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O Colégio da Polícia Militar da Bahia (CPM Unidade Dendezeiros) - em parceria com o grupo de pesquisa Geotecnologia, Educação e
Contemporaneidade (GEOTEC) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) na execução do projeto “A Rádio da Escola na Escola
da Rádio: Resgate e Difusão de Conhecimentos Sobre os Espaços da Cidade de Salvador/Ba” - por meio da construção da ideia de
“conceito-ação”. Tal discussão dos termos se faz necessária para a ampliação da compreensão dos contextos mais atualizados a
respeito da importância que a Ciência tem para os processos educacionais e formativos, tanto quanto a Educação tem para a construção
de uma nova perspectiva de Ciência. Para possibilitar essa construção teórica, a metodologia adotada se deu pelo misto da revisão
bibliográfica e da literatura; da estratégia de “conceito-ação”, levando em consideração as propriedades semânticas dos termos, o
Discurso que se inscreve na literatura, e o Contexto no qual as referidas terminologias estão em “ação”. Através da aplicação de um
breve questionário houve a possibilidade de realizar o contraste dessa discussão teórica com o que foi colhido como informação no
lócus da investigação sobre a maneira como a comunidade de estudantes do Ensino Médio do CPM (Dendezeiros), sujeitos dessa
pesquisa, conhecem, compreendem e significam a ciência e a Educação Científica em sua escola. Deste modo, foi possível identificar
as razões pelas quais as terminologias “Educação Científica” e “Ensino de Ciências” vêm sendo tratadas como sinônimos ao longo do
tempo nas relações entre a Ciência e a Educação aqui no Brasil, os contextos aos quais ambos seriam melhor empregados diante de
contexto mais específico, e a efetividade institucional de ações de Educação Científica por meio do projeto A Rádio da Escola na
Escola da Rádio no CPM Dendezeiros.
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Esiel Pereira Santos1

Antes de mais nada, gostaria de começar comentando o título deste artigo, uma vez que quem se
interessou em lê-lo, talvez perceba a sua semelhança com o título da obra de Alan F. Chalmers "O
que é Ciência afinal?" (1993), por sinal, e como não poderia deixar de ser, é uma das referências
deste trabalho. Trata-se, portanto, de uma paráfrase inspirada na referida obra. É importante sinalizar
que Chalmers (1993) não nos apresenta em sua obra um conceito pronto, considerado válido e
verdadeiro sobre o que é a Ciência, pelo contrário, trouxe-nos diversos autores que contribuíram para
o desenvolvimento da Ciência, suas principais ideias, construtos metodológicos e concepções
epistémicas ao longo da história. Tal abordagem nos faz refletir sobre como é praticamente
impossível apresentar um conceito único e inteiramente válido sobre o que é a Ciência, visto que
suas concepções foram sendo modificadas ao passar do tempo e se aplicavam em determinados
contextos históricos e situacionais.

Assim sendo, eu vou alertar ao leitor deste artigo que, muito embora seja apresentada uma ideia
conceitual sobre o que é a educação científica, tal concepção não poderá ser considerada como única
válida para todo e qualquer contexto. A construção conceitual sobre a Educação Científica que aqui
será apresentada se constituiu a partir de um complexo de contextos situacionais e profunda reflexão
baseadas em práxis pedagógicas direcionadas a estas questões, e estudos de materiais bibliográficos a
respeito da educação e sua relação com a ciência e a tecnologia (SANTOS, 2017).

Dito isso, antecipamos que a construção teórica conceitual sobre a Educação Científica emergiu a
partir de um contexto específico, a execução do projeto a Rádio da Escola na Escola da Rádio da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) em parceria com o Colégio da Polícia Militar da Bahia em
sua unidade Dendezeiros (CPM-Dendezeiros). Entretanto, muito embora tal construção tenha
emergido em um contexto específico, a referida ideia pode se tornar congruente a outros contextos
em que seja pertinente e coerente.

Por este motivo não trataremos unicamente de um conceito, mas de um conceito-ação, conforme foi
possível perceber no subtítulo deste trabalho, e suas perspectivas para possíveis encaminhamentos
futuros.

A ideia de Conceito-ação

Como podemos entender ou representar uma ideia sem nos prendermos a um conceito? O primeiro
passo é termos em vista que as imagens simbólicas que elegemos para representar algo se fazem a
partir de dinâmicas influenciadas por diversos fatores, assim, um conceito restrito pode ser aplicado a
uma situação/contexto igualmente restrita, isto porque tal representação simbólica foi elaborada para
aquele contexto específico. Nesse ponto é importante pensar que as situações novas ou inusitadas
exigem novas e outras possibilidades de representações simbólicas, ou novas e outras possibilidades
de significações de signos já conhecidos.

Assim é importante considerarmos, também, que a palavra em nossa língua possui uma elasticidade
semântica muito ampla, por tal, esta, a palavra, possui a capacidade de representar diversos sentidos
diante de inúmeros contextos, nesse caso se faz importante pensarmos na ação representativa que o
simbolismo impõe aos contextos, tal qual o símbolo que cada contexto exige de nós, é sempre uma
relação dinâmica, dialética e dialógica (DILTHEY, 1944, 1949; FOUCAULT, 2009; FREIRE, 2010;
GADAMER, 1998; MARX, 1888, 2008; SANTOS, 2017).

Deleuze e Guattari (1992) nos mostram que os conceitos são relativos e absolutos ao mesmo tempo,
absolutos em si mesmos diante da ideia que pretendem representar, e relativos diante de outros
conceitos. Claro que esta é uma colocação filosófica, uma reflexão a respeito da dinâmica
representativa dos conceitos e não sobre determinado uso com fins restritivos, por esse motivo se faz
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necessário dar atenção ao contexto no qual as ideias se expressam por esse recurso linguístico
(SANTOS, 2017).

Assim, para pensarmos a respeito da dinâmica de ação conceitual, Santos (2017) pega emprestado da
teoria da enunciação tratada por Fiorin (2001), inspirado nos estudos de Benveniste (1976), as
principais categorias - pessoa, espaço, tempo - como referência ou ponto de partida, a fim de reunir o
maior número de elementos possíveis para se descrever ou avaliar o contexto no qual o conceito se
encontra em ação.

Vale salientar que a partícula "ação" representa uma relação dinâmica, dialética e dialógica, ou seja,
a ação exercida pelo conceito não significa uma imposição de força conceitual, determinando limites
de significação, pelo contrário, a ideia não só representa uma realidade, como esta realidade ajuda na
construção de tal ideia, o conceito dialoga com a realidade modificando-a, assim como a realidade
ajuda a modificar e construir o conceito a partir das tensões desse mesmo diálogo. Significação e
realidade são forças antagônicas que se complementam na dinâmica produtiva da vida humana.
Assim reconhecemos a existência de uma relação entre o conceito e a ação num ato de
(re)conhecimentos e (re)construções da realidade tangível aos sentidos humanos.

A partir de então, temos a ciência de que os conceitos, ao contrário do que normalmente se imagina,
não são fixos ou engessados, pelo contrário, são representativos de uma ideia diante de um
determinado contexto, e em um contexto outro, pode assumir um estado de representação
diferenciado, por este motivo, a ação conceitual de um determinado termo reflete a condições
específicas de uma determinada realidade da qual nós chamamos de contexto, assim, esta relação
entre as forças de significação e a dinâmica de realização/transformação da realidade entendemos
como Conceito-ação (SANTOS, 2017).

Conceito-ação de ciência

Seguindo a lógica do Conceito-ação, cujos conceitos significam em ação (dialética e dialógica)
diante de um determinado contexto, antes de discutirmos sobre a questão da Educação Científica em
si, ou seja, a ideia que podemos sustentar sobre a possibilidade de entendimento a respeito de uma
determinada prática educativa, esta, da qual estamos tratando no presente artigo e em seu contexto
próprio, precisamos entender o ato significativo que o termo “ciência” pode exercer, também, nesse
contexto.

Tal ressalva se faz importante ao compreendermos que a noção do que seja a “ciência” irá impactar
diretamente, não apenas no entendimento do que pode ser a Educação Científica, como também, e
principalmente, nas práticas educativas em torno desta. É fato que definir o que seja a “ciência” não é
uma tarefa fácil, e nenhuma tentativa de definição da mesma será definitiva, conforme conclui
Chalmers (1993), por este motivo, qualquer conceituação deste termo atenderá a contextos
situacionais e ideológicos específicos.

Santos (2017), em seu estudo, constata que existe uma variedade de significações para o termo
“ciência” de acordo com contextos situacionais, históricos, políticos, ideológicos e metodológicos.
Contudo, elencou três (03) possibilidades gerais de significação quando o assunto é tratado por
especialistas na área.

A primeira possibilidade generalista de significação identificada por Santos (2017) a respeito do
termo “Ciência” diz respeito a uma “instituição”, uma comunidade formada por um grupo de pessoas
que atendem a um perfil específico e que possui seus próprios ritos, códigos e cultura. Souza (2004)
afirma que uma instituição é fruto de ações humanas, contudo, esta é não humana, uma entidade não
personificada da qual nenhum de nós responde por ela, pelo contrário, é a instituição que institui e
regula normas de como proceder em determinados contextos. Assim, a instituição “Ciência” que
estabelece os códigos respeito de si mesma, regula o que lhe pertence e determina o que é ou não
uma ciência ou algo científico.
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A segunda possibilidade generalista de significação diz respeito ao termo no plural (ciências), Santos
(2017) identificou a necessidade de discutir esse aspecto por dois motivos. O primeiro motivo se dá
por conta da expressão (termo) “Educação Científica” ser tratada pela literatura especializada como
sinônimo de “Ensino de Ciências”, o próprio autor sinaliza que não se trata de um erro, se fez
pertinente dentro de um complexo situacional próprio, contudo, em um contexto outro, os dois
termos podem significar ideias diferenciadas.

O segundo motivo está diretamente ligado ao primeiro, uma vez que a Ciência como instituição
possui as suas áreas do conhecimento e que se refletem no currículo da Educação Básica (EB) como
disciplinas, logo, a expressão “Ciências” se refere a uma ideia de especialidades, ou áreas específicas
do conhecimento científico.

A terceira possibilidade generalista de significação está relacionada a uma concepção antropológica
de tecnologia, que não se limita aos dispositivos tecnológicos e suas propriedades utilitárias, mas
entendida como processo de criação e transformação da realidade exercida por ações humanas em
suas dinâmicas de ser e estar no mundo (LIMA JR., 2005; SANTOS, 2017). O ser humano elabora
mentalmente suas atividades e processos que possam viabilizar a concretização de seus desejos e
necessidades, é nesse processo que os instrumentos de intervenção da realidade são concebidos,
materialmente ou não (ARENDT, 2007; LIMA JR., 2005; SANTOS, 2017).

Assim, a ciência não se apresenta como “apenas uma coleção de leis, um catálogo de fatos
não-relacionados entre si”, mas, principalmente, como “uma criação da mente humana, com seus
conceitos e idéias livremente inventados”, conforme descrevem Einstein e Infeld (1976). Logo, a
ciência como uma atividade criada pela mente humana, trata-se de uma tecnologia, que não se
materializa em artefatos, mas se concretiza através de ações humanas ao lidar com a realidade, por
este motivo, Chassot (2003) afirma que a ciência é uma linguagem pela qual, homens e mulheres se
utilizam para explicar o mundo natural, e por ela é possível compreender a linguagem na qual está
“escrita” a natureza. Desta maneira, Santos (2017) constrói a conceito-ação da ciência como uma
tecnologia que se apresenta em forma de linguagem que faz parte da condição humana.

Santos (2017) expõe que estas três possibilidades de significação da ideia de ciência não são
absolutas ou as únicas possíveis, são ideias gerais que atendem a contextos específicos, logo, tais
possibilidades não foram apresentadas com o objetivo de determinar o que seja a ciência, mas nos
fazer refletir que a ideia que se defenda a respeito dessas possibilidades irá interferir diretamente e
radicalmente nas ações educativas que pretendem tratar de aspectos ligados à ciência.

Por este motivo, se fez necessário elaborar um entendimento outro a respeito da ciência norteada por
uma concepção antropológica da tecnologia, logo, não somente fruto de ações humanas, mas como
parte da condição humana, sendo esta terceira possibilidade de significação que o autor adotou para a
construção do conceito-ação de Educação Científica, da qual estamos tratando neste texto.

Projeto A Rádio da Escola na Escola da Rádio

O projeto A Rádio da Escola na Escola da Rádio, coordenado pela Prfª Drª Tânia Maria Hetkowski2
através do Grupo de Pesquisa Geotecnologia, Educação e Contemporaneidade (GEOTEC), do
Departamento de Educação (DEDC I) da UNEB, mantém parceria com diversas instituições de
ensino da Educação Básica, dentre elas o CPM em sua unidade Dendezeiros, local onde as atividades
de Educação Científica relativos ao contexto tratado neste artigo foram desenvolvidas.

Experiências como a considerada primeira proposta formal e abrangente de Iniciação Científica (IC)
na EB no Brasil, o Programa de Vocação Científica (Provoc), criado pela Fundação Oswaldo Cruz;
ou o Programa Social de Educação e Vocação Científica Ciência, Arte e Magia (CAM), promovido
pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), estas serviram de inspiração para a elaboração do
projeto A Rádio da Escola na Escola da Rádio (GEOTEC, s.d.), em colaboração conjunta entre a
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equipe do GEOTEC e professores pesquisadores/orientadores do CPM-Dendezeiros, com uma
peculiaridade que a diferencia dos exemplos anteriores, o projeto da Rádio investe no incentivo e
orientação de estudantes pesquisadores com foco maior nas ciências humanas, tendo como principal
destaque a geografia humana e uso das geotecnologias e Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC) na condução das atividades de pesquisa que, de modo geral, incentiva aos estudantes partícipes
do projeto a sensibilizar-se, investigar e produzir conhecimentos outros sobre a realidade social que
os cercam, tendo o estudo dos territórios e dos lugares como ponto de partida (SANTOS, COSTA,
2015; COSTA, 2017; SANTOS, 2017).

O projeto da Rádio foi concebido com ênfase nas questões sociais e humanas, históricas e políticas
sobre o desenvolvimento da cidade de Salvador através das histórias do lugar. Neste ensejo, os
estudantes passaram a pesquisar sobre as paisagens de seu cotidiano, buscando sempre um olhar
diferenciado e investigador sobre o seu lugar de pertencimento, que poderia ser o bairro onde
residiam, o entorno da sua escola, ou um local que lhes chamassem a atenção de alguma maneira
dentro do espaço da cidade de Salvador/BA ou adjacências.

Como dito anteriormente, o contexto no qual emerge o conceito-ação de Educação Científica
proposto neste trabalho e elaborado por Santos (2017) tem a ver com o ambiente da escola, mesmo
que fora de seus processos formais, isto porque o projeto da Rádio da Escola na Escola da Rádio
promove um espaço formativo outro dentro do espaço da Escola, uma vez que os estudantes
envolvidos desenvolvem as suas atividades de pesquisa no turno oposto às suas atividades cotidianas
escolares, sem avaliação quantitativa e não sendo obrigatória a participação, ou seja, todos os
estudantes que integram ao projeto participam das atividades por desejo próprio em desenvolver uma
pesquisa científica.

Neste espaço diferenciado dentro da Escola, é possível construir relações sociais outras também
concretas entre professores e estudantes, e entre eles próprios. As atividades conjuntas de pesquisa,
nos momentos de socialização interna de seus trabalhos e na possibilidade de todos os envolvidos
compartilharem opiniões que possam ajudar aos colegas a lapidarem as suas produções, é possível
construir uma relação solidária através da pesquisa, do ato de estudar solidário e comprometido uns
com os outros. Deste modo, o território dos afetos que é a escola ganha um significado outro na vida
dos estudantes partícipes, com maior sentimento de pertença e uma memória afetiva mais saudável.

Apesar de tais atividades serem desenvolvidas com os princípios básicos da pesquisa científica
aplicadas ao contexto educacional da EB, sobretudo no qual estamos tratando neste texto, o Ensino
Médio, não seguiu a risca os modelos de ações educativas que propõem a aproximação do universo
da Ciência e a EB que as ciências da natureza propuseram desde então.

Trazer as questões humanas para as ações educativas no projeto da Rádio foi de extrema relevância
para acentuar a ideia de Educação Científica defendida por Santos (2017), uma vez que o mesmo
tenha iniciado as suas atividades como pesquisador das áreas das ciências humanas em um projeto de
Educação Científica que, muito embora permitisse que o estudante desenvolvesse suas pesquisas em
qualquer área do conhecimento, tinha ênfase nas ciências da natureza. Essa experiência de, hora estar
envolvido com pesquisas das mais diversas áreas, inclusive ciências exatas e da natureza, e
posteriormente com ênfase nas questões mais comumente abordadas entre as ciências humanas,
possibilitou a Santos (2017) construir um significado mais amplo a respeito da Educação Científica,
muito embora enraizado naquele contexto.

Ter um significado mais abrangente para o termo “Educação Científica” se fez importante para
avançar significativamente, tanto para reforçar o status das ciências humanas como ciências e não
apenas ou com maior valorização às ciências exatas e da natureza, quanto para refletir, (re)significar
e (re)construir o papel da ciência para a humanidade, discutindo também a pertinência dos
conhecimentos produzidos pela mesma e seus usos. Mas então, o que é Educação Científica afinal?
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Conceito-ação de Educação Científica

Quando tratamos de educação, consequentemente nos referimos à formação, seja formal ou informal,
e em qualquer que seja o espaço, institucionalizado ou não. Independente de qualquer que seja a
condição, por menor que se planeje, a educação não se faz de maneira inteiramente espontânea, ou
seja, desprovida de qualquer intencionalidade, pelo contrário, se constrói a partir de relações que
envolvem ações subjetivas e objetivas ao mesmo tempo, deste modo, toda prática educativa, por
mais subjetiva que seja, possui seu viés objetivo, envolve um direcionamento, um sonho (FREIRE,
1994).

Muito embora a ideia de Educação seja algo muito amplo, abrangendo projetos de formação nos
mais variados formatos e espaços, com distintas abordagens; objetivos; procedimentos e
modalidades, com a possibilidade do uso dos mais diferentes recursos; técnicas e suportes, conforme
sinaliza a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB) nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que em seu Art. 1º, o qual informa que a educação “abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”,
ainda que, para título de regulamentação, a referida lei discipline sobre “a educação escolar, que se
desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias”.

Reconhecendo a multiplicidade dos espaços onde os processos educacionais possam ocorrer, para o
contexto discutido neste artigo iremos considerar as ações educativas que tenham influência do
contexto escolar. Esta consideração diz respeito à epistemologia do conceito-ação de Educação
Científica desenvolvida por Santos (2017) em seu trabalho de mestrado, que emergiu de uma
situação contexto no qual envolvia o espaço escolar do Colégio da Polícia Militar da Bahia em sua
Unidade Dendezeiros (CPM/Dendezeiros), mesmo que em um processo não formal de Educação
dentro deste espaço formal da EB através da parceria Universidade e escola por meio do Projeto da
Rádio.

Vale ressaltar que o mais significativo não é o ambiente físico da escola, mas as relações que se
estabelecem/estabeleceram dentro dela, principalmente a relação entre o
professor-pesquisador-orientador e o estudante-pesquisador da EB, embora haja peculiaridades que a
diferencia da relação mais tradicional entre professor e estudante.

Em sua dissertação, Santos (2017) observa que os termos “Educação Científica” e “Ensino de
Ciências” normalmente são tratados como sinônimos pela comunidade científica no que diz respeito
à aproximação do universo da Ciência e da Educação, sobretudo a EB. Compreendendo o contexto
no qual estes termos são apresentados como sinônimo, reconhece-se que não há problemas quanto a
esse fato, uma vez que tal tratamento se mantém pertinente a determinados fatores situacionais.

Contudo, diante do contexto da execução das atividades educativas voltadas para a aproximação da
ciência à EB no CPM Dendezeiros desde 2005 até a culminância de sua dissertação, Santos (2017)
observou que a ideia de Educação Científica tratada em tal instituição possuía peculiaridades que a
distanciava em certa medida da concepção mais usual do termo até então, deste modo se fez
necessário elaborar e fundamentar uma significação outra possível de contemplar os princípios das
ações educativas desenvolvidas a partir da união entre a ciência e a Educação, deste modo o
conceito-ação de Educação Científica diferente de uma ideia de Ensino de Ciências, é entendida:

como a proposta de educação que trabalha com a ciência como uma tecnologia que
se apresenta em forma de uma linguagem inerente à condição humana. Sendo
assim, atividades como a Orientação Educacional por meio da Pesquisa, por
exemplo, não deve se limitar a ensinar o Estudante a pesquisar sob os moldes do
que os cientistas consideram ser uma pesquisa científica, trata-se de orientar para
que a Pesquisa Científica faça parte da formação do Estudante, incluindo a
formação ética e moral, cidadã, social e humana, não somente de como resolver
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problemas, mas como percebê-los de uma maneira outra e ter condições de
discuti-los. Por isso trata-se de uma “Educação” Científica, e não Ensino de
Pesquisa ou somente Ensinar pela Pesquisa (SANTOS, 2017, p. 124-125).

Neste caso, entender a ciência como uma tecnologia que se apresenta na forma de uma linguagem
inerente à condição humana, nos faz pensar que a mesma não se trata apenas de um direito a ser
concedido ou respeitado, mas como parte da dimensão humana que não pode ser negada. A grande
diferença desta concepção de Educação Científica para o de Ensino de Ciências tratadas por Santos
(2017), é que esta segunda:

se refere aos procedimentos didáticos e práxis pedagógicas, ampliando a sua
eficácia e contribuindo como mais uma forma de tratar os conteúdos ou a
construção de conhecimentos em determinados campos específicos ou subdivisões
da Ciência, tornando assim o conhecimento restrito à comunidade científica em
conhecimento público (SANTOS, 2017, p. 124-125).

Neste sentido, a diferença está para além da semântica, ou seja, no significado dos termos, mais
substancialmente nas ações que cada significado propõe ou às ações que os constituem e os efetivam
dialeticamente. Enquanto o Ensino de Ciências atende melhor a ideia de tratar efetivamente dos
conteúdos produzidos pela ciência na EB para fim de tornar o conhecimento privado (da Ciência) em
conhecimento público, através de estratégias educativas e o ensino de cada uma das disciplinas
escolares; a ideia de Educação Científica, neste conceito-ação, representa um contexto educacional
no qual a ciência não se restringe a um grupo específico, mas uma característica da espécie humana,
uma das formas pela qual nós compreendemos, explicamos, significamos e transformamos o mundo
e a nós mesmos proporcionalmente, por isso uma tecnologia humana que se apresenta em forma de
linguagem, deste modo deve fazer parte da nossa formação enquanto sujeitos humanos.

Considerações finais: o que é Educação Científica afinal?

Assim como Chalmers (1993) constatou a respeito do que seja a ciência, não é possível dar uma
resposta conclusiva a esta questão sobre o que é a Educação Científica. Mais justo, neste caso, seria
enfatizar que o entendimento sobre o que possa ser a Educação Científica depende muito do contexto
no qual se faz este questionamento que da própria resposta em si.

De modo geral, o termo discutido sempre irá se referir a uma aproximação da educação com a
ciência, ou da ciência com a educação, aproximação tal que permitirá aos envolvidos ampliar seus
horizontes e visão de mundo, e pode acontecer das mais diversas formas possíveis, como eventos,
feiras, projetos, exposições ou publicações nas mais diferentes mídias de veiculação da informação,
da pesquisa como caminho didático em sala de aula, dentre tantas outras possibilidades.

De modo singular, específico, o contexto no qual a discussão se encaminha tem muito a contribuir
com o entendimento do termo e a sua significação. No contexto tratado neste texto, mais
especificamente do Projeto A Rádio da Escola na Escola da Rádio no CPM-Dendezeiros, segundo
Santos (2017), a Educação Científica está relacionada a uma linguagem essencialmente humana, a
ciência, que por ser humana é de direito comum a todos, devendo estar nas pautas educacionais e
planejamentos escolares.

Neste caso emerge uma militância outra, pela ciência como pauta de relevância para a formação
humana em todos os níveis, seguimentos e modalidades da Educação Básica, sem distinção por área
ou ramo do conhecimento, nem critérios de valor diante da etapa a que se destina, da Educação
Infantil ao Ensino médio.

Outra preocupação importante é que a ciência, neste sentido, não se faz uma dimensão superior ou de
maior importância que as demais, como a dimensão afetiva ou artística, por exemplo, uma vez que
ambas constituem a nossa formação enquanto seres humanos, críticos, criativos, participativos e
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cidadãos, capazes não só de discutir ou propor resoluções aos problemas, como também de
percebê-los mais criticamente e sensivelmente.

Se faz importante (re)conhecer minimamente a história dos processos de desenvolvimento da ciência
até o formato que possui na atualidade, estudos como os de Serres (1991), Chalmers (1993, 1994),
Chrétien (1994), Chassot (1994), Fourez (1995), Woolgar (2001), Kragh (2001), e Barros (2011)
podem ajudar nesse sentido, contudo, outros estudos se fazem necessários a fim de ampliar a nossa
compreensão desses mesmos processos, incluindo o conhecimento desenvolvidos e as grandes
contribuições realizadas por povos e personalidades outras que, por muito tempo e até a atualidade,
permanecem silenciadas e invisibilizadas na maioria dos estudos dessa natureza, uma vez que
reconhecemos a alteridade dentro da própria comunidade científica, que é diversa, transforma seus
paradigmas e se modifica em termos de contexto histórico, político, social e econômico,
paralelamente respeitando a complexidade dos conhecimentos e saberes, das distintas formas de
produção e sua legitimidade pela ética da alteridade (SANTOS, 2017; KUHN, 2006; FRÓES
BURNHAM, 1993, 2013; LÉVINAS, 2009).

Como a premissa de conceito-ação é uma proposta de (in)conclusão de sentidos, devido a sua
possibilidade de assumir a existência de contextos diversos que se alteram diante dos sentidos e, ao
mesmo tempo, modificam estes mesmos sentidos em construção, fixamos essa possibilidade de
entendimento diante do “tempo”; “espaço”; e “pessoa” (SANTOS, 2017; FIORIN, 1994)
considerados nos estudos de Santos (2017), contudo, reconhecendo o potencial deste mesmo
entendimento se tornar congruentes a contextos outros com alguma similaridade ou mesmo inspirar
outras iniciativas que possam transcorrer nesse sentido, da ciência como uma tecnologia que se
apresenta em forma de linguagem parte da condição humana, da Educação como um processo de
transformação de sujeitos capaz de desenvolver seus potenciais em suas peculiaridades, e da
Educação Científica como o processo educativo que tem por objetivo desenvolver esta linguagem (a
ciência), tanto na esfera do indivíduo, quanto na esfera do coletivo.

Toda essa discussão não deixa de lado as questões mais importantes que afetam a vida em sociedade,
às relações sociais estabelecidas dentro do ambiente escolar que repercutem por toda uma vida como
as memórias afetivas e as lembranças de ter tido uma experiência formativa e produtiva ainda na
Escola, como sujeitos ativos, críticos, participativos e construtores de saberes outros e novos
conhecimentos por meio da Educação Científica.

Ao se tratar de Educação Científica, nesse sentido, como uma prática educativa preocupada com o
domínio desta linguagem, a ciência, como dimensão humana e indissociável de sua própria
constituição enquanto sujeitos humanos e cidadãos, estamos nos referindo a um processo formativo
muito mais complexo, para além das habilidades de dominar determinados conteúdos em específicas
áreas do conhecimento, mas de como o potencial humano para propor inovações pode ser tratado de
maneira a possibilitar novos desdobramentos, abordagens e perspectivas outras sobre os problemas
que a humanidade enfrenta.

Também estamos tratando da promoção da dignidade humana, conforme o que preza a Declaração
Universal dos Direitos Humanos (2009) sobre a plena participação e usufruto, por direito, da vida
produtiva e econômica de sua nação, incluindo os bens culturais e tudo o que for produzido pela
ciência. Deste modo, cada estudante partícipe deste processo, da Educação Científica, nesta
dimensão, passa a ter perspectivas outras de sua participação na sociedade, dos atos de cidadania, de
seus direitos e deveres, e das contribuições que poderá prestar para a sociedade, quer seja como um
pesquisador, ou como cidadão; planejar seu futuro e os caminhos pelos quais acredita ser necessário
transitar para concretizar os seus sonhos e objetivos dignamente.
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