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RESUMO

Este trabalho parte de uma perspectiva de pensar a Educação Científica como promotora de
Autonomia. Durante a realização deste, verificamos primariamente o conceito de Autonomia, e suas
subdivisões, considerando como tais a autodeterminação e a conscientização, como ela se configura
em espaços educativos e como é abordada na legislação referente a educação. Trouxemos ainda a
experiência de Educação Científica do Colégio da Polícia Militar - Unidade Dendezeiros, que fica em
Salvador-Ba, como também local de ensino não-formal e espaço de formação com autonomia, a partir
do Projeto “A Rádio da Escola na Escola da Rádio”, onde um professor orientador constrói com os
estudantes um projeto de pesquisa a partir da perspectiva do lugar, nos seus bairros da cidade de
Salvador-BA.

Palavras-chaves: Autonomia. Autodeterminação. Conscientização. Educação Científica.

ABSTRACT

This work starts from a perspective of thinking Scientific Education as a promoter of Autonomy. During
the course of this study, we primarily verify the concept of Autonomy, and its subdivisions, considering
as such the self-determination and the awareness, as it is configured in educational spaces and as it is
approached in the legislation regarding education. We also brought the experience of Scientific
Education of the College of Military Police - Dendezeiros Unit, located in Salvador-Ba, as well as a
place of non-formal education

and training space with autonomy, based on the Project "School Radio in School of Radio ", where a
teacher orientador builds with the students a research project from the perspective of the place, in its
districts of the city of Salvador-BA.

Keywords: Autonomy. Self-determination. Awareness. Scientific Education.

RESUMEM

Este trabajo parte de una perspectiva de pensar la Educación Científica como promotora de
Autonomía. Durante la realización de éste, verificamos primariamente el concepto de Autonomía, y
sus subdivisiones, considerando como tales la autodeterminación y la concientización, como ella se
configura en espacios educativos y cómo es abordada en la legislación referente a la educación. En el
marco de la "Escuela de la Escuela en la Escuela de la Escuela de la Escuela de la Escuela de la
Escuela de la Escuela de la Escuela de la Escuela de la Escuela de la Escuela de la Escuela de la
Escuela Radio ", donde un profesor orientador construye con los estudiantes un proyecto de
investigación desde la perspectiva del lugar, en sus barrios de la ciudad de Salvador-BA.

Palabras claves: Autonomía. Autodeterminación. La conciencia. Educación Científica.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo central compreender como a Iniciação Científica Júnior pode
contribuir para a promoção da autonomia em estudantes do ensino médio, no contexto da educação
científica. Para isto, realizamos uma revisão de literatura onde discutimos os conceitos considerados
centrais dentro desse debate relacionado à autonomia. Por fim tentamos demonstrar como esta última
aparece como consequência do processo promovido pela metodologia já mencionada. Defendemos
ainda que nesse processo de educação científica, ocorre a promoção da autonomia do educando,
mostrando que através do ensino em ciências, os estudantes da educação básica podem avançar em
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atitudes autônomas de autodeterminação e conscientização social.

A autonomia deveria ser algo fomentado na escola, principalmente nos primeiros anos da educação
básica, com o objetivo de fazer o educando buscar desenvolver suas aptidões e olhar o mundo de
forma mais crítica. Sabemos que no ensino fundamental II, onde o aluno ingressa com 11 ou 12 anos,
os discentes não são maduros em sua maioria para poder saber o que é olhar crítico, mas neste
momento eles são mais fáceis de serem conduzidos pelo trabalho ético e profissional dos professores
que o acompanham, apesar de serem natos pesquisadores e curiosos do mundo sensorial e motor.

Dialogamos o conceito que envolve a ideia de autonomia, bem como seus principais desdobramentos.
Por fim, nas considerações finais procuramos tecer algumas conexões possíveis entre os conceitos e
práticas apresentadas anteriormente. Acreditamos na importância de práticas inovadoras como as
apresentadas na formação de estudantes críticos para o exercício da cidadania.

2 UM OLHAR SOBRE A AUTONOMIA

Aulete (2011) conceitua autonomia da seguinte forma: “situação de quem tem liberdade para pensar,
decidir e agir” (p. 90). Para Martins (2002), “a autonomia vem do grego e significa autogoverno,
governar-se a si próprio” (p. 224). Ela nos traz ainda que a autonomia no âmbito educacional remonta
a um processo de ensino contido na filosofia grega, onde o educando era capaz de buscar resposta
para suas próprias perguntas. Neste caso a autonomia é vista como autodeterminação, ou seja,
busca por fazer, sem que precise ser mandado.

Para De Sant’Ana (2009) a noção de autonomia é um marco da Idade Moderna, “que a relaciona ao
exercício da razão, a ser praticado em todas as esferas da vida social” (p.467), repercutindo nas
teorias políticas e nas teorias que tratam da formação do sujeito social. A noção de autonomia só
existe se pensarmos em relação ao outro, ao oposto, a heteronomia.

Para Edgar Morin (2014), a noção de autonomia só pode ser concebida em relação à idéia de
dependência, assim nos mostra que podemos construir a nossa autonomia com base nas
dependências que suportamos, como por exemplo, a dependência da família, da escola e da
Universidade, de modo que “Toda a vida autônoma é uma trama de incríveis dependências” (p. 282).
Para ele não existe autonomia sem dependência, o indivíduo é dependente do ambiente, do seu
potencial genético e da sociedade onde está inserido.

Mesmo o homem sendo um ser biológico, físico, social, cultural e psíquico, as suas ideias de
autonomia continuam a serem metafísicas, não sendo algo substancial e material (MORIN, 2014).
Assim, buscando um conceito mais completo dessa habilidade, vamos ver que autonomia é a:

Competência para se desenvolver como participante autodeterminado, socialmente responsável e
criticamente consciente em (e para além de) ambientes educativos, por referência a uma visão da
educação como espaço de emancipação (inter)pessoal e transformação social. (JIMÉNEZ RAYA;
LAMB & VIEIRA, 2007 apud DA SILVA, 2009, p. 205).

Ou seja, o indivíduo busca a sua autonomia a partir da realidade que o cerca, usando os
componentes da vida cotidiana para refletir sobre esta concepção conceitual. A autonomia de uma
sociedade depende de seus indivíduos, bem como este sujeito depende da sua sociedade para que
se forme a sua autonomia.

2.1 Autonomia no contexto educacional

O conceito que Da Silva (2009) trouxe acima, é um conceito bem definido e muito voltado para os
espaços educativos. Pensando na iniciação científica, aferimos que este conceito abrange todas as
etapas que o estudante vai desenvolver em um momento da educação para as ciências.
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O educador Paulo Freire (1996), em seu livro pedagogia da autonomia, nos apresenta elementos que
o educador deve observar para que se assegure a autonomia do sujeito educando. Ele nos fala de
uma prática docente baseada na ética, onde devemos fazer uma leitura crítica contra a
desumanização. Nos mostra ainda que devemos ensinar, criando possibilidades para a produção ou
construção do conhecimento por parte do estudante, levando em consideração sua história de vida e
respeitando os conhecimentos já adquiridos em sua trajetória, ou seja fomentando uma autonomia
nestes indivíduos que vise ele se reconhecer no mundo como parte integrante dele.

Uma educação para a autonomia faz com que o sujeito dialogue em seu espaço e possa discutir
sobre as questões impostas. Quando a educação se propõe a constituir este indivíduo autônomo, ela
precisa estar alicerçada não só no discurso do professor, mas também em sua prática, que observa
um rigor metodológico próprio para fazer pensar, observando o cenário político, econômico e social
em que o estudante está inserido. É como conscientizar o sujeito para uma transformação do mundo
a partir de sua existência nele, deixando de ter uma consciência ingênua e passando a ter uma
consciência crítica.

Autonomia deveria ser concebida na escola desde o início da formação básica, porém o que vemos é
uma reprodução conteudista e a dialógica que foge das concepções de educação libertária proposta
por Paulo Freire. O educador, ético e cônscio de sua prática, poderá proporcionar ao estudante um
ensino autônomo, mesmo tendo que dar conta de um sistema que não nos permite este alcance. Mas
para tanto colocará na berlinda a sua prática e terá que remodelá-la em todo o instante para que se
adeque ao público com o qual ele trabalha. Isto não é fácil, levando em consideração o mercado de
trabalho e as demandas atuais que tem o professor, e acaba se tornando um desafio que somente
poucos desejam encarar.

Mas, a partir deste pensamento Freireano, que busca uma libertação deste indivíduo (aluno) que a
todo tempo é oprimido, pensar em uma educação para a autonomia é ensinar aos indivíduos que a
vida em sociedade sem opressão é possível. Para tanto é necessário que estes sujeitos aprendam
como adquirir uma consciência crítica do meio onde vivem.

Ainda no livro Pedagogia para Autonomia, Paulo Freire (1996) informa que a autonomia que deveria
ser uma habilidade trazida pelo indivíduo, não é na verdade. É preciso que se ensine. É preciso que
haja processos formativos que faça com que os sujeitos educandos aprendam como desenvolver esta
habilidade. E a partir do momento que aprendemos como ser um ser autônomo, conquistamos certa
dignidade ou pensamento digno que até então não nos estava proposto.

É possível nos lembrar, quando ainda no período da graduação, uma destas proponentes costumava
realizar discussões vazias e superficiais de determinados assuntos da aula, mas houve em um
determinado momento em que uma professora, imbuída de sua missão de nos tirar da
superficialidade e nos fazer emergir nos conteúdos e discussões, trouxe elementos que possibilitou a
tão sonhada conquista da autonomia, e isto nos fez olhar o mundo ao nosso redor de uma forma
diferente, alcançando a esfera social, econômica e política dos assuntos discutidos.

Freire (1996) traz que “a promoção da ingenuidade para a criticidade não se dá automaticamente” (p.
32), precisamos trazer esse aspecto minimamente nos espaços de educação. Ele nos traz ainda que
“uma das tarefas precípuas da prática educativo-progressista é exatamente o desenvolvimento da
curiosidade crítica, insatisfeita, indócil.” (p. 32). Sabemos que esta não é uma tarefa fácil para a sala
de aula, mas para uma educação que se proponha a este fim. E acredito que a educação científica
pode alcançar este degrau.

A educação que se propõe a formar sujeitos autônomos precisa dar conta de alguns aspectos: precisa
entender que os humanos são seres diferentes, portanto não pode haver discriminação, isso significa
que a autonomia respeita as diferenças e age conscientemente a favor dela. Dentro de um processo
formativo que se proponha a ensinar a autonomia, o educador embasará o seu discurso e sua prática
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dentro do processo de criticidade. A fala e a prática não podem estar separadas. Um e outro se unem
para que os sujeitos percebam a ética envolvida no processo de ensinar.

A educação que implica em autonomia faz com o que o sujeito se auto declare, se veja, se enxergue,
se assuma, que se veja existente em seu espaço. Isso o deixará mais consciente da sua participação.
E acima de tudo, uma educação para a autonomia exige uma valorização constante do profissional
professor, uma reflexão crítica de sua prática, uma rigorosidade em seu método e um respeito aos
saberes dos estudantes, sabendo que todos somos sujeitos históricos (FREIRE, 1996).

A partir destas discussões podemos perceber que dois aspectos são imprescindíveis na promoção da
autonomia: a autodeterminação e a conscientização.

2.1.1 Autodeterminação

Motivação para as atividades cotidianas escolares sempre foi algo que os educadores e os
educandos buscarem exercer em suas tarefas diárias. O professor para motivar o aluno a buscar
realizar tudo que lhe foi proposto em sala de aula, e o aluno para achar motivação para continuar
prosseguindo em seus estudos e galgar mais e mais degraus ao longo da vida escolar e acadêmica.

Para falar sobre motivação não podemos deixar de trazer que as motivações podem ser intrínsecas
ou extrínsecas ao sujeito. De dentro para fora, ou de fora para dentro. O indivíduo pode se sentir
motivado a buscar algo pela sua própria natureza, ou receber esta motivação para alcançar algo que
almeja, trazendo para si uma satisfação ou recompensa. Claro que essa é uma visão simplista de
motivação, pois não se trata do tema deste trabalho, mas serve para indicar como se inicia a
autodeterminação.

Guimarães e Boruchovitch (2004) vem trazer que a base inicial para a teoria da autodeterminação é
“a concepção do ser humano como organismo ativo, dirigido para o crescimento [...] e para integração
com as estruturas sociais” (p. 144). Traz-nos também que na busca dessa evolução, o ser humano
busca experiências com atividades interessantes para alcançar alguns objetivos como
desenvolvimento de habilidades e exercício de capacidades, fazendo com que ele obtenha vínculos
sociais, e uma experiência unificada de recompensa intrapsíquica e interpessoal e para isso as
atividades autodeterminadas são consideradas voluntárias. Para elas, a teoria da autodeterminação
nos espaços educativos promove o interesse do estudante pela aprendizagem, a valorização da
educação e a confiança que este sujeito terá em suas capacidades e habilidades.

Na teoria da autodeterminação, a atenção para as necessidades emocionais, afetivas e sociais dos
estudantes torna-se primordial que o ambiente educacional seja potencialmente motivador,
principalmente por parte de outros atores escolares que não os alunos (GUIMARÃES,
BORUCHOVITCH, 2004).

2.1. 2 Conscientização

Em um dado momento da vida, ao homem chega-se primeiro a consciência ingênua da realidade. A
sua aproximação do mundo se dá de forma tímida por causa do desconhecimento. No momento em
que ele vive, tem-se uma experiência da realidade na forma como se apresenta a ele, fazendo uma
análise superficial das coisas e dos conceitos. Esta consciência tênue não é conscientização, esta
somente acontece quando ultrapassamos a barreira da superficialidade, imergindo na vida cotidiana e
nos assuntos que nos apresenta e a partir daí assumindo uma posição crítica desta realidade. A
conscientização é uma tarefa onde saímos da posição de ignorância para uma análise profunda do
objeto que nos apresentam. A conscientização não existe separada da prática, ela está atrelada ao
dualismo ação - reflexão, assim como Freire (1979, p. 15) nos diz, “Esta unidade dialética constitui, de
maneira permanente, o modo de ser ou de transformar o mundo que caracteriza os homens”.

A conscientização não está baseada na consciência, de um lado, e o mundo, de outro. Não se
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pretende uma separação. Ao contrário, está baseada na relação dialética consciência – mundo, onde
toma essa relação como objeto da reflexão crítica, resultando em uma aproximação cada vez maior
do mundo (FREIRE, 1979).

Os modelos educacionais podem pensar na “domesticação dos homens” ou na libertação dos
mesmos. No primeiro caso, não ocorrerá um processo de conscientização, ou não uma
conscientização absoluta. No segundo caso isso já será possível. O primeiro sistema educativo
resultará em ação desumanizante, e o segundo em uma prática humanizada (FREIRE, 1979).

Freire (1979) nos ensina que:

A conscientização é isto: tomar posse da realidade; [...] A
conscientização produz a desmitologização. É evidente e
impressionante, mas os opressores jamais poderão provocar a
conscientização para a libertação: como desmitologizar, se eu oprimo Ao
contrário, porque sou opressor, tenho a tendência a mistificar a realidade
que se dá à captação dos oprimidos. [...] O trabalho humanizante não
poderá ser outro senão o trabalho da desmitificação (FREIRE, 1979, p.
17).

Somente uma educação para a autonomia, poderá nos levar a quebrar os paradigmas dos mitos que
nossa sociedade encerra. Assim como educar pode ser uma prática libertadora, podemos também,
através da ciência quebrar alguns mitos do fazer científico, através de promoção de autonomia.

Uma conscientização, no modelo Freireano, nos leva não só conhecer o mundo ao nosso redor, mas
intervir nele de forma a melhorá-lo para o convívio social, buscando aperfeiçoar as relações sociais e
minimizar as desigualdades. É uma prática que leva a liberdade. Não é possível intervir no mundo,
buscando esses alvos sociais, sem antes passar por uma conscientização do real e de como isso
pode ser aplicado na social em prol de um bem coletivo.

Podemos aferir então que a autonomia deve ser vista como autodeterminação, liberdade e
responsabilidade para buscar o conhecimento, bem como consciência crítica para dialogar e discutir
sobre uma transformação social com base em uma educação emancipatória, como a educação
científica.

3 O POTENCIAL DA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA

O Colégio da Polícia Militar da Bahia foi criado em 1957 com a finalidade de educar filhos de policiais
militares, com o objetivo maior de formá-los para a carreira militar. Sua primeira unidade está
localizada no complexo militar dos Dendezeiros, importante avenida da cidade de Salvador, onde
também se localiza o manancial de formação de praças e oficiais para a Polícia Militar da Bahia e de
outros estados, que não tem este modelo de escola de formação militar, desta forma o colégio é
estrategicamente ali localizado, para proporcionar o ambiente militar aqueles jovens, bem como as
primeiras experiências desta natureza.

Ao passar dos anos esta importante escola, regida pelos ideais de respeito à disciplina e a hierarquia
que são pilares imprescindíveis, não somente para a vida militar, mas para quem almeja ter sucesso
em todos os ramos sociais, vem abrindo seu espaço para alunos que não são filhos de militares, pois
os processos seletivos passaram a ser mais democráticos e acolher todo jovem da sociedade baiana;
falamos da sociedade baiana, porque já existem quatorze (14) escolas deste nível em várias cidades
da Bahia.

Hoje os indicadores educacionais (IDEB, ENEM, Prova Brasil, e etc.) apontam estas escolas como as
que melhor se destacam em rendimento escolar e sucesso na educação pública. Mas quais são as
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ferramentas que estas escolas usam que as colocam em vantagem às demais da rede pública Quais
projetos estão ali “alimentando” este sucesso

Não faremos aqui uma exposição de todas as atividades desta escola, pois são muitas, mas
abordaremos a experiência de educação científica ou iniciação científica júnior, desenvolvida nesta
escola em parceria com a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), que vem trazendo resultados
interessantes para alunos pesquisadores juniores e professores investigadores, assim ganham estes
atores e a escola como um todo, pois possibilita a autonomia, a pesquisa, a criatividade e o novo na
formalidade de um espaço positivista de educação.

O projeto denominado “A Rádio da escola na Escola da Rádio” surge da parceria institucional entre
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e o Colégio da Polícia Militar da Bahia (CPM) no ano de
2010, com o objetivo de despertar o jovem estudante para pesquisa científica, bem como fazer com
que este conheça os espaços de sua cidade, pois as pesquisas almejavam um resgate da memória e
história dos bairros de Salvador, sendo que cada jovem pesquisaria seu bairro, tendo como
metodologia a narrativa oral de seus moradores e o mapeamento do bairro com uso de tecnologias da
informação e comunicação (TIC), tecnologias da informação e comunicação digitais (TDIC) e
geotecnologias. Este projeto é coordenado na escola por um professor investigador do próprio colégio
e supervisionado pela UNEB, através do Grupo de Pesquisa, Geotecnologias Educação e
Contemporaneidade (GEOTEC), que é um importante grupo de pesquisa em educação desta
universidade pública baiana.

A UNEB, através de seus grupos de pesquisa, vem desenvolvendo iniciativas
à difusão da ciência e tecnologia no Estado da Bahia, bem como vem
ampliando, em todo o território baiano, parcerias com a Rede Pública de
Ensino, priorizando a inserção dos alunos desta rede na dinâmica e nos
pressupostos da pesquisa científica aplicada. Diante desta perspectiva, o
GEOTEC sente a necessidade de explorar as potencialidades das
geotecnologias e das tecnologias digitais no resgate da história dos bairros da
Cidade de Salvador (mapeamento dos bairros, fazendo entrevistas,
autobiografias, memórias orais, crescimento, situações ambientais,
educacionais, imobiliárias, sanitárias entre outras), contada a partir do olhar
dos interatores sociais (FAPESB, 2010, p. 01).

Dentre estas assertivas outras potencialidades são exploradas.

A história oral de uma comunidade nasce dos relatos das experiências
vivenciadas pelos sujeitos que a compõem. Esses sujeitos agregam à sua
formação as memórias, as relações e os conhecimentos adquiridos ao longo
de sua existência e herdados de outras gerações, culturas e representações.
Enquanto atividade formadora, a narrativa de si e das experiências vividas ao
longo da vida caracteriza-se como processo de formação e de conhecimento,
porque se ancora nos recursos experienciais engendrados nas marcas
acumuladas das experiências construídas e de mudanças identitárias vividas
pelos sujeitos em processo de formação e desenvolvimento (SOUZA apud
HETKOWSKI; LIMA JR, 2006, p. 136).

As ferramentas utilizadas pelo GEOTEC para dá o suporte a professor e alunos do projeto, são
palestras, oficinas, orientação sobre metodologia de pesquisa científica, bem como a utilização do
espaço da universidade para diversas atividades e apresentação de trabalhos dos pesquisadores
juniores, interessante que esta dinâmica acontece no espaço destinado aos fóruns de encontros dos
pesquisadores deste grupo de pesquisa, sendo eles mestrandos, mestres, doutorandos e doutores,
oportunizando ao jovem vislumbrar um espaço até então desconhecido do seu cotidiano, assim como
estes se apropriam daquela expertise acadêmica desenvolvendo a autonomia. Podemos conceber
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que esta proposta se configura como uma inovação na forma de fazer educação na escola pública.

São estas práticas e inovações que abrem horizontes para novas experiências na escola, que traz a
possibilidade de uma reinterpretação daquele cotidiano marcado fortemente pelo viés instrumental e
técnico de educação, modelo moderno que insiste em se perpetuar nas escolas de hoje. Não
queremos desqualificar este ideário de educação, mas alertar que esta prática da educação moderna
não tem efeitos na juventude contemporânea, pois suas potencialidades, habilidades e inteligência
superam os instrumentos de ensino e aprendizagem que esta configuração traz, ultrapassam este
“formato” de ensino. Por isso apostar na inovação neste cenário se constitui como uma ousadia
importante e urgente porque para se fazer e inovar é preciso ousadia e criatividade, isso o GEOTEC
vem fazendo e despertando neste cotidiano do CPM, autonomia em seus partícipes.

4 AUTONOMIA NA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL

Outro aspecto importante salientar é que o termo autonomia do educando e almejado pelos
educadores, mas sempre foi pouco estudado, por se tratar de um conceito mais próximo do ramo da
psicologia. Na legislação educacional o termo sempre permeou os objetivos e competências
desejados desde a Lei n.º 9394/96 (LDB), através do seu Art 15: “Os sistemas de ensino assegurarão
às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de
autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de
direito financeiro público”, e atualmente na Lei n.º 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que versa sobre
as novas arquiteturas curriculares do Ensino Médio, onde o foco estão em:

·A formação integral do aluno, a construção de seu projeto de vida e a sua formação
nos aspectos físicos, cognitivos e sócio-emocionais;

Proporcionar o protagonismo do processo educativo também ao estudante, construindo
uma aprendizagem significativa, na qual o conteúdo tenha relação com a vida dele,
utilizando a Pesquisa aplicada como estratégia de ensino.

Por sua vez a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Fundamental II, já publicada em
2018, onde determina as competências (gerais e específicas), as habilidades e as aprendizagens
essenciais que todos os alunos devem desenvolver durante cada etapa da educação básica,
determina que essas competências, habilidades e conteúdos devem ser os mesmos,
independentemente de onde as crianças, os adolescentes e os jovens moram ou estudam e deve:

Garantir aos estudantes o direito de aprender um conjunto fundamental de
conhecimentos e habilidades comuns – de norte a sul, nas escolas públicas e privadas,
urbanas e rurais de todo o país.

Formar estudantes com habilidades e conhecimentos considerados essenciais para o
século XXI, incentivando a modernização dos recursos e das práticas pedagógicas e
promovendo a atualização do corpo docente das instituições de ensino.

Aspectos que na visão desses autores também permeiam o estudo e desenvolvimento da autonomia.

5 UMA EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA NO ESPAÇO NÃO FORMAL DO CPM

Este projeto acontece no turno oposto ao que estudam os alunos, todos eles são estudantes do
ensino fundamental II e ensino médio (9º a 3ª série), são jovens de 14 a 17 anos de idade, por serem
em turno oposto as atividades se configuram como não formais, pois não estão diretamente ligadas
às disciplinas básicas deste ciclo, embora muitas delas se entrelaçam com a prática e a teoria das
pesquisas desenvolvidas, pois são âncoras para tal mister. Os encontros ocorrem duas vezes na
semana, com três horas de duração cada, ali são organizadas as pesquisas, as coletas de dados, são
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feitas dinâmicas de grupo para fortalecimento do sentimento de equipe e pertencimento à escola, e
neste período, também, realizadas as oficinas e palestras, que substanciam as pesquisas.

Acreditamos que a ideia de experiência ao modo hermenêutico de sua concepção se encaixa aqui,
pois estas atividades potencializam o sentido e significado que a escola deve ter na vida dos seus
estudantes e professores.

“Pesquisar a experiência” é, certamente, mergulhar no cotidiano daqueles que
as vivenciam e na implicação do pesquisador com seu “universo pesquisado”,
tornando-se parceiro – e não observador – daqueles com quem dialoga é, sem
nenhuma dúvida, uma ação de pesquisa no/do cotidiano (MACEDO, 2015, p.
01).

A experiência é um fenômeno da espécie humana que nos possibilita compreender, também, os
processos formativos deste ser, pois os processos experienciais se consagram na dialogicidade
construída no grupo social, ou seja, com o outro, não há experiência, solitária, do sujeito fora do seu
mundo, esta só acontece na relação que eu tenho com o outro, que tem no sentido e significado desta
a caracterização que a constitui como valiosa.

O pesquisador que se aventura por esta jornada precisa compreender e não entender que somos
sujeitos incompletos/finitos e que no “jogo” do aprender/compreender só se faz com o outro, em um
processo que é dialético/dialógico e equânime de interpretação que, jamais os saberes emergidos
podem ser descartados em nome de uma única verdade.

Daí traçamos nossa crítica ao modelo positivista e a ciência moderna com sua máxima de única
verdade e método, as verdades sãos plurais e interpretativas e os métodos devem ser flexíveis e que
abarque todos os fazeres humanos que buscam criar algo para uma sociedade melhor. A pesquisa
com a experiência acontece e se concretiza no respeito e na compreensão do processo de
construção de conhecimentos realizados no diálogo com o outro e sua legitimidade está além da
compreensão puramente objetivista.

Diante do exposto, o conceito de experiência permeia a discussão aqui proposta, juntamente com o
de autonomia, nos despertando sobre as possibilidades de compreensão/interpretação dos saberes
produzidos por estudantes do Projeto da Rádio no CPM. Para tal, faz-se necessária uma análise
semântica/conceitual da categoria experiência, denotando a consonância com o que defendemos,
então:

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o
que passa, não o que acontece, ou o que toca [...] implica parar para pensar,
parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar;
sentir, sentir mais devagar, demorar-se no detalhe, suspender a opinião,
suspender o juízo, suspender a vontade [...] cultivar a atenção, falar sobre o
que nos acontece, escutar os outros, calar muito, ter paciência e dar-se tempo
e espaço… o sujeito da experiência se define pela sua disponibilidade, por sua
abertura [...] A experiência é a passagem da existência, a passagem de um
ser que não tem essência ou razão ou fundamento, mas que “existe” de uma
forma sempre singular, finita, imanente, contingente... (LAROSSA apud
MACEDO, PIMENTEL, 2009, p. 20-21).

Temos alguns elementos na proposição acima apresentada por Macedo, Galeffi e Pimentel (2009)
que evidenciam a relação que almejamos construir entre Experiência, Vivência e Educação Científica.

A possibilidade de ser tocado nos remete a nossa condição de sujeito mundano (ARENDT, 2014) que
sente a vida “tocar” na construção dialógica de saberes com o outro, a partir de uma abertura que é
própria de nossa natureza de sujeito coletivo e colaborativo que, nesta relação, a vida se faz sentido e
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significante, mas este pode ser um não-sentido como significado de algo que ainda não possuo, mas
vive-se pela necessidade de se completar, de dar sentido. Esta é condição humana de estar no
mundo (ARENDT, 2014), experienciando a vida.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A imersão no lócus de pesquisa nos habilita afirmar que a atividade de educação científica no CPM,
se revela como uma experiência exitosa dentro da rede pública de ensino na cidade de Salvador/Ba,
o projeto tem trabalhos interessantes, os pesquisadores terem uma postura crítica e um modo de ver
a ciência de uma maneira 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 acarretam.

Pensamos o conceito de autonomia como autodeterminação, liberdade e responsabilidade para
buscar o conhecimento, bem como consciência crítica para dialogar e discutir sobre uma
transformação social com base em uma educação emancipatória. Entendemos que na educação
científica existe a possibilidade de formação autônoma dos alunos, trazendo para eles as
competências para que se identifique a autonomia. Vamos mais longe e afirmar que o ensino por
investigação estimula o processo de aquisição de autonomia. Através do ensino de ciências, não
somente se aprimoram a autodeterminação, mas também uma conscientização crítica, política e
transformadora.

A participação dos estudantes em eventos científicos trás o amadurecimento intelectual, produz uma
experiência singular na vida deles, pois estão em um ambiente que até pouco tempo era
desconhecido e improvável. Aprendem que são capazes e que a ciência não é “bicho papão”, que ser
cientista não é dom dos “homens e mulheres de jaleco”, mas de todo sujeito curioso, questionador e
ousado, e isso eles tem demais. São jovens que estão ali prontos a serem provocados, só precisam
de uma boa oportunidade.

O papel da educação também é despertar estas habilidades nos alunos, sem medo das indagações
que virão, sem medo do conhecimento que estes produzirão, mas com a certeza de que sociedade e
escola ganham muito com isso.

Outro ponto singular é a possibilidade destes alunos se sentirem pertencido aos bairros onde moram
e sua escola, pois a pesquisa em tais espaços possibilitou isto, visualizar a beleza, o novo, onde
achavam que já conheciam muito bem, mas aprendem que pouco sabiam que morar e estudar
naquele lugar era algo importante em suas vidas.

O diálogo equitativo entre professor e aluno também é uma novidade muito boa, pois rompe com a
verticalidade do ensino, que é herança da nossa escola positivista e inaugura a horizontalidade do
diálogo, onde todos são sabedores de algo valioso e jamais ignorado ou descartado, nos quais
professores e estudantes constroem juntos a pesquisa e escrevem “o livro científico de suas vidas”, é
um momento único na educação, uma experiência que possibilita dizer que ali, naquele momento, as
vidas destes sujeitos se fazem significante e com sentido, o que é, infelizmente, muito difícil ver este
tipo de ação educativa na formalidade do ensino tradicional.
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