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RESUMO

A Iniciação Científica Júnior (ICJr) proponha ações educativas que permitam aproximar o estudante
da Educação Básica ao Universo da Ciência e da pesquisa, isso de maneira pedagogicamente
planejada, sistemática e com acompanhamento e com acompanhamento permanente de professores
orientadores aos recém jovens pesquisadores. Nesse processo, a Ciência se alia a Tecnologia por
duas vertentes; a primeira a base material, ou seja, através do uso de artefatos tecnológicos,
sobretudo das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC); e a segunda pela noção
antropológica da tecnologia, que tem a ver capacidade criativa da mente Humana. Nessa perspectiva
é possível desenvolver um formato de Educação capaz de instigar a capacidade criativa e a
criticidade dos estudantes envolvidos no processo, garantindo a estes autonomia por meio de uma
aprendizagem significativa.

Palavras-chaves:Tecnologia. Educação Científica. ICJr.

ABSTRACT

The Junior Scientific Initiation (ICJr) proposes educational actions that allow students to approach
Basic Education to the Universe of Science and research, in a pedagogically planned, systematic way
and with follow-up and with permanent follow-up of guiding teachers to the newly young researchers.
In this process, Science joins Technology in two ways; the first is the material basis, that is, through
the use of technological artifacts, especially Information and Communication Technologies (ICT); and
the second by the anthropological notion of technology, which has to do with the creative capacity of
the human mind. From this perspective it is possible to develop an Education format capable of
instigating the creative capacity and the criticality of the students involved in the process, guaranteeing
them autonomy through meaningful learning.

Keywords: Technology. Scientific Education. ICJr.

RESUMEM

La Iniciación Científica Júnior (ICJr) proponga acciones educativas que permitan aproximar al
estudiante de la Educación Básica al Universo de la Ciencia y de la investigación, eso de manera
pedagógicamente planificada, sistemática y con acompañamiento permanente y con acompañamiento
permanente de profesores orientadores a los recién jóvenes investigadores. En ese proceso, la
Ciencia se alía a la Tecnología por dos vertientes; la primera a base material, es decir, a través del
uso de artefactos tecnológicos, sobre todo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC); y
la segunda por la noción antropológica de la tecnología, que tiene que ver capacidad creativa de la
mente humana. En esta perspectiva es posible desarrollar un formato de Educación capaz de instigar
la capacidad creativa y la criticidad de los estudiantes involucrados en el proceso, garantizando a
éstos autonomía por medio de un aprendizaje significativo.
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Palabras claves:Tecnología. Educación Científica. ICJr.

INTRODUÇÃO

Neste trabalho pretendo apresentar a Iniciação Científica Júnior (ICJr), como acontece e ao que é
destinado. A literatura referente a este tema é pequena, apesar de existirem trabalhos como estes em
algumas escolas públicas e até com apoio de universidades.

O interesse por este tema vem por causa da sua finalidade e da forma que ele se apresenta nas
escolas, ou seja, como uma nova opção de aquisição de conhecimento pelos alunos. Onde eles saem
do modo tradicional de aprendizagem e aprendem a construir novas formas de adquirir os constructos
teóricos.

É necessário que entendamos como funciona a ICJr e qual o seu objetivo maior, como ela acontece e
com quais princípios, apoios e duração.

Ainda hoje, na educação básica, a centralidade está no ensino e não na pesquisa, o que não colabora
com uma implementação de novas políticas pedagógicas na escola. O espaço escolar torna um
trabalho de pesquisa muito difícil, pois na maioria das escolas não dispõe de laboratórios, ou até
mesmo um local que seja apropriado para os pesquisadores se reunirem. O tradicionalismo impera,
onde o professor transmite o seu conhecimento e o aluno (sem luz) vira o depósito, não havendo um
espaço para uma reflexão crítica ou até uma discordância de tudo que lhe é dito.

A iniciação científica júnior aparece como uma alternativa na escola. Pesquisar, elaborar trabalhos
mais bem fundamentados e socializar o conhecimento sob várias perspectivas, faz com que a escola
fique mais empolgante. Essa atividade que antes era reservada aos espaços do nível superior de
escolarização, chega a educação básica como uma forma de popularização da ciência e do fazer
científico, fazendo com que os estudantes, antes visto como depositário do conhecimento, sujeito
passivo desta ação, se transformem em sujeitos críticos, pensantes e ativos na busca da informação.

Conhecer essa prática pode fazer com que consigamos produzir uma escola em que todos se sintam
coo - participativos na produção e divulgação da ciência, produzindo autores autônomos com
perspectivas críticas em suas pesquisas.

Aliando este fazer pedagógico, podemos pensar a tecnologia como aliada dessa modalidade
educativa, mas para isto precisamos tecer algumas considerações sobre o termo tecnologia, e a
forma como trazemos este conceito dentro de nossas pesquisas.

Trazer, a luz de uma revisão bibliográfica, o conceito de tecnologia nos ajudará a pensar a aliança do
termo com o fazer pedagógico da Educação Científica. Não podemos pensar a tecnologia somente
como o artefato, este conceito é amplo e complexo, dado que a tecnologia está entre nós em todo
tempo, desde a existência humana. E com isso muitos pensadores cunharam significados diversos
para o termo, variando-o de acordo com a área do conhecimento ou suas ideologias. Trazer uma
revisão bibliográfica atual, nos mostra como ainda está tão complexo pensar e estudar sobre esse
conceito.

A INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR

É urgente em nosso país que as pessoas se capacitem em ciência e tecnologia para o
desenvolvimento fluir. Sem uma educação de qualidade não há formação adequada para o alcance
de índices exigidos para o futuro do nosso país. A nossa sociedade necessita de conhecimentos que
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são centrais nos dias de hoje para a elevação do potencial científico e tecnológico no Brasil. Como
estimular as pessoas para se tornarem profissionais avançados nestes conhecimentos Precisamos,
desde os mais tenros anos, ainda na educação básica, iniciar uma cultura de investigação científica
como forma de produzir conhecimento. Para tanto, existe em algumas escolas de educação básica a
Iniciação Científica Júnior (ICJr). Mas o que é isso A Iniciação Científica Júnior é um tema pouco
discutido pelos teóricos. Há uma pequena literatura a respeito do tema, e quando encontramos alguns
textos, estes se relacionam com a Iniciação Científica no Ensino Superior. Apesar de ser uma prática
de algumas escolas públicas e ainda com apoio de Universidade e Entidades de Fomento a pesquisa,
os escritos a respeito deste trabalho ainda não são muitos.

Pensando em um conceito mais específico para o nosso trabalho, Massi e Queiroz (2010) nos traz a
iniciação científica como “um processo no qual é fornecido o conjunto de conhecimentos
indispensáveis para iniciar o jovem nos ritos, técnicas e tradições da ciência (p. 174)”. Buscando que
esse conceito se adeque a realidade da escola básica e da iniciação científica júnior (ICJr), diremos
que a ICJr é um processo de trazer o estudante para uma vivência de pesquisa nas mais diversas
formas, fazendo-o experimentar a ciência através do projeto de pesquisa elaborado por ele mesmo,
com a devida orientação de um docente, que pode propor questões interdisciplinares, e exigir dos
estudantes a devida contextualização dos trabalhos com os aspectos sociais, a ciência e a tecnologia.

Embora haja um reconhecimento para a iniciação científica no ensino superior, com respaldo na Lei
de Diretrizes e Bases Nacionais da Educação, que julga indissociáveis o ensino e a pesquisa (Massi e
Queiroz, 2010, 174-175), o mesmo não acontece na educação básica, já que essa modalidade de
educação tem outras propostas.

OBJETIVO DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) nos diz que a Iniciação
Científica na Educação Básica (ICJr), tem como objetivo introduzir os estudantes dos ensinos
fundamental e médio na rotina da pesquisa, ampliar os espaços de aprendizado para aumentar os
horizontes com relação ao saber. É uma iniciação à vida de pesquisador, que busca o conhecimento
de forma crítica, sabendo dar sentido para tudo que aprende, utilizando-os em seu cotidiano.

Os estudantes que participam dessa experiência aprendem noções básicas de como pesquisar,
identificar objetos e fundamentos justificáveis para seus trabalhos, bem como escrevem resumos a
serem submetidos para os eventos de popularização da ciência. O contato com a Universidade e
alunos de outros cursos, sejam estes de graduação ou pós-graduação, faz com que eles também
aprimorem o seu processo de escrita, oralidade e consequentemente de aprendizagem.

A ICJr potencializa a aprendizagem, fazendo com que este indivíduo (estudante) se torne um sujeito
crítico e capaz de contribuir com discussões que fomentem a sua cidadania, tornando a escola um
espaço mais democrático com a participação de todos. Quando buscamos entender como a ciência
acontece na escola e na vida de cada ser humano, podemos compreender como ela significa e traz
sentido ao sujeito aprendente e, como podemos pensar determinadas questões em nossa sociedade.
Ser autor do projeto, bem como de todos os trabalhos que poderão surgir a partir dele, faz com este
sujeito faça uma reflexão da sua prática escolar.

A conscientização adquirida através de uma pesquisa, nunca será igual a adquirida na fala de
terceiros. É necessário que cada sujeito consiga pensar o modo de viver em seu meio, de acordo com
a realidade vivida e não a desenhada por quem não vive naquele lugar. E este tipo de pensamento
crítico e reflexivo não se adquire, senão por um processo de conhecimento da vida social, econômica
e política, que tem a escola como propulsor destes elementos que simbolizam o sujeito pensante.

Aliado à ICJr, as Tecnologias modernizam a educação e nos traz novas formas de produção de
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conhecimento, mas que tecnologias são essas, e quais os conceitos do termo que são mais
adequados para um modelo educacional que se proponha a formação de sujeitos críticos e
conscientes Vamos trazer abaixo uma revisão deste termo e sua história.

TECNOLOGIA, UMA REVISÃO HISTÓRICA

Os homens primitivos utilizavam artefatos achados na natureza com intuito de sobrevivência, mas
estes não modificavam estes instrumentos, nem criava novos. Somente quando o homem começa a
utilizar o seu dote cognitivo ainda que primitivamente, é que ele vai modificar os artefatos e
consequentemente a natureza ao seu redor, utilizando uma técnica que possibilitará a remodelação
da sua relação com o meio em que vive. É neste momento histórico que surge então a técnica, onde a
manifestação do saber se torna material através dos usos que o homem faz com o que fabrica.
(VERASZTO et al, 2008).

Lima Junior (2004) nos informa que “a tecnologia tem uma gênese histórica e, como tal, é inerente ao
ser humano que a cria dentro de um complexo humano-coisas-instituições-sociedade.” Inferindo sobre
este conceito, entendemos que a tecnologia não se restringe somente a coisas materiais. Para Lima
Junior (2004) a tecnologia é:

Um processo criativo através do qual o ser humano utiliza-se de recursos
materiais e imateriais, ou os cria a partir do que está disponível na natureza e
no seu contexto vivencial, a fim de encontrar respostas para os problemas de
seu contexto, superando-os. Nesse processo, o ser humano transforma a
realidade da qual participa e, ao mesmo tempo, transforma a si mesmo,
descobre formas de atuação e produz conhecimento sobre elas, inventa meios
e produz conhecimento sobre tal processo, no qual está implicado. (LIMA
JÚNIOR, 2004, p. 402-403.)

Com isso sabemos que todo o processo desde a utilização do conhecimento, a experiência, a
superação e a transformação da natureza através da implicação do sujeito, considera-se tecnologia.

Oliveira (2008) nos afirma que a técnica é tão antiga quanto o homem. Ela aparece quando o homem
utiliza os seus conhecimentos rudimentares na fabricação da pedra lascada. Essa simultaneidade
entre o homem modificar o meio, e a fabricação através do processo cognitivo torna possível a
existência da natureza humana.

Tanto Veraszto et al (2008), quanto Lima Júnior (2004) colocam que as palavras técnica e tecnologia
tem origem comum na palavra grega techné, mas para Oliveira (2008), técnica, techné e tecnologia
são três fases do desenvolvimento histórico da técnica. Para a autora, os três se complementam no
sentido de que uma é o avanço da outra.

A “techné” é um tipo de conhecimento que não se limita a contemplação da realidade, mas busca
soluções práticas para os problemas imediatos. A palavra grega “techné” é caracterizada como um
comportamento específico, onde utilizamos conhecimento na resolução de situações adversas e
repassamos este saber através de uma educação. Esse saber não precisa ser eminentemente
científico, mas se baseia na observação direta dos fatos. “Portanto, toda “techné” consiste no
conhecimento empírico de um objeto ou ação que serve ao homem; portanto, tal saber só se realiza
como aplicação prática e não como contemplação”. (VARGAS, 1994 apud OLIVEIRA, 2008, p. 5).

O significado original do termo “techné” vem “a partir de uma das variáveis de um verbo que significa
fabricar, produzir, construir, dar à luz, o verbo “teuchô” ou “tictein”, cujo sentido vem de Homero; e
“teuchos” significa ferramenta, instrumento” (Veraszto, 2008, p. 62). Já a “palavra tecnologia provém
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de uma junção do termo “tecno”, do grego “techné”, que é saber fazer, e logia, do grego “logus”,
razão. Portanto, tecnologia significa a razão do saber fazer”. (Veraszto, 2008, p. 62). Tecnologia
passa a ser então o estudo da técnica, do modo de fazer. (Veraszto, 2008). A tecnologia passa a ser
entendida a partir dessa lógica conjunta das palavras gregas como ciência que traz a técnica como
seu objeto de estudo, ou como diz Correia (1999) “um conjunto de conhecimentos e informações
organizados, provenientes de fontes diversas como descobertas científicas e invenções, obtidos
através de diferentes métodos e utilizados na produção de bens e serviços” (CORREIA, 1999, p.250).

Para Oliveira (2008), o termo técnica passa a ser chamado de tecnologia na idade moderna, momento
em que ganha seu maior desenvolvimento, provocado pela queda do feudalismo, e com as mudanças
ocorridas na sociedade naquele momento. A nova forma de saber articulado com as novas técnicas
estruturam a nova sociedade que advém do colapso do sistema feudal. “O eixo epistemológico que se
estabelece pode ser representado da seguinte maneira: ciência + técnica = tecnologia (saber é
poder). É uma nova epistemologia que nasce junto com o novo quadro social a Europa.” (p.7).

Alguns autores explicitam o conceito de tecnologia de diferentes formas. Para efeito deste texto,
vamos utilizar a concepção de dois autores, tentando fazer uma correlação quando possível. Veraszto
(2008) e Silva (2013) compõe o conceito de tecnologia a partir de vários olhares sociais e teóricos.

TECNOLOGIA COMO CIÊNCIA OU EPISTEMOLOGIA DA TÉCNICA

Para estas duas concepções a Tecnologia é a ciência da técnica. Veraszto (2008) nos diz que os
teóricos que abordam a tecnologia de acordo com este pensamento “compreendem a tecnologia
como Ciência Natural e Matemática, com as mesmas lógicas e mesmas formas de produção e
concepção”, em Silva (2013) “a tecnologia é a epistemologia da técnica” (p. 843). Nesta visão, ele
explicita que o objeto de estudo desta ciência será a técnica, o modo como é pensada, produzida,
quais são as reflexões inerentes a ela, desce a concepção até o ato da produção.

A ciência da técnica traz elementos teóricos que ajudam o sujeito que a estuda, a pensar e refletir
sobre este objeto de uma forma que não o faça subjugado, mas que seja possível fazer uma análise
crítica da criação, permitindo compreendê-la em todas as suas facetas. A corporificação da técnica
pode ser o aparato maquínico ou mesmo um procedimento ou processo do fazer novo, aliado às
teorias que permite ao homem entender o seu feito (SILVA, 2013).

TECNOLOGIA EQUIVALENTE A TÉCNICA.

Estas concepções são as mais utilizadas no senso comum, onde a tecnologia e a técnica se
confundem e se equivalem. Veraszto (2008) “Considera a tecnologia como sendo sinônimo de
técnica. Ou seja, o processo envolvido em sua elaboração em nada se relaciona com a tecnologia,
apenas a sua finalidade e utilização são pontos levados em consideração” (p. 68). Ele nos traz ainda
que dentro desta ideia, a tecnologia precisa ter em mente seu grau de eficiência e não deve levar em
consideração teorias ou pressupostos que sustentem o processo. (VERASZTO, 2008). Pensando a
tecnologia a partir deste conceito, levaremos em consideração que a tecnologia será útil se tiver um
alto grau de eficiência, desconsiderando avaliações de como foi possível atingir ou não o objetivo.
Utilizando esta concepção, podemos desprezar processos que foram falhos, sem levar em
consideração o meio, a forma e todo o processo.

Para Silva (2013) equivaler a técnica com a tecnologia pode nos remeter a uma falsa ingenuidade se
pensarmos em termos sociais e políticos, pois as instituições econômicas tem interesse nesta
imprecisão conceitual, porque “caso o conceito seja mantido sem uma substância definida, ele pode
ser utilizado para considerações “ocas” e “banais”. Isso, sem dúvida, poderá causar certa confusão no
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entendimento do que seja a tecnologia.”(p. 846).

CONCEPÇÃO DE NEUTRALIDADE DA TECNOLOGIA

Dentro dessa visão de neutralidade, Veraszto (2008) concebe “que a tecnologia não é boa nem má.
Seu uso é que pode ser inadequado” (p.69). A partir deste pressuposto teórico podemos supor que a
tecnologia não possui interesse no uso que farão dela, nem como a formam, nem como ela chega a
sociedade. Esse desinteresse faz com que pensemos que a tecnologia não possui características que
a designe como política, de controle social ou sem propósito. Essa visão de neutralidade reduz e
impede uma análise crítica do efeito da tecnologia na sociedade. Essa visão, na realidade é uma
falácia, pois sabemos como a tecnologia tem os interesses sociais, políticos e econômicos dos que a
criam, que vão estar engendrados no objetivo da criação. (VERASZTO, 2008).

CONCEITO DE TECNOLOGIA COMO INSTRUMENTO OU ARTEFATO

Este é o conceito predominante do senso comum. Somos levados a todo instante a pensar que
tecnologia é o artefato, as ferramentas construídas para solucionar ou facilitar algumas tarefas que
nos são impostas. “Sustentar essa imagem significa afirmar que não existe uma diferença essencial
entre os utensílios de pedra da antiguidade e os modernos artefatos tecnológicos.” (GARCIA et al,
2000, apud VERASZTO, 2008, p.69)

Lima Junior (2006) nos afirma que devemos ter em mente a noção de tecnologia para além do seu
cunho instrumental, mecânico e técnico, instituído e ratificado com a Revolução Industrial. O autor traz
ainda que “o princípio criativo e transformativo do ser humano, são a base e o termo da técnica, do
desenvolvimento tecnológico”. (LIMA JÚNIOR, 2006, p. 2).

SOCIOSISTEMA: UM NOVO CONCEITO DE TECNOLOGIA

Veraszto (2008) traz este conceito com base em uma ideia de tecnologia de uma forma alternativa.
Este conceito relaciona a sociedade, a produção tecnológica, a política e a economia, em um
processo colaborativo entre diferentes grupos. O desenvolvimento da tecnologia é carregado de carga
política destas diferentes esferas, cabendo a cada grupo, seu quinhão no processo de criação até a
consolidação do produto. Sabemos que teremos níveis de envolvimento maior ou menor de acordo
com o meio e o critério estabelecido para a criação/produção da tecnologia.

TECNOLOGIA COMO IDEOLOGIA

Neste conceito é mencionada uma ideologia da técnica quando se estabelece uma relação entre o
processo de produção da técnica e a sua mudança para um processo de ideologização social, com o
fim de tornar a técnica um mito. Neste processo de torná-la mito, o sujeito produtor se envolve em
uma euforia, utópica, que o leva a pensar que será capaz de produzir tudo para o bem estar de todos
e para a felicidade. Este sujeito produtor é capaz de pensar-se perante a tecnologia como alguém que
veio para protegê-la. Para este indivíduo a tecnologia não é vista como simplesmente um instrumento
de mudança da realidade, mas como algo que será divino, que deve ser adorado. (SILVA, 2013).

Pensar a tecnologia como aparato ideológico, é colocá-la acima de tudo. É algo grandioso, e como tal
merece ser venerada por todos, podendo inclusive, através desta ideologia justificar o uso dela com
interesses políticos e econômicos, como por exemplo, ousar dizer que as tecnologias dos países
desenvolvidos são as mais avançadas e que se trata de uma “benção para a humanidade em geral”
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(SILVA, 2013, p. 848), e que assim sendo, deve ser consumida e copiada por todos, inclusive pelos
países em desenvolvimento, ou subdesenvolvidos. Portanto há uma só teoria da tecnologia, e esta
fica em grandes centros de tecnológicos e estão a favor dos grandes interesses econômicos e
políticos. (VIEIRA PINTO apud SILVA, 2013).

E, por fim Veraszto (2008) cunha um conceito de tecnologia como:

um conjunto de saberes inerentes ao desenvolvimento e concepção dos
instrumentos (artefatos, sistemas, processos e ambientes) criados pelo
homem através da história para satisfazer suas necessidades e
requerimentos pessoais e coletivos. O conhecimento tecnológico é o
conhecimento de como fazer, saber fazer e improvisar soluções, e não
apenas um conhecimento generalizado embasado cientificamente. Para
a tecnologia é preciso conhecer aquilo que é necessário para solucionar
problemas práticos (saber fazer para quê), e assim, desenvolver
artefatos que serão usados, mas sem deixar de lado todo o aspecto
sócio-cultural em que o problema está inserido. (VERASZTO, 2008, p.
78).

Para ele, um importante aspecto do termo tecnologia não é só a produção ou o processo, mas que
haja também uma reflexão crítica deste fazer, levando em consideração a sociedade e todo o seu
contexto, bem como o sujeito implicado no processo de produção e na utilização do
técnico/tecnologia.

EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

O grupo de pesquisa Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade - GEOTEC, por meio do
Projeto: “A RÁDIO DA ESCOLA NA ESCOLA DA RÁDIO”, vem desenvolvendo pesquisas, produção
de conhecimento e de experimentações sobre as potencialidades das Geotecnologias e das
tecnologias da informação e comunicação (TIC) na rede de ensino pública de Salvador (BA), e propõe
criar possibilidades, dentro da educação científica, para que os seus participantes desenvolvam sua
capacidade de crítica e reflexiva, através de trabalhos, produções científicas, publicações, encontros
formativos, visitas técnicas e atividades em laboratórios, os quais sempre envolvem pesquisadores da
UNEB, professores das escolas e discentes da Educação Básica.

O GEOTEC, dentro do Colégio da Polícia Militar, com o Projeto: “A RÁDIO DA ESCOLA NA ESCOLA
DA RÁDIO”, é um grupo composto atualmente de estudantes, todos adolescentes, do ensino médio,
meninas e meninos, que pertencem ao corpo discente da escola e no turno oposto participam
voluntariamente do grupo de iniciação científica. São alunos que residem na periferia e pertencem a
classe pobre, tendo rara exceção de alunos da classe média, que com muito esforço conseguem se
manter em um projeto como este. Com estes pesquisadores junior pensamos os diversos conceitos
de tecnologia e como este termo está tão distante do simples conceito do artefato. É a partir de
discussões como esta que permeiam os nossos encontros que estes sujeitos se formam criticamente
e fazendo reflexões que os levem a um novo fazer na educação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil precisa avançar nas questões relacionadas ao ensino de ciências e tecnologia, concedendo
acesso à pesquisa, a uma maior parcela da sociedade, visando melhorias na distribuição do
conhecimento, no bem estar social, na cidadania e no avanço tecnológico.
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O jovem que tem acesso à pesquisa desenvolve o senso criativo e crítico, o papel questionador,
busca conhecimento, é autodeterminado, tem participação social e pode dialogar sobre os diversos
assuntos de forma consciente, em busca de melhoria de seu aprendizado, cria hipóteses, alimenta-se
da dúvida, sugere explicações e revisões de seus conceitos.

A iniciação científica como atividade não formal de educação é um espaço que se apropria do ensino
investigativo e produz resultados surpreendentes. O processo investigativo, produzido através da
participação em ICJr é levado para outros momentos da educação e da vida cotidiana. Trazer o senso
comum já fica mais raro e as opiniões são com base em alguma leitura prévia. O estudante se vê
parte do seu processo de aprendizagem e coopera para que ele aconteça de forma mais significativa.
O professor passa a ser colaborador e não fonte do conhecimento.

O espaço da ICJr cumpre o seu objetivo de ser usado como canal para busca e aperfeiçoamento dos
conhecimentos dos alunos em relação às suas temáticas, podemos constatar esta hipótese através
dos estudos dos grupos que foram dispostos neste trabalho. A educação científica como metodologia
propulsora de uma atividade (ICJr) que faça com que os sujeitos caminhem, não só com
conhecimentos obtidos através da instrução diária, mas que este seja construído através de
integração, participação na comunidade e engajamento nas discussões com vistas a buscar a um
resultado satisfatório para si e para a sociedade, foi utilizada de maneira segura pelos alunos nos
exemplos revisados, bem como pode ser utilizada perfeitamente para novos projetos ou programas
que visem o aperfeiçoamento de habilidades cognitivas no ensino de ciências.

Refletir sobre o conceito de Tecnologia não é uma tarefa simples e demanda muitos estudos e uma
apropriação de pressupostos teóricos que nos expliquem mais sobre determinadas concepções, bem
como nos ampare em uma construção histórica capaz de nos fornecer elementos para a construção
própria do conceito.

As diferentes concepções que amparam a construção do conceito de tecnologia relatadas neste
trabalho, ainda são uma pequena gota no oceano. Sabemos que ainda existem mais concepções que
foram deixadas para trás neste texto. O próprio Veraszto (2008) e Silva (2013) nos fornecem mais
concepções que não foram abarcadas nesta escrita. A discussão do termo “techné” foi trazida aqui
muito friamente e esvaziada, mas não era o nosso objetivo ampliar esta discussão. Falar um pouco
deste termo serviu para amparar a discussão restante, bem como o estudo sobre a técnica e a
tecnologia.

Um sujeito que deseja construir este conceito, leva em consideração aspectos e concepções que vão
orientá-lo na realização desta tarefa. Não existe ciência neutra, nem somos destituídos das nossas
ideologias quando nos arvoramos rumo a construção científica. Mas precisamos perceber como estes
aspectos ideológicos nos movem frente ao nosso objetivo. Nenhuma teoria é suprema, divina, mas
também não foi feita para que nada nos sirva, precisamos entender o meio termo e agir levando em
consideração muitos detalhes, o máximo que pudermos.

Mas uma coisa não podemos perder de vista, é que a construção e o estudo de qualquer objeto
científico deve ter um crivo ético e uma reflexão crítica. “Nem de costas, nem de joelhos para este
objeto”, quero dizer com isto que nem desprezar, nem valorizar demais, pois podemos nos enveredar
por um emaranhado teórico que não nos permitirá enxergar a realidade de como esse objeto se
processa em nossa sociedade.

Ao pensar o conceito de Tecnologia, será necessário fazê-lo imbricado socialmente, buscando
resolutividade sem desconsiderar que há grandes e pequenos, e que os movimentos que acertamos
em um espaço, pode não dar certo em outro, mas que se tivermos um olhar crítico e apurado
poderemos continuar buscando acertar ponteiros na construção de uma ciência cada vez mais livre
de interesses. Há muito a ser feito ainda, mas que não percamos a simplicidade, bem como a
criticidade para entender os efeitos das coisas e dos processos em nossa vida e na do outro. Os
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nossos interesses podem nos levar a grandes lugares, ou a lugar nenhum, tudo depende de como é
baseado este interesse, e a quem vamos servir.

Há muitas lacunas no estudo da técnica e da tecnologia que deem conta do ser humano como
princípio basilar desta ciência. Mas continuamos buscando mais deste conceito para nos
aprimorarmos.

A ICJr juntamente com os estudantes da Educação Básica estão em busca de um ideal de conceito e
de ciência em que os sujeitos deem conta do que fazem com suas vidas e com as de outrem, uma
conscientização ética e social.
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