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Introdução 

 

 Nossos alunos da escola básica estão cada vez mais cedo inseridos nas novas 

demandas de uma sociedade mais plural, mais humana e, ao mesmo tempo, mais 

conectada com diferentes formas de produzir e divulgar conhecimentos. Direcionados 

por uma nova estrutura social e cultural que lhes exige, também cada vez mais cedo, 

posicionamentos diante dos fatos, responsabilidades, tomadas de atitudes e 

amadurecimento pessoal, têm nas novas tecnologias uma forte aliada. A revolução 

tecnológica cria novas formas de socialização, processos de produção e, até mesmo, 

novas definições de identidade individual e coletiva. A rapidez na troca de informações, 

de relacionamentos, as novas formas de adquirir e expor seus conhecimentos também 

são fatos que não podem ser ignorados pelo professor e pela escola. A utilização de 

novas formas de aprender possibilita uma reflexão crítica e elaborada da realidade, 

gerando inovações que melhoram o mundo em que vivem. As pessoas aprendem a 

transformar o cotidiano a partir do diálogo que estabelecem nas mais diversas interações 

de que participam. 

 Diante desse mundo tão dialógico e “conectado”, que apresenta múltiplos 

desafios para o homem moderno, somos pressionados a repensar novos currículos, a 

construir novas formas de lidar com a informação, que estejam mais próximas aos 

anseios dos nossos alunos, sujeitos que são de seus direitos ao conhecimento, à cultura, 

à educação. 

 Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM) apresentam as seguintes recomendações relativas à organização e reforma 

curricular:  

O currículo, enquanto instrumentação da cidadania democrática, deve 

contemplar conteúdos e estratégias de aprendizagem que capacitem o ser 

humano para a realização de atividades nos três domínios da ação humana: a 

vida em sociedade, a atividade produtiva e a experiência subjetiva, visando à 

integração de homens e mulheres no tríplice universo das relações políticas, 

do trabalho e da simbolização subjetiva. 

                                                           


 UFSC. 



Nessa perspectiva, incorporam como diretrizes gerais e orientadoras as quatro 

premissas apontadas pela UNESCO como eixos estruturais da educação na 

sociedade contemporânea: 

 

Aprender a conhecer 
(...) 

O aumento dos saberes que permitem compreender o mundo favorece o 

desenvolvimento da curiosidade intelectual, estimula o senso crítico e 

permite compreender o real, mediante a aquisição da autonomia na 

capacidade de discernir. 

(...) 

 

Aprender a fazer 
O desenvolvimento de habilidades e o estímulo ao surgimento de novas 

aptidões tornam-se processos essenciais, na medida em que criam as 

condições necessárias para o enfrentamento das novas situações que se 

colocam. Privilegiar a aplicação da teoria na prática e enriquecer a vivência 

da ciência na tecnologia e destas no social passa a ter uma significação 

especial no desenvolvimento da sociedade contemporânea. 

 

Aprender a viver  
Trata-se de aprender a viver juntos, desenvolvendo o conhecimento do outro 

e a percepção das interdependências, de modo a permitir a realização de 

projetos comuns ou a gestão inteligente de conflitos inevitáveis. 

 

Aprender a ser 
A educação deve estar comprometida com o desenvolvimento total da 

pessoa. Aprender a ser supõe a preparação do indivíduo para elaborar 

pensamentos autônomos e críticos e para formular os seus próprios juízos de 

valor, de modo a poder decidir por si mesmo, frente às diferentes 

circunstâncias da vida. (BRASIL, 1999, p. 29-30). 
 

          A essas recomendações estruturais quanto à educação, somam-se de maneira 

mais específica ao nosso público-alvo os seguintes objetivos do Ensino Fundamental, 

preconizados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para esse nível de 

ensino:  

utilizar as diferentes linguagens – verbal, musical, matemática, gráfica, 

plástica e corporal – como meio para produzir, expressar e comunicar suas 

idéias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e 

privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação; 

 

saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para 

adquirir e construir conhecimentos; 

 

questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, 

utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a 

capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua 

adequação. (BRASIL, 1998, p. 55-56). 

 

As indicações dos documentos oficiais apontam para uma escola que forme 

alunos capazes de lidar com diferentes linguagens e articular conhecimentos de diversas 

disciplinas para atuar na sociedade como cidadão crítico e responsável. Uma das 



possibilidades de implementar as propostas oficiais é o desenvolvimento de atividades 

interdisciplinares dentro de uma outra organização curricular que viabilize um 

aprendizado mais significativo com a utilização de recursos que contemplem diferentes 

linguagens e habilidades. 

As recomendações oficiais para o trabalho com a interdisciplinaridade parecem 

mostrar um alinhamento com uma concepção de currículo mais comprometida com a 

formação de sujeitos capazes de se relacionar com o conhecimento numa sociedade 

diferente, conforme defende Geraldi 

 

São os sentidos socialmente constituídos os verdadeiros objetos do processo 

de ensino e aprendizagem. Neste processo, ainda que escolar, apostando-se 

no trabalho interativo, produtos novos vão se constituindo. Obviamente, isso 

demanda tempo, para que no correr do tempo não-linear da vida de cada um 

em particular e dos grupos sociais se dê a construção histórica de uma 

sociedade diferente. Trata-se de entender a análise do presente como 

fornecedora de horizontes de possibilidades, a conversão de um deles em 

realidade como fruto da utopia e da contingência, como defende Boaventura 

Santos. (GERALDI, 1997, p. 23). 

 

Por outro lado, para que a formação do aluno para atuar nessa sociedade 

diferente ocorra, o modo como o professor entende a produção de conhecimento na 

escola é fundamental, pois, como diz Geraldi, 

 

aí está a função do professor, que sozinho não precisa dar conta dos sentidos 

todos de cada um dos elementos constituintes da resposta à pergunta 

formulada, mas é seu dever organizar com os alunos mais perguntas e buscar 

em colegas, em profissionais, nas fontes, na herança cultural, os 

esclarecimentos disponíveis: é aqui que a pesquisa começa, é aqui que o 

caminho começa a ser construído e ele somente passa a ter existência depois 

de percorrido, na narrativa que se escreve desse processo de produção. 

Enfim, trata-se de pensar o ensino não como aprendizagem do conhecido, 

mas como produção de conhecimentos, que podem resultar também de novas 

articulações entre conhecimentos disponíveis. (GERALDI, 2004, p. 20). 

 

O autor chama a atenção para a constatação de que a “organização social 

rotiniza os acontecimentos, fazendo com que neles não vejamos o singular, mas a 

repetição do mesmo, de modo que a cada momento vamos deixando de calcular os 

horizontes de possibilidades”. E o autor acrescenta que “[p]ara a estabilização da 

história, é necessário não refletir sobre a nossa própria prática cotidiana e singular. No 



entanto, é no singular que o tom emocional e volitivo se tornam corpo enquanto parte 

inalienável do ato ético.” (GERALDI, 2002, p. 6). 

Essa posição se manifesta também no pensamento de Furlanetto (2001, p. 8), 

quando diz que “ter uma identidade é singularizar-se na multidão”, o que implica fazer 

escolhas, tomar decisões com base em uma memória de futuro, que permite um cálculo 

de possibilidades a partir dessas escolhas do presente (GERALDI, 2002, p. 6). O sujeito 

ético pode deslocar-se no tempo, buscando a completude e o acabamento nas relações 

que estabelece com os outros e nas ações que podem apontar para possibilidades de 

futuro não dadas, mas construídas num exercício de subjetividade autônoma que foge às 

determinações autoritariamente impostas.  

Entretanto, por mais que haja uma voz social cobrando mudanças e autonomia 

do sujeito, Geraldi ressalta que 

 

A sociedade em que vivemos hoje, construída com base no conjunto de 

valores, saberes e conhecimentos que nos foram transmitidos, é cada vez 

mais excludente. E sendo excludente, cada vez é menor o número de sujeitos 

considerados competentes para calcular possibilidades: por isso, o ‘pão 

nosso’ de cada dia é servido pronto e acabado, como caminho único possível, 

de modo que ao deixar de definir as ações do presente, alienamos também a 

definição do futuro. (GERALDI, 2002, p. 6). 

 

Não obstante esse contexto social pouco favorável à emergência da 

subjetividade, acreditamos que algumas iniciativas podem configurar brechas para a 

autoria no processo de produção, sistematização e divulgação do conhecimento na 

escola. 

Vale relembrar que autoria para Bakhtin não remete a um sujeito empírico, 

autoria é uma posição discursiva, que pode assumir modalidades e formas diversas e 

“diante da qual se pode reagir dialogicamente”, pois todo enunciado possui um sujeito, 

uma espécie de autor. (BAKHTIN, 1997; 2003).  

A autoria, portanto, pode também ser entendida como a voz de um grupo 

amplo no tempo e no espaço, pois, de acordo com o pensamento bakhtiniano, o sujeito 

fala de um lugar social, de um determinado papel. 

Por outro lado, é preciso reconhecer, como destaca Furlanetto (2008, p. 8), que 

“todas as formas enunciativas que circulam na sociedade manifestam tanto as forças 

centrípetas (que levam à estabilidade) como as forças centrífugas (que produzem 



variação)”. Ainda assim, se entendermos a autoria como “relacionada a alguma 

subversão efetuada no coração de outras idéias” (FURLANETTO, 2001, p. 8), 

esperamos ver, nas brechas abertas no processo de produção do conhecimento na escola, 

a configuração de um espaço de criação e de exercício da autoria do aluno. 

Na sequência, descrevemos uma experiência pedagógica com iniciação 

científica na escola
1
, a fim de problematizar a construção da autoria na confluência das 

muitas vozes que dialogam na esfera escolar, na atividade permanente denominada Pés 

na Estrada do Conhecimento e Iniciação Científica na Escola. 

 

Iniciação Científica na Escola Básica 

 

 A atividade permanente denominada Pés na Estrada do Conhecimento e 

Iniciação Científica na Escola é uma proposta interdisciplinar, desenvolvida no Colégio 

de Aplicação do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina – 

CA/CED/UFSC. 

 Essa atividade é desenvolvida há 14 anos, nas turmas de 8ª série/9º Ano do CA, 

entretanto, somente em 2010, conseguimos incluir 2h/aula de iniciação científica (IC) 

na grade curricular. Nessas aulas, os alunos são divididos em equipes sob a orientação 

de um professor, que pode ser de História, Geografia, Ciências e Língua Portuguesa
2
. O 

trabalho nas aulas de IC é constituído pela orientação para elaboração de um projeto de 

pesquisa; saídas a campo (1ª etapa
3
 – Itá/SC; 2ª etapa – cidades históricas de MG); 

elaboração de ensaio escolar com apresentação, em forma de slides, no Seminário 

Interno de IC e na SEPEX/UFSC; elaboração de audiovisual com apresentação na 

SEPEX/UFSC e na Mostra de Audiovisuais do CA. 

 No início do ano letivo, é feito um sorteio para que os alunos das três turmas de 

9º Ano sejam organizados em equipes mistas com representantes de mais de uma turma. 

Em um segundo momento, é feito o sorteio dos professores que orientarão as equipes. 

                                                           

1
 A reflexão aqui apresentada faz parte das reflexões iniciais de um projeto maior intitulado “A produção, 

sistematização e divulgação de conhecimento em iniciação científica na escola básica”. Esse projeto 

recebeu apoio financeiro da FAPESC, por meio da chamada pública nº 04/2011. 
2
 Em anos anteriores, houve participação de professores de Sociologia, Arte e Língua Estrangeira.  

3
 Nesse texto, vamos nos deter na descrição e análise das atividades apenas dessa 1ª etapa. 



No ano de 2013, os 81 alunos foram divididos em equipes orientadas por 5 professores, 

o que significou que cada orientador trabalhou com um número entre 15 e 17 alunos. 

 Como o tema da 1ª Etapa (1º Semestre) é: “A luta pela posse da terra: o caso dos 

atingidos por barragens”
4
, as primeiras aulas de IC são destinadas à pesquisa preliminar 

realizada em sites como http://www.observabarragem.ippur.ufrj.br/ e  

www.mabnacional.org.br. Também são feitas leituras
5
 de notícias, reportagens e artigos 

publicados em jornais, como Brasil de Fato e Le Monde Diplomatique, e em revistas, 

como Carta Capital, Planeta, Caros Amigos e ISTOÉ. Os alunos também foram 

orientados a ler partes de uma dissertação de mestrado
6
, cujo tema de pesquisa está 

relacionado à temática geral dessa etapa do projeto. 

 O objetivo dessa pesquisa preliminar é que os alunos se situem em relação ao 

tema para que possam delimitar o seu foco de pesquisa, os objetivos da investigação a 

ser feita em campo, as estratégias para a geração dos dados e a elaboração dos 

instrumentos de pesquisa (geralmente entrevistas semi-abertas). Esses elementos 

constituem o projeto de pesquisa que orienta a saída de estudos para a cidade de Itá/SC. 

Nessa ida o campo, os alunos visitam as instalações da Usina Hidrelétrica Itá e as Casas 

de Memória (museus) e conhecem o centro da cidade. Em todos os espaços visitados, 

dependendo do enfoque da pesquisa, definido no projeto, os alunos realizam entrevistas 

com pessoas da comunidade, guias dos museus, representantes da hidrelétrica e do 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). 

 Após retornarem da saída de estudos, os alunos transcrevem as entrevistas, 

fazem o cotejamento dos dados em relação ao que foi previsto no projeto, destacam os 

dados mais relevantes e elaboram um ensaio escolar. Como esse é um gênero da esfera 

escolar, nas aulas de IC, os alunos leem e analisam ensaios
7
 produzidos em anos 

anteriores para se familiarizarem com a estrutura do texto e entenderem o seu 

funcionamento no contexto de sua formação como pesquisadores-autores. 
                                                           

4
 O tema da 2ª etapa (2º Semestre) é: “O Brasil colonial no século XVIII: Representações da construção 

da sociedade das Minas Gerais”. 
5
 Considerando que a faixa etária dos alunos-pesquisadores está entre 14 e 15 anos, não são indicadas 

muitas leituras de textos acadêmicos. 
6
 ZEN, Eduardo Luiz. Movimentos Sociais e Questão de Classe: Um Olhar Sobre o Movimento dos 

Atingidos por Barragens. 2007. Dissertação de Mestrado de Sociologia, Universidade de Brasília, 

Brasília, 2007. 
7
 Em 2008, foi feita uma publicação com os ensaios produzidos no ano de 2007: SILVEIRA, J. C.; 

SILVA, R. P.; TROTT, T. M. C. Caminhos e ensaios – Coletânea de textos de professores e alunos de 8ª 

série do Colégio de Aplicação-CED/UFSC. Florianópolis: Imprensa Universitária-Março/2008. 

http://www.observabarragem.ippur.ufrj.br/
http://www.mabnacional.org.br/


 O ensaio é socializado no Seminário de Iniciação Científica, em power point 

para colegas, pais e outros convidados (professores, autoridades da escola e da 

universidade); momento em se abre espaço para perguntas e os alunos defendem suas 

pesquisas. 

 

Considerações preliminares 

 

 Como a pesquisa está em fase inicial, teceremos algumas considerações 

preliminares a título de problematização desse conjunto de atividades que caracterizam 

a iniciação científica no ensino fundamental em uma escola básica. 

A elaboração dos projetos de pesquisa se configura como uma das etapas mais 

difíceis de todo o trabalho com IC na escola, tendo em vista a pouca familiaridade dos 

alunos com a leitura e a escrita acadêmicas. O agenciamento das várias vozes presentes 

nos textos lidos, garantindo a autoria, é o principal desafio. A citação da voz do outro 

em um texto que se pretende que seja próprio de quem está escrevendo apresenta um 

grau de complexidade que só vai se dirimindo ao longo do ano, quando os alunos vão se 

apropriando do conhecimento específico sobre o tema e dos gêneros da esfera 

escolar/científica. Além disso, os jovens pesquisadores precisam delimitar um foco de 

pesquisa dentro de um tema maior, definir objetivos, sujeitos de pesquisa, elaborar 

questões para as entrevistas, sem conhecer o campo no qual vão se inserir. 

As saídas de estudos possibilitam uma vivência singular pela possibilidade do 

deslocamento do lócus da aprendizagem, os muros da escola são derrubados e as 

cidades/locais visitados se transformam em uma grande escola, na qual os alunos 

aprendem vivenciando as situações, não mais simulando. A possibilidade de se colocar 

como pesquisadores que vão a campo em busca de informações sobre um determinado 

tema possibilita a emergência de uma postura ética, de sujeito responsável. Eles não 

estão a passeio nas cidades visitadas, tendo o projeto de pesquisa como norte da 

investigação, saem a campo em busca de respostas para suas perguntas. 

E aqui, surge outro aspecto muito interessante que é a legitimação dos saberes 

plurais, vindos de conhecimentos das experiências de vida, pois os entrevistados são 

pessoas da comunidade que viveram na antiga cidade ou vieram após o realocamento 

para a nova cidade de Itá. Assim, o representante da hidrelétrica ou do MAB, a 



vendedora da loja, a contadora de histórias, o agricultor que perdeu suas terras, o gari 

que está trabalhando na rua, o aposentado que está sentado na praça, a presidente da 

cooperativa de artesãos da cidade, a guia das casas de memória, o dono da lanchonete, 

todos são sujeitos possuidores de saberes que interessam aos alunos para produzirem 

conhecimento sobre seus objetos de estudo. 

Nos ensaios, é possível perceber uma autoria partilhada na medida em que os 

alunos apresentam um posicionamento a partir das vozes dos entrevistados. Mais uma 

vez vem o desafio do agenciamento das vozes, agora dos entrevistados, em um texto no 

qual os pesquisadores precisam se posicionar, considerando todo o processo de 

pesquisa: desde a pesquisa preliminar, passando pela elaboração do projeto, pela saída a 

campo, pelas entrevistas realizadas, chegando à sistematização na forma do ensaio 

escolar. Tal gênero apresenta um grau de complexidade agravado pelo fato de que os 

alunos não leem ensaios escolares ao longo de sua trajetória de estudantes; estão tendo 

contato pela primeira vez com um gênero que exige um movimento no sentido de trazer 

a voz do outro, seja para alinhar-se a ela ou para distanciar-se dela. 

Por fim, vale destacar que a socialização das pesquisas em um evento específico 

para tal fim, utilizando um recurso também próprio da esfera acadêmica – apresentação 

em power point – para um público que extrapola o interlocutor único da maioria dos 

trabalhos escolares, que é o professor, configura uma situação real de interação. Nessa 

situação, os alunos tem a possibilidade de assumir a autoria de suas pesquisas para um 

público que não conhece os trabalhos e ao lado de pesquisadores da graduação e da pós-

graduação, no caso da SEPEX/UFSC. Esse pode-se dizer que é o momento no qual os 

jovens pesquisadores assumem a posição autor diante desse outro que os interroga e 

quer saber sobre as pesquisas sobre as quais eles – os pesquisadores – têm autoridade 

para falar. 
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