que estão presente organismos fotossintetizantes (PEREIRA et al, 2004 
). Por meio deste foi possível perceber que o ecossistema do igarapé encontra-se 
com nutrientes abaixo do normal e por isso tem uma reduzida produção primaria, 
pouco desenvolvimento de fitoplanctôn. 
Em realidade, essas atividades foram apenas um meio de reflexão para os 
estudantes sobre a qualidade da água do igarapé, os riscos que a utilização e o 
contato com ela poderiam ocasionar às pessoas. Nesse sentido, o ensino de 
ciências distanciou-se da mera demonstração de resultados obtidos por métodos 
científicos e aproximou-se de uma problematização que visa o uso dos 
conhecimentos científicos e cotidianos para compreensão de um contexto. 
Compreendemos que as atividades realizadas tem aproximação com o modelo 
didático-pedagógico cujo eixo estruturador é a problematização de conhecimentos 
citada por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009) que explicam que o ensino de 
ciências pode acontecer por meio de situação significativas para os alunos que são 
capazes de identificar problemas e neste processo podem vir a perceber a 
necessidade de se apropriar de conhecimentos científicos que os ajudem a 
compreender a realidade vivenciada. 
A reflexão teórica nos proporcionou a oportunidade de abandonar um modelo de 
extensão ingênuo pautado em situações educativas em que o conhecimento do 
mundo é entendido como algo transferível e depositável nos educandos (FREIRE, 
2011). Ao mesmo tempo, as discussões não propuseram em nenhum momento o 
abandono de antigas práticas de lazer no igarapé, mas indicou um processo de 
reflexão que visa a transformação dessa realidade. Porém, a decisão de transformar 
e mudar é dos sujeitos que aprendem sendo responsabilidade dos educadores a 
mediação e a facilitação desse processo. 
Assim, a professora da escola, as autoras deste artigo (professora da universidade e 
a professora estagiaria do clube) e os estudantes da educação básica são 
compreendidos como seres em situação, seres de trabalho e transformação do 
mundo que partilham. 

 

Considerações finais 
Dado o exposto, podemos perceber a importância da realização de atividades de 
extensão na formação docente por meio de um Clube de Ciências. Pois proporciona, 
uma docência diferenciada a partir da experiência vivenciada por meio da 
universidade, escola e comunidade em reflexo das atividades de pesquisa, ensino e 
extensão. Sendo isso fundamental para que o docente esteje mais consciente de 
sua pratica e reflexivo sobre seu papel na sociedade, pois a partir disso pode se 
perceber como sujeito participante da melhoria do ensino em conjuntocom a 
comunidade escolar. E com isso, valorizando tanto a participação do professor e 
estudante do ensino básico quanto da comunidade local. Assim, as atividades de 
extensão realizadas contribuíram na formação inicial de professores por intermédios 
de relações estabelecidas entre o sujeito de pesquisa e o objeto pesquisado, 
motivando o professor a refletir sobre sua práxis.  
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