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Devido à importância que a Ciência vem assumindo na sociedade atual, mais especificamente no que
tange aos processos que dizem respeito a Educação, a Ciência e a Tecnologia, sobretudo na
Educação Básica brasileira, o presente trabalho apresenta uma proposta de discussão e entendimento
outro a respeito dos termos “Educação Científica” e “Ensino de Ciências” partindo do contexto
específico das ações realizadas no lócus da presente investigação, 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 do entendimento da importância da
educação científica para está instituição de Ensino da Educação Básica. Tal discussão 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.
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1 INTRODUÇÃO

O contexto ao qual se estabelece o estudo tem está relacionado com o lócus onde a verificação
empírica foi realizada, a Unidade Dendezeiros da rede de Colégios da Polícia Militar da Bahia, o
CPM. Tal unidade de ensino foi eleita por dois motivos, o primeiro pela história e tradição no
desenvolvimento de projetos na perspectiva da Educação Científica desde o ano de 2005 com o
“Projeto Ciência, Arte & Magia”, atualmente “Programa Social de Educação e Vocação Científica
Ciência, Arte e Magia” (CAM), promovido pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) sob
coordenação da professora Drª Rejane Lira (Instituto de Biologia), à época em parceria com a
referida instituição de Educação Básica, que foi responsável pelo incentivo a implementações de
ações semelhantes nas demais unidades da capital baiana, dessa vez através da parceria com o grupo
de pesquisa Geotecnologia, Educação e Contemporaneidade (GEOTEC), do Departamento de
Educação (DEDC I) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), coordenado pela Profª Drª Tânia
Maria Hetkowski na gestão do projeto “A Rádio da Escola na Escola da Rádio” criado em 2010
através da parceria institucional entre a UNEB, por meio do GEOTEC, com o CPM Dendezeiros
para o desenvolvimento de atividades de Educação Científica. Tal projeto, de acordo com a descrição
disponível no seu site oficial (http://www.geotec.uneb.br/a-radio-da-escola-na-escola-da-radio/),
objetiva:

Possibilitar aos sujeitos da educação o redimensionamento do entendimento
do lugar, geotecnologias e das Tecnologias da Informação e Comunicação –
TIC – à compreensão da história, memória e manifestações culturais,
mobilizando processos formativos através do exercício dialógico e
investigativo.

O motivo da escolha da unidade Dendezeiros do CPM como lócus de investigação foi a proximidade
dos pesquisadores do presente estudo com a referida instituição, local onde os mesmo desenvolvem
desde 2007 atividades de orientação educacional em projetos de Educação Científica. Deste modo o
acesso à instituição e as devidas permissões para a realização da pesquisa eram burocraticamente
mais simples pela história e confiança no trabalho que vimos desenvolvendo junto à instituição.

Os trabalhos ocorreram a partir do projeto “A Rádio da Escola na Escola da Rádio: Resgate e
Difusão de Conhecimentos Sobre os Espaços da Cidade de Salvador/Ba”, construído coletivamente
pelos professores e pesquisadores das instituições parceiras (CPM Dendezeiros e GEOTEC - UNEB)
no ano de 2010, projeto este aprovado e financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
da Bahia (FAPESB) através do Edital 029/2010 – Popularização da Ciência – Educação Científica,
atendendo a sua principal exigência:

Os projetos devem ter como objetivo incentivar o ensino de ciências,
utilizando atividades experimentais na didática escolar, por meio de
uma metodologia investigativa e indagadora, em que o aluno deixa de
ser um mero observador – receptor e passa a participar da construção
do seu conhecimento. (FAPESB, 2010)

A grande questão de relevância é que este trabalho de Educação Científica junto a estudantes da
Educação Básica, iniciado na unidade Dendezeiros desde 2005 e, agora ampliado para as demais
unidades da capital baiana (Lobato, Ribeira e Luiz Tarquínio), possui perspectiva de ser implantado
em todas as unidades da Rede CPM no Estado da Bahia, incluindo as localizadas na região
metropolitana de Salvador e cidades do interior do Estado como proposta curricular dos CPM’s.
Compreendendo que a Educação Científica que permite não apenas a aproximação dos jovens com a
ciência, como também o desenvolvimento do pensamento crítico apurado para o exercício pleno de
sua cidadania (ROITMAN, 2007, 2015).

2 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA E INSTRUMENTO
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A partir do contexto explicitado e toda a discussão teórica em torno da Educação Científica e do
Ensino de Ciências, levando em consideração a existência e permanência do Projeto A Rádio da
Escola na Escola da Rádio na unidade Dendezeiros, foi elaborado um questionário misto contendo
04 (cinco) perguntas, sendo 02 (duas) abertas e 02 (duas) fechadas.

O público alvo foram os estudantes do Ensino Médio da unidade Dendezeiros do CPM com a
finalidade de verificar as concepções desses estudantes a respeito da ciência, da Educação Científica,
sua existência como proposta formativa na referida instituição, bem como da sua pertinência, uma
vez que existe a proposta de ampliação dessas atividades de Educação Científica, bem como a sua
institucionalização, logo, é possível fazer emergir a polifonia dos estudantes dessa instituição, e não
somente daqueles que já fazem parte do Projeto da Rádio.

É importante salientar que a aplicação do questionário foi a estratégia eleita para possibilitar a
participação de um número maior de estudantes, respeitando sua disponibilidade. Diante do contexto
de aplicação do questionário, para este fim, foi elaborado de modo a não necessitar de muito tempo,
possuir conhecimentos específicos para respondê-lo, nem transmitir a ideia de ser um instrumento
avaliativo formal ou institucional.

Deste modo, foi composto com um cabeçalho inicial solicitando informações a respeito da pessoa
(voluntário), sem a pretensão de realizar a identificação dos participantes, garantindo o anonimato
dos mesmos, informando somente as iniciais de seu nome para garantir a fidedignidade da pesquisa;
identificação do Sexo. A garantia do sigilo da identidade dos voluntários também atende às questões
legais a respeito do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002),
especificamente o Capítulo II que trata dos direitos da personalidade, onde se reserva o direito de
imagem ou qualquer outro dispositivo que identifique a pessoa como nome, sobrenome, pseudônimo,
dentre outros, no entanto, o Art. 14 da citada lei permite o uso destes recursos desde “com objetivo
científico, ou altruístico” (BRASIL, 2002).

Assim, a primeira duas questões abertas do questionário pergunta “O que você acredita ser a
Ciência?”. Não espera-se do participante uma resposta ideal ou a ideia de verdade, a intenção nossa
não é realizar a avaliação do certo ou errado sobre o conceito, mas perceber como ele é concebido
pelos participantes. Já a segunda questão aberta indaga “O que você acredita ser a Educação
Científica?”, também sem a pretensão de validar a uma “verdade” sobre o conceito, mas a concepção
do público alvo sobre o mesmo.

Sobre as duas perguntas fechadas que compõem o pequeno questionário, foram elaboradas no intuito
de avaliar questões de contexto. A primeira questão fechada, correspondente à pergunta número 03
(três) que pergunta se “A Educação Científica acontece na sua escola?”, com apenas as alternativas
“sim” e “não”, configurando-se em uma pergunta dicotômica, não havendo nenhuma outra
possibilidade de resposta a não ser uma ou outra.

A próxima e última questão pergunta “Você participa ou participaria de ações de Educação
Científica na sua escola?”, com as alternativas “Participo; Participaria; Não tenho interesse; e
Gostaria, mas não posso”. Neste caso foram apresentadas quatro (04) possibilidades de respostas
que, por sua natureza também admite apenas uma das possibilidades como alternativa, a qual diz
respeito ao desejo e a possibilidade em participar de atividades de Educação Científica, mas não
sobre as motivações, neste caso optou-se por verificar apenas os elementos de possibilidade e
interesse.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

No total foi possível recolher 280 questionários por participação voluntária de uma média (µ) de 800
estudantes do Ensino Médio (Iº, IIº e IIº ano), compondo assim uma amostra correspondente a mais
ou menos (±) 35% da população total média. Tais dados são relevantes para demonstrar a
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confiabilidade dos resultados frente à amostra necessária ao considerarmos o total da população
(SANTOS, 2010), informações quantitativas pertinentes para colaborar com as discussões
necessárias qualitativamente (FLICK, 2009).

3.1 Das questões abertas

Em relação às duas primeiras questões abertas, não se tratou apenas de uma análise textual, mas de
uma atividade interpretativa, cujo material analisado se constituiu pelo texto enunciado construído
por cada estudante participante voluntário no ato da escrita em resposta às questões solicitadas.

O referido procedimento buscou identificar as distintas formas de descrever os termos “ciência” e
“Educação Científica”, configurando um estudo terminológico entre a população eleita, os estudantes
do Ensino Médio do CPM Unidade Dendezeiros. Ao responder às questões abertas, os estudantes
buscaram significar os termos solicitados e para tal, no uso articulado de outras palavras, realizaram
descrições com pretensão de expor as suas concepções diante dos termos centrais da discussão. As
descrições, muito embora diferentes entre si no uso de palavras diversas, muitas vezes se repetiam no
que diz respeito ao sentido que pretendiam expressar.

Dessa maneira as principais descrições foram reescritas pelos pesquisadores durante a atividade
interpretativa com o objetivo de torná-las mais sintéticas, desde uma única palavra a uma curta frase,
mas sem prejudicar o sentido pretendido segundo o olhar da interpretação, deste modo compondo
diversas sínteses interpretativas que acabaram por gerar os registros lexicográficos dos sentidos dos
termos de acordo com o grupo de estudantes do Ensino Médio do CPM Unidade Dendezeiros, tal
abordagem baseou-se nos estudos sobre as distintas formas de significação nas dinâmicas de
comunicação e linguagem (ABBADE, 2011; BENVENISTE, 1976; FIORIN, 2011; FOUCAULT,
2009).

Uma observação importante é que as descrições enunciadas pelos estudantes voluntários muitas
vezes apresentavam mais de um sentido ou ideia, podendo caber em mais de uma das sínteses
interpretativas, neste caso a estratégia foi não repetir as sentenças ou as sínteses interpretativas.

A estratégia no caso foi identificar os diferentes sentidos e significações atribuídas pelos estudantes
voluntários aos termos solicitados nas duas questões abertas, possibilitando ao pesquisador elaborar
as sínteses interpretativas como categorias analíticas, contudo, provisórias, uma vez que foi possível
gerar dezenas de sínteses interpretativas, e estas, por sua vez, eram passíveis de ser organizadas em
um número menor de categorias de significação mais abrangentes, sendo estas as principais
categorias de significação emergentes para gerar as principais discussões.

Em relação à primeira questão sobre o que seria entendido como Ciência, foi possível compor o
seguinte quadro demonstrativo das primeiras sínteses interpretativas:

01) Algo importante para a vida das pessoas; 02) Algo que entende, prova e explica; 03)
Amplitude; 04) Busca pela verdade; 05) Busca pelo significado de todas as coisas; 06)
Conhecimento adquirido pelo estudo e prática; 07) Conhecimento com base no passado;
08) Conhecimento construído por princípios certos; 09) Conhecimento; 10) Conjunto de
saberes; 11) Conteúdo da matéria e do espaço; 12) Descoberta (inovação); 13)
Descoberta (achado); 14) Desenvolvimento de método; 15) Disciplina que estuda a vida;
16) Estudo aprofundado; 17) Estudo comprovado; 18) Estudo da natureza e os seres
humanos; 19) Estudo da relação do ser vivo com o seu ambiente; 20) Estudo da vida; 21)
Estudo de algo a favor do ser humano; 22) Estudo de determinada área; 23) Estudo de
tudo; 24) Estudo disciplinar; 25) Estudo do que é vivo ou eletrônico; 26) Estudo do
universo; 27) Estudo dos elementos existentes no mundo; 28) Estudo dos seres
cosmológicos; 29) Estudo mais importante; 30) Estudo que prove a realidade; 31) Estudo
Sistemático; 32) Estudo; 33) Experimentações; 34) Explicações através da razão; 35)
Ferramenta de Estudo; 36) Invento; 37) Lógica; 38) Mágica; 39) Maneira de obter
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conhecimento para as futuras gerações; 40) Matéria/Disciplina; 41) Mente do Cidadão;
42) Método para adquirir conhecimento; 43) O que é comprovado e mostrado ao povo;
44) O que é comprovado pela pesquisa; 45) Pesquisa; 46) Práticas; 47) Resolução de
problemas; 48) Sistema de aquisição de conhecimentos; 49) Técnica de aprendizagem e
descobertas; 50) Tecnologia para desenvolver coisas para a humanidade; 51) Tentativa
de explicar coisas inexplicáveis; 52) Teorias; 53) Transformação; 54) Tudo ao redor; 55)
Tudo que existe; 56) Tudo que pode ser questionado; 57) Um tipo de projeto.

Quadro Síntese (01)

Conforme disposto no quadro acima, foi possível encontrar 57 distintas descrições a respeito do que
os estudantes voluntários concebiam como sendo a Ciência. Conforme dito anteriormente, essas
sínteses interpretativas foram geradas a partir da identificação de maneiras de descrever a ciência
apresentadas pelos estudantes voluntários ao longo dos 280 questionários analisados, tal análise
preocupou-se apenas em identificar as diferentes formas de significação por meio das descrições, não
havendo o intuito de averiguar a recorrência destas.

A respeito da segunda questão “O que você acredita ser a Educação Científica?”, tivemos como
resultados as seguintes Sínteses Interpretativas:

01) Aprendizado sobre a ciência; 02) Aprofundamento de uma etapa da ciência; 03)
Aproximar a ciência da escola; 04) Área de pesquisa (campo de estudo); 05) Ato de
lecionar a ciência; 06) Avanço tecnológico; 07) Busca da ciência; 08) Busca por
conhecimento específico; 09) Compartilhamento de informações desenvolvidas pela
Ciência; 10) Compromisso com a ciência; 11) Conceder instrumentos e maneiras de
adquirir conhecimento; 12) Conhecimento Científico; 13) Difusão do conhecimento
científico para uma sociedade; 14) Educação com uso da tecnologia; 15) Educação
escolar com fundamentos da ciência; 16) Educação fundamentada nas disciplinas; 17)
Educação para aproximação à ciência; 18) Educação para comprovar o que acontece na
ciência; 19) Educação para o conhecimento da natureza; 20) Educação para pessoas com
interesse pela ciência; 21) Educação para questionamentos; 22)Educação para um estudo
aprofundado; 23) Educação que motiva para a ciência; 24) Elaboração de projetos que
ajudem a sociedade; 25) Ensino da ciência; 26) Ensino de coisas para desenvolver o
mundo; 27) Ensino de como realizar pesquisa; 28) Ensino de elaboração de projetos
científicos; 29) Ensino de todas as ciências com suas práticas e técnicas; 30) Ensino de
todas as ciências juntas; 31) Entretenimento para quem queira aprender mais; 32)
Estímulo ao ser criativo; 33) Estudo complexo da ciência; 34) Estudo da biologia; 35)
Estudo e pesquisa introduzidos no colégio junto à educação; 36) Experimentação; 37)
Explicação das descobertas científicas; 38) Feiras e exposições científicas; 39) Forma de
ensinar baseado em descobertas (inovação); 40) Formação para descobrir e aprender
mais; 41) Mais do que estudar uma área específica; 42) Mostra da ciência no cotidiano;
43) Organização curricular abrangente; 44) Orientação para Estudos aprofundados; 45)
Prática científica; 46) Produzir ideias; 47) Promoção de mudança de pensamentos; 48)
Propostas para os envolvidos pensarem; 49) Tecnologia.

Quadro Síntese (02)

Conforme disposto acima, foi possível encontrar 49 distintas descrições a respeito do que os
estudantes voluntários concebem como Educação Científica. Tais sínteses interpretativas também
foram geradas a partir da identificação de maneiras de descrever a Educação Científica apresentadas
pelos estudantes voluntários ao longo dos 280 questionários analisado, tal análise, assim como na
primeira questão, preocupou-se apenas em identificar as diferentes formas significação por meio das
descrições, sem o intuito de averiguar a recorrência de ambas.
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Este resultado também nos possibilita visualizarmos um panorama das significações a respeito da
Educação Científica pela população de estudantes do Ensino Médio do CPM (Dendezeiros). Tais
significações representam o imaginário sobre o que seria a Educação Científica

3.2 Das questões fechadas

As questões fechadas do questionário tiveram o objetivo de verificar o conhecimento e o desejo do
corpo discente pertencente ao Ensino Médio do CPM (Dendezeiros), lócus onde não somente se
desenvolveu a presente pesquisa, mas também acontece o projeto da Rádio, promovida pelo grupo de
pesquisa GEOTEC (UNEB) em parceria com a referida instituição de Ensino ao nível da Educação
Básica, sobre a existência de ações de Educação Científica na escola.

Levando em consideração a historicidade do CPM - Unidade Dendezeiros na promoção de atividades
de Educação Científica, além da existência, no período de todo o processo de investigação deste
trabalho (2015-2017), foi elaborada a terceira pergunta do questionário, e a primeira fechada. Deste
modo questionamos “A Educação Científica acontece na sua escola?”, com possibilidade de resposta
apenas as alternativas “sim” e “não”.

Como resultado a esta questão, 149 do total de estudantes voluntários responderam “sim” (n=149)
totalizando 53,21%, ou seja, pouco mais da metade dos estudantes voluntários reconhecem que a
Educação Científica acontece na sua instituição. Responderam negativamente 125 estudantes
(n=125) correspondendo a 44,64% do total de voluntários[1].

Sobre os estudantes que responderam não acontecer a Educação Científica em sua escola, apesar de
ser menor que o número de estudantes que reconheceram a existência de tal atividade, em
porcentagem o número chega a perto da metade do total (44,64%), e em números a diferença é
relativamente pequena em comparação aos que reconheceram, de alguma forma, a existência da
Educação Científica na escola (n=24) diante do total de estudantes voluntários (n=280), com apenas
seis (n=06) abstenções (2,14%).

Sobre a quarta pergunta do questionário, segunda questão fechada, trata da disposição desses
estudantes em estar envolvido em atividades dessa natureza. Deste modo indagou-se “Você participa
ou participaria de ações de Educação Científica na sua escola?”. Esse questionamento está
diretamente relacionado à pertinência da Educação Científica na instituição diante do desejo dos
estudantes em participar de atividades no contexto discutido.

Dessa forma, como alternativas, formulamos as seguintes opções: a) Participo; b) Participaria; c)
Não tenho interesse; d) Gostaria, mas não posso. Como resultados tivemos 16,07% (n=45) do total
de voluntários responderam que participam de ações de Educação Científica em sua escola. Esse
número nos revela que, o que os estudantes voluntários entendiam como ações de Educação
Científica não representam, necessariamente, as atividades desenvolvidas pelo Projeto A Rádio da
Escola, uma vez que os estudantes que fazem parte de tal iniciativa, proporcionalmente,
corresponderiam a 2,5% (n=20) do total médio de estudantes do Ensino Médio (n=800), e 7,14%
(n=20) do total de estudantes voluntários (n=280) a responderem ao questionário, além de que, não
há garantias de que todos os estudantes que fazem parte do projeto A Rádio da Escola se
disponibilizaram a participar dessa pesquisa.

Nesse contexto podemos deduzir que outros professores da instituição, assim como outras atividades
relacionadas à Ciência, podem ser consideradas pelos estudantes como ações de Educação Científica,
já que o número de estudantes que declaram participar de atividades dessa natureza é maior que o
número de estudantes que integram ao projeto A Rádio da Escola. Não foram questionadas quais
seriam essas ações, contudo, retomando a segunda pergunta aberta do questionário, ao indagar o que
seria Educação Científica, algumas descrições evidenciam que atividades recorrentes no cotidiano
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escolar, também, foram consideradas como sendo Educação Científica. Nesse momento, mesmo que
não tenhamos questionado por questões específicas sobre como a ciência se apresenta na escola em
suas abordagens curriculares, tendo em vista alguns elementos do contexto do campo empírico,
notamos emergir a complexidade do currículo escolar desta instituição, tanto por meio formal,
quanto informal (FRÓES BURNHAM, 1993).

Ainda referente a essa quarta questão, tivemos como resultado em relação às demais opções de
resposta 55,71% (n=156) dos estudantes voluntários sinalizam que gostariam de participar de
atividades de Educação Científica, ou seja, pouco mais da metade assume não fazer parte de ações
nesse sentido, contudo, gostariam de se integrar a atividade de Educação Científica caso lhes fosse
dada a oportunidade.

Esse dado se mostra relevante se somarmos os dois primeiros resultados, entre os que sinalizaram
fazer parte e os que desejam ter a mesma oportunidade, teríamos então um total de 71,79% (n=201)
de estudantes interessados em fazer parte de ações de Educação Científica.

Frente a essa questão somente 11,07% (n=31) dos estudantes voluntários afirmaram não ter interesse
em participar de ações de Educação Científica na sua unidade escolar. Não questionado o motivo
para não desejar fazer parte de atividades nesse sentido no contexto escolar, fica em aberto algumas
hipóteses: a) desinteresse do estudante pela ciência de um modo geral; b) não identificação do
estudante pelas disciplinas consideradas científicas; c) acreditar que isso signifique aumentar a carga
horária de atividades na escola.

Tivemos estudantes que sinalizaram interesse em participar de ações de Educação Científica,
contudo, há alguma impossibilidade, deste modo somaram-se 17,14% (n=48) de estudantes, ou seja,
um número um pouco maior dos que declararam não ter interesse, formam um grupo que tem o
interesse, mas de alguma forma não poderiam participar. Também não questionamos o motivo que
lhes impediria de participar de atividades nesse sentido no contexto escolar, fica em aberto algumas
hipóteses: a) imaginar que precisariam dedicar mais tempo à escola; b) já estar envolvido com outras
atividades extraescolar; c) não estar em bom rendimento escolar; d) dificuldades financeiras; e)
residir distante da instituição de ensino ao qual pertence.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para além do contexto do projeto A Rádio da Escola, os questionários aplicados aos estudantes do
Ensino Médio do CPM (Dendezeiros) nos ajudaram a entender de que maneira estes mesmos
estudantes significam a Ciência e a Educação Científica, possibilitando assim a constituição de parte
significante do contexto ao qual estamos discutindo a respeito desses mesmos termos.

As questões abertas nos permitiram apreender as significações apresentadas pelos estudantes
pertencentes a um lócus específico, também com sua historicidade, temporalidade e intenções.
Quanto às questões fechadas, foi possível através delas termos um panorama mais geral a respeito de
como a Educação Científica encontra-se disposta na referida instituição (CPM – Unidade
Dendezeiros) pela visão dos estudantes, assim foi possível deduzir algumas das variáveis que
influenciaram a compreensão destes, tais como a proposta e estrutura curricular da instituição e da
base nacional, a significação do senso comum a respeito das terminologias solicitadas e a existência
dos projetos de Educação Científica desde o ano de 2005, e em especial, o projeto A Rádio da Escola
na Escola da Rádio.
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Ainda sobre as questões fechadas, o panorama emergido a partir das análises não somente possibilita
a compreensão de um contexto singular daquela realidade específica, como também oportunizam
tomadas de decisões mais seguras a respeito dos caminhos a trilhar objetivando fortalecer as ações de
Educação Científica, tanto no CPM - Unidade Dendezeiros quanto nas demais unidades da Rede de
Colégios da Policia Militar da Bahia, respeitando as peculiaridades de cada unidade em seu contexto
singular.

Também foi possível ter conhecimento do desejo dos estudantes a respeito da existência da Educação
Científica em sua escola, bem como demonstrar sua importância à instituição independente de seus
desejos e possibilidades particulares. Não ficaram definitivamente evidentes quais os fatores que
influenciam na possibilidade de cada estudante participar ou não de atividades de Educação
Científica, focalizando investigações futuras para que essas necessidades se evidenciem.

Não há dúvidas a respeito da existência da Educação Científica na referida instituição, nem de que tal
atividade vem se apresentando como uma proposta inovadora para o CPM Dendezeiros, que também
inspirou as demais unidades da Rede CPM situadas na capital baiana (Lobato, Luiz Tarquínio,
Ribeira), assim como possibilitou que outras instituições do Estado da Bahia pudessem desenvolver
atividades semelhantes, principalmente filiando-se ao projeto A Rádio da Escola na Escola da Rádio
no mesmo regime de parceria interinstitucional com a UNEB, mediado pelo grupo de pesquisa
GEOTEC, parceria esta que se realiza por um “modelo” pouco executado, principalmente no que diz
respeito à relação equânime entre uma IES e uma Instituição de Educação Básica.

Cabe então discutir questões fundamentais, não simplesmente para popularizar a Ciência, mas para
garantir aos estudantes o acesso a esta, tornando-a um dos lastros possíveis para a sua formação
humana e, nesse contexto da Educação Básica, pensar também na possibilidade de sua ampliação,
desde a Educação Infantil até os anos finais do Ensino Médio, já que o CPM Dendezeiros
(especificamente) atende estudantes em todos os níveis da Educação Básica.
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[1] As abstenções (06 participantes, neste caso) não foram contabilizadas e problematizadas.
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