
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 1 

COMO ME TORNEI PROFESSORA: HISTÓRIAS DE UM 

ACONTECIMENTO DE UM CLUBE DE CIÊNCIAS 

 

RAMOS, Maria Neide Carneiro 
(Mestranda do curso de Pós-Graduação em Educação Matemática e Científica - email: 

neide1ramos@hotmail.com) 

 
BRITO, Maria dos Remédios 
(Orientadora, email: mrb@ufpa.br)  

  

RESUMO:  
O texto argumenta a partir de uma análise de minha experiência como aluna, como 

pessoa que participando de um Clube de Ciências na cidade de Breves, no Estado do 

Pará mobilizou experiências para tornar-me professora de Ciências. O objetivo principal 

da pesquisa é narrar à trajetória de como me tornei e estou me tornando professora e os 

acontecimentos que possibilitaram compreender o que hoje sou, mas também pensar e 

reconduzir essa experiência professoral como forma de entender a memória, a narrativa, 

não como algo fixado e estabelecido, mas como alguma coisa que dispara e que se 

destaca pelo involuntário, pelo acontecimento e conduz o sujeito a compreender a 

singularidade em sua mais profunda intensidade. A metodologia de estudo perpassa por 

uma análise autobiográfica fundamentada nos referências teóricos de Gilles Deleuze e 

Felix Guattari. Tomam-se como estudo esses pensadores por entender que a vida, a 

experiência, sofre devires, saltos e cartografias. Como resultado é possível compreender 

que os acontecimentos ocorridos, ainda quando jovem, por suas intensidades e afecções 

alegres, potencializaram experiências profundas que poderem, mesmo sem saber 

efetivamente por onde estava andando, caminhos, escolhas que me fazem dizer da  

minha prática e condução professoral. Tornar-se professora é um percurso, uma 

experiência, uma viagem, não é algo determinado.        

Palavras-chave: Clube de Ciências; experiência docente; acontecimento; ensino de 

ciências. 

 

ABSTRACT: The text argues from an analysis of my experience as a student as a 

person who participated in a Science Club in the town of Breves, Pará State mobilized 

experiences to become a science teacher. The main objective of the research is narrating 

the history of how I became and am becoming a teacher and the events that made it 

possible to understand what I am today, but also think and bring this experience as 

professorial way of understanding memory, narrative, not as something fixed and 

established, but as something that triggers and is highlighted by involuntary, by the 

event and leads the subject to understand the uniqueness in its deepest intensity. The 

study methodology running through an analysis based on the autobiographical 

references theorists Gilles Deleuze and Felix Guattari. Take up study as these thinkers 

to understand that life, experience, suffer becomings, jumps and cartography. As a result 

it is possible to understand that the events, even when young, by their intensities and 

disabilities gay, potentiated profound experiences that they can, even without actually 

knowing where she was walking paths, choices that make me say from my practice and 

conduct professorial. Becoming a teacher is a journey, an experience, a journey, not 

something given 

Keywords: Science Club; teaching experience; event; science education. 
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I 
 

 Minha história iniciou em meados da década de oitenta, mais precisamente, em 

1987, quando eu cursava a 6ª série no município de Breves no estado do Pará, um local 

quase que isolado pelas águas do rio Parauhaú, com uma professora de Ciências que 

tinha um “Clube de Ciências” improvisado na sala da sua residência. Alguns estudantes 

da escola Miguel Bitar iam uma vez por semana na casa da professora Sandra para ficar 

“mexendo” nos poucos equipamentos e vidrarias que ela tinha disponível, um desses 

alunos era eu. Sentia uma alegria tamanha, porque eu aprendia coisas que muitos dos 

meus colegas não sabiam. A professora Sandra sempre tinha novidades para contar na 

aula que ela ministrava em sua casa, falava de coisas interessantes, contava e destacava 

a importância do aprendizado nas ciências. Talvez durante uns seis meses, não lembro 

mais a data especificamente, participei do “Clube de Ciências” dessa professora, um 

clube improvisado, mas que demonstrava o quanto essa professora tinha interesse nas 

questões “experimentais”, o quanto se interessava por apresentar coisas novas, mostrar 

que a ciência antes de tudo requer curiosidade. Entendo, agora, de forma retrospectiva, 

quando recorro aos meus fragmentos de memória, que a professora Sandra não queria 

formar cientista, mas pessoas com curiosidade, com vontade de descobrir, mobilizar 

pensamentos, mobilizar indagações diante do mundo, das coisas que se apresentam em 

nossa volta. Sim! Mobilizar idéias... 

 Depois dessa experiência nunca mais ouvi falar de algo assim, na minha 

pequena cidade, isolada pelas águas, ou mesmo participei de algo parecido, no restante 

de minha vida escolar, apenas em feiras de ciências, talvez duas, fiz trabalhos 

semelhantes, mas geralmente os trabalhos tinham com intuito avaliar, depois de 

terminado o período da feira, os estudos feitos não significavam muita coisa, tanto para 

escola quanto para os professores coordenadores. A feira de Ciências era apenas uma 

atividade, dentre muitas que são realizadas nas escolas para entreterem os alunos. Mas a 

experiência de participar daquelas atividades ficou efetivamente marcada em minha 

vida; foi para dizer como Espinosa, um acontecimento alegre, um afecto alegre, que 

mobilizou afecções, sentidos, potências. Sim! Aquele “Clube de Ciências” na sala da 

residência da Professora Sandra, fez uma espécie de disparação, uma variação, 

despertou connatus (desejos), uma força, uma potência criadora que ficou marcada em 

minha vida. Ainda na 6
o 

não sabia explicar o quando “as coisas da ciência” faziam 

variações em minha cabeça, nos meus sentimentos, tudo parecia confuso, embaralhado, 

mas instigante. Não sabia como explicar cada instrumento tocado, cada lâmina de vidro 
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percebida. Devo dizer que aquele espaço “feito um laboratório rudimentar” foi um 

verdadeiro acontecimento, como diz Deleuze, um acontecimento que produziu sem 

dúvida intensidades, afecções profundas.  

Com o passar do tempo foi fazer o curso de Magistério, já não havia mais o 

“Clube de Ciências”, que me fazia brincar e embaralhar meus pensamentos. Não era 

mais aquela criança...Com o curso de magistério, obtive o “registro” de ser professora, 

tinha agora que ensinar e sentia-me na obrigação de proporcionar às crianças as 

“afecções” que eu sentira quando participava daquele Clube de Ciências, não porque era 

um Clube de Ciências, mas porque aquela professora soube proporcionar forças, 

intensidades. Queria fazer aquelas mesmas vibrações, construir forças, potências... Mas 

as dificuldades e os desafios em uma cidade pequena do interior do Pará, com escolas, 

pelo menos a que eu fui trabalhar
1
 quando terminei o curso de magistério, em condições 

difíceis de infra-estrutura física, o curso de magistério não me ensinou saber trabalhar 

em precariedade e me sentia despreparada imediatamente de “possibilitar” aquelas 

afecções, de proporcionar connatus (desejos). Perguntava-me: Serei mesmo professora? 

Esse papel cabe a mim? Já não sabia responder essas perguntas quando a imagem da 

professora Sandra insistia em permanecer em meus farrapos de memória. 

 

II 

Em 2000, surgiu a oportunidade de fazer o curso de Licenciatura Plena em 

Ciências pela Universidade Federal do Pará, com habilitação para lecionar Ciências 

Físicas e Biológicas (CFB) de 5ª a 8ª series. Nossa! Que alegria senti, as minhas 

chances de um dia ser como aquela professora, rabiscar uma linha, umas linhas de seu 

fazer pedagógico. Sim! A professora Sandra foi um modelo, não aquele que deva ser 

copiado, representado, nem poderia ser e não desejava isso para mim, fazer mera cópia 

de alguém, de uma prática. Porém, hoje entendo que de alguma forma a imagem da 

professora Sandra foi o novelo que configura linhas de indicações para quem sabe 

configurar saltos, perspectivas. Sei que desterritorializei fiz deslocamentos, saídas. Algo 

na figura daquela professora promoveu intensidades.  

                                                 
1
 - Quando iniciei minha atividade docente por volta de 1992, em meados do curso de magistério, fui 

trabalhar em uma comunidade extremamente carente, que na época, não havia nenhuma escola, com 

crianças entre 6 e 7 anos. Trabalhávamos eu e outra colega,  na cozinha de sua casa, onde convivíamos 

junto com o resto de sua família – duas filhas e o marido. Eu trabalha no horário da manha, porque ela 

não poderia dar aula e fazer o almoço ao mesmo tempo, porém todo dia ela participava da aula, quando 

fazia o almoço. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 4 

Olhei-me como professora querendo ser além de mera reprodutora de saberes e 

conhecimentos. Só que queria ser uma professora criativa, quem sabe. Aquela formação 

inicial cientifica foi determinante. Hoje sei que procurei esse curso porque sentia 

labutar, mexer dentro de mim aquelas experiências de outrora. Assim, posso dizer que 

aquela experiência juvenil como foi importante para o que hoje sou.  

 No curso de graduação conheci a professora Terezinha Valin Oliver 

Gonçalves
2
, que foi ministrar uma disciplina e lhe falei da vontade de desenvolver um 

trabalho que viesse intervir na comunidade ela me propôs uma espécie de (re) ativação
3
  

do Clube de Ciências, aquele que fora iniciado com a professora Sandra em sua casa e 

que fora deixado. A proposta, de imediato, me pareceu fantástica. No entanto, a perda 

de contato com a professora, acabou me desestimulando da idéia, mais uma ponta de 

decepção e fracasso ficaram e precisariam ser superadas.  

No termino do curso em 2005, e a obrigatoriedade de apresentar o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), ressurgiu a proposta para através do professor Licurgo 

Peixoto Brito
4
 (re) ativar o tal “Clube de Ciências” em Breves, um de meus grandes 

sonhos como professora, estava prestes a se tornar realidade. Eu e mais três colegas do 

Curso de Licenciatura Plena em Ciências, Nilcéa, Lubervania e Vera, elaboramos uma 

proposta pedagógica para utilizar o espaço do Campus Universitário de Breves-UFPA, e 

o laboratório multidisciplinar de Ciências – pronto tardiamente para ser utilizado pela 

minha turma de graduação - que corria o serio risco de ficar como um espaço sem 

nenhuma utilidade. Então, foi elaborado o projeto para a constituição do “Clube de 

Ciências”. A proposta era composta de quatro linhas de ação: 

1-Apoio e orientação aos professores de 1ª a 4ª serie do Ensino Fundamental – 

Essa linha de ação tinha o intuito de orientar professores da rede municipal de ensino a 

produzirem materiais lúdicos alternativos para implementar as aulas de ciências. 

2-Apoio e orientação aos professores de 5ª a 8ª series do Ensino Fundamental – 

Essa proposta visava junto com os professores dessas series produzir material didático, 

com atividades experimentais, que viessem a melhora do desempenho tanto dos alunos 

como dos professores nas aulas de ciências. 

                                                 
2
 - Professora do Instituto d Ensino de Matemáticas e Cientifica da Universidade Federal do Pará (UFPa).  

3
 - No município de Breves funcionou por volta de 87 um Clube de Ciências, que era um segmento como 

CPADC- Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico do NPADC/UFPA- Núcleo 

Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico.  
4
 - Professor do Departamento de Física e membro colaborador do Instituto do Ensino de Matemática e 

Cientifica da UFPa. 
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3-Educação Ambiental – Essa proposta visava principalmente o 

desenvolvimento de atividades voltadas para a Educação Ambiental, das comunidades 

do município, primeiramente o Bairro Bandeirante, adjacente ao Campus Universitário 

de Breves. 

4-Implantação do Clube de Ciências – Essa proposta tinha a intenção de dispor 

um espaço para receber, semanalmente, alunos da rede municipal de ensino, com 

atividades praticas-experimentais, com um conteúdo programático voltados para 3ª a 8ª 

do Ensino e Ensino Médio. Esses quatro eixos foram apresentados como proposta 

pedagógica para a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), e antes mesmo da 

defesa do projeto a Semed liberou-nos com carga-horária para que pudéssemos iniciar 

nossas primeiras experiências para análise de dados para o nosso Trabalho de Conclusão 

de Curso.  

A construção do “Clube de Ciências” não só fora a realização de um sonho, o 

desejo de proporcionar outras experiências aos alunos da rede municipal de Breves, mas 

ele foi a construção de um laboratório de Ciências e prática pedagógica dos alunos da 

graduação de Licenciatura Plena em Ciências Naturais, também. Neste espaço não era 

só aprendido a pensar o saber da ciência, mas a pensar uma espécie de “pedagogia da 

ciência” e também uma “pedagogia da prática” docente desse licenciado em Ciências, 

que iria ser professor das series fundamentais. Devo dizer que olho agora essa história 

de forma retrospectiva afirmando que o “Clube de Ciências” foi uma espécie de 

“educação científica menor”, pois não havia preocupação em “ensinar” e em “formar” 

modelagem do bom cientista, do bom docente ou do bom aluno atento às atividades da 

ciência.  

O objetivo do “Clube de Ciências” era promover uma atitude do pensamento. 

Alunos, professores não são movidos pelas respostas, mas pelas perguntas, pela 

curiosidade, pela criação, pela vontade de pensar e inventar. Neste sentido, havia uma 

“educação científica menor”, que desejava às intensidades, às vibrações, as disparações. 

Uma “educação científica menor” para além do mero instalado, do mero interpretado, 

para possibilitar acontecimentos, intensidades. Isso nos ensina muito bem os pensadores 

Deleuze e Guattari. 
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III 

 

   A partir dessa proposta surgiu um convênio que foi firmado pela Prefeitura 

Municipal de Breves e a Universidade Federal do Pará para a reativação do CPADC 

(Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico), há muito tempo 

desativado que surgiu no município de Breves a partir de eventos de divulgação 

cientifica
5
 no qual o Clube de Ciências hoje está inserido.  O Projeto interessou também 

ao Campi de Breves como proposta de Extensão (UFPA). 

Viajei para Abaetetuba (um outro município do Pará) com o objetivo de 

observar, verificar como funcionava o “Clube de Ciências” de lá, uma referência na 

região, entre outras atividades, como atividades praticas. Daí em diante começa minha 

experiência como professora - orientadora no “Clube de Ciências”. 

Eu que fora a revitalizadora ou idealizadora do “Clube de Ciências” em Breves, 

agora estava na condição de licenciada, portanto, formada para ser professora. Será? 

Iniciei com uma turma de alunos que estavam matriculados, em suas escolas, entre a 5ª 

e a 8ª serie, o motivo de ficar com esses alunos se deu pelo fato de me relacionar melhor 

com alunos mais “maduros”. O inicio foi muito difícil, porque eu não tinha experiência 

docente e com a estratégia de ensino a que se propõe no Clube de Ciências que 

resumidamente pode ser entendida, segundo Gonçalves (2009) da seguinte forma: 

 

“No clube de Ciências o trabalho pratico toma outras conotações... 

discutem-se os fundamentos dessa pratica, defendendo o 

desenvolvimento de habilidades (observar, medir, levantar hipóteses, 

questionar, criticar, ler, interpretar, redigir, representar graficamente...) 

por meio do desenvolvimento dos conteúdos usando de técnicas de 

ensino como redescobertas, resolução de problemas e desenvolvimento 

de projetos de investigação” (GONÇALVES, 2009, p. 143) 
 

A falta de experiência deixava-me insegura, ansiosa, isso algumas vezes 

atrapalhava minhas aulas, que acabavam muito mais parecidas com as aulas que os 

alunos tinham na escola, quadro e giz, mera transmissão de conteúdos. O que de certa 

forma acabava frustrando a maioria dos alunos, que sempre vinham para o “Clube de 

Ciências” na expectativa de um ensino diferenciado
6
. Bem, eu não sabia também como 

                                                 
5
 - A I Feira de Ciências de Belém, por volta de 1984; a I Feira de Ciências Estadual (1988) e em 1989 a 

II feira de Ciências Estadual que aconteceu no município de Breves, através do Clube de Ciências 

da professora Sandra.   
6
 - nas primeiras atividades que eu desenvolvia sempre procurava fazer uma pesquisa para saber porque 

os alunos vinham para o Clube, uma vez que sua participação lá não tinha nenhuma gratificação escolar, e 
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interpretar, pensar, criar...Tudo era confuso também para mim. Nem sei se era isso que 

também pensava ainda o que deveria ser o “Clube de Ciências”. Não só estava confusa 

com a minha prática docente, mas com os parâmetros reservados ao tal clube, pois 

pensava: Será que a escola não já ensina o aluno a interpretar, formar hipóteses, pensar 

resoluções? Cabe ainda o Clube de Ciências reforçar essas coisas ou promover uma 

perspectiva de Ciência para além do paradigmático?  

Para “chamar” os alunos fazíamos uma divulgação oral em todas as escolas nas 

series que eram o público-alvo do Clube de Ciências, nos meios de divulgação 

disponível na cidade como os canais de televisão e radio local. Dávamos um prazo para 

a inscrição, formávamos as turmas para cada professor-orientador. Era um evento na 

cidade. Era também um evento para os professores 

As atividades sempre iniciavam com uma aula de familiarização com o 

laboratório e essa sempre foi uma das atividades mais interessantes para mim, porque 

era o primeiro contato com os alunos, a apresentação do estatuto do Clube. Os alunos 

participavam da aula, mesmo sendo a primeira de encontro, com leituras, confecções de 

avisos de atenção para evitar os acidentes que eles espalhavam pelo laboratório. A cada 

ano eu aprimorava essa aula e às vezes aconteciam coisas engraçadas, surpresas. Um 

ano, por exemplo, aconteceu um fato engraçado que na hora foi apavorante. Um pai foi 

deixar uma filha e pediu pra ficar e observar a aula, e me disse que a menina era muito 

sensível, e tinha insuficiência respiratória quando ficava nervosa, a aula começou.  

Todos muito entusiasmados, de repente! Um barulho ensurdecedor tomou conta 

da sala, uma gritaria geral, inclusive eu estava na turma e gritava também, a janela era 

protegida por uma lâmpada e uma carteira, a lâmpada caiu no chão espocou, soltou o 

gás de dentro, todo mundo saiu da sala, tivemos que terminar a aula em outro lugar, sem 

nenhum ferido, ainda bem! Mais a menina nunca mais voltou, ficou assustada.   

As atividades se restringiam à contemplação de um experimento, a uma 

compreensão de algo, como acontecia um determinado fenômeno. Era interessante 

perceber o rosto das crianças, como eles ficam diferentes, olhares curiosos e atentos. 

Contudo, me sentir frustrada porque eu me via reproduzindo para os alunos 

experimentos já feitos, usava um roteiro e daí reproduzia sempre, não sabia variar e não 

conseguia ver nessa reprodução entusiasmo dos alunos. Os alunos não tinham interesse, 

as aulas começaram a ficar “chata”, não enxergava o “diferente” que procurava fazer. E 

                                                                                                                                               
suas respostas sempre foram: acho que aqui deve ser mais legal; o laboratório, os equipamentos, os 

materiais que a gente vai “mexer” vai deixar tudo mais interessante. 
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muitas vezes a “receita” falhava, e não conseguíamos chegar a um resultado. Isso de 

certa forma era interessante, talvez o único momento que nós tínhamos uma autonomia 

sobre o experimento, por que buscávamos uma solução que não encontrávamos no 

roteiro. E comecei a perceber que produzir conhecimento não ter um roteiro e que nem 

sempre aquele roteiro serve para dizer algo. O conhecimento para emergir de alguma 

coisa que dispara, que varia que faz dobras. 

 Uma vez, por exemplo, estavam tratando sobre transferência de calor e geração 

de energia, planejei fazer a maquete de uma usina termoelétrica, usando uma lata de 

refrigerante fechada, para representar a caldeira uma lata de sardinha com giz para 

representar a fornalha, uma hélice de papel de caixa de leite liquido, para fazer a 

representação da bobina. Fizemos um furo minúsculo na lata para sair o vapor de dentro 

da lata para movimentar a hélice que foi colocada próximo ao furo. Resultado o vapor 

que saia da lata não era suficiente para movimentar a hélice que ficava muito pesada 

com aquele material, trocamos para um papel chamex A4, o vapor que saia molhava o 

papel que rasgava todo, depois de mais de três semanas de tentativa um aluno 

inconformado, fez a maquete na casa dele e conseguiu com que a hélice que ele fez com 

papel encapado com um plástico girar, filmou em um celular e trouxe, por que na sala o 

mesmo experimento não deu certo. Percebi, que necessitava rever minha pratica, pois se 

eu não estava satisfeita imagina meus alunos, então procurei saber o que eles estavam 

achando das aulas e o resultado foi o que de certa forma eu já esperava, precisava 

melhorar as aulas, eles queriam “meter a mão na massa”, fazer atividades que fossem 

significativas que lhes pudessem ser útil em seus dia-a-dia.  Que o fizesse sair da 

condição de meros ouvintes, para pessoas que sabem também pensar, criar, inventar.  

Essa experiência foi marcante para entender que o professor não é, mas ao 

contrário, faz devir, tornar-se, desterritorializa sentidos, verdades, saberes, 

reterritorializa experiências, acontecimentos, promove saída, refaz suas práticas, sua 

forma de perceber o mundo. Senti isso comigo mesma. A experiência com aquelas 

crianças me fez pensar que deveria fazer outro movimento, produzir outra cartografia. 

 

IV 

 Queria fazer uma especialização, pensava que poderia aprender outras coisas 

para usar em minha prática docente. Então entrei na especialização em Educação em 

Ciências, pela Universidade Federal do Pará através do Programa EDUCIMAT, foi 

muito importante nessa transição conceptual de que a experimentação pura  pode gerar 
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aprendizagem em ciências, mas não se limita a fazer os alunos a agirem e pensarem 

como cientistas, mas a educar a criança pela ciência e antes de tudo permitir perguntas, 

pensamentos. Sem pretensões se esses alunos vão ser ou não cientistas. Esse foi o meu 

grande aprendizado nessa especialização, o que me fez pensar outra forma de 

ensinagem que “ultrapassa velhos mitos consagrados por hábitos escolares 

cristalizados”
7
 e pense a aprendencia como acontecimento, intensidades, movimentos, 

deslocamentos do pensamento, dos sentidos, dos afectos.  

Como Professora ainda estou aprendendo, estou revisando, com incertezas, as 

minhas práticas, mas entendo que as incertezas por mais que leve a beira do abismo ou 

mesmo a beira do caos elas podem promover movimentos.  Se o “Clube de Ciências” da 

professora Sandra fora um acontecimento, que promoveu meu devir. Também ser 

professora foi um acontecimento marcado e atualizado por aquela experiência alegre, e, 

assim, foi mobilizando um possível, uma ação possível que me trouxe, mesmo às cegas, 

tateando, cambaleando, ao mestrado em Educação em Ciências e Matemáticas como um 

corpo que necessita abrigar uma potência de possibilita de um mundo possível em que 

ocorra uma educação que promova a brincadeira do pensar, que deixe a potência da 

criança tornar-se criadora na sua possibilidade de criação. Assim, quero pensar uma 

prática docente que acima de tudo promova força, potência alegre. Isso que quero como 

professora iniciante até o momento.  

Minha memória cortada, fissurada pelo tempo-acontecimento me conta, bem 

próximo do ouvido que aquele “Clube de ciências” na casa da professora Sandra foi um 

acontecimento que atualiza o meu devir-professora, devir-pessoa, devir-singular, a 

perspectiva de pensar que só se aprende quando se é afetado por alguma coisa que nem 

mesmo sabemos no momento ocorrido, portanto, aprender não dizer como se faz, mas 

dizer faça. Esse ensinamento Deleuze nos mostra. 

 

                                                 
7
 - ver o livro Educação em Ciências: Concepções e praticas de docência e formação p.13 a 33.  
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