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Este trabalho tem como perspectiva compreender o fenômeno da experiência, na educação básica.
Tendo como base filosófica a Hermenêutica, em pesquisa realizada, pelo Grupo de Pesquisa
Geotecnologia, Educação e Contemporaneidade (GEOTEC) da Universidade do Estado da Bahia
(UNEB), em escolas públicas da Bahia. Este projeto denominado “A Rádio da Escola na Escola da
Rádio, objetiva que alunos do Ensino Médio se compreendam pesquisadores júniores, tendo a
compreensão e uso das tecnologias e geotecnologias como potenciais para investigação geográfica e
histórica dos bairros onde moram. Assim, a pesquisa participante emerge como metodologia que
adjetiva nossa caminhada, pois acolhia e regia nossas ideias sobre construção dialógica e
colaborativa deste processo investigativo da ação formativa entre Universidade/Escola.

Este artículo tiene como objetivo comprender el fenómeno de la experiencia en educación básica.
Basado en la hermenéutica filosófica, en investigaciones realizadas por el Grupo de Geotecnología,
Educación e Investigación Contemporánea (GEOTEC) de la Universidad Estatal de Bahía (UNEB),
en escuelas públicas de Bahía. Este proyecto, llamado "La Radio de la Escuela en la Escuela de
Radio", tiene como objetivo que los estudiantes de secundaria comprendan a los investigadores
junior, que comprendan y utilicen las tecnologías y geotecnologías como potencial para la
investigación geográfica e histórica de los vecindarios donde viven. Por lo tanto, la investigación
participante emerge como una metodología que adjetiva nuestro viaje, ya que acogió y gobernó
nuestras ideas sobre la construcción dialógica y colaborativa de este proceso de investigación de la
acción formativa entre la Universidad / Escuela.

This paper aims to understand the phenomenon of experience in basic education. Based on the
philosophical hermeneutics, in research carried out by the Geotechnology, Education and
Contemporary Research Group (GEOTEC) of the State University of Bahia (UNEB), in public
schools in Bahia. This project, called “The School Radio at the School of Radio”, aims at high school
students to understand junior researchers, having the understanding and use of technologies and
geotechnologies as potential for geographical and historical investigation of the neighborhoods
where they live. Thus, the participant research emerges as a methodology that adjectives our journey,
as it welcomed and governed our ideas on dialogic and collaborative construction of this
investigative process of the formative action between University / School.

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/uma_experiencia_de_educacao_cientifica_na_rede_publica_do_estado_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.2-10,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Introdução

O Grupo de Pesquisa Geotecnologia, Educação e Contemporaneidade (GEOTEC), criado em 2007,
faz parte de do campo de pesquisa da Faculdade de Educação da Universidade do Estado da Bahia
(UNEB), que busca ações que ressignifiquem os cotidianos escolares (ALVES, 2002) de escolas
públicas, a partir da parceria Universidade/Escola, tendo como categorias conceituais as
tecnologias/geotecnologias, lugar, cotidiano e processos tecnológicos, a partir de sua interpretação
como gênese antropológica (imaterial humana) e a educação como ação colaborativa/participativa,
onde sujeitos (pesquisador-pesquisado) buscam, juntos, soluções para a crise que vive a educação
contemporânea (ARENDT, 2014), assim como possibilitar formação outra que ressignifique o
modelo tecnicista que ainda desenha nossas escolas.

A parceria surge da necessidade de construir e compartilhar saberes experienciais (MACEDO, 2015),
entre Universidade/Escola, com o objetivo de despertar o jovem estudante do Ensino Médio para
pesquisa científica, bem como fazer com que este re-conheça os espaços de sua cidade, através do
resgate da memória e história dos bairros de Salvador, sendo que cada jovem pesquisaria seu bairro,
tecendo a narrativa oral de seus moradores, bem como mapeamento geográfico do bairro com uso de
Geotecnologias Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Este projeto é coordenado na
escola por um professor investigador do próprio colégio e orientado pelo GEOTEC.

Outro objetivo desvelado no caminhar da parceria foi a necessidade de formação continuada de
professores, assim estes buscam com a colaboração do grupo de pesquisa novos caminhos para seu
processo formativo na Pós-graduação em educação.

O espaço da universidade é disponibilizado para atividades e apresentação de trabalhos dos
pesquisadores juniores. Está dinâmica acontece no espaço destinado aos fóruns de encontros dos
pesquisadores do grupo de pesquisa (pós-graduação) oportunizando ao jovem experienciar um
espaço até então distante da sua realidade escolar. Concebe-se que esta proposta se configura como
inovação na forma de fazer educação na escola pública, pois oportuniza novos caminhos formativos
para professores e estudantes em uma escola que rotineiramente lhes limitam de outras artes de fazer
(CERTEAU, 2015).

[...] a sala de aula pode ser um espaço de pesquisa; construção de múltiplos
conhecimentos; desenvolvimento de aprendizagem aliados às TIC e; gerador
de práticas pedagógicas inovadoras que objetivem envolver,
colaborativamente, toda a comunidade escolar na descoberta, conquista e
possibilidades de ações significativas para a escola, bairro, cidade e para a
vida de cada ser humano (HETKOWISKI, 2016, p. 10).

São estas práticas e inovações que abrem horizontes para a singularidade da experiência humana
(GADAMER, 2015) na escola, que traz a possibilidade de uma re-interpretação daquele cotidiano
marcado pelo viés instrumental de educação, modelo moderno que insiste em se perpetuar nas
escolas. Podemos ainda afirmar que o professor “refém” deste sistema precisa de parcerias que lhe
resgate o desejo por uma educação inovadora. Por isso apostar na inovação nesse cenário se constitui
como uma ousadia importante e valiosa do GEOTEC.

Ousamos e implantamos o projeto, fomos a campo, apresentamos aos jovens da educação básica a
pesquisa, a teoria científica, eles nos apresentaram a curiosidade, a criatividade e seu conhecimento
de mundo, imbricados estas produções da astúcia humana nos levou a um caminho frutífero e
surpreendente, porque tivemos frutos maravilhosos e aprendizados para nossa vida cientifica.
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A Hermenêutica Filosófica aspectos epistêmicos

Quando se almeja discutir a experiência humana de caris hermenêutica, necessário se faz que
“mergulhemos” na origem grega deste filosofar, pois a semântica da palavra nos revela seus sentidos
e significados para interpretações outras da experiência humana, no caso especifico deste trabalho a
compreensão/ no processo de construção de saberes produzidos por pesquisadores juniores do
Projeto “A Rádio da Escola na Escola da Rádio”, na rede pública da Bahia. Então façamos uma
breve discussão sobre a origem do termo Hermenêutica.

A palavra hermenêutica deriva do grego herménêus, hermèneutick e
hermêneia. Para Filon de Alexandria, hermènêia é logo, em palavra,
manifestação do pensamento pela palavra. Está associada a Hermes, deus
mediador, patrono da comunicação e do entendimento humano, cuja missão
era tornar inteligível aos homens, a mensagem divina; os gregos atribuíam a
ele a origem da linguagem e da escrita (GRONDIN, 1999, p.56).

A Experiência como doutrina da arte da compreensão e da interpretação é objeto de estudo, desde a
clássica, sendo Platão (427 a.C) quem primeiro a utilizou, mas é na contemporaneidade que estes
estudos se intensificam e tomam dimensões metodológicas/interpretativas, através da Hermenêutica
Filosófica, que pretendia interpretar na chamada “Ciência do Espírito” (DILTHEY, 2010),
vislumbrando a possibilidade de compreender fenômenos sociais. Compreensão esta que perpassa
pela experiência, como elemento constitutivo da “aventura” humana no caminho para o
conhecimento.

Percebemos que a hermenêutica propõe uma ruptura interpretativa entre a passagem do entendimento
proposto pela ciência da natureza, que substanciado pelo Positivismo universalizava o pensamento
científico, para a compreensão do fenômeno humano que só é possível pela experiência, princípio
proposto pela chamada Ciência do Espírito.

O filósofo alemão Dilthey (2010) foi melhor delineou as ideias acerca da distinção entre pesquisar
nas Ciências Naturais e nas chamadas Ciências do Espírito, pois observou e fez um estudo
sistemático, comprovando a singularidade de cada objeto investigado, onde inaugura uma
dissociação das pesquisas entre ambas Ciências.

Eu me criara na ambição insaciável de compreender, dentro do mundo
histórico, a manifestação da própria vida em sua diversidade e profundeza. O
mundo do espírito humano é em si nexo de realidade, formação de valores e
império dos fins e tudo isso com riqueza infinita que possui uma
[determinação] interna na formação de cada elemento individual dentro do
contexto de atuação como o todo (DILTHEY, 2010, p. 40).

Observa-se a distinção conceitual da pesquisa em ambas ciências e, para o filósofo é necessário que a
comunidade científica reconheça a impossibilidade hegemônica das ciências naturais para todo o
universo de pesquisa científica, pois um único método/metodologia, não dá conta dos processos
heterogênicos que pluraliza as ciências sociais e a singulariza no universo investigativo, ainda
destacamos que tal prática, vem gerando ao longo da história das ciências, erros sistemáticos e
preocupantes para os estudos sociais. Neste momento, a hermenêutica filosófica ganha força e
concebe outras possibilidades de pesquisas científicas para esta disciplina.

Ainda dialogando com o filosofo alemão, afirmamos que a objetividade da ciência de
natureza/positivista não dá conta dos processos humanos, que também são objetivos, porém
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mergulhados em subjetividades, as quais inviabilizam compreendê-lo à luz do método experimental
que universalizava os objetos de pesquisa.

As questões de Dilthey (1883-1911) deixam claro que o desafio da escola hermenêutica filosófica
recai sobre a pretensão universalizante de que a verdade científica reside somente em estudo
positivista/objetivista. Também esta filosofia vem para questionar a própria certeza da verdade
científica, e que as fragilidades destes estudos são evidenciadas quando se analisam fenômenos
humanos, carregados de subjetividades e imprevisibilidades, entender não é o caminho para pesquisa
social, mas precisamos compreender para interpretar os fenômenos que são multifacetados, plurais e
inconstantes.

O Projeto da Rádio: novas experiências nos cotidianos escolares da Rede Pública de Ensino da
Bahia

O Projeto da Rádio, como é conhecido, é criado a partir de 2010, através de um edital de
Popularização da Ciência (POPCIÊNCIA/2010), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da
Bahia (FAPESB), onde fomos contemplados para desenvolver o projeto em escolas públicas de
Salvador. Vislumbrávamos novos caminhos pedagógicos para estas escolas, potencializar a
criatividade do jovem aprendente, assim como re-encantar professores para continuarem suas artes
de fazer (CERTEAU, 2015), pois tínhamos uma experiência com formação de professores e tal nos
qualificava a ousar apostar no professor, no aluno e na escola pública, porque sabíamos na empiria
da observação e nas diversas pesquisas realizadas pelo GEOTEC,que a escola com seus problemas
inúmeros é composta de seres humanos que estão ali porque acreditam no aprender, o que falta é
oportunidade, inovação e olhares outros que provoquem a mudança, assim buscamos fazer com o
projeto.

Foram voluntários no primeiro ano, 25 alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio e um professor da
educação básica. Formado o grupo, a Universidade, através do GEOTEC, desenvolveu atividades de
oficinas para formar professores e alunos para a pesquisa científica, pois a forma como a escola está
edificada não oferece esse suporte intelectual a ambos atores escolares. Assim, também houve
reuniões e dinâmicas de grupo para o entrelaçamento entre universidade/escola, deste modo o projeto
toma “corpo” e sentido.

Não queríamos que a universidade fosse vista como aquela que vem sugar conhecimento e vai
embora, às vezes sem a devida devoluta a sociedade pesquisada, são críticas que ouvimos da gestão
escolar. Almejamos a parceria, a solidariedade (BRANDÃO, 2006) e o fazer juntos, pois educação é
um ato de compromisso com o outro.

Acreditando que os processos experiencias são significados na objetividade das relações sociais
vivenciadas, onde nossos processos subjetivos ganham sentidos. Buscamos a integralidade do grupo
de trabalho, onde as hierarquias eram descontruídas em prol da heterarquia que horizontalizassem as
relações humanas naquele cotidiano escolar (ALVES, 2002). A experiência humana é uma
propriedade da subjetividade humana, só pertence ao sujeito da experiência, mas seu sentido e
significado se materializa na objetividade da sua construção social, ou seja, com o outro, ano ato de
viver, vivenciar com o outro o aprendizado, assim vemos os processos formativos escolares, como
potenciais da experiência humana, onde vive-se a vida, onde a vivência ressignifica a experiência
apredente de professores-alunos-pesquisadores.

Deste modo, pensar em experiência, jamais experiências, pois está é singular, nos leva a
compreender que só é possível em um cotidiano, onde as artes de fazer subvertam as estratégias
alienantes que “aprisionam” a escola pública, onde táticas astuciosas (CERTEAU, 2015) tragam
novos horizontes a formação escolar.

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/uma_experiencia_de_educacao_cientifica_na_rede_publica_do_estado_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.5-10,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



O cotidiano deve ser o lugar dos encontros e desencontros, dos fazeres e desfazeres, do aprender e
desaprender, porque temos que encontrar o novo para novos aprendizados, fazeres outros para
descontruir desfazeres, desaprender para aprender, porque é na ignorância que aprendemos, na
penúria de nossa existência, a escola é lugar da ignorância, pois senão não precisaríamos dela, uma
escola onde já sabemos tudo não é escola, se é que existe essa. O cotidiano ferve, subverte, deve
romper com as marras instituídas, busca-se traições instituintes, estas que fazem com que as
mudanças e novos paradigmas emerjam, assim propomos a parceria universidade/escola, como ação
dialética/dialógica, porque ambas vivem da necessidade da outra.

Transgressão, arte e criatividade para compreender e experienciar a historicidade dos bairros de
Salvador, era este o desafio proposto aos jovens e ao professor-investigador, re-inventar aquele
cotidiano, muitas vezes obscuros a seus moradores, percebíamos que os alunos pouco ou nada sabia
da história do bairro onde moravam, não se sentiam pertencidos, este sentimento tão importante para
a ação política humana na sociedade estava fragilizada e, percebemos que um estudo sério sobre o
bairro nos daria novos olhares e re-encanto ao lugar onde moramos. Re-inventar o cotidiano daquele
lugar para ressignificar a arte de ensinar e aprender na escola, buscamos isso com o Projeto da Rádio.

Foram 20 bairros pesquisados, já que alguns estudantes fizeram a pesquisa em dupla por morar no
mesmo bairro, um envolvimento interessante, jovens pesquisadores buscando investigação de uma
arché, onde muitas vezes a sua família se constituiu. A cada nova descoberta, pesquisa, entrevista,
novos conhecimentos, era uma pesquisa de amor, pois era resgate da história e vida deles,
reconstituíam e compreendiam os processos históricos e geográficos que forjaram seu lugar de
morada. As tecnologias, especialmente as geotecnologias, tinham novos fazeres e sentido para eles, o
que era ferramenta de lazer e diversão, tornara-se extensão da sua racionalidade, estava desvelada a
face oculta da tecnologia, que os processos instituídos escondia, agora sabiam que o princípio, a
gênese da tecnologia material é a ação imaterial da arte, criatividade e da racionalidade humana, mas
o que muda com isso?

Podemos dizer que repensa-se o lugar da natureza nos processos de produção de tecnologias e a
necessidade de se questionar a destruição da natureza em nome de um desenvolvimento irracional, o
jovem sabe agora o quanto é destruidor pensar somente na máquina, sem problematizar suas causas e
consequências, resgatamos a techné, como ate, criação e criatividade para materializar uma ética de
uma antropogênese da tecnologia, aceitamos a técnica, mas exigimos o pensamento que medita a
técnica.

Segundo Heidegger o pensamento que medita é a essência do pensamento
que calcula. É nesse sentido que podemos afirmar que a essência do
pensamento que calcula, “o essencial da técnica não é nada técnico”. O
pensamento que medita, medita o coração da técnica, ou seja, pensa a técnica
no seu ser mais próprio. O pensamento que medita não está preocupado com
a descoberta de novas tecnologias, pois isso é tarefa do pensamento que
calcula, mas a sua importância revela-se no fato de que ele é a própria
essência dessa técnica que vigora em nosso mundo (RAFAEL, 2007, p. 04).

Mas o que isso reflete na educação, na escola? A tradição moderna, que ainda reina na
contemporaneidade, nos negou o direito de meditar e questionar o mundo e a nós mesmos, a busca
da pergunta pelo nosso Ser. Deste modo, os avanços tecnológicos, sem meditação são tidos como
normais e necessários é a era da técnica. Ter o smartphone mais novo é mais importante que refletir
quanto se destruiu para construir esta tecnologia digital e, quais os males ela pode fazer a saúde
humana, o “capitalismo selvagem”, nos ensina que ter é mais importante que saber.

Nossa capacidade de meditação, de reflexão foi “furtada”, pois a técnica nos apresenta processos
tecnológicos com uma rapidez tamanha que não temos tempo para pensar esta conjuntura, somos
maquinizados pela técnica, quando deveríamos estar meditando sobre ela e controlando-a. Na escola

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/uma_experiencia_de_educacao_cientifica_na_rede_publica_do_estado_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.6-10,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



não se tem uma discussão sobre o que é tecnologia, como antropogênese (origem humana) e sua
importância na história da formação e evolução humana. Precisamos propor na educação o
pensamento que medita, para termos sujeitos éticos e preocupados com o avanço da técnica na
contemporaneidade, não podemos pensar a tecnologia somente na sua dimensão maquínica,
desumanizando sua arché, pois ser humano é tecnologia, a máquina é o resultado da nossa
racionalidade técnica.

Este é era um dos desafios proposto: uma reflexão crítica sobre a tecnologia e seus usos, buscar
olhares novos e interpretações outras, pois não abominamos a tecnologia, mas o império da técnica e
o esquecimento da meditação, do filosofar. Os jovens aprenderam, hoje tem novos discursos sobre
este processo e, também, novos olhares para a tecnologia e a natureza, bem como a história de seus
bairros, seu desenvolvimento atrelado ao avanço tecnológico nas grandes cidades metropolitanas.

Abordagem Metodológica

No caminhar da observação desvela-se para nós a uma abordagem de cunho participante sustentada
na Hermenêutica da interpretação de grupos humanos (GADAMER, 2015), pois buscamos
compreender a re-construção da experiência formativa através da iniciativa do GEOTEC em escolas
públicas, uma experiência de educação científica na rede básica de ensino.

Para tal empreitada, uma investigação empírica do Projeto de Educação Científica foi crucial para tal
pretensão. Esta proposição metodológica busca demonstrar que o imbricamento
pesquisador-pesquisado caracteriza a pesquisa participante. Há o engajamento, a solidariedade entre
ambos, no lócus, de forma intensa que os processos empíricos da pesquisa se confundem com a
própria ação do pesquisador na prática como docente, pois os autores deste trabalho são
pesquisadores do GEOTEC e orientadores dos pesquisadores juniores.

Ainda que apostemos na investigação da prática da Educação Científica, somos cientes de que: o
conhecimento científico e o popular articulam-se criticamente em um terceiro conhecimento novo e
transformador (BRANDÃO, 2006, p. 42).

Compreendendo a Educação Científica como fenômeno a ser interpretado e a escola pública como
lócus para tal compreensão, podemos traçar os caminhos desta jornada metodológica ancorada na
investigação deste fenômeno que se mostra, se apresenta e se evidencia no cotidiano do Projeto da
Rádio.

Queremos explicitar que propusemos neste trabalho uma investigação teórico-prática,
epistêmica/empírica em comunhão com os sujeitos da pesquisa. Abre-se um parêntese para tornar
evidente que nossa pesquisa é constituída de sujeitos e o termo objeto não cabe aqui, pois
compreendemos este estudo como uma construção coletiva-solidária entre os envolvidos
(pesquisador-pesquisado).

A relação tradicional de sujeito-objeto entre investigador-educador e os
grupos populares deve ser progressivamente convertida em uma relação do
tipo sujeito-sujeito, a partir do suposto de que todas as pessoas e todas as
culturas são fontes originais de saber, e que é da interação entre os diferentes
conhecimentos que uma forma partilhável de compreensão da realidade
social pode ser construída através do exercício da pesquisa (BRANDÃO,
2006, p. 42).

Compreendemos a pesquisa em Educação como lugar de encontro de saberes e a equidade destes
entre os sujeitos da pesquisa, nesta semântica da solidariedade edificamos nosso percurso
metodológico.
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Deste modo, não descartamos, nem poderíamos, a teoria científica para nossa edificação intelectual,
pois prática e teoria devem caminhar juntas em toda e qualquer ação de pesquisa em Educação.
Devem estar imbricadas e exibidas nas entrelinhas do projeto, pois são as teorias que nos fazem
compreender o movimento que cerca as práticas humanas em seu cotidiano e vice-versa.

Sem teoria não há pesquisa, devemos [...] conceber o papel da teoria no
escrever não como de algo a ser confirmado ou negado, mas como
provocação de um horizonte mais vasto, como descortinar de novo campo
para os exercícios do imaginário, um incendiar da imaginação levando à
aventura de novas hipóteses e novos caminhos (MARQUES, 2006, p. 57).

Nossos caminhos são repletos de subjetividades e objetividades que se confundem, se entrecruzam e
que a compreensão destes somente é possível na investigação teórico/prática do construto de
pesquisa, afirmamos novamente que em nossos trabalhos com seres humanos não há objeto.

Seguimos este caminho (organun) que nos leva a uma abordagem metodológica de cunho
participante e solidário, onde os processos educacionais podem ser compreendidos em sua
complexidade com o outro, no diálogo, nos colocando humildemente para ouvir e aprender com o
sujeito da pesquisa, em um processo também dialético, porém dialógico entre a ciência e
conhecimento de mundo.

Hoje sabemos que é inevitável e imprescindível para a nossa pretensão como pesquisador da
Educação, como sujeito que acredita no diálogo e na não objetivação da pesquisa, acreditar que a
educação possibilita a compreensão e a interpretação nas Ciências Humanas com base no diálogo
entre os sujeitos do ato de ensinar e aprender. Relação esta que Brandão (2006) denomina de
solidariedade e de participação: ou seja, uma pesquisa é “participante” não porque atores sociais
populares participam como coadjuvantes dela, mas sim porque ela se projeta, porque realiza
desdobres através da participação ativa e crescente desses atores (BRANDÃO, 2006, p. 31).

Nesta proposta, há um protagonismo coletivo em prol da pesquisa, assim como percebemos na nossa
investigação, na prática do projeto, espaço que agrega a cooperação coletiva das atividades e as
figuras mestre/estudante se imbricam, se ressignificam.

Da mesma forma acontece na prática desta pesquisa, onde o pesquisador se torna pesquisado, pois
paralela às nossas ações, os estudantes do Projeto também desenvolviam as suas investigações, sendo
que uma pesquisa se alimentava de outra, colaborava, se solidarizava e, assim, percebemos que o
movimento gerava o caminho, construindo nossa metodologia entre/com o outro sujeito da pesquisa,
neste caso, os alunos/pesquisadores e professores/investigadores do Projeto.

Destarte, podemos perceber que a pesquisa participante era nossa “régua e compasso”, pois o
problema emerge na comunidade pesquisada, havia o engajamento dos pesquisadores como
membros da comunidade investigada, bem como um dos autores desse texto foi
professor/investigador que inaugurou o projeto na rede pública.

Resultados e Discussões:

A imersão no lócus de pesquisa nos habilita afirmar que a atividade de educação científica na rede
pública, se revela como uma experiência exitosa neste cenário de escola pública na cidade de
Salvador/Ba. Os pesquisadores júniores têm uma postura crítica e uma maneira de compreender
ciência de uma postura que difere da forma simplista que é ensinada na escola e nos livros didáticos,
estes jovens buscam compreender sua escola, a educação, a sociedade, o mundo e os problemas que
o acarreta.
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O projeto funciona na escola e na universidade, em salas alocadas pelo GEOTEC junto à UNEB,
neste espaço são realizadas atividades lúdicas e de dinâmicas de grupo para estimular os alunos, o
que revela a inovação da atividade.

Acreditamos que é necessário “novos” olhares de outros grupos de pesquisas e gestores escolares
para estes projetos como singular experiência de educação não formal no espaço formal da escola,
por isso propormos criar fóruns de discussão sobre a educação científica e seus desdobramentos
como uma nova experiência de educação nas escolas.

In-conclusão

In-concluímos este artigo, pois quando nos propomos discutir o fenômeno da experiência humana, a
partir da discussão hermenêutica, aprendemos que este fenômeno é in-conclusivo assim como é a
vida, não se esgota com a morte.

Propomos a heterarquia do diálogo entre professor e aluno para romper com a verticalidade do
ensino, onde todos são sabedores de algo significativo e jamais ignorado, professores e estudantes
constroem juntos as pesquisas e escrevem “o livro de suas vidas”, é um momento único na educação
é a experiência (GADAMER, 2015) que possibilita dizer que naquele momento a vida destes sujeitos
se faz significante e com sentido.

Nossos caminhos investigativos ganham novos contornos e nossa conduta fortalece o princípio ético
do cuidado e do respeito para com o outro, forja-se a ética na relação pesquisador-pesquisado,
insistimos em afirmar o princípio ético da pesquisa, porque ao chegar na escola o que nos foi narrado
era a falta de ética de alguns pesquisadores que chegavam na escola como o senhor do conhecimento
e aqueles sujeitos que ali vivenciavam a educação como subalternos. Nos moldamos pela penúria da
simplicidade de aprender-ensinando e do respeito a responsabilidade de humanizar a relação
construída na pesquisa.
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