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RESUMO

O artigo faz uma discussão sobre a educação científica e o protagonismo juvenil, enquanto elementos articuladores de
práticas autônoma e reflexiva, do cotidiano dos sujeitos. O objetivo é analisar as práticas de educação científica juvenil
realizada no Colégio da Polícia Militar da Bahia - Unidade II Lobato na cidade de Salvador - BA, a fim de potencializar
o protagonismo juvenil dos estudantes que desenvolvem pesquisa científica na educação básica. Na discussão teórica
do texto foram utilizados os conceitos: ciência, autonomia, educação científica e protagonismo juvenil. Conclui-se que,
o desenvolvimento de princípios científicos com estudantes da educação básica é um avanço significativo para a
prática educativa, pois os discentes percebem os problemas cotidianos com olhar diferenciado, passível de analisá-los
sob o viés da investigação científica.
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ABSTRACT

The article makes a discussion about scientific education and youth protagonism, as articulating elements of
autonomous and reflexive practices, of subjects&39; daily lives. The objective is to analyze the practices of juvenile
scientific education carried out at the Military Police College of Bahia (Unit II) Lobato in the city of Salvador, Brazil, in
order to strengthen the youth protagonism of students who develop scientific research in basic education. In the
theoretical discussion of the text were used the concepts: science, autonomy, scientific education and youth
protagonism. It is concluded that the development of scientific principles with students of basic education is a
significant advance for the educational practice, since the students perceive the daily problems with a differentiated
look, and it is possible to analyze them under the scientific research bias.

Key- words: Scientific education. Juvenile protagonism. Educational practice.

Introdução

O artigo faz um relato da inserção do estudante em atividades que buscam valorizar o seu cotidiano, através do
projeto de Educação Científica Júnior, desenvolvido no Colégio da Polícia Militar da Bahia - Unidade II Lobato (CPM
Lobato) desde 2013. Em parceria com o Grupo de pesquisa Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação- GESTEC
da Universidade do Estado da Bahia – UNEB Campus I Salvador- BA por meio do Projeto A rádio da escola na escola
da rádio. Tem como objetivo analisar as práticas de educação científica juvenil realizada no Colégio da Polícia Militar
da Bahia - Unidade II Lobato na cidade de Salvador –BA, a fim de potencializar o protagonismo juvenil dos estudantes
que desenvolvem pesquisa científica na educação básica
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Neste trabalho destacará o desenvolvimento das atividades do Projeto realizada no CPM Lobato, que tem como
objetivo promover o protagonismo juvenil a partir do desenvolvimento da educação científica no âmbito escolar.
Portanto, a instituição escolar vem priorizando este tipo de prática educativa junto aos alunos com o entendimento de
que é necessário transformar as práticas que existem ressignificando-as, e inserir o discente cada vez mais na
construção do conhecimento.

O trabalho foi organizado em três subtítulos, no primeiro faz-se uma discussão sobre pesquisa científica enquanto
instrumento de investigação e, destaca a necessidade em utilizar esse princípio na educação básica, salienta a
educação científica júnior como mola propulsora para uma educação de qualidade. No subitem Protagonismo Juvenil
na Educação Básica, discorre sobre a importância da autonomia do jovem no processo de formação escolar e na
construção do conhecimento do estudante. No subtítulo, A educação científica júnior no CPM Lobato, faz-se uma
descrição do desenvolvimento do projeto no colégio CPM Lobato, e pontua a relevância dessa prática educativa em
uma instituição de ensino militar.

As Práticas educativas que fazem uso de metodologias significativas despertam o interesse dos estudantes e
desenvolve o senso crítico e reflexivo, imprescindível para formar pessoas autônomas. Assim, a Educação científica
tem um papel singular nesse processo de construção do conhecimento e conscientização do papel social do indivíduo,
pois estimula a percepção da realidade social alinhada ao conteúdo escolar, desse modo os discentes aprendem
como buscar o conhecimento no dia a dia, por meio de pesquisa, leituras, percepção do seu entorno, reflexão e
questionamento sobre a realidade social, além de questionar e duvidar o que é posto como verdade absoluta.

A relevância do projeto de educação científica júnior, com alunos do ensino fundamental II e ensino médio como
ocorre no colégio da Polícia Militar da Bahia – Unidade II Lobato está no desenvolvimento do senso investigativo,
questionador e, amplia as possibilidades para que o jovem seja protagonista do seu processo de construção do
conhecimento, desta forma a educação científica tem um sentido e um proposito específico e definido dentro do
Projeto que os discentes estão envolvidos, também dar voz aos jovens, no sentido de trabalhar com temas a partir da
inquietação deles.

Metodologicamente fez-se uso do relato de experiência e pesquisa bibliográfica para a construção desse artigo. Tendo
como base teórica os autores: Demo (2010), Galeffi (2009), Costa (1996) Freire (1996), Brunel (2014), e Charlot
(2001).

Na conclusão, foi enfatizada a necessidade da realização de práticas educativas, aonde a educação científica
oportuniza o desenvolvimento do protagonismo juvenil, respaldada na ideia de que o aluno é sujeito do processo
educativo e, desta forma tem autonomia de escolher e participar de processos de investigação e, busca por
informação que possibilita, sentir-se pertencente e agente ativo no processo de construção do conhecimento e desta
maneira, pensar a sua realidade e o seu entorno enquanto passiveis de serem modificados, transformados a partir do
conhecimento produzido.

Educação Científica Júnior

A Pesquisa científica desenvolve pesquisa na área das ciências sociais, humanas e exatas, por meio do
questionamento da realidade e, com conhecimento já existente. Mas, por muito tempo a pesquisa científica ficou
restrita ao meio acadêmico, por exigir demasiadamente um nível de rigor que apenas nas universidades seria o lugar
por excelência de se realizar.

Para Demo (2010, p.58) “pesquisa começa na infância, não no mestrado”. Partindo do entendimento que, para
pesquisar há necessidade da existência de questionamentos sobre o que está ao entorno, saber o que origina tal fato
ou fenômeno, fazendo uma analogia ao que as crianças fazem na fase dos porquês, aonde questionam tudo.
Concorda-se com o autor em destacar que o princípio original da pesquisa é o questionamento.

Então, ao questionar desencadeia o início do processo de investigação para a descoberta da resposta ou solução de
um problema. Desse modo, a pesquisa científica parte de um problema para a realização de todo um processo de
investigação e validação do conhecimento. Mas, o que se destaca aqui é se existe um questionamento e um problema
pode-se, a partir dele realizar um processo de pesquisa. E que pode ser trabalhado nas escolas com os discentes
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desde as séries iniciais, no sentido de despertar o senso investigativo, e a percepção do espaço social para
transforma-lo e ou entende-lo.

Segundo, (GALEFFI, 2009, p. 38), “de nada adianta produzir pesquisa qualitativa sem que seus efeitos possam trazer
modificações expressivas em seu meio de atuação [...].” Assim a pesquisa não deve apenas constatar um problema,
mas trazer forma de como melhorar determinada situação, fazer proposições para serem aplicadas na realidade
concreta e transforma-la a partir do conhecimento criado/pesquisado.

Portanto, a pesquisa científica tem de ser propositiva, ou seja, construir mecanismos para o conhecimento ser
aplicado em uma dada realidade e ajudar os indivíduos. Para Galeffi:

ciência então é um modo de produção do conhecimento baseado em princípios,
postulados, categorias, descrições, explicações compreensões, comprovações,
experimentações, documentações, procedimentos normativos, atitudes consistentes,
valores referenciais, relações interdependentes, suposições, comunicações, avaliações,
projetos, etc (GALEFFI, 2009, p.52).

Então, os princípios da ciência listados pelo autor confere validação à pesquisa, pois a ciência que legitima a
pesquisa. Ao analisar a ciência nesta perspectiva constatamos que os alunos da educação básica podem desenvolver
tais princípios, claro que dentro do limite de suas vivências e possibilidades que a escola e o educador oferecer.

Desse modo, a proposta do trabalho com pesquisa na educação básica passa pelo cuidado com o rigor nas
investigações, reforça a responsabilidade e compromisso dos estudantes com seu objeto de pesquisa, em busca de
referências documentais e teóricas para que as descrições e explicações sejam bem fundamentadas, uma atividade
pedagógica de natureza científica.

A pesquisa realizada pelos estudantes da Educação Básica incentiva o desenvolvimento da ciência no contexto
escolar, isso faz refletir que fazer ciência é um trabalho intelectual que usa a curiosidade epistemológica Freire (1996)
com as inquietações cotidianas dos sujeitos sociais e por meio da investigação consegue-se compreender um dado
problema e construir ações de intervenção.

Desse modo, o tema de investigação pode ter referência na história do lugar no qual o estudante está inserido, no
bairro ou na cidade em que ele mora e aguça a curiosidade dos sujeitos em relação ao que está presente em sua
realidade, de forma crítica, através de conhecimentos já produzidos, junto com a produção de novos conhecimentos
científicos e tecnológicos, o jovem é capaz de formular e descrever um entendimento próprio a respeito de um objeto
de estudo.

A educação científica é uma atividade significativa para os estudantes, pois saem das salas de aulas, da rotina escolar
em busca de um conhecimento que será construído por eles, são protagonistas desse processo da construção do
conhecimento, a partir do cotidiano em que vivem na escola e além dela, com o uso da criatividade os estudantes
mostram sua autonomia e os interesses mais próximos de sua realidade, ampliando os olhares sobre um mesmo
objeto investigado.

Compreende-se que, a educação cientifica júnior, ocorre no âmbito escolar através do exercício constante da
pesquisa, essa tem o papel de desenvolver no estudante o hábito de questionar, além de proporcionar ampliação da
visão do meio em que vive, uma vez que essa prática educativa contribui para o desenvolvimento do senso crítico e
reflexivo por meio da argumentação e da contra argumentação. Contribuindo para a postura da organização e do
planejamento antes da excussão de qualquer tarefa.

Desta forma, os estudantes estão inseridos num mundo em constante transformação social, política, tecnológica e
dentro outras. Quando a escola possibilita ao discente que tenha um olhar crítico para tais questões e possibilita a
utilização dos princípios da ciência listados por Galeffi (2009) dará condições concretas de fazer pesquisa científica na
escola. Isso é inovador e necessário para reforçar que escola é lugar por excelência de construção de conhecimento.

Assim, os componentes curriculares serão redimensionados e atrelados a realidade social, aos problemas e temática
atuais, para os alunos entenderem que na sala de aula tudo é possível, e se perceber enquanto atores sociais que
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produzem conhecimento para serem aproveitados e agregados aos assuntos apresentados em sala de aula. Essa é
uma condição significativa para melhorar o aprendizado na escola e construir o protagonismo juvenil.

Portanto, a educação científica possibilita um olhar diferenciado para a educação que transforma o mundo, para Freire
(1996) a partir da curiosidade epistemológica e da pesquisa, pode modificar a história de vida dos estudantes e
consequentemente de toda uma sociedade, basta dar o passo inicial, desenvolver prática educativa aonde a educação
científica júnior, seja mola propulsora da autonomia e da construção do conhecimento.

Protagonismo Juvenil na Educação Básica

Na perspectiva construtivista de educação o educando é visto como elemento central na prática educativa, na medida
em que o mesmo está envolvido em todas as etapas da ação educativa. Então o estudante é um ser ativo e, o objetivo
da aula é para que sua aprendizagem aconteça de forma satisfatória.

Essa perspectiva que foi amplamente difundida e utilizada pela escola na década de 90, traz o aluno enquanto centro
do processo educativo, e sua aprendizagem deve ser construída, a partir de diversos materiais concretos e no estudo
da realidade local para o geral /global. A relação entre o educando e o educador passa ter como base o diálogo,
enquanto o professor deixa de ser um mero transmissor de conhecimentos para ser um colaborador e um parceiro do
estudante na aquisição de novos conhecimentos.

Então, o aluno é percebido como o protagonista da sua aprendizagem e o educador é o mediador do conhecimento,
que no decorrer das aulas coloca situações aonde o aluno é instigado a questionar, debater, fazer proposições. Isso
deve acontecer desde a educação infantil até o final do ensino médio. No entanto, o que se tem percebido por meio da
divulgação de avaliações desenvolvidas e implementadas pelo governo federal como Exame Nacional do Ensino
Médio – ENEM, é que os estudantes apresentam dificuldades em resolver problemas, analisar uma dada questão e
expor sua opinião e dentro outras, isso tem acontecido por diversos fatores: pedagógico, social, infraestrutura precária
das escolas e outros. Segundo Charlot (2001) a relação do jovem com a escola apresenta interesse diferente:

[...] a socialização do jovem no contexto escolar e as relações entre professor e aluno têm
sido especialmente difíceis, com sérios problemas de disciplina e com grande falta de
interesse por parte dos alunos, para desespero dos professores. Tudo se passa como se o
jovem, ao rejeitar a escola e o professor, não conseguisse estabelecer uma relação
pessoal e significativa com o saber, sobretudo com o saber escolar e/ou intelectual.
(CHARLOT, 2001, p.34)

Infere-se que o jovem da atualidade necessita ter voz, espaço na sala de aula que favoreça a construção do
conhecimento e desperte interesse dele em participar de forma ativa da prática pedagógica. Isso tem relação com a
reconstrução de um currículo escolar que inclua temas atuais, para que o jovem possa agir como um protagonista.
Para Costa Protagonista Juvenil é:

protagonismo juvenil é a participação do adolescente em atividade que extrapolam os
âmbitos de seus interesses individuais e familiares e que podem ter como espaço a escola,
os diversos âmbitos da vida comunitária; igrejas, clubes, associações e até mesmo a
sociedade em sentido mais amplo, através de campanhas, movimentos e outras formas de
mobilização que transcendem os limites de seu entorno sócio- comunitário. (Costa, 1996,
p.90)

Concorda-se que, a escola deve instigar no jovem o interesse em entender e compreender o contexto social e,
favorecer ações proativas que contribuam na construção de prática educativa voltada a aprendizagem dos estudantes.
Assim, o protagonismo juvenil na educação básica favorecerá a participação social dos jovens não só na escola, mas
também na comunidade a qual os mesmos estão inseridos, uma vez que é estimulada no jovem a autonomia e
comprometimento social nos diversos espaços.

Para que isso ocorra se faz necessário, a participação em projetos realizados no âmbito escolar, assim vivenciar
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momento que estarão ampliando a autonomia. Entende-se que na educação escolar tem de favorecer a formação do
cidadão crítico reflexivo e, por conseguinte, autônomo. Para Freire (1982, p.57) “a autonomia vai se constituindo na
experiência de várias e inúmeras decisões que vão sendo tomadas, vamos amadurecendo todo dia, ou não. A
autonomia, enquanto amadurecimento do ser é processo.”

A autonomia não é dada, ela existe para a juventude, porém a escola pode valorizar essa autonomia e criar
mecanismos para que seja vivenciada pelo estudante no aprendizado escolar, científico, social, político. Portanto, a
autonomia deve deixar de ser um discurso e converter em prática constante no espaço da sala de aula, para os alunos
buscarem conhecimento em diversas fontes como livros didáticos, pesquisa de campo dentre outros e transcender
para um aprofundamento maior, a partir das descobertas e, gerarem novos conhecimentos com o olhar curioso de
investigador, por isso:

a escola, para o aluno, precisa ter um sentido real. Senão ele não vai ou, se for, não
aprende. É preciso que o sentido de ele estar ali tenha origem no prazer que o ato de
aprender pode proporcionar, e, aliada ao prazer, exista uma atividade intelectual a ser
desenvolvida. (BRUNEL, 2014, p.119).

Os estudantes da educação básica, de maioria jovem apresentam sua autonomia em sala de aula na medida em que
fala, faz crítica e participa das atividades solicitadas, mas nem sempre estão na condição de protagonistas. A escola
apresenta essa possibilidade quando prima pela educação científica para aprimorar a autonomia desses atores
sociais, na medida em que eles observam de forma atenta em volta de si mesmo e reconhece várias oportunidades de
pesquisas para ampliar seu conhecimento.

Desse modo, a educação científica potencializa a autonomia dos jovens, minimiza certos conflitos cristalizados e
possibilita que ele seja protagonista, da construção do conhecimento, ao criar espaços de investigação que extrapola
os muros da escola.

Conclui-se que, o protagonismo juvenil tem de ser construído em cada escola, a partir de práticas educativas que
favoreçam a escuta e a voz dos jovens para definir o que inquieta e de alguma forma pensar ações concretas de
intervenção na realidade para transformá-la. A escola é o lugar por excelência de firmar tal iniciativa.

A educação científica júnior no CPM Lobato

A educação brasileira passa por um grande desafio na atualidade que é o de tornar a escola mais atraente para os
estudantes, buscando ampliar a permanência deles nesses espaços e retirá-los da condição de acomodação em que
estão vivendo. Para tanto, se faz necessário inserção de novas práticas pedagógicas no contexto escolar, que terão o
papel de ressignificar o ensino aprendizagem tornando assim, o estudante um produtor do seu próprio conhecimento e
não um receptor de informações.

Nesse sentido, buscando colaborar para o desenvolvimento do estudante, o colégio da Polícia Militar da Bahia –
Unidade II Lobato, escola de ensino tradicional constituído sob norma disciplinar militar, cede lugares a diversas
atividades informais, onde possibilitam ao professor transcender a formalidade do ensino ainda construído sobre as
bases do tecnicismo moderno.

Assim, a referida escola vem buscando desenvolver práticas educativas inovadoras para que seus educandos tenham
possibilidades de participar de prática que estimule a sua criatividade, o questionamento, e a reflexão crítica. Em 2013
foi firmada uma parceria com o Grupo de Pesquisa Geotecnologias Educação e Contemporaneidade – GEOTEC
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) Campus I Salvador - BA, através do Projeto A rádio da escola na escola da
rádio, com o CPM Lobato, com objetivo de desenvolver um projeto de iniciação científica júnior, baseada na
perspectiva da educação científica, sustentáculo da pesquisa universitária no Brasil.

O Projeto A rádio da escola na escola da rádio visa o desenvolvimento da educação científica. No âmbito do colégio
CPM Lobato o projeto é apresentado aos estudantes por meio de uma palestra ministrada por um professor da
instituição vinculado ao projeto da Rádio. Nessa palestra que acontece a cada início de semestre na própria unidade
de ensino, são convidados todos os alunos do ensino fundamental séries finais e ensino médio. O tema da palestra
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perpassa por conceituação de educação cientifica, descrição das etapas da pesquisa, exposição dos trabalhos
desenvolvidos no semestre anterior e a contribuição desse projeto para o futuro acadêmico do estudante. Após a
palestra de apresentação do projeto é reservado um espaço para os interessados fazerem sua inscrição para
participar.

No Colégio CPM Lobato tem 01 professor que é o coordenador do projeto, é responsável em fazer as reuniões com os
estudantes uma vez por semana com duração de 03 horas cada encontro, acontecem no turno oposto às aulas na
própria unidade escolar e, a pesquisa de campo acontece no local escolhido pelo estudante. Nela são realizadas
orientações e oficinas. No ano de 2017 participam do projeto 37 estudantes.

Nas oficinas são pré-selecionadas temáticas para o estudo teórico, para respaldar a construção do projeto de
pesquisa de cada discente. Inicialmente as oficinas seguem a seguinte estrutura:

1. Escolha do objeto de estudo quando cada educando associa o mesmo ao seu cotidiano;
2. Desenvolvidas várias atividades voltadas a elaboração dos objetivos;
3. Análise documental, além de observação direta através da atividade de campo, com entrevistas com base na

elaboração prévia de questionário e registros fotográficos.
4. Registro e escrita do texto que é artigo científico.
5. Construção do projeto de intervenção para atuar junto ao campo de pesquisa.

Todas as etapas são supervisionadas pelos professores envolvidos no projeto. Cada partícipe forma uma dupla ou
trio para realizar todo o trabalho de escolha do objeto de pesquisa, são orientados a escolher um tema de estudo
que lhe inquieta e que todos (dupla e trio) tenham certa afinidade. Assim, os estudantes analisam a realidade da sua
cidade (Salvador - BA) e do bairro onde reside e faz a opção por uma dada temática. Os temas do projeto dos
alunos desenvolvidos em 2017 são:

1. Parque de Pituaçu: Lugar de Entretenimento e Lazer.
2. O forte de Santo Antônio: Contando a História da Conexão Brasil-Portugal.
3. As Ganhadeiras de Itapuã Cantando Histórias do Poético Bairro da Orla de Salvador -BA.
4. Uma Análise Mercadológica do Porto de Sardinha – Salvador/BA.
5. Parque São Bartolomeu: Um Resgate Histórico da Religiosidade na Cidade de Salvador.
6. Olodum: Além do Bloco de Carnaval.
7. Uma Análise Histórica do Museu do Cacau – Salvador/BA.
8. Igreja do Bonfim: Uma História de Cultura e Tradição.
9. Museu Geológico: Aprendizagem Sobre a Origem da Terra.

Desse modo, os temas de pesquisa tem uma relação com estudo da Memória, Lugar, Espaço vivido, Cotidiano,
Manifestações religiosas e culturais e, contribuem para o empoderamento dos estudantes sobre as questões que
fazem parte da cultura e da constituição da história da cidade de Salvador e do povo soteropolitano. A partir do
momento que os jovens têm uma inquietação sobre tais assuntos e pensa em desenvolver um projeto de pesquisa
visando contribuir de alguma forma para a comunidade, inicia-se um processo ativo de protagonismo juvenil. Na
sequência segue alguns relatos dos discentes partícipes do projeto.

Gosto muito de participar do projeto. É um momento impar para minha formação como
estudante pesquisador. (Fala do estudante Y).

O projeto tem me ajudado a ter foco nos estudos e a perceber que eu posso modificar a
minha comunidade, por meio da minha pesquisa. (Fala do estudante w).

Com o projeto pude perceber que os jovens tem voz, e com a escrita dos projetos posso ir
aonde eu quiser e fazer o que for para melhorar a minha comunidade (Fala do estudante
Z).

Com base nos depoimentos dos estudantes pesquisadores pode-se afirmar que a inserção da pesquisa científica na
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educação básica contribui positivamente para o protagonista juvenil. Por meio de alguns pontos observados:

a) o estudante passa a ter um olhar crítico em relação aos lugres os quais frequentam;

b) faz mudar a visão de mundo;

c) aprende a importância da educação científica para a vida;

d) torna-se observador da sua realidade.

Diante do exposto vê-se que o grande desafio é exatamente criar possibilidades para a produção ou construção da
formação do estudante, buscando fortalecer sua autonomia e identidade. Não entregar pronto o conhecimento, mas
estimular os estudantes, o desejo e vontade de aprender e fazer a diferença na comunidade onde está inserido.

Tem-se percebido o resultado satisfatório dessa prática educativa, por meio da participação dos estudantes envolvidos
em eventos científicos em nível local, regional e, nacional com apresentação de trabalhos artigos e resumos, também
publicação do relato das pesquisa em revista científica Caleidoscópio publicada virtualmente pelo Instituto Federal da
Bahia - IFBA. Nesse contexto, fica evidente a necessidade de novas práticas pedagógicas que ressignifique o papel
dos estudantes na educação básica. Assim, a prática da iniciação científica, favorece ao aluno a autonomia do saber
bem como o desenvolvimento da visão crítica e reflexiva para toda vida.

Portanto, é relevante desenvolver projeto de iniciação científica voltado para a educação básica, por ser uma atividade
que proporciona aos educandos autonomia na construção do saber por meio da prática da educação científica na
busca da compreensão da história, memória e manifestações culturais, mobilizando processos formativos através do
exercício dialógico e investigativo.

Conclusão

O artigo oportunizou uma discussão sobre a inserção da educação científica na prática educativa dos estudantes da
educação básica, e a compreender enquanto uma ação inovadora para o ensino escolar, por desenvolver nos jovens
a percepção crítica do espaço vivido de forma curiosa e investigativa.

Portanto, a imersão da educação científica na educação básica através do projeto A Rádio da Escola na Escola da
Rádio, em parceria entre a Universidade do Estado da Bahia – UNEB, com o colégio da Policia Militar do Estado da
Bahia, Unidade II Lobato - localizado na cidade de Salvador potencializa o desenvolvimento da pesquisa científica em
espaços não habituais de ocorrer tal ação, pois o espaço designado por excelência é a universidade.

Constatou-se, com o relato dos estudantes partícipes do projeto que o protagonismo juvenil é desenvolvido com a
prática da educação científica, isso contribui na formação do jovem ativo, que através da sua ação pode transformar
uma dada realidade, desse modo, a educação científica dar ao estudante a possibilidade de realizar ações
propositivas e de intervenção na realidade local.

Destaca-se a relevância desse trabalho, por trazer a discussão da educação científica e do protagonismo juvenil,
então um caminho inovador na consolidação de práticas educativas que visam o desenvolvimento integral dos alunos
da educação básica.

Conclui-se que, a pesquisa científica desperta no jovem a escuta sensível, o olhar curioso, o desejo em construir
conhecimento e, deixa um legado para a comunidade, campo de pesquisa, com isso o jovem coloca em prática o
protagonismo juvenil algo para beneficiar os sujeitos sociais. Isso acontece com os alunos do CPM partícipes do
projeto A rádio na escola na escola da rádio.
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