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RESUMO 

 
A educação profissional e tecnológica integrada ao ensino médio, hoje 

amplamente oferecida pelas redes públicas de educação, constitui-se numa 
conquista para a sociedade brasileira. Na perspectiva de colaborar com seu 
compromisso em formar um sujeito cidadão engajado na luta por uma sociedade 
melhor, buscou-se juntamente aos procedimentos da aprendizagem histórica a 
contribuição dos espaços não formais de educação, visto que podem promover 
por meio de suas funções sociais, educativas e reflexivas, encaminhamentos 
para a formação da consciência histórica, necessária à sua emancipação. Para 
tanto, o presente estudo, cujo problema de pesquisa questiona se a visita ao 
acervo do Centro de Documentação e Memória de Alagoinhas/Fundação Iraci 
Gama de Cultura (CENDOMA/FIGAM), como espaço não formal de 
aprendizagem, pode contribuir para o desenvolvimento da consciência histórica 
de estudantes da EPT, teve como objetivo criar uma sequência didática que 
considere a visitação ao Centro de Documentação e Memória de 
Alagoinhas/Fundação Iraci Gama, como espaço não formal de educação, que 
possa contribuir para o processo formativo de estudantes do Centro de 
Educação Profissional do Litoral Norte Agreste Baiano. Buscou-se também, 
planejar e aplicar a sequência didática cuja temática histórica abordou o contexto 
da ditadura civil militar em Alagoinhas, relacionando aspectos daquela 
conjuntura ao contexto histórico atual refletindo à luz das concepções teórico 
metodológicas do materialismo histórico dialético sobre o sentido dessas 
permanências. Isto posto, procedeu-se coletivamente à reconstrução da 
sequência didática juntamente com os/as estudantes participantes. O estudo 
proposto caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, de caráter social e 
participante, de natureza aplicada, visto a produção e aplicação de um produto 
educacional, configurando-se como uma pesquisa-ação por enfocar a 
contribuição do museu histórico, para o processo de ensino e aprendizagem em 
história, pela qual, abstraiu-se sobre as contradições presentes na sociedade 
atual e no mundo do trabalho. Efetuou-se a coleta de dados a partir da 
observação participante, da aplicação de questionários semiestruturados e do 
uso de diário de bordo. Isto posto, realizou-se o tratamento dos dados baseando- 
se nas orientações metodológicas próprias da pesquisa-ação e nas concepções 
teóricas do materialismo histórico dialético, de acordo com suas categorias de 
análise (totalidade, contradição, práxis, mediação, trabalho) com vistas à 
compreensão dialética entre o singular-particular-universal na tentativa de 
compreender a historicidade do fenômeno em tela para resolvê-lo. Desta feita, 
validou-se a sequência didática pelos/as estudantes participantes, efetivando-se 
seu aperfeiçoamento, propondo a inserção de outras estratégias de coleta de 
dados como entrevistas e atividades práticas como podcast. Os resultados desse 
estudo apontam a necessidade de buscar o desenvolvimento de práticas 
educativas criativas e inovadoras na EPT, que despertem o interesse e a 
participação, estimulando o engajamento do estudante no processo de aquisição 
e produção do conhecimento, bem como indicou ser profícua a colaboração 
entre os espaços formais e não formais de educação, como o museu histórico, 
cujo arcabouço cultural preserva a história e a memória de uma sociedade, tendo 
pois, potencial para contribuir no sentimento de pertencimento, formação da 
identidade e desenvolvimento da consciência histórica, fundamental à formação 
de cidadãos e cidadãs críticos/as, autônomos/as, emancipados e engajados/as 
na luta pela transformação de sua realidade e construção de uma sociedade 
melhor para todos e todas. 

Palavras-chave: Aprendizagem histórica; Educação Profissional e Tecnológica; 
Emancipação; Espaço não formal de educação; Materialismo histórico dialético; 



Pesquisa-ação. 



ABSTRACT 

 
 

Professional and technological education integrated to high school, now widely 
offered by public education networks, is an achievement for Brazilian society. In 
order to collaborate with its commitment to form a citizen subject engaged in the 
struggle for a better society, the contribution of non-formal spaces of education 
was sought together with the procedures of historical learning, since they can 
promote through their social, educational and reflexive functions, referrals to the 
formation of historical consciousness, necessary for their emancipation. To this 
end, the present study, whose research problem questions whether the visit to 
the collection of the Alagoinhas Documentation and Memory Center/Iraci Gama 
Culture Foundation (CENDOMA/FIGAM), as a non-formal learning space, can 
contribute to the development of historical awareness of EPT students, aimed to 
create a didactic sequence that considers visiting the Alagoinhas Documentation 
and Memory Center/Iraci Gama Foundation, as a non-formal education space, 
which can contribute to the training process of students of CENTRO 
TERRITORIAL    DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO LITORAL NORTE E 
AGRESTE BAIANO. We also sought to plan and apply the didactic sequence 
whose historical theme addressed the context of the military civil dictatorship in 
Alagoinhas, relating aspects of that conjuncture to the current historical context 
reflecting in light of the methodological theoretical conceptions of dialectical 
historical materialism about the meaning of these permanences. This was said, 
the didactic sequence was collectively reconstructed together with the 
participating students. The proposed study is characterized as a qualitative 
research, of social and participant character, of an applied nature, given the 
production and application of an educational product, configuring itself as an 
action research for focusing on the contribution of the historical museum, to the 
process of teaching and learning in history, by which it abstracted itself on the 
contradictions present in the current society and in the world of work. Data were 
collected based on the participant observation methodology, the application of 
semi-structured questionnaires and the use of logbooks. This said, the data were 
processed based on the methodological orientations proper to action research 
and on the theoretical conceptions of dialectical historical materialism, according 
to their categories of analysis (totality, contradiction, praxis, mediation, work) with 
a view to dialectical understanding among the singular-particular-universal in an 
attempt to understand the historicity of the phenomenon on screen to solve it. 
This time, the didactic sequence was validated by the participating students, 
improving them, proposing the insertion of other data collection strategies such 
as interviews and practical activities such as podcasts. The results of this study 
point to the need to seek the development of creative and innovative educational 
practices in PTS, which arouse interest and participation, stimulating student 
engagement in the process of acquisition and production of knowledge, as well 
as inscoring the fruitful collaboration between formal and non-formal spaces of 
education, such as the historical museum, whose cultural framework preserves 
the history and memory of a society, thus having the potential to contribute to the 
feeling of belonging, formation of identity and development of historical 
consciousness, fundamental to the formation of critical citizens and citizens, 
autonomous, emancipated and engaged in the struggle for the transformation of 
their reality and construction of a better society for all and all. 

 
Keywords: Historical learning; Professional and Technological Education; 
Emancipation; Non-formal education space; Dialectical historical materialism; 
Action research. 
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MOTIVAÇÃO 
 

 

É POSSÍVEL SIM, EDUCAÇÃO PÚBLICA, LÚDICA E DE QUALIDADE! 

Fui estudante do Colégio Estadual Presidente Emílio Garrastazu Médici, 
(um dos maiores ícones dos anos de chumbo, mera coincidência), localizado no 
Stiep, em Salvador – Ba, nos últimos anos do regime militar. Desse tempo, uma 
memória feliz, é lembrar das visitas aos pontos turísticos, ao centro histórico, as 
igrejas, como a Igreja do Bonfim, a lagoa do Abaeté, ao Porto CODEBA 
(Companhia das Docas do Estado da Bahia) para conhecer o interior de um 
navio, a uma fábrica de refrigerantes, ao museu do Forte São Marcelo... 

São lugares tão mágicos, momentos tão marcantes e divertidos com os/as 
colegas de classe... Inesquecíveis! Diga-se de passagem, proporcionados pela 
professora de história! A pró Édila. 

São as memórias e o aprendizado prazeroso adquirido com aquelas 
experiências ainda no ensino fundamental II, e outras realizadas nos percursos 
educativos posteriores que me motivaram a pesquisar sobre o único museu 
histórico em todo o território do Litoral Norte e Agreste Baiano localizado em 
Alagoinhas-Ba. Então, quando conheci a FIGAM (Fundação Iraci Gama), há uns 
dez anos, imaginei sua inserção nas aulas de história, perscrutando o quanto ela 
poderia favorecer o processo de ensino e aprendizagem histórica, e de forma 
lúdica, esperançosa... Pois, de acordo com Freire (1996, p.80) 

Há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a 

esperança. A esperança de que professor e alunos juntos podemos 
aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir aos 
obstáculos à nossa alegria. 

Nessa perspectiva, surgiu a oportunidade que foi alavancada pelo 
entusiasmo dos/as estudantes para o “passeio ao museu com a professora de 
história”! Situação motivadora, mas também, de muita apreensão. Temi 
decepcioná-los. Afinal, trata-se de uma geração 5G, filhos da “era da informação” 
visitando um museu histórico. E para agravar o quadro de “alta tensão”, 
alguns/mas dos/as estudantes participantes são do curso de informática. 
Contudo, não desisti e lutei para conseguir realizar o tão sonhado passeio ao 
museu. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

É nestes vários sentidos que a Educação pelo e para 
o Patrimônio favorece a construção de uma 

identidade multifacetada, numa perspectiva crítica e 
atuante. E é neste sentido que se assume como uma 

forma de educação para a cidadania participativa. 

Isabel Barca 

 
 

Por uma educação para a emancipação, para a transformação, a partir de 

uma leitura histórico crítica de uma experiência num espaço não formal de 

educação, realizou-se esse estudo, cuja tônica foi buscar possibilidades de 

utilização do Museu de Arte e Memória de Alagoinhas/Fundação Iraci Gama, 

colaborando junto ao ensino de história para dezenove estudantes da Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT) do Centro Territorial de Educação Profissional 

do Litoral Norte e Agreste Baiano (CETEP/LNAB), no município de Alagoinhas- 

Ba. Para tanto, foi construída e aplicada uma sequência didática, que, 

posteriormente aperfeiçoada a partir das experiências vivenciadas no processo 

de investigação, apresenta-se como produto educacional desta pesquisa-ação. 

De acordo com as orientações metodológicas da pesquisa-ação, aplicou-se 

a sequência didática para e com os/as doze estudantes dos cursos técnicos de 

informática e análises clínicas da modalidade da Educação Profissional 

Integrada e sete estudantes dos cursos de logística, e segurança do trabalho e 

meio ambiente dos semestres finais da Educação de Jovens e Adultos. 

Optou-se por esses/as sujeitos para participar da pesquisa em virtude das 

dificuldades demonstradas pela maioria dos/as estudantes para compreensão e 

entendimento perante o conhecimento histórico, observado ao longo da carreira 

profissional de professora de história da pesquisadora e por circunstâncias 

provocadas pela pandemia da Covid-19. Diante dessa inquietação, buscou-se 

através da parceria com os espaços não formais de educação, encontrar uma 

possível solução para este problema frente a aprendizagem histórica. 

Pretendeu-se através de visitas, a exploração do acervo exposto do museu, 

representativo da história da origem do município de Alagoinhas, possibilitando 

um aporte ao estudo sobre o período da ditadura civil militar (1964 - 1985), dada 

a atuação contestatória dos operários da ferrovia e de outros segmentos 
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populares frente ao regime militar. Ademais, sendo este conteúdo abordado nas 

últimas etapas do ensino fundamental II, pressupõe-se, portanto, conhecido para 

os estudantes do ensino médio integrado, convidados a participar da pesquisa. 

O conteúdo selecionado para ser abordado na pesquisa, referente ao 

regime militar, contextualizado através da exposição museal, entrevistas, 

documentário e rodas de conversa, foi abordado propositivamente na perspectiva 

de discutir com historiadores especializados, convidados para as rodas de 

conversa, questões relativas ao revisionismo que esse tema tem enfrentado nos 

dias atuais, frente ao negacionismo histórico e científico. 

Considerou-se então, relevante, buscar formas de suscitar a reflexão crítica 

dos/as estudantes da EPT sobre a conjuntura histórica atual, de modo que 

perceba a importância do seu engajamento cidadão, com vistas à transformação 

de sua realidade, pela sua emancipação, entendida, segundo Ciavatta (2014), 

como a libertação dos condicionamentos impostos pelo sistema capitalista e a 

conquista de sua autonomia. 

Tendo em vista o potencial multidisciplinar do museu, busca-se sua 

colaboração, no intuito de favorecer a aprendizagem histórica e a 

conscientização político crítica, facilitada pela interação contextualizada de 

saberes. 

Pois, segundo Rüsen, (2007, p.107) “as histórias cristalizadas na vida 

humana como realidade por si, lançam uma ponte dos dados históricos 

presentes nas circunstâncias da vida concreta, para o dado documentado das 

experiências históricas”. Desse modo, pretendeu-se o desenvolvimento da 

consciência histórica através da aprendizagem histórica favorecida pelo 

confronto de experiências e aproximação de saberes, com a exposição museal 

mediando seu entendimento, por relacionar-se ao cotidiano, representando 

objetivamente, a vida prática das pessoas. 

Por essa via, o indivíduo é levado a efetivar a articulação mediada entre 

objetividade e subjetividade do pensamento histórico, apreendendo sentidos, 

apropriando-se conscientemente da história a fim de atuar criticamente em sua 

práxis. 
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A partir desse entendimento quanto a funcionalidade dos museus 

históricos, acredita-se, pois, que, para além de sua “antiga” funcionalidade como 

“instituições aristocráticas”, “gabinetes de curiosidades” ou depósito de 

“velharias”, como foi colocado pela então ministra da cultura Ana Hollanda, 

quando da criação do guia brasileiro de museus em 2011, ou vitrines com 

exibição de relíquias para um determinado público, os museus são espaços de 

conhecimento, de história e de memória. 

Para Suano (1986), os museus, enquanto espaços não formais de 

aprendizagens, em colaboração com as unidades formais de educação, 

oferecem amplas possibilidades de aquisição e elaboração de conhecimentos 

significativos. Contribui para este empreendimento a aplicação de metodologias 

ativas (MORAN, 2018), capazes de favorecer a autonomia dos estudantes 

através do estímulo ao seu protagonismo no dinamismo de apreensão e 

construção do conhecimento. Configurando- se como processos “autopoiéticos”, 

segundo Maturana e Varela (1995), prazerosos, lúdicos, porém, intencional, com 

vistas à educação para a cidadania. 

Nessa perspectiva, ressalte-se a importância dos procedimentos de 

aprendizagens adquiridas coletivamente no “mundo da vida” Gohn (2014), 

compartilhadas em seu contexto, experienciadas entre iguais, investidos de 

solidariedade e força. Da mesma maneira, concordando com Freire (1993, p.24 

apud GADOTTI, 2005), ao afirmar que os museus das cidades são “centros de 

cultura, de arte, são a alma viva do ímpeto criador, dos sinais da aventura do 

espírito”. Onde, segundo Barca (2003), vivenciam-se experiências reflexivas de 

forma prazerosa, animadora, distantes do cotidiano formal, disciplinado, 

hierárquico do espaço escolar, ainda que colabore para a integração dos 

estudantes aos espaços formais, visto que contribui intrinsecamente para a 

percepção de sua memória coletiva e de outras comunidades. 

Ademais, para Gadotti (2005), as escolas precisam descobrir o potencial 

educativo dos espaços não formais com vistas ao aprimoramento do processo 

formativo dos/as estudantes devido à sua diversidade para o enriquecimento 

educacional e integração aos direitos humanos. Entretanto, convém destacar o 

reduzido número de publicações com enfoque na interação entre a EPT e a 

Educação Patrimonial oferecida pelos museus, ao passo em que, conforme o 
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Instituto Brasileiro de Museus/Guia dos Museus Brasileiros (2011), o Brasil tem 

mais de três mil instituições museais, a maioria concentrados na região sudeste. 

O que reitera a carência de divulgação e a utilização desses espaços em 

processos educativos aqui na região nordeste do país. 

Diante do exposto, destaca-se o papel educativo do Museu de Arte e 

Memória de Alagoinhas, por ilustrar sua inter-relação com a função social do 

CETEP/LNAB e o município de Alagoinhas, que tem sua história ali resguardada, 

preservada, disponível para apreciação e estudos acadêmicos, colaborando 

para a construção do conhecimento. Possibilitando pela contextualização, o 

desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem interativo, 

significativo. 

No intuito de se proporcionar uma aprendizagem realmente significativa, 

de acordo com Ausubel (1983 apud MOREIRA), valorizando os conhecimentos 

prévios dos/as estudantes, praticando a escuta, acolhendo suas sugestões e 

respeitando suas opiniões, foi definida e organizada como produto educacional 

desta pesquisa, uma sequência didática que orientou o desenvolvimento da 

visita ao museu, bem como a realização de atividades didáticas destinadas ao 

aprofundamento dos estudos, como roda de conversa e exibição de filmografia, 

iconografia, documentários, jornais, revistas, fotografias, músicas e entrevistas 

pertinentes ao tema. 

Essa proposta de atividades didáticas delineia-se como metodologia ativa, 

ao propiciar novas reflexões, embasadas na teoria da aprendizagem 

colaborativa, de integração cognitiva, de compartilhamento de saberes, 

generalização e reelaboração de novas práticas (MORAN, 2015). 

Busca-se assim, uma formação humana, a partir de uma visão de 

totalidade, analisando suas múltiplas relações, aprendendo pelo diálogo 

horizontalizado, se informando, ensinando e aprendendo em ambientes de 

aprendizagem colaborativa, interagindo entre si e através da utilização das 

tecnologias da informação em espaços multirreferenciais de aprendizagem ou 

espaços não formais de educação, com vista ao enriquecimento do 

conhecimento adquirido na escola, para a escola da vida. 
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Justifica-se pois, essa proposta educacional como um constructo que 

possibilite o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem de história, 

visto o salutar papel deste conhecimento para a formação cidadã. Isto posto, 

destaca-se a necessária e fundamental colaboração dos espaços não formais de 

educação para a concretização dessa propositura, haja vista as amplas 

possibilidades de relações e inter-relações entre saberes e indivíduos ofertadas 

pela gama de opções destes espaços na cidade. 

A dissertação é apresentada em momentos distintos, sendo a motivação a 

introdução e os objetivos geral e específicos, a seção inicial, a segunda é 

composta pela fundamentação teórica, organizada em quatro capítulos. A 

terceira seção compreende a caracterização da pesquisa e a proposta 

metodológica para a coleta de dados, para logo depois, na quarta seção, discutir 

a metodologia aplicada com a apresentação e discussão dos resultados 

respaldados em fontes confiáveis, confrontando paradigmas, a fim de se 

alcançar uma assertiva fundamentada acerca de todos os objetivos listados. 

Em sua fundamentação teórica, o estudo apresenta as origens do referido 

museu, sua missão sócio cultural e educativa, um espaço disponível para 

visitação e estudos acadêmicos sobre a história e a memória dos cidadãos 

alagoinhenses. Constituindo-se como um colaborador no processo de ensino e 

aprendizagem em história na perspectiva da confrontação de experiências que 

conduzam à formação da consciência histórica em estudantes da educação 

profissional e tecnológica para aplicação em sua práxis. 

Na sequência, são apresentados os caracteres delineadores dos espaços 

não formais de educação como um adendo à EPT, demonstrando suas 

potencialidades educativas multidisciplinares, de modo que possa contribuir com 

a aprendizagem histórica no processo de formação da consciência histórica. 

Os procedimentos metodológicos aplicados na elaboração desse estudo e 

do produto educacional são abordados na terceira seção, iniciada pela 

caracterização da pesquisa e detalhamento das estratégias de coleta e análise 

de dados, discorrendo então sobre os caminhos percorridos, bem como das 

abordagens epistemológicas que nortearam seu planejamento e execução. 
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Sendo assim, baseou-se nos princípios teóricos do materialismo histórico 

dialético, cujos parâmetros orientaram esse trabalho, visando captar a essência 

do fenômeno estudado, propondo-se à abrangência de seus aspectos 

preponderantes, suas causas existenciais, suas determinações, compreendendo 

sua origem, suas relações contraditórias, suas possíveis transformações, enfim, 

sua historicidade, na perspectiva de que, identificando- as, possa redirecioná-

las, interferindo assim, na realidade. 

Para Triviños, (1987, p. 129), “Na pesquisa qualitativa com raízes no 

materialismo dialético, o fenômeno tem sua própria realidade fora da 

consciência.” Portanto, sendo real, concreto, deve ser analisado indutivamente 

e dedutivamente, almejando compreendê-lo em sua totalidade, aparente e 

profundamente, devendo ser contextualizado sócio historicamente, por um 

movimento dialético. 

O corolário desse estudo é pois, apresentado na capitulo seis, onde os 

resultados são apresentados e discutidos. 

Na etapa correspondente às considerações finais, são justificadas as 

possibilidades potenciais do uso e das contribuições que o espaço museal 

dispõe para a construção, o aprimoramento, o aprofundamento e o 

compartilhamento do conhecimento para e com a educação profissional. 

Para tal assertiva, foi então de fundamental importância a percepção crítica 

orientada pelos pressupostos teóricos do materialismo histórico dialético na 

análise dos dados coletados no processo de desenvolvimento da pesquisa. 

Tencionou-se pois, através da colaboração para formação da consciência 

histórica, pela qual, cada sociedade, cada comunidade, “constrói seus 

significados sobre si, caracterizando-se no tempo e no espaço” segundo Cerri 

(2002, p197), juntamente à educação histórica, visto que 

A perspectiva da Educação Histórica parte do entendimento de que a 

História é uma ciência particular que não se limita a considerar a 
existência de uma só explicação ou narrativa sobre o passado, mas, pelo 
contrário, possui uma natureza multiperspetivada. Isto contudo, não 
significa aceitar o relativismo de todas as explicações sobre o passado 
e o presente, mas entender que existe uma objetividade a História 
(SCHMIDT; BARCA, 2009, p.12). 



14 
 

 
 

 

Para tanto, aplicou-se a sequência didática, reformulada e ampliada no 

percurso, embarcando então, numa viagem pelas trilhas da memória e da 

história de Alagoinhas, mediando pela memória o senso de pertencimento para 

formar uma identidade autônoma, enquanto por meio das abstrações, numa 

prática educativa crítica, colaborativa e transformadora, contribuir para a 

promoção da emancipação cidadã, com vistas ao engajamento na luta por uma 

sociedade melhor para todos/as. 

 

 
OBJETIVOS 

 
Objetivo Geral 

 
Investigar a contribuição do museu histórico, um espaço não formal de 

educação, como impulsionador da aprendizagem histórica, mediada pela 

aplicação de um produto educacional caracterizado por uma sequência didática, 

a estudantes do Centro de Educação Profissional do Litoral Norte Agreste 

Baiano. 

Objetivos Específicos 

 
• Planejar e aplicar uma sequência didática que considere o Museu de Arte 

e Memória de Alagoinhas, como espaço não-formal de aprendizagem, em 

especial para o ensino de história de estudantes do Ensino Médio Integrado; 

• Demonstrar a importância da utilização de espaços não formais de 

educação como complemento ao processo de aquisição, interpretação e 

produção do conhecimento histórico na Educação Profissional e Tecnológica. 

• Analisar as percepções dos estudantes e da pesquisadora sobre o 

processo de aprendizagem vivenciado durante a aplicação da sequência 

didática, em especial durante as visitas ao Museu de Arte e Memória de 

Alagoinhas; 

• Refletir coletivamente com os/as estudantes participantes, durante o 

processo de aplicação da sequência didática a fim de inserir sugestões de 

aperfeiçoamento 
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Capítulo 1. LÁ VEM O TREM DE ALAGOINHAS... ORIGENS DO MUSEU 
DE ARTE E MEMÓRIA DE ALAGOINHAS E SUA MISSÃO SÓCIO 

CULTURAL E EDUCATIVA 

 
 
 

A FIGAM, como é costumeiramente chamado o Museu de Arte e Memória 

de Alagoinhas, administrado pela Fundação Iraci Gama, foi fundado em 

02/07/2002, data escolhida em homenagem ao aniversário de emancipação do 

município. Guarda um acervo contendo mais de 40.000 objetos entre mobiliário 

de época, relíquias, 100 anos de história em fotografias, discos de vinil, mapas, 

plantas, atlas, jornais, revistas etc. 

Um arcabouço de representações memoriais tanto da ferrovia como de parte 

significativa da história do município de Alagoinhas, do estado e do país, visto 

que se trata da trajetória da primeira ferrovia no estado da Bahia, a quinta do 

Brasil. Localiza-se no prédio da antiga Estação São Francisco (figura 01), mais 

precisamente na parte chamada Estação de Mercadorias, talvez pelo fato de ser 

uma das partes mais preservadas e seguras da estação. 

 
Figura 1: Estação São Francisco, 1890-1900. 

(Fonte: http://vfco.brazilia.jor.br/ferrovias/Bahia/SR7dc15/estacao-ferroviaria-Sao-Francisco-Alagoinhas- 
1890-1900.shtml) IHGMG/APM Trensecia) 

http://vfco.brazilia.jor.br/ferrovias/Bahia/SR7dc15/estacao-ferroviaria-Sao-Francisco-Alagoinhas-
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As informações a seguir, sobre o processo de construção da FIGAM (figura 

2), resultam da observação durante o estudo, captadas em seu blog na rede 

mundial de computadores, e, outra parte, foi obtida por comunicação oral relatada 

pela Professora Iraci Gama, então coordenadora do Centro de Documentação e 

Memória de Alagoinhas, fundadora da Fundação Iraci Gama 

(CENDOMA/FIGAM) e maior responsável pelo projeto de recuperação da 

estação São Francisco, inaugurada em 1880. 

 

Todas as etapas da trajetória que resultou na implantação do Museu de Arte 

e Memória de Alagoinhas, foram protagonizadas pela Professora Iraci Gama, 

uma idealista progressista apaixonada por essa cidade e pela Educação, junto 

ao Movimento Cultural Organizado de Alagoinhas, iniciado em 1978, dentro do 

prédio da antiga Faculdade de Formação de Professores de Alagoinhas (FFPA), 

atualmente Universidade do Estado da Bahia/UNEB- Campus II, ocupado hoje 

pela Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer (SECIM). 

 
Figura 2: Museu de Arte e memória de Alagoinhas (CENDOMA/FIGAM) 

Fonte: Thainan Silva, (2019) 

 

 
Nesse processo, há mais ou menos 20 anos, a professora Iraci encontrava- 

se na entrada da Central de Abastecimento, sob um sombreiro 

desconfortavelmente instalado à céu aberto no meio da poeira e com um sol 

escaldante a brilhar, colhendo assinaturas para o processo de tombamento da 

Estação São Francisco. 
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Algum tempo depois, foi apresentado o projeto de criação do museu à 

Promotoria das Fundações, junto ao Ministério Público, constando a ata de 

fundação, estatuto e apresentação do acervo. Sendo autorizado, o registro foi 

levado ao cartório, onde existe uma escritura pública de autorização de 

funcionamento do CENDOMA/FIGAM a partir de 02 de julho de 2002. 

Uma entidade cultural sem fins lucrativos, com uma diretoria que não se 

beneficia financeiramente, mas consta de um corpo administrativo que é 

remunerado através de uma parceria/convênio com a Prefeitura Municipal de 

Alagoinhas que ajuda nesse pagamento. 

A Estação São Francisco foi tombada como patrimônio do estado da Bahia 

através da mobilização da FIGAM e dos moradores de Alagoinhas, sob o 

processo de nº 002/91 que tramitou por mais de dez anos junto ao IPAC e foi 

concluído pelo Decreto nº 8.357/2002 (BRASIL, 2002). 

Seu acervo é um misto de material resultante dos vários encontros, 

exposições, seminários e coleta de materiais patrimoniais buscados na 

comunidade pelo Movimento Cultural Organizado de Alagoinhas, dentro da 

FFPA (Faculdade de Formação de Professores de Alagoinhas) e foi se 

estendendo por anos a fio, realizando uma vez por ano os Encontros de Cultura, 

chegando a realizar 11 encontros. 

Do acervo de materiais arrecadados nesses encontros, alguns foram 

ampliados e enquadrados ou transformados em banners e expostos, outros, 

como fotografias, jornais, revistas, livros, móveis, esculturas, gravações etc. 

estão expostos nos salões, conforme pode-se conferir na Figura 3, ou 

arquivados/guardados em forma de vídeos documentais, digitalizações no 

sistema de informações do CENDOMA, na FIGAM, a fim de facilitar as várias 

pesquisas ou serem usados em eventos que geram mais material para os 

estudos científicos. 
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Figura 3: Saguão de exposição da FIGAM. 

Fonte: Ivanice Ramos, (2021) 

 
 

Embora o prédio da estação esteja a maior parte em ruínas, aguardando a 

liberação da verba para sua restauração, o espaço interno do museu encontra- 

se em bom estado, com o acervo completamente controlado, bem organizado, 

protegido e mantido com cuidados, limpeza e arrumações periódicas. 

Por outro lado, demonstrando o descaso do poder público local e da 

empresa que ainda mantém o funcionamento da ferrovia para transporte de 

cargas, a área externa se apresenta com aspecto de decadência e abandono, 

não atraindo a visibilidade que o museu merece, contribuindo para seu 

isolamento e desconhecimento diante da população local e circunvizinhanças, 

ao passo em que contrasta com o seu interior, limpo, organizado, cuidado e 

mantido muitas vezes com recursos da própria fundadora e curadora do museu. 

Entretanto, em comparação com outros museus, o espaço da FIGAM 

carece de melhor infraestrutura para recepcionar os/as visitantes, como 

instalações sanitárias adaptadas a todos os públicos, sistema de segurança 

moderno, bem como sua melhor divulgação para apreciação nas escolas, e para 

a comunidade. 

O espaço do museu CENDOMA/FIGAM na Estação São Francisco, está 

localizado no entroncamento dos bairros 15 de Novembro, Silva Jardim e Dois 

de Julho, nas proximidades da Central de Abastecimento e do Instituto Nacional 
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da Previdência Social (INSS), como demonstrado na figura 4. Tem uma placa de 

identificação externa para facilitar a localização pelos visitantes, que poderão 

acessá-lo de segunda a sexta-feira, às tardes, quando o museu for reaberto ao 

público. No momento, encontra-se temporariamente fechado, mas, em caso 

extraordinário, a visita poderá ser agendada antecipadamente para acontecer no 

turno matutino com a presença de algum funcionário do museu. 

 

 
Figura   4:    Mapa    da    cidade    de    Alagoinhas    e    a    localização    da    FIGAM. 

 

Fonte: https://www.benditoguia.com.br/empresa/figam-fundacao-iraci-gama-de-cultura-dois-de- 

julho-alagoinhas-ba 

 
 

O prédio da estação São Francisco, de acordo com dados publicados no 

blog da FIGAM 1 e relatado por sua coordenadora, configura-se como um 

monumento arquitetônico de estilo clássico, eclético, segundo a arquiteta 

Etelvina Rebouças, devido a inclusão de traços estilísticos ingleses e franceses. 

Foi construída com materiais e estruturas metálicas vindos de Londres e telhas 

francesas de Marselha, como exposto na figura 5. É constituído por duas alas, 

que eram originalmente interligadas por uma estrutura metálica que desabou, 

devido ação do tempo e a morosidade dos poderes públicos na liberação da 

prometida reforma e restauração que se iniciou em 2008 e ainda não foi 

 

 

1 Disponível em http://figam-fundacaoiracigamadecultura.blogspot.com/) 

http://www.benditoguia.com.br/empresa/figam-fundacao-iraci-gama-de-cultura-dois-de-
http://www.benditoguia.com.br/empresa/figam-fundacao-iraci-gama-de-cultura-dois-de-
http://figam-fundacaoiracigamadecultura.blogspot.com/)
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concluída. A primeira ala, frontal, é onde funciona o museu. Sua exposição 

encontra-se distribuída em três saguões e algumas salas improvisadas por 

temas. 

 
Figura 5. Saguão de exposição de artefatos, iconografia e documentos. 

 

Fonte: Ivanice Ramos (2021) 

 
Trata-se de um patrimônio arquitetônico que representa imensurável valor 

simbólico cultural, pelo qual a cidade de Alagoinhas foi inserida na lista das 

cidades históricas pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional). E em 2002, o governo do Estado promoveu o tombamento da Estação 

São Francisco, que passou aos cuidados do IPAC (Instituto do Patrimônio 

Arquitetônico e Cultural), que já deveria ter concluído a reforma iniciada em 2008, 

mas infelizmente o prédio ainda não foi reformado, encontrando-se em elevado 

estado de deterioração, agravando-se pela ação do tempo e atraindo o 

vandalismo, comprometendo o patrimônio histórico arquitetônico brasileiro. 

 

Destaque-se que foi devido a carência de verbas, que o Brasil perdeu no 

biênio de 2019/2020 parte importante dos acervos do Museu Nacional no Rio de 

Janeiro-RJ, mais de 90%, segundo Souza (2021), em “Incêndio no Museu 

nacional, no Rio de Janeiro, completa três anos: relembre”, Jornal Correio 

Braziliense2: Rio de Janeiro, 2021. Houve também o incêndio no Museu da 

 
 
 

2 Matéria disponível em https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/09/4947344-incendio-no- 
museu-nacional-no-rio-de-janeiro-completa-tres-anos-relembre.htm 

http://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/09/4947344-incendio-no-
http://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/09/4947344-incendio-no-
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Língua Portuguesa em São Paulo, em 20153 e o incêndio da Cinemateca, 

também em São Paulo, correndo sério risco de mais perdas devido ao corte de 

verbas e descaso com a cultura e a educação. 

As mesmas circunstâncias interferiram neste estudo, pois, datas marcadas 

para as visitas com os/as estudantes participantes ao espaço da FIGAM foram 

adiadas algumas vezes. Conforme informado pela coordenação do museu, por 

causa dos incêndios ocorridos nos outros museus, foi solicitada a implantação 

de mais uma saída de emergência e reparos na rede elétrica da FIGAM. 

Devido também ao contexto pandêmico, as visitas só ocorreram por 

generosidade e comprometimento da professora Iraci Gama, que abriu o espaço 

em dois momentos distintos e conduziu a apresentação da exposição. 

Ressalte-se, o importante papel desempenhado pela educadora do museu, 

mediando a aprendizagem junto à exposição dos objetos, discorrendo sobre 

suas historicidades, contextualizando-os em suas temporalidades, abrangendo 

os mais diversos aspectos socioculturais, políticos e econômicos da cidade, 

conforme pode-se observar na figura 6. Destacando-se sobretudo, a narrativa 

acerca da posição de destaque econômico e político regional e nacional que a 

cidade de Alagoinhas já teve, ao interligar importantes áreas econômicas pelos 

trilhos da ferrovia. 

Nesta ocasião, no contexto da ditadura civil militar que se instalou com o 

golpe de 1964, Alagoinhas chegou a atrair a atenção do Partido Comunista, por 

conta da atuação das mobilizações grevistas dos operários da ferrovia, 

(SOARES, 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Matéria disponível em https://agenciabrasil.ebc.com.br 
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Figura 6: Roda de conversa com a Professora Iraci Gama no saguão de entrada da FIGAM 
 

Fonte: Ivanice Ramos (2021) 

 

Notório, que, embora a exposição apresente objetos relacionados aos 

trabalhadores da ferrovia e inúmeros outros artefatos históricos, sua história de 

luta não foi mencionada pela educadora, nem foi feito qualquer comentário sobre 

o contexto da ditadura militar em Alagoinhas. Entretanto, contou-se com a 

análise histórica dos objetos e fontes iconográficas para nas demais etapas da 

pesquisa, interferir de modo a despertar a curiosidade sobre a temática da 

ditadura civil militar e favorecer o senso de pertencimento nos/as estudantes, 

colaborando para sua emancipação, pela via da reconstrução de sentidos, uma 

vez que os objetos retratam a história de sua comunidade, de seus 

antepassados. 

Bastante diversa e enriquecedora, a composição do acervo do museu 

apresenta objetos que eram da estação ferroviária, como lanternas, 

sinalizadores, cofres, ferramentas, assentos dos trens e da área externa da 

estação, roupas/fardamentos da antiga guarda ferroviária, telhas, tijolos, móveis, 

louças, uma máquina tipográfica/imprensa, quadros, maquetes de trens e de 

pontos históricos e turísticos da cidade, caixa registradora, máquina de 

ponto/cartão, aparelhos telefônicos, fotografias, quadros, banners, painéis, um 

piano, uma imagem de Santo Antônio, restos de cerâmica de uma antiga tribo 

indígena (em processo de estudo) e muitos outros objetos que guardam a 

história e a memória de Alagoinhas desde o seu primeiro povoamento nos fins 

do século XVIII. 
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Diante de tamanha riqueza de informação e conhecimento cultural e 

histórico, pretendeu-se também promover sua divulgação e valorização perante 

os/as estudantes, ao tempo em que se proporcionava a possibilidade de 

complementação aos processos de aquisição e construção do conhecimento, 

visto que “hoje, os museus são entendidos como um ambiente dinamizador de 

memórias, e se tornou um ambiente de conhecimento e de aprendizagem” 

(CAETANO, 2012, p.1). 

Consoante a isto, buscou-se através da visita ao museu de Arte e Memória 

de Alagoinhas/FIGAM, vias de aprimoramento do processo de aprendizagem e 

produção do conhecimento em história, tendo em vista a dificuldade dos/as 

estudantes nessa área do conhecimento, muitas vezes relegada ao passado, 

mas que tem a possibilidade de lhes abrir os horizontes, habilitando-os 

criticamente nas tomadas de decisões em todas as dimensões de sua existência. 

Nessa direção, tendo em vista que é característica basilar da ciência 

histórica, sua interferência na desmistificação das verdades incrustadas nos 

respectivos lugares de memória como os museus, promovendo leituras e 

percepções críticas sobre os fatos apresentados, maquiados ou ocultados, pois, 

“além dos acontecimentos e das personagens, podemos arrolar os lugares” 

Pollac (1992, p.202), materializadores de representações da dinâmica das 

sociedades em suas respectivas temporalidades, visto que, “a exposição 

museológica pressupõe, forçosamente, uma concepção de sociedade, de 

cultura, de dinâmica cultural, de tempo, de espaço, de agentes sociais e assim 

por diante” (SHANKAS & TILLEY, 1987 apud MENESES 1994, p.25). 

À história, então, cabe o papel de decifrar o inconsciente individual e 

coletivo de todos os segmentos sociais, democratizando assim a memória, 

desconstruindo os discursos oficiais nacionalistas hegemônicos a fim de que se 

processe a formação da consciência crítica sobre os fatos, contribuindo 

efetivamente para a construção de identidades, pois, para Rüsen (2012, p.154) 

“os museus históricos contribuem para uma formulação publicamente eficaz da 

identidade histórica". 
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Isto posto, considera-se razoável concordar com Dewey (2004, apud 

CARBONELL, 2016, p.4), sobre a função educativa dos espaços não formais, ao 

sustentar que 

A educação assistemática e extraescolar que a criança adquire na 

família, na rua ou em outras instâncias socializadoras do contexto mais 
imediato, é mais vital, profunda e real; e que a educação formal, ou 
escolar é mais abstrata e superficial, menos influente, mas também mais 
ampla, completa e sólida. Além disso o desafio consiste em articular 
adequadamente as qualidades positivas de ambas modalidades 
educativas, integrando a aprendizagem formal às vivencias cotidianas 
do meio. 

 
 

 
Figura 7: Saguão de exposição da FIGAM 

 

Fonte Ivanice Ramos (2021) 

 

Nesse sentido, considerando-se que a “escola é um espaço da vida, e não 

seu locus de preparação” (DEWEY, 2004), ampara-se em, Freinet (1956, apud 

ELIAS, 2001), ao discordar com a separação entre a vida do/a estudante e a 

escola, pois, de acordo com a sua pedagogia do acontecimento, cujas 

características são a cooperação, a comunicação compartilhada e a tomada de 

decisões e que tem o trabalho como princípio educativo, ambas constituem o 

todo da existência humana em sociedade, sendo, portanto, espaços 

interconectados pela troca de saberes. Não sendo a escola a única dententora 

de conhecimentos, nem a única via de aquisição ou produção. 

Entretanto, levando-se em conta a percepção de educação como elemento 

fundamental para a formação de uma sociedade plenamente desenvolvida e 

equilibrada, impõe-se que essa educação para o ensino médio integrado à 

educação profissional deva ser significativa e omnilateral, “no sentido de formar 
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o ser humano na sua integridade física, mental, cultural, política, científico- 

tecnológica” (CIAVATTA, 2014, p.190). Uma educação que seja realizada a partir 

de práticas pedagógicas dialógicas, promovidas também, através da interação 

da educação formal com espaços não formais. 

Apresenta-se pois, o exemplo da cultura museal, conforme esse estudo, 

representado na figura 7, durante a visita ao museu, onde os estudantes 

participantes exploram sua historicidade, possibilitando-lhes amplas 

oportunidades de produção e aquisição do conhecimento protagonizado 

interativamente de forma crítica e lúdica, assim como também se dá a construção 

social da memória. Posicionamento que coaduna com Moura (2007, p.20), ao 

estabelecer que, 

Esse ensino médio deve ser orientado a realidade social, tanto em sua 
vertente dirigida aos adolescentes como ao público da EJA, à formação 
de cidadãos capazes de compreender a realidade social, econômica, 
política, cultural e do mundo do trabalho para nela inserir-se e atuar de 
forma ética e competente, técnica e politicamente, visando contribuir 
para a transformação da sociedade em função dos interesses sociais 
e coletivos. 

Em conformidade, assegura-se que esse trabalho foi conduzido segundo 

essas premissas, de forma dialogada, orientando o debate, contornando as 

barreiras, ajustando o percurso,   conduzindo a exploração do museu, de modo 

a fazer com que os/as estudantes descobrissem e comprovassem através dos 

objetos museais expostos, da análise das imagens, do depoimento in memoriam 

do ex-vereador Fernando Aranha, das entrevistas e dos relatos discorridos na 

roda de conversa, que não é apenas na escola - espaço formal, que se faz 

educação, bem como, buscou-se comprovar a participação significativa de vários 

segmentos sociais, inclusive mulheres, na luta pela redemocratização do país e 

por uma sociedade melhor para todos no contexto da ditadura. 

Conferiu-se também, a possibilidade para se discutir outras temáticas 

inerentes ao patrimônio histórico e cultural da cidade, como a história local, a 

história cultural, a questão da atuação feminina nas mobilizações operárias, num 

período de hegemonia masculina, como também para refletir sobre princípios 

comunistas, a fim promover outras leituras, pelo debate e reconstrução histórica, 

visto que para Freire (1981, p.117): “A conscientização não pode parar na etapa 

do desvelamento da realidade. A sua autenticidade se dá quando a prática do 
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desvelamento a realidade constitui uma unidade dinâmica e dialética com a 

prática da transformação”. 

 
Vale ressaltar que o Museu de Arte e Memória de Alagoinhas 

CENDOMA/FIGAM, um espaço não formal de educação é pouco conhecido pela 

maioria dos estudantes do CETEP/LNAB, conforme se conferiu neste estudo. 

Constitui-se numa estratégia de reconhecimento como um espaço cultural 

potencialmente informativo sobre a memória coletiva e patrimonial. Lugar 

propulsor de reconhecimentos e formação de identidades, ressignificando sua 

existência cotidiana. 

O referido museu se apresenta como um referencial de aprendizagem 

colaborativa com ludicidade, da mesma maneira que as gincanas, feiras 

culturais, campeonatos de jogos escolares, mostras de projetos de pesquisa etc. 

que geram resultados positivos na aprendizagem, e são efetivamente mais 

significativas do que as práticas bancárias, segundo Freire (1996), transmissoras 

de informações descontextualizadas, autoritárias, isoladas, porque são 

monólogos anacrônicos... 

Entretanto, como em todos os cursos técnicos pode acontecer a habilitação 

profissional técnica, por meio das visitas técnicas ou atividades de campo 

atreladas ao percurso formativo do estágio supervisionado, talvez não se 

perceba a importância dessa estratégia multidisciplinar de troca, produção e 

ressignificação de saberes entre a escola e outros espaços educacionais não 

formais como os museus. Todavia, se o/a estudante desistir da formação técnica 

e optar apenas pela conclusão do ensino médio regular, dispensa-se, portanto, 

as visitas técnicas. 

Pode-se afirmar, que a observação da exposição museal pelos/as 

estudantes possibilita a compreensão tanto de sua historicidade como dos 

artefatos e fatos ali representados, gerando sua problematização, interpretação 

entre pares, e comparação de narrativas, exercitando o fazer histórico, atuando 

como sujeitos da história, exploradores, mediando o entendimento daquele 

contexto histórico e suas dicotomias, pois, 

“[...] a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, 
tanto individual quanto coletiva, visto que ela também é um fator de 
extrema importância do sentimento de continuidade e de coerência de 
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uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si” (POLLAK 1992, 
p.204). 

Percebe-se então, que o museu, constitui-se em um recurso considerável 

por ser um espaço que estimula o/a estudante a buscar conhecimentos 

históricos, demonstrando a importância de seu papel educativo, um lugar de 

saberes, de busca e construção do conhecimento e de formação de identidades. 

Todavia, ressalta-se a necessidade de atuação de educadores/as de 

museus e professores/as pesquisador/as, mediadores/as, que reflitam, planejem 

suas práticas de ensino, orientadas pelo compromisso profissional e empatia. 

Desenvolvendo uma prática educacional que de fato conduza à educação 

histórica, estimulando atitudes colaborativas com pares e para com os/as 

estudantes e entre os/as estudantes, num ambiente favorecedor de troca de 

saberes, explorando e valorizando os conhecimentos prévios dos/as estudantes, 

desafiando-os a pensar historicamente. Enfim, monitorando a evolução do 

processo de aprendizagem, avaliando e se autoavaliando sempre, na perspectiva 

de se praticar a “metacognição sobre o que aprenderam e qual o sentido disso 

para a vida prática” (SCHMIDT; URBAN, 2016, p.24). 

Por outro ângulo, o sucesso da colaboração educacional junto aos museus, 

está condicionada também, à atuação de historiadores, educadores ou técnicos 

de museus. Profissionais que devem ser capacitados com a formação em 

psicopedagogia, didática e na área temática do museu, como também, os 

professores/as pesquisadores, de forma que se adaptem à dinâmica adotada 

pelos museus na atualidade, desempenhando a abordagem ao público com 

qualidade e segurança, fazendo da exposição museal um instrumental interativo 

em prol do conhecimento, visto que, 

O contato de crianças e jovens com as variadas manifestações do patrimônio da 
sua localidade surge como um potencial motor de aprendizagens significativas. 
O princípio de que a aprendizagem varia com o contexto concreto em que ocorre 
e que este pode favorecer ou inibir os resultados que se pretendem encontra-se 
amplamente corroborado. Atender aos sentimentos de pertença de cada um e 
contribuir para a partilha de memórias de um espaço, de um país, ou do mundo 
– eis um dos grandes desafios da Educação para o desenvolvimento e para a 
paz, nos nossos tempos. (BARCA, 2003, p.100). 

 

 
Nessa direção, foi devido à busca por práticas colaborativas com vistas ao 

aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem, favorecendo a 
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interação entre museu e público, que coube às ciências naturais o pioneirismo 

na utilização dos museus na atual perspectiva, visto que segundo Marandino 

(2001, p.87) “o público escolar tem acentuada presença em museus de ciências 

no Brasil”, o que se confere talvez devido ao fato de que a maioria, os grandes, 

mais antigos e mais visitados museus no Brasil sejam de história natural. Então, 

foi somente a partir do final do século passado que essa prática ganhou maior 

destaque nos estudos históricos, favorecendo a contextualização e historicidade 

dos objetos expostos e fatos abordados. 

A estratégia de estabelecer parceria com os museus no ensino de história 

tem se expandido bastante em todos os níveis educacionais. No entanto, a 

maioria dos trabalhos encontrados abordam a utilização dos museus na 

educação básica para os níveis fundamental e médio integral, como os trabalhos 

de Coelho (2009), “A relação entre museu e escola” e o de Fraga (2017), “A 

propagação das ideias anticomunistas para crianças na exposição nacional do 

Estado Novo”. Foi encontrando apenas um trabalho direcionado à EPT, de 

autoria de Candido e Jucá (2019), “Memória, História e Educação Profissional: 

Contribuições para o debate”. O qual apresenta o percurso histórico de criação 

do Instituto Federal do Ceará (IFCE) através do enfoque nas contribuições 

memoriais narradas pelos idealizadores de sua criação, relacionada à evolução 

da EPT no Brasil. Portanto, torna-se fundamental o desenvolvimento de 

trabalhos como esse, voltado ao aprimoramento de práticas educativas 

inovadoras e colaborativas junto aos espaços não formais de educação pelo 

desenvolvimento e valorização da EPT com vistas à cidadania participativa. 

 

 
Capítulo 2. ESPAÇOS NÃO FORMAIS DE EDUCAÇÃO, UM ADENDO À EPT 

 

Esse aporte teórico, ao adentrar o universo das tipologias educacionais, 

educação formal, educação não formal e educação informal, a fim de conhecer 

a abrangência formativa da educação não formal, constata que os estudos sobre 

sua categorização se encontram em andamento. 

A educação não formal, difundida há aproximadamente seis décadas, ainda 

não apresenta consenso sobre sua definição oficial e seus respectivos aspectos, 
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entretanto, é concernente considerá-la como aquela prática educativa que 

acontece de maneira intencional, porém extra escolar (RODARI, 2009). 

Caracterizada também, como “aquela que permanece à margem do 

organograma do sistema educacional graduado e hierarquizado” (TRILLA, 2000, 

p.40). Entretanto, espaços não formais de educação são aqueles onde se dá um 

tipo diferenciado de educação, geralmente, fora do ambiente escolar, como nos 

museus, zoológicos e associações comunitárias, ONGs ou clubes, locais que 

promovem ações coletivas acompanhando e orientando as trajetórias das 

pessoas, favorecendo sua autonomia e emancipação (CHAGAS,1993). 

A educação não formal tem destacada relevância, devido ao seu potencial 

de complementação à educação formal, favorecendo o processo de aquisição e 

produção do conhecimento para o/a educando/a de diferentes maneiras, 

mediada por metodologias criativas, colaborativas, e em contextos diversos, 

gerando uma aprendizagem significativa e lúdica, enriquecendo sua formação 

intelectual sem os rigores e imposições da educação formal. 

Alguns exemplos dessa interação significativa ocorre nos centros de 

ciências, que, segundo Eshach (2007, p.178) “podem gerar maravilhamento, 

interesse, entusiasmo, motivação e vontade de aprender, sentimentos esses 

muitas vezes negligenciados na abordagem à ciência na escola formal 

tradicional”. Da mesma forma, outros lugares educativos das cidades, 

comprovadamente os museus, promovem esse entusiasmo no processo de 

ensino e aprendizagem no cotidiano das pessoas, visto o volume de visitantes 

que frequentam os museus dos grandes centros urbanos do Brasil, como Museu 

de Arte de São Paulo, que em 2019 recebeu mais de setecentos mil visitantes, 

segundo BOTTINI (2020), “Masp bate recorde e se torna o museu mais visitado 

do Brasil em 2019”4: Mercado e eventos, São Paulo, 2020. 

A reflexão sobre as práticas pedagógicas tradicionais arraigadas ao sistema 

educacional brasileiro, principalmente nas instituições públicas de educação, 

motivou a busca por alternativas viáveis à sua superação, sobretudo no processo 

de ensino e aprendizagem de história na Educação Profissional e 

 
 

4 Matéria disponível em https://www.mercadoeeventos.com.br/notícias/destinos/masp-bate-recorde- 
e-se-torna-o-museu-mais-visitado-d-brasil-em-2019/ 

https://www.mercadoeeventos.com.br/notícias/destinos/masp-bate-recorde
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Tecnológica, haja vista as dificuldades para atrair a atenção e envolver os/as 

estudantes de modo a propiciar a formação da consciência histórica e em 

consequência disto, contribuir para sua autonomia e atuação crítica perante as 

contradições imperativas da sociedade capitalista. 

Apresenta-se a possibilidade de inter institucionalização entre os espaços 

escolares e os espaços não formais de educação, tendo em vista as 

possibilidades culturais e educativas que os diversos lugares da cidade como 

museus, associações, ONGs, sindicatos, centros de ciências, observatórios, 

indústrias, cooperativas, etc. disponibilizam como parceiros no processo de 

construção e aquisição do conhecimento, visto que, 

 
Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a escola 
não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o 
ensino escolar não é a sua única prática e o professor profissional não 
é o único praticante (BRANDÃO, 2007, p.9). 

 
 

Vislumbrando essa proposta de colaboração entre os distintos espaços 

educacionais, enfatiza-se o uso do museu junto ao estudo de história no intuito 

do aprimoramento da aprendizagem histórica em parceria coma educação 

museal, pela qual se reporta à diversidade cultural fundante do arcabouço 

cultural patrimonial local e pela memória da coletividade local, valorizando a 

pluralidade do seu patrimônio material e imaterial, contextualizando, ilustrando e 

contribuindo para a formação de identidades e para a ressignificação de saberes 

produzidos socialmente. Pois, de acordo com Pollak (1992, p. 204), 

[...] a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, 
tanto individual, como coletiva, na medida em que ela é também um fator 
extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência 
de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si. 

 

 
Isto posto, confere-se que a interação com o museu, pelo viés da educação 

museal, também pode suscitar o sentimento de pertencimento no indivíduo ao 

oportunizar a reflexão sobre sua realidade e poder de transformação segundo 

Saballa (2007), em função de que esse espaço de educação não formal tem a 

possibilidade de influenciar o indivíduo através do processo comunicacional, a 

partir de ações educativas dialógicas intermediadas por profissional educador/a 



31 
 

 

em exposições, visitas guiadas, palestras/conferências, lançamento de livros, 

concertos, festivais culturais, etc. 

Confere-se que nos processos educativos dinâmicos da educação não 

formal, a aprendizagem é focada no indivíduo, a partir da aplicação de 

metodologias criativas que instigam a curiosidade e a participação do/a 

estudante, favorecida pela horizontalidade da relação com o/a profissional 

educador/a, e, sobretudo, pela ausência de obrigatoriedade e formalidade 

(CAZELLI; COSTA; MAHOMED, 2010); hierarquia e autoritarismo (HEIMILICH, 

1993). 

Para Trilla (1985), a educação não formal seria aquela que contraria, 

diverge em todos ou alguns aspectos das práticas educativas, estrutura 

administrativa, calendário etc. que identificam as instituições formais de 

educação, às escolas. Todavia, há que se cuidar da formação adequada 

desses/as profissionais educadores de museus, para que sua atuação não se 

assemelhe à rotina característica da escola tradicional, visto que há escolas 

empenhadas em diversificar e ampliar suas práticas educativas. 

Por compreender um processo coletivo de aprendizagem, dirigida a um 

público característico, irmanado pelos mesmos problemas ou objetivos, a 

educação não formal, em determinados espaços como associações de bairro, 

cooperativas, sindicatos, espaços culturais etc., é geralmente mais voltada para 

segmentos sociais menos favorecidos economicamente, portanto focada em 

aspectos sociais, sendo considerada por Gohn (2006), de fundamental 

importância por gerar uma aprendizagem colaborativa, numa troca e produção 

de saberes coletivos. 

Por essa via, a modalidade educacional não formal, constitui-se 

amplamente como uma educação inclusiva, pois, através de ações de 

acolhimento, tende a oportunizar a participação, a profissionalização e a 

produção. Nesses processos, segue valorizando e estimulando a colaboração 

entre iguais, promovendo um sentimento de pertencimento e formação de 

identidade interativamente, sem discriminação, hierarquização ou 

constrangimentos. Consequentemente, resgata a autoestima e molda o caráter 

de pessoas muitas vezes desacreditadas em seu círculo familiar ou social, visto 



32 
 

 

que para Trilla (1985), um dos fatores em contextos reais que favorece o seu 

desenvolvimento é a 

Crescente sensibilidade social para a necessidade de implementar 
ações educativas em setores da população em conflito, 
socioeconomicamente marginalizados, deficientes etc., seja como 
aspiração de avanço na justiça social e no Estado de bem- estar, seja 
buscando a pura funcionalidade do controle social (p.20). 

 

 
Vale destacar que a aprendizagem colaborativa considera como 

conhecimento aquilo que foi consensualmente acordado entre os integrantes de 

determinada sociedade de conhecimento, sendo assim explicitada: 

Em todas as situações onde as pessoas formam grupos, a 

Aprendizagem Colaborativa sugere uma maneira de lidar com as 
pessoas que respeita e destaca as habilidades e contribuições 
individuais de cada membro do grupo. Existe um compartilhamento de 
autoridade e a aceitação de responsabilidades entre os membros do 
grupo, nas ações do grupo. A premissa subjacente da aprendizagem 
colaborativa está baseada na construção de consenso por meio da 
cooperação entre os membros do grupo, contrapondo-se à ideia de 
competição, na qual alguns indivíduos são melhores que outros. Os 
praticantes da Aprendizagem Colaborativa aplicam essa filosofia na 
sala de aula, nas reuniões de comitê, com grupos comunitários, dentro 
de suas famílias e geralmente como um modo de viver e lidar com 
outras pessoas (PANITZ, 1996, p.1). 

 

 
A abordagem pedagógica na educação não formal, para Martin (2004), 

caracteriza-se como marcadamente observacional, interativa, participativa, haja 

vista o salutar papel das emoções nos processos educativos, gerando a 

sensação de liberdade e autonomia propiciadas pelo aguçamento da curiosidade 

para com os objetos expostos e informações circunstanciais. 

A abordagem pedagógica observacional e interativa presente nos museus, 

torna a aprendizagem explícita, contextualizada, decorrente da “ampliação das 

possibilidades de interdisciplinaridade e contextualização” (CASELLI; COSTA; 

MAHOMED, 2010, p. 586), sendo, portanto, favorecida pelos recursos e 

circunstâncias daquele determinado espaço, corroborando para a mediação da 

aprendizagem (HEIMLICH, 1993). Dada a conexão entre a exposição, as 

informações e a comunicabilidade do/a educador/a, há uma relação dialógica e 

horizontalizada que favorece o entendimento e associação de ideias através da 

multidisciplinaridade. 
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Bizerra e Marandino (2009), afirmam que o conhecimento abordado em 

espaços não formais é de natureza mais prática e que os tipos de conhecimento 

são possivelmente mais interdisciplinares e contextualizados, originando uma 

aprendizagem significativa, influenciada pela percepção, consciência, emoção e 

memória do indivíduo. Articulando elementos mais físicos e motores do que 

apenas componentes mentais (RESNICK, 1987). E, portanto, mais significativo, 

internalizado, pois, ao apreendê-lo, o/a estudante o viu ilustrado e ao mesmo 

tempo discutido instantaneamente, conectando saberes com seus pares e com 

o/a educador/a. 

A caracterização estrutural e organizacional dos espaços não formais é o 

aspecto mais comentado e usado na literatura para caracterizar e diferenciar os 

três tipos educativos. Onde o fator localização é o mais discutido, visto que 

alguns autores como Cazelli; Costa; Mahomed (2010) e Gadotti (2005), 

concordam que as práticas educativas não formais podem ocorrer tanto dentro 

da escola, assim como as práticas formais podem ocorrer fora da escola, como 

nos museus, ou em qualquer outro espaço qualificado como não formal, devido 

a sua flexibilidade atrelada a multiplicidade de espaços. 

Porém, existe uma certa percepção entre outros estudiosos da área, como 

Rodari (2009), ao classificar por exclusão, ou seja, a educação não formal é a 

que acontece fora da escola, fora dos quadros formais da escola. 

Constata-se então, que a educação não formal pode acontecer tanto dentro 

da escola como em outros locais, visto que práticas pedagógicas diversas, como 

campeonato de jogos escolares, feiras de ciências, mostras culturais, feiras 

literárias, palestras, conferências, colóquios, saraus, seminários, etc. podem ser 

atividades não formais de educação e ocorrerem dentro da escola. E por outro 

ângulo, pode ocorrer uma inversão de enquadramento dos espaços educativos, 

na medida em que a escola dita formal, pode, através da dinâmica de sua gestão 

pedagógica, adotando práticas educativas diversificadas, colaborativa, 

interativas, passar ao âmbito da educação não formal, e esta, 

contraditoriamente, assumindo o perfil didático pedagógico das escolas 

tradicionais, encaixar-se mais precisamente naquela modalidade. 
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Concernente ao grau de planejamento e de estrutura, da educação não 

formal, afirma-se que é uma educação “organizada e sistemática” com objetivos 

educativos, entretanto, como observado na questão sobre localização, a 

educação não formal é aquela levada a efeito fora do sistema formal, mas, de 

maneira planejada, contudo, adaptável, flexível e de escolhas e opções 

contextualizadas, de acordo com Gadotti (2005) e Etllng (1993). Pois, o 

planejamento na educação não formal é geralmente pensado para fascinar, 

envolver e educar, numa dimensão que conduz ao conhecimento pela via da 

interatividade, diversidade e lazer, podendo melhorar sobremaneira os 

resultados efetivos do processo educacional. 

Em consonância com o planejamento, a determinação dos objetivos e 

resultados, a educação não formal é: “mais difusa, menos hierárquica e menos 

burocrática” (GADOTTI, 2005, p.2). Por não receber diretrizes do governo, 

geralmente seus objetivos e resultados são estabelecidos autonomamente pelo 

conjunto dos integrantes e aprendizes da instituição numa perspectiva mais 

ampla, segundo Marandino (2008) e Belle (1982). 

A autonomia das instituições não formais lhes garante esse poder de 

estabelecer direcionamentos e intencionalidades em seus empreendimentos. 

Nos espaços não formais de educação (ENFE), pode-se estabelecer mediações 

críticas sobre as ingerências do poder público sobre as estruturas sociais e sobre 

as estratégias de dominação e alienação presentes em todos os setores da 

sociedade, abrindo espaço para o debate, para a reflexão que conduz ao 

engajamento político do indivíduo. 

Pode-se considerar que esse modelo de educação é proposital, intencional, 

trata dos objetivos em sentido amplo, sobre os quais constata-se a 

intencionalidade que permeia o processo de ensino/aprendizagem. 

“Há na educação não formal uma intencionalidade na ação, no ato de 

participar, de aprender e de transmitir ou trocar saberes” (GOHN, 2006, p.3). 

Sendo a voluntariedade, o grande diferencial, podendo a motivação ser 

tipicamente mais intrínseca, segundo Eshach (2007). A relação pedagógica 

dialógica e respeitosa funciona como um fator de motivação, conquistando sua 

participação e despertando o interesse pelo saber. O indivíduo não é 
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condicionado pela disciplina, pelo rendimento para escalar para a série 

subsequente, é aprovado e acolhido em toda a sua participação, colaboração, é 

induzido a questionar, é estimulado a engajar-se, a opinar, a criar uma nova 

história de vida. 

De acordo com Gohn (2006), há interesses endereçados na educação não 

formal, em decorrência também de sua autonomia e flexibilidade, gerando uma 

perspectiva de atender a determinados segmentos mais carentes da sociedade 

(BELLE, 1982). Pois, 

Esse tipo de educação dá condições aos indivíduos para 
desenvolverem sentimentos de autovalorização, de rejeição dos 
preconceitos que lhes são dirigidos, o desejo de lutarem para ser 
reconhecidos como iguais, (enquanto seres humanos) dentro de suas 
diferenças (raciais, étnicas, religiosas, culturais etc.) (GHON, 2006, 
p.4). 

 

 
Portanto, pode-se considerar os espaços não formais como imprescindíveis 

no processo de formação humana, uma vez que podem colaborar tanto no 

desenvolvimento intelectual como na socialização do sujeito por meio de ações 

propositivas no sentido da conscientização crítica e emancipatória, promovendo 

a autonomia dentro da coletividade (GOHN, 2006). 

No que diz respeito aos objetivos da aprendizagem, estes podem ser 

diversificados, por vezes direcionados ou ajustados ao grupo específico. Como, 

segundo Belle (1982) englobam ações relacionadas à conscientização e 

solidariedade religiosa e étnica, como também para a capacitação profissional 

no sentido de amparar pessoas em condições precárias de sobrevivência. Ou, 

em interação com a educação formal, contribuir no processo formativo dos/as 

educando/as de forma complementar em dado contexto, como indica Brennam 

(1997). 

Devido ao fato de ter intencionalidade, estruturação e mediação 

pedagógica, tanto a educação não formal como a educação formal, têm estatuto 

de educação (MARQUES; FREITAS, 2017). Embora apresentem 

especificidades que lhes garantem estatuto educativo, essas modelagens 

educacionais também carregam em seu bojo, discrepâncias e antagonismos, 

mas também, infinitas perspectivas positivas para a efetivação do processo 

educacional de todo ser humano. 
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Em dicotomia com a educação formal, nos espaços não formais não 

ocorrem o estabelecimento de um percurso linear sistematizado, conforme 

anuncia a UNESCO (2011), ou a mediação dos resultados, mesmo se tratando 

de processos um tanto organizados, pois, são muitas as dificuldades em 

mensurá-los, em prever ou medir esse improvável número de resultados 

inesperados (COLLEY; HODKINSON; MALCOM, 2002). Tampouco, ocorre a 

imposição de critérios avaliativos de aprendizagem com as mesmas finalidades 

que costumam acontecer nos espaços formais de educação (ESHACH, 2007). 

Assim, apesar dos/as docentes realizarem determinada avaliação do processo 

de ensino e aprendizagem em visitas a espaços não formais, não há comumente 

o rigor de provas ou outros tipos de avaliações quantitativas características das 

escolas. 

Da mesma maneira, a educação não formal exime-se do controle e 

regulação da aprendizagem, sob o risco de formalizar-se, alterando sua natureza 

e refutando à sociedade, seus saberes, prazeres e benesses (COLLEY, 

HODKINSON; MALCOM, 2002), porém, tem baixo estatuto de conhecimento, 

não é considerada “verdadeira” aprendizagem visto que segundo a União 

Europeia (2000), trata-se de uma aprendizagem subvalorizada. 

Todavia, esta é uma questão discutível, pois contraditória, aplicável 

sobretudo em lugares que desvalorizam tanto o conhecimento sistematizado, 

quanto os saberes socialmente elaborados, pois segundo suas origens, os 

museus remontam a espaços de ciências e instituições de pesquisa científica. 

Reunindo, portanto, aspectos inerentes às duas modalidades educacionais, de 

forma que contribuem tanto para o processo educativo como para a produção de 

conhecimento. 

Apesar de seu caráter intencional e complementar à educação formal, os 

espaços não formais de educação, mesmo podendo ser considerados como 

instrumentos de libertação e transformação, não são substitutivos destes. Pois, 

para Gohn (2007, p.14) a educação não formal “não deve ser vista, em hipótese 

alguma, como um tipo de proposta contra ou alternativa à educação formal, 

escolar”. O que se confere também nas colocações da UNESCO (2011, p.12) ao 

afirmar que, 
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Dependendo do contexto nacional, a educação não formal pode 
abranger programas que contribuem para a alfabetização de jovens e 
adultos e educação para crianças fora da escola, bem como programas de 
habilidades para a vida, habilidades de trabalho e desenvolvimento 
social e cultural. 

 

 
Nesse entendimento, delineou-se a considerável contribuição inerente aos 

espaços não formais de educação junto ao processo emancipatório da EPT, cuja 

tônica assenta-se na perspectiva de contribuir para uma formação omnilateral, 

tendo o trabalho como princípio educativo. Para tanto, coloca-se o desafio de 

promover diferentes processos educativos, colaborativos, interdisciplinares que 

favoreçam a compreensão de sua historicidade com vistas à formação crítica e 

reflexiva do/a educando/a para o exercício da cidadania no mundo do trabalho. 

 

 
Capítulo 3. A FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA HISTÓRICA VIABILIZADA 

PELO MUSEU 

 

A investigação acerca das possibilidades pertinentes ao processo de 

desenvolvimento daquilo que Jörn Rüsen (2001) define como consciência 

histórica, na Educação Profissional e Tecnológica, remete a uma infinidade de 

oportunidades relacionadas aos espaços não formais de educação. Compondo 

de certa forma sua essência. Pois, as visitas técnicas e a prática de estágio 

supervisionado, atrelados às disciplinas técnicas correspondentes aos 

respectivos cursos, ocorrem em lugares distintos da escola, perfazendo sua 

carga horária obrigatória. Ocasiões estas muito apreciadas pelos/as estudantes, 

que já iniciam os estudos curiosos e ansiosos para experienciar essas práticas 

diferenciadas de educação. 

Desta feita, por se tratar de uma modalidade educativa integrada, a fim de 

complementar a aprendizagem histórica, acrescentem-se as alternativas de 

exploração dos museus, sindicatos, associações de bairro, igrejas, etc. 

existentes na cidade e que podem ser explorados por diversas áreas do 

conhecimento, contribuindo para o seu desempenho a partir de projetos 

interdisciplinares voltados ao favorecimento de processos de 

ensino/aprendizagem, bem como à formação da consciência histórica. 
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Para Rüsen (2001), considera-se consciência histórica, “[...] as situações 

genéricas e elementares da vida prática dos homens” (p.54), “[...] é o modo pelo 

qual a relação dinâmica entre experiência do tempo e intenção no tempo se 

realiza no processo de vida humana” (p.58). Observa-se, pois, que o 

desenvolvimento da construção da consciência histórica está implicitamente 

relacionado à questão da compreensão da temporalidade aplicada ao cotidiano 

das pessoas e à capacidade de aplicar conscientemente o conhecimento 

histórico. Para tanto, o autor enfatiza a necessária produção da narrativa 

histórica através da lembrança, pois esta interpreta e vincula a noção de tempo 

às experiências do tempo. 

A proposta apresentada por Rüsen (2001), alinha-se ao atual processo de 

superação do paradigma científico moderno, visto que inicialmente critica os 

posicionamentos estabelecidos pela tradição na ciência histórica e por 

historiadores, referindo-se especificamente às categorias e métodos que não 

suscitam a reflexão sobre as origens ou razões dos fatos determinados 

históricos. O autor propõe questionamentos a partir da concepção da 

consciência histórica ou do pensamento histórico, afirmando que “o homem não 

pensa porque a ciência existe, mas ele faz ciência porque pensa” (RÜSEN, 2001, 

p.54). 

Esta proposição também se respalda em Barca (2012), ao apresentar 

propostas de inter-relação entre teoria e prática na Educação Histórica. Seja 

através da criação, implementação e análise de aprendizagens reais por meio 

da literacia histórica com a finalidade de formação da consciência histórica. 

Outrossim, alinha-se com as pretensões de Schmidt (2009), em sistematizar o 

conceito de literacia histórica, concomitante aos estudos sobre consciência 

histórica a partir do encaminhamento da literacia histórica, qual seja: 

A da necessidade de se desenvolver e trabalhar operações mentais da 
consciência histórica que desenvolva a narrativa, porque é somente a 
partir desta que o conhecimento torna-se consciente, ou 
autoconhecimento e o sujeito aumenta sua capacidade de ver o 
passado como passado histórico [...]. Isto porque a aprendizagem 
histórica só é aprendizagem quando ela muda os padrões de 
interpretação do passado, o que pressupõe um processo de 
internalização dialógica e não passiva do conhecimento histórico, além 
de uma exteriorização para fora, no sentido de mudar a relação com a 
vida prática e com o outro. (p.15) 
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Coaduna à pedagogia da autonomia Freireana, ao preconizar uma 

educação que prime por estimular a criticidade do/a educando/a, na qual o 

conceito de ensinar perpassa pela via do entendimento mútuo, a dialogicidade, 

que “não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua 

própria produção” (FREIRE, 1996 p.52). Desse modo, induz-se ao 

desenvolvimento da autonomia por meio da participação, incitando a 

curiosidade, pela valorização dos saberes que os/as estudantes carregam etc. 

Entretanto, devido ao desenvolvimento de práticas educativas tradicionais 

no cotidiano escolar, principalmente em instituições púbicas de educação básica, 

nas mais diversas disciplinas, mas, principalmente em história, com aulas 

focadas na transmissão de informações descontextualizadas, e que não 

envolvem os/as estudantes na compreensão crítica dos fatos, buscou-se então, 

orientações e alternativas à sua dinamização. Isto, na perspectiva de favorecer 

um melhor desempenho na aprendizagem histórica, colaborando para o 

processo de ensino e aprendizagem de história, de forma atraente e significativa 

para os/as estudantes e professores/as. 

De acordo com Rüsen (2017), o ensino de história, com vistas à formação 

da consciência histórica, deve levar em conta o papel da didática, o tempo 

presente como ponto de partida e a funcionalidade do saber histórico no 

cotidiano das pessoas. Pois, sendo a história um conhecimento específico, não 

pode ser aprendido de qualquer maneira. O autor ressalta a importância de se 

compreender a questão da temporalidade, associando aprendizagens da análise 

dos fatos passados à compreensão do presente, quiçá, projetando o futuro. Pois, 

a compreensão do sentido da temporalidade, atrelada às experiências, gera 

reflexão sobre o conhecimento do passado. 

Ressalte-se a importância desta “necessária atribuição de sentidos”, o que 

via de regra, é função do professor/a pesquisador/a/pesquisador/a e da escola, 

oficialmente comprometidos com a educação, com a escola, com a sua 

profissão. Visto que a prática educativa onde ocorre uma abordagem acrítica dos 

conteúdos históricos, corrobora para a alienação dos/as estudantes 

condicionados à inércia frente aos problemas da sociedade. 
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Para Freire (1999), não há neutralidade na prática educativa, sendo esta 

orientada por uma pedagogia que se faz por princípios filosóficos, ou seja, a 

educação constitui-se de preceitos ideológicos, nada ingênuos. Cabendo, 

segundo Freire (1999), ao/a educador/a problematizador/a, confrontar essa 

realidade através de uma prática educativa dialógica. 

Em conformidade, a literacia histórica propõe o desenvolvimento de uma 

educação histórica, pela qual deve-se relacionar o conhecimento histórico à 

práxis do/a estudante no tempo presente, gerando assim uma aprendizagem 

significativa, consciente e consequentemente, promotora de autoconhecimento. 

Nessa direção, Rüsen (2017), aponta as três operações cognitivas, básicas 

para garantir a efetivação da aprendizagem histórica que a didática e a prática 

do ensino de história através da educação histórica, devem contemplar: a 

experiência dos/as estudantes, a interpretação ou construção de sentidos pelos 

estudantes e a orientação prática utilitária que esse conhecimento oportuniza 

aos estudantes. 

Diante do exposto, observa-se que, os princípios que norteiam a formação 

da consciência histórica, estão em conformidade com a metodologia libertadora 

de Freire (1996), Saviani (2011), e outros educadores que preconizam uma 

educação transformadora. Pois, essa práxis educativa realizada de forma 

horizontal, por meio de relações dialógicas respeita o conhecimento e 

experiências trazidas pelos/as estudantes. Dialogicamente permitindo a 

exposição de seus questionamentos e posicionamento ante os fatos, lhe 

possibilita o protagonismo no processo de construção e aquisição do 

conhecimento histórico, pela via da conscientização sobre a importância desse 

conhecimento para a vida. 

Ademais, a partir dessa tessitura, pretende-se que a visita ao museu de arte 

e memória de Alagoinhas (CENDOMA/FIGAM), orientada pela aplicação de uma 

sequência didática, amparada por esse aporte teórico metodológico, colabore 

para promover transformações principalmente nas práticas educativas em 

história, desenvolvidas das no CETEP/LNAB. 

Isto, no sentido de contribuir para a formação dessa consciência histórica 

nos/as estudantes, haja vista que o referido museu é uma representação material 
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do patrimônio cultural e histórico, guardião da memória coletiva do município de 

Alagoinhas em sua trajetória política e econômica, possibilitando a 

contextualização do recorte histórico selecionado, referente ao contexto da 

ditadura civil militar no Brasil. 

Podendo então, promover sentidos ao conhecimento histórico inerente à 

referida temática, relacionando-a ao contexto político social e econômico atual, 

favorecendo a autocompreensão consciente a partir do processo de formação 

identitária junto à exposição museal. Relacionando as temporalidades históricas, 

percebendo sua importância como sujeito da história, capaz de transformar sua 

realidade e contribuir para a construção de uma sociedade melhor para todo/as. 

Pois, de acordo com Rüsen (2001), na práxis, a valorização das experiências 

do/a estudante, o conduz a pensar historicamente através da interpretação pela 

atribuição de sentidos. 

Outrossim, a capacidade de interpretar, numa inter-relação entre as 

experiências, o tempo e conhecimento histórico, mediados pela lembrança, 

atribuição de sentidos e produção da narrativa histórica, auxiliará os/as 

estudantes no planejamento intencional de suas ações cotidianas, orientadas 

pela via do conhecimento histórico. Pois, para Rüsen (2001), consciência 

histórica é 

[...] a soma das operações mentais com as quais os homens interpretam 
sua experiência da evolução temporal de seu mundo e de si mesmos, de 
forma tal que possam orientar intencionalmente sua vida prática no 
tempo (p.57) 

 

 
Ao se processar a atribuição de sentidos, promove-se a compreensão 

necessária ao reconhecimento de identidades que está condicionada a inserção 

do/a estudante no processo de ensino/aprendizagem pela via de relações 

pedagógicas democráticas, onde se dará o desenvolvimento do senso de 

pertencimento e consequentemente a formação de sua consciência histórica. 

Pela qual, se possibilitará seu engajamento na busca por transformações 

de sua realidade. Far-se-á usos do conhecimento adquirido, à luz do qual se 

atuará intencionalmente no tempo presente com vistas a um futuro melhor. 
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Entretanto, segundo Rüsen (2001), essas atribuições da história não são 

adquiridas de qualquer forma, através de práticas pedagógicas orientadas pelo 

paradigma científico moderno. São necessárias transformações nos cursos de 

licenciatura, bem como nas concepções de história e de educação histórica que 

vem sendo orientado pelo sistema educacional brasileiro e praticado por 

professores/as e historiadores/as. 

 

 
Capítulo 4. A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA O ENSINO DE 

HISTÓRIA: PERSPECTIVAS EMANCIPATÓRIAS 

 
 

Numa breve retrospectiva do percurso histórico da educação profissional, 

destaca-se o caráter dualista implícito na política educacional brasileira desde os 

primórdios do século XIX, quando da criação do Colégio da Fábricas, marco da 

origem da EPT no Brasil. Na sequência são criados a Escola de Belas Artes em 

1816 e o Instituto Comercial, em 1861. 

 

Já no século XX, em 1940, dá-se a criação das Casas de Educandos e 

Artífices, dos Asilos da Infância dos Meninos Desvalidos, dos Liceus de Artes e 

Ofícios, além das escolas de Aprendizes Artífices voltadas ao ensino industrial e 

a organização do ensino agrícola (MOURA, 2007). Todos denotando a função 

“assistencialista” de um projeto de educação que visava “assegurar” órfãos e os 

menos favorecidos pela sorte e reservando um ensino intelectual, baseado no 

conhecimento das ciências, das letras e das artes para as camadas mais 

abastadas da sociedade (MOURA, 2007). 

Para Moura (2007), este perfil da educação profissional é justificado pela 

historicidade nacional marcadamente dependente economicamente e da 

mentalidade escravocrata, multicultural e hierarquizada da sociedade brasileira. 

Pois, sob a égide da dominação econômica estrangeira, a educação profissional 

foi negativamente associada ao sentido subvalorizado dos trabalhos manuais. 

Uma articulação que tornou latente a distinção entre a classe que “pensa” 

e a classe que vive do trabalho. A primeira, privilegiada, constituída pelos 

herdeiros políticos, pelos latifundiários, a elite abastada financeiramente e 

indigna de trabalhos manuais, para os/as quais foi reservado o acesso a uma 
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educação propedêutica, destinada a formação dos/as doutores, dos cargos de 

comando, das funções políticas e melhor remuneradas. Enquanto para a classe 

trabalhadora, aos desafortunados/as, à classe que executa os serviços braçais 

mecanicamente, obedece e serve, a estes/as, foi reservado intencionalmente o 

acesso à uma educação de treinamento profissional. Refletindo e perpetuando a 

estratificação social. 

Desta forma, a estruturação educacional colaborava para a manutenção do 

“status quo”, privilegiando a formação intelectual com acesso ao nível superior e 

ascensão social à uma reduzida parcela da sociedade. 

Porém, com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública (1930), 

promoveu-se, segundo Moura (2007), uma reforma educacional ao se 

regulamentar e organizar o ensino médio, comercial e a profissão de contador. 

No mesmo sentido ocorreu o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 

propondo ampliação de oportunidades, mas ao mesmo tempo colaborando para 

a dualidade, visto que, propunham a distinção entre “atividades de humanidades 

e ciências” e cursos de caráter técnico. Contudo, o autor aponta alguns avanços 

como a vinculação de recursos à educação pelo estado, atribuindo-lhe o 

estabelecimento do Plano Nacional de Educação e diretrizes nacionais. 

Desvinculados logo mais com a Constituição de 1937 (BRASIL,1937). 

Entretanto, atendendo aos ditames da política econômica de substituição 

das importações, no contexto da II Grande Guerra e de crise econômica, a 

educação foi favorecida com aquela que ficou conhecida, segundo Kuenzer 

(1997) como Reforma Capanema (1942) que estruturou e normatizou a 

educação por meio de inúmeros decretos, além de criar o Senai ou Sistema “S”, 

pelo qual a capacitação de mão de obra especializada para o setor industrial 

passou à responsabilidade da iniciativa privada. 

Contudo, para Kuenzer (1997), a dualidade permanecia, visto que o acesso 

ao ensino superior se dava em abordagens distintas através das ciências, 

humanidades e das letras por meio de processos seletivos, acessíveis a 

determinados segmentos sociais; enquanto a educação profissional permanecia 

destinada aos segmentos sociais oriundos das classes trabalhadoras, 



44 
 

 

oferecendo a estes os cursos normal, industrial técnico e agrotécnico, que não 

habilitavam para o acesso ao nível superior. 

Um contexto que configura a dependência e vinculação da educação aos 

interesses do capital. Entretanto, apesar da distinção, para Kuenzer (1997), 

houve uma aproximação entre as duas vertentes educacionais, favorecida pela 

submissão à exames de adaptação. 

Em 1961, com a implantação da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação), em meio às dicotomias socioeconômicas agravadas pelas 

discrepâncias do modelo nacional desenvolvimentista, ao atender determinados 

segmentos, refletiu tais contradições e culminou com um ganho para a sociedade 

ao dar “equivalência entre todos os cursos do mesmo nível, sem a necessidade 

de exames e provas de conhecimento visando à equiparação” (MOURA, 2007, 

p.11). Esta foi sem dúvida uma bela utopia, visto as distinções curriculares, 

verdadeira barreira de acesso ao nível superior para os/as estudantes da escola 

pública. 

Outro momento que pareceu benéfico à EPT, foi o período dos governos 

militares, quando, ao se pretender enaltecer a educação, instituiu-se a 

estruturação do ensino médio profissionalizante para todos, aspecto considerado 

“extremamente relevante e polêmico” para Moura (2007), pois sempre de acordo 

com os interesses econômicos, pela via da política desenvolvimentista do 

“milagre brasileiro”, visando resolver dois problemas de uma vez, atender à 

demanda do mercado e aos apelos populares de acesso à melhor nível 

educacional. 

Ainda não foi o fim da dualidade, pois a obrigatoriedade restringiu-se à 

esfera pública, enquanto as escolas privadas continuaram propedêuticas para 

as elites. 

De acordo com Moura (2007), dentro da própria rede pública de educação, 

o fantasma da dualidade permanece, pois o elevado custo do ensino 

profissionalizante implicou e ainda hoje implica em diferença de qualidade entre 

a rede federal com maior financiamento e as redes estaduais com menos 

recurso. 
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Por conta disto, há também maior procura pelas escolas federais, de melhor 

qualidade, provocando a desvalorização da educação pública básica. O que 

acaba por gerar a flexibilização da lei que impôs a obrigatoriedade da 

profissionalização no nível médio e consequentemente novas propostas para a 

EPT, reacendendo a valorização da formação propedêutica, institucionalizada 

através da Nova LDB, a lei nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996). 

A partir daí, restabeleceu-se oficialmente a histórica “dualidade” 

característica do sistema educacional brasileiro, instituindo o ensino público 

dividido em ensino médio propedêutico totalmente distinto do ensino profissional, 

que via de regra, continua adequando-se aos interesses do mercado ao não 

oferecer uma educação integral, omnilateral, tendo o trabalho como princípio 

educativo com vistas a formação do indivíduo para o mundo do trabalho. 

A crise do ensino médio, para Moura (2007) decorre de carência tanto de 

sentido como de financiamento. O sentido é resultado de sua funcionalidade 

pouco qualificada na maioria das redes públicas estaduais e equivocada na rede 

privada, “ao trocar o todo pela parte” ou seja, aplica uma formação geral, 

propedêutica, destinada unicamente à aprovação em vestibular na rede privada, 

de melhor qualidade. Enquanto na rede pública, a baixa qualidade não prepara 

nem para o vestibular, nem para o mundo do trabalho. 

Por certo, busca-se a definição de uma identidade para o ensino médio, 

para o qual, Moura (2007), sugere a ampliação e a implantação do ensino médio 

integral como uma alternativa de reconstrução de uma identidade para o ensino 

médio brasileiro. O que só vai ocorrer a partir de 2004, com o Decreto nº 

5.154/04 (BRASIL, 2004), que institui o ensino médio integral, em virtude das 

dificuldades de se implantar a educação politécnica ou tecnológica. 

Para Moura, Barracho, Pereira e Silva (2006), são considerados eixos 

norteadores para a EPT técnica de nível médio integrado ao ensino médio, as 

concepções de homens e mulheres como seres históricos – sociais, portanto, 

capazes de transformar a realidade; do trabalho e da pesquisa como princípios 

educativos; da realidade concreta como uma totalidade, síntese das múltiplas 

relações e da interdisciplinaridade, contextualização e flexibilidade. 
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Partindo do pressuposto de que a EPT tem por objetivo principal a 

formação para o mundo do trabalho, enfatiza-se a necessária emancipação 

desses/as estudantes, no sentido de capacitá-lo/as para interferir em sua 

realidade, visto que, “A emancipação, nesse sentido, supõe que o ser humano 

seja o sujeito “artífice de seu próprio agir” e que ele se liberte em todos os 

aspectos de sua vida” (CIAVATTA, 2014, p.86). 

Essa proposta de estudo, então, busca justificar a relevância do 

conhecimento histórico para essa investidura, uma vez que “o conhecimento 

histórico serve para nos fazer entender, junto com outras formas de 

conhecimento, as condições de nossa realidade, tendo em vista o delineamento 

de nossa atuação na história” (BORGES, 1994, p.48). 

Isto posto, pretende-se primeiramente correlacionar os princípios 

norteadores da EPT como a politecnia, o trabalho como princípio educativo e a 

formação ontológica com os fundamentos da educação histórica embasada nas 

concepções do materialismo histórico, de modo a contribuir para a compreensão 

das contradições implícitas nas relações sociais estabelecidas. Convém, 

portanto, ressaltar o ideal de transformação e libertação contra hegemônico, 

característico dessa teoria, orientando as reflexões sobre as relações sócio 

históricas, visando sua superação através do favorecimento da aprendizagem 

histórica, pela qual se processará o desenvolvimento da consciência histórica 

nos indivíduos. 

Em conformidade com Saviani (2013), ressurge a questão sobre a serventia 

da escola que temos para a classe trabalhadora. Será que ela está de fato 

articulada aos interesses da classe trabalhadora? À luz da interpretação 

histórica, percebe-se que nos dias atuais a EPT ainda retém resíduos do perfil 

dualista que marcou sua trajetória histórica no Brasil. São estratégias 

“mascaradas” que orientam a educação pública aos interesses do mercado de 

trabalho. Atuam por meio do currículo, reduzindo a carga horária das disciplinas 

consideradas básicas para a formação integrada, das políticas públicas, 

sofrendo cortes orçamentários, dos sistemas de avaliação e até por meio da 

formação docente, dissociada do cotidiano escolar. 
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Nesse sentido, segundo Saviani (2013), de acordo com a teoria do 

materialismo histórico, para driblar essa armadilha, a educação para a classe 

trabalhadora deve ofertar o acesso a todo o conhecimento sistematizado, a fim 

de que se tenha o “domínio dos instrumentos teóricos e práticos necessários à 

transformação social” (p.44). 

A partir dessa orientação teórica, sobre o desenvolvimento do processo 

educativo na EPT, destaca-se a necessidade de aprimoramento conceitual da 

comunidade educativa acerca dos princípios que norteiam essa modalidade de 

ensino para o enfrentamento às adversidades conjunturais que se apresentam. 

São aspectos circunstanciais como a expansão da educação à distância 

favorecida pelas TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação), a reforma do 

ensino médio impondo uma BNCC (Base Nacional Curricular Comum), que por 

certo contribuirá para uma formação deficitária e fragmentada, desconstruindo 

toda uma trajetória de luta e conquistas, visto que segundo Frigotto (2007, p.3): 

[...] nesse contexto a relação que se estabelece entre educação básica 
e educação tecnológica é precária por diferentes aspectos... uma 
tradição histórica que tem subordinado a educação técnica, 
tecnológica e especialmente a profissional aos interesses e orientação 
ideológica do capital. Essa visão mercantil se radicalizou com o ideário 
e políticas neoliberais a partir da década de 1990. Trata-se de formar 
um trabalhador “cidadão produtivo” adaptado com o desenvolvimento 
das competências exigidas unilateralmente para o mercado. 

 

 
Nessa linha, ressalta-se as possibilidades inerentes ao conhecimento 

histórico, no sentido de favorecer a formação crítica dos estudantes da EPT, 

tendo em vista que, capacitados de consciência histórica, esses sujeitos estarão 

aptos à compreensão das dicotomias, discrepâncias e polarizações que 

inviabilizam sua formação intelectual e atuação profissional omnilateralmente, 

estando a partir daí engajados na luta por transformações em sua realidade, 

discernindo criticamente sobre as contradições que imperam em sua práxis. 

Outrossim, para Frigotto (2009, p.71): 

 
A educação politécnica ou tecnológica e o trabalho como princípio 

educativo, nas poucas passagens da obra de Marx e Engels, não estão 

vinculados a dimensões especificamente dos projetos e métodos 

pedagógicos, e sim à concepção dos processos sociais e educativos, 

que de dentro do terreno contraditório e numa perspectiva antagônica 

às relações sociais capitalistas pudessem desenvolver as bases 

sociais, culturais e científicas das múltiplas dimensões do ser humano 
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no horizonte da práxis revolucionária, para a transição a um novo modo 

de produção e organização da vida social. 

 

 
Para tanto, apresenta-se como alternativa de contorno, a proposta de 

promoção da educação histórica, pela qual busca-se favorecer a aprendizagem 

histórica, cujos preceitos atuam na perspectiva de construção da consciência 

histórica. Pressupõem-se para isto, uma formação ontológica pela via da 

politecnia, abordando o trabalho como princípio educativo com foco na formação 

integral do ser. Para essa propositura, torna-se necessário o respeito aos 

saberes adquiridos pelos indivíduos em sua historicidade, promovendo práticas 

educativas interdisciplinares, colaborativas, significativas e criativas, onde se 

permita democraticamente o engajamento dos/as estudantes. Nesse processo, 

promover-se-á a produção e aquisição do conhecimento, na perspectiva de uma 

formação emancipatória direcionada à sua atuação consciente no mundo do 

trabalho, com vistas à possível transformação de sua realidade. 

Como colaboração para esta propositura, sugere-se a parceria junto aos 

espaços não formais de educação como os museus, sindicatos, agremiações, 

associações, igrejas e tantos outros lugares das cidades disponíveis a cooperar 

com os sistemas formais de educação na complementação da formação 

omnilateral, articulando a escola com a comunidade. Visto que para Gohn (2006) 

A educação não formal ocorre em ambientes e situações interativas 
construídos coletivamente, segundo diretrizes de dados grupos, 
usualmente a participação dos indivíduos é optativa, mas ela também 
poderá ocorrer por forças de certas circunstâncias da vivência histórica 
de cada um, em seu processo de experiência e socialização, 
pertencimentos adquiridos pelo ato da escolha em dados processos ou 
ações coletivas. Há na educação não formal uma intencionalidade na 
ação, no ato de participar, de aprender e de transmitir ou trocar saberes 
(p.29). 

 

 
O que se fundamenta também em Zabala (2010), ao questionar o papel da 

escola, acusando a dualidade implícita nos sistemas educacionais, que mediante 

interesses da sociedade valoriza objetivos propedêuticos, “subvalorando” os 

demais processos formativos ocorridos na escolarização como as relações 

interpessoais, equilíbrio e autonomia pessoais, e que implicam diretamente nas 

atuações e relações sociais. O referido autor também ressalva a importância da 

função social dos/as educadores/as, dado o seu poder de intervenção, porém, 
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que está relacionada à concepção que tem sobre a função da escola, pois reflete 

sua própria “análise sociológica” e sobretudo sua atuação no mundo. 

 
Destaque-se a importância do trabalho educativo orientado por uma 

percepção histórico crítica, que contribua para a formação da consciência 

histórica. A qual, tende a potencializar a interpretação necessária à orientação 

da práxis humana, visto que segundo Rüsen (2001, p.78), “a consciência 

histórica enraíza-se, pois, na historicidade intrínseca à própria vida humana 

prática”. 

Consequentemente, ao conseguir estabelecer as relações entre as 

experiências passadas com as circunstâncias presentes, os indivíduos terão a 

compreensão e o entendimento necessários para nortear suas intencionalidades 

no sentido de transformação da realidade. Isto posto, essa formação resultará 

em cidadãos conscientes, agentes históricos autônomos e engajados na 

conquista de uma sociedade melhor para todos/as, considerando-se que, 

segundo Cardoso (2012), 

A consciência não é um reflexo passivo das condições sociais, visto 
que resulta de um desvelamento ativo das propriedades dessas 
condições. Os significados são um atributo da realidade, mas só 
adquirem vida quando são ativados pela prática, que os formula social 
e culturalmente; já a produção de significações ocorre no cruzamento, 
na tensão ou na negociação entre estruturas e representações. Os 
interesses não afloram na consciência por si mesmos, mas fazem-no 
mediante disposições culturais dos indivíduos, e a experiência ajusta 
interesses e condutas. Existe uma mediação simbólica (p.28) 

 
 
 
 

Capítulo 5. MATERIALISMO HISTÓRICO DIALÉTICO ENQUANTO APORTE 

TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

 
O materialismo histórico dialético, método criado pelos filósofos alemães 

Karl Marx(1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895), no século XIX, com a 

intenção de compreender as relações de produção da sociedade burguesa, é 

Baseado na dialética de Hegel, segundo a qual o progresso das ideias 

se dá pela sucessão de três momentos - tese, antítese e síntese -, o 
materialismo dialético pretende ser, ao mesmo tempo, o fim da filosofia 
e o início de uma nova filosofia, que não se limita a pensar o mundo, mas 
pretende transformá-lo (ALVES, 2010, p.1). 
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Constitui-se em um enfoque interpretativo e analítico sobre as estruturas e 

transformações sociais e históricas que envolvem a humanidade, confrontando 

fatos com fatos pretendendo-se uma “filosofia transgressora, cujo objetivo 

central seria a transformação do mundo” (PACÍFICO, 2019, p. 227), através da 

proposição de estratégias de superação da sociedade de classes imposta pelo 

sistema capitalista e consequente exploração da classe trabalhadora. 

Para Carvalho (2008), 

 
O materialismo histórico – essencialmente um método que procura 

compreender a história materialística e dialeticamente como ciência- 
explica as articulações, as passagens, a transformação de umas 
formações em outras, etc., mas não oferece o mesmo elenco de 
categorias para explicar todas a um só tempo. O essencial é a diferença 
essencial. (p. 164) 

A partir desse entendimento, buscou-se aplicar esse embasamento teórico 

metodológico direcionado pela compreensão de suas categorias de análise 

como totalidade, contradição, mediação e práxis, “que em Marx não são 

reduzidas à leis fixas do pensamento, mas constituem-se em elementos 

fundamentais da explicação da transformação das coisas” (GADOTTI, 1997, 

p.24), visto sua gama de possibilidades interpretativas críticas atuais e 

fundamentadas sobre as complexidades e determinações históricas impostas à 

humanidade pelo sistema capitalista de produção ao longo de sua existência. 

Sobre a categoria totalidade, de acordo com Gadotti (1997) “É o que Engels 

chama de “Lei da interpenetração dos opostos”, onde tudo tem a ver com tudo, 

lei da interação ou conexão universal, “Lei da ação recíproca da conexão 

universal” como é chamada por Politzer” (p.24). Pela qual, nenhum fato é isolado 

ou ocorre isoladamente. Daí a necessidade de se compreender sua 

historicidade. 

A totalidade para Kuenzer (1998), define-se por ser uma “concepção da 

realidade enquanto um todo em processo dinâmico de estruturação e de 

autocriação” (p.65). Por meio do princípio da totalidade, é permitida a 

compreensão e a reflexão sobre o contexto social, de modo dialético, 

percebendo-o como um entrelaçamento de relações dinâmicas. Um devir que vai 

das partes ao todo e vice versa, relacionando suas inter-relações e contradições. 
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Por contradição, de acordo com Gadotti (1997, p.18) entende-se como “o 

motor do pensamento, ao mesmo tempo que é o motor da história, já que a 

história não é senão o pensamento que se realiza”. É o movimento dialético que 

conduz a tese para a antítese até a síntese. Visto que de acordo com o autor, a 

síntese já estava contida na tese. Daí o entendimento por contradição. Essa 

abstração permite compreender que a totalidade é impossível, pois o ser da 

história, o sujeito histórico, não é estático, tudo se transforma o tempo todo. 

A partir desse entendimento, acredita-se no potencial da história, uma 

história que se constitui num processo dialético, pois, segundo Kosic (2002), “Na 

história o homem realiza a si mesmo. Não apenas o homem não sabe quem é, 

antes da história e independentemente da história; mas só na história o homem 

existe. O homem se realiza, isto é, se humaniza na história” (p.237). Isto posto, 

através do conhecimento histórico abordado a partir dos pressupostos do 

materialismo histórico dialético, pode-se através contextualização dos fatos, de 

práticas educativas colaborativas, mediadas por abstrações contundentes, 

partindo da análise sobre as desigualdades e contradições no âmbito do 

trabalho, relacioná-lo a totalidade de sua existência histórica na busca por 

conscientização que conduza a transformações. 

Para tanto, intenta-se o aprimoramento da aprendizagem histórica 

direcionando-a para a conscientização dos indivíduos, provocando reflexões, 

despertando o senso crítico, no sentido de instigá-los a movimentar a história, 

pelo menos a sua história. 

Quanto ao princípio da mediação, esta, representa o caminho que conduz 

ao conhecimento, possibilitando a prática da abstração. Pela qual pode ocorrer 

a compreensão de todo o emaranhado que envolve um fato. Por este caminho 

ultrapassa-se das aparências para atingir a essência das coisas, dos fatos. 

Possibilita uma análise aprofundada, capaz de perceber as intencionalidades 

implícitas nos mais diversos contextos. Daí faz-se o percurso das partes ao todo 

e do todo às partes, dialeticamente. Visto que, “para podermos ir além das 

aparências, e penetrar na essência dos fenômenos – precisamos realizar 

operações de síntese e de análise que esclareçam não só a dimensão imediata 

como também, e sobretudo, a dimensão mediata delas” (KONDER, 2008, p.44- 

45). 
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Com relação a categoria práxis, Triviños (2006), afirma que 

 
A práxis, ou a prática social, é unidade da teoria e da prática. É o mundo 

material social elaborado e organizado pelo ser humano no 
desenvolvimento de sua existência como ser racional. Esse mundo 
material social, ou conjunto de fenômenos materiais sociais, está em 
constante movimento, organizando-se e reorganizando-se 
perpetuamente (p.122). 

 

 
Neste entendimento, a práxis é, portanto, a efetivação do fazer-se humana 

e socialmente, historicamente, transformando e transformando-se. 

Assim sendo, o materialismo histórico constitui-se num aparato crítico 

reflexivo que possibilita por mediações, as abstrações que promove o 

entendimento das estratégias de alienação circunstanciais e históricas do 

sistema capitalista, que condicionam os indivíduos a sua aceitação, submissão 

e defesa. Ao mesmo tempo, lhe capacitando criticamente para resistir e lutar por 

sua superação. Refletindo a partir de suas contradições, tanto em relação a sua 

realidade cotidiana, quanto sobre a sociedade em que está inserido. 

Isto posto, sendo esta, uma pesquisa qualitativa, portanto, essencialmente 

crítica e dialética, visto seu compromisso com a transformação, ao tempo em 

que está associada ao conhecimento histórico, entende-se ser esta a 

perspectiva teórico analítica que melhor fundamenta esta empreitada. Pois, de 

acordo com Gamboa (2010) 

As pesquisas crítico-dialéticas questionam fundamentalmente a visão 
estática da realidade. Sua postura marcadamente crítica expressa a 
pretensão de desvendar, mais do que “o conflito das interpretações”, o 
conflito dos interesses. Essas pesquisas manifestam um “interesse 
transformador” das situações ou fenômenos estudados, resguardando 
sua dimensão sempre histórica e desvendando suas possibilidades de 
mudanças (p.107-108) 

 
 
 

Por esta via, justifica-se neste capítulo a escolha pela aplicação dos 

princípios e concepções do materialismo histórico dialético como norteador 

desse estudo que se propôs a investigar as contribuições do museu histórico, 

um espaço não formal de educação, para o aprimoramento da aprendizagem 

histórica. 
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Conforme mencionado, trata-se de um estudo focado na ciência histórica. 

Mais precisamente direcionado ao aprimoramento de sua aprendizagem para 

estudantes da educação profissional, visto sua fundamental importância para o 

entendimento da existência humana em sociedade, com vistas a sua 

emancipação perante as determinações opressoras do sistema capitalista. 

Nessa direção, pretende-se seu embasamento junto ao conhecimento 

histórico, para a formação da consciência histórica destes/as futuros 

profissionais, pela qual se dá a compreensão das complexidades e 

determinações econômicas, políticas e culturais, enfim, a historicidade que 

envolve a relação do indivíduo e sua coletividade num determinado espaço. A 

fim de que cada indivíduo perceba sua condição de sujeito histórico, capaz de 

lutar por mudanças, contra a exploração, a alienação e a dominação por uma 

minoria que se pretende privilegiada. 

Acredita-se ser esta uma abordagem capaz de orientar esses 

encaminhamentos, capaz portanto, de promover o entendimento e reflexão 

necessários aos/as estudantes da escola pública, em busca de alternativas de 

superação desta forma desigual e opressora de organização social imposta pelo 

sistema capitalista de produção que impera no mundo. 

O desenvolvimento dessa pesquisa-ação, para a qual contou-se com a 

colaboração de estudantes da educação profissional de uma instituição pública 

de educação, na qual a pesquisadora desenvolve o ensino de história, resultou 

de suas inquietações frente ao descaso de muitos estudantes para com o 

conhecimento histórico. Além do que, dentro das escolas hoje, os/as professores 

enfrentam um inimigo potencialmente atraente, o aparelho celular, seus 

aplicativos de jogos, suas redes sociais. Uma tecnologia que tem contribuído 

para alienar os/as estudantes, dispersando-os dos processos de ensino e 

aprendizagem. 

Diante dessa problemática de desinteresse perante o conhecimento, 

bastante conhecida no processo de ensino aprendizagem de história, busca-se 

constantemente desenvolver práticas de ensino que os entusiasme, buscando 

relacionar os conteúdos estudados às problemáticas atuais, leituras e atividades 

reflexivas. Tentando despertá-los para o compromisso para com sua formação 
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profissional, humana e cidadã. Mas, diante de resultados efêmeros, lançou-se 

essa proposta de estudo. 

Buscou-se na colaboração com os espaços não formais de educação, pois 

estes oferecem alternativas distintas das escolas, podendo propiciar a 

aprendizagem de forma lúdica, colaborativa, significativa, emancipatória. Enfim, 

favorecer a aprendizagem histórica, a qual é capaz de desenvolver a consciência 

histórica, promovendo seu engajamento na busca por uma sociedade melhor, 

porém, conscientizando-os de que 

A história não faz nada, não possui nenhuma imensa riqueza, não liberta 
nenhuma classe de lutas: quem faz tudo isso, que possui e luta é o 
homem mesmo, o homem real, vivo; não é a história que utiliza o homem 
como meio para trabalhar seus fins – como se tratasse de uma pessoa 
à parte – pois a história não é senão a atividade do homem que persegue 
seus objetivos. (FREIRE, 1981, p.133). 

 
 
 

Capítulo 6. O CAMINHO QUE NOS LEVOU AO MUSEU 

 
Apresenta-se neste capítulo a caracterização da pesquisa, a metodologia 

de coleta de dados, o percurso e as etapas para a obtenção dos mesmos, ao 

passo em que se busca justificar a escolha por determinadas metodologias ou 

estratégias para apuração dos dados e indicação dos resultados. 

6.1 Caracterização da pesquisa 
 

Uma vez que a pesquisadora esteve imbricada nos processos de ensino e 

aprendizagem vivenciados durante a aplicação de uma sequência didática que 

envolveu o museu FIGAM, como espaço não formal de educação, e dezenove 

estudantes do CETEP/LNAB, analisados nesta pesquisa, optou-se pela 

pesquisa-ação. 

 

Um estudo que especifica-se metodologicamente como uma pesquisa 

qualitativa, visto que adota como procedimento metodológico principal a 

observação participante nas diversas etapas do processo de pesquisa, 

principalmente na coleta de dados, ao tempo em que visa agregar 

conhecimentos e sentidos às ações e relações humanas adentrando e 

perscrutando suas interpretações por meio de estratégias salutares e 
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significativas para estudos de intervenção como entrevistas e rodas de conversa 

(MINAYO, 2002). 

 

Entretanto, como foram aplicados procedimentos característicos da 

pesquisa científica como questionários, e que requereram uma análise 

quantitativa dos dados, de modo a comprovar suas regularidades, amparando- 

se em Thiollent (1986), ao justificar que “Por sua vez, a quantificação é sempre 

útil quando se trata de estudar fenômenos cujas dimensões e variações são 

significativas e quando existem instrumentos de medição aplicáveis sem 

demasiado artificialismo (p.23). 

 

Esse estudo respalda-se também em Moraes (2003), por caracterizar a 

pesquisa qualitativa como aquela que se desenvolve de maneira minuciosa, 

específica, detalhada, debruçada exclusivamente sobre determinado fenômeno, 

não pressupondo a comprovação de hipóteses, mas a sua compreensão. No 

mesmo sentido, Bogdan e Biklen (1994 apud MORAES, 2012, p.291), afirmam 

que a abordagem qualitativa: 

 
É um método de investigação que procura descrever e analisar 
experiências complexas. Partilha semelhanças com os métodos de 
relações humanas na medida em que, como parte do processo de 
recolha dos dados, devemos escutar corretamente, colocar questões 
pertinentes e observar detalhes. 

 

Classifica-se, pois, como uma pesquisa aplicada, por constar entre seus 

objetivos a elaboração de um produto educacional, correspondendo pois, a 

afirmação de Prodanov e Freitas de que “a pesquisa aplicada objetiva gerar 

conhecimentos pra aplicação prática dirigida a solução de problemas 

específicos” (2013, p.51). E de acordo com Gil (2008) por fundamentar-se no 

emprego e utilização prática de seus resultados para a sociedade. Para tanto, 

busca-se a interação entre os espaços formais e não formais de educação numa 

perspectiva colaborativa no intuito de favorecer a aprendizagem histórica, bem 

como o processo formativo na EPT através da exploração do acervo museal por 

sua contextualização e interpretação histórica. 

 

Em conformidade aos objetivos propostos, configura-se como uma 

pesquisa exploratória, e de nível exploratório-descritivo. Como exploratória, 

delimita-se como uma pesquisa-ação, visto que, segundo Demo (1995), essa 
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modalidade de pesquisa têm como característica intrínseca o compromisso com a 

prática. No presente caso, por intentar a emancipação, a partir da conciliação 

entre a formação intelectual pautada pelo desenvolvimento da consciência 

histórica e a educação museal através da aplicação prática de uma sequência 

didática (SD). 

 

Para, Thiollent (2011), a pesquisa-ação é 

 
[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 
um problema coletivo e no qual os pesquisadores representativos da 
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 
participativo (p.20) 

Nessa perspectiva, a estrutura metodológica da pesquisa-ação permite o 

desenvolvimento de múltiplas propostas de estudo em variados espaços e 

contextos de ação social, no presente caso, o educacional, para o qual, restringe- 

se a sua proposta informativa e conscientizadora. 

O presente estudo, configura-se também, como exploratório-descritivo, visto 

que buscou-se descrever os processos sistematizados pela SD, constituindo 

uma primeira etapa de investigação, para conhecer o museu, sua origem, 

gestão, acervo, levantamento bibliográfico, procedimentos teórico- 

metodológicos pertinentes e questões operacionais para a efetivação da visita 

através da aplicação da SD, bem como os resultados observados pelos 

alunos/as e pela professora pesquisadora envolvidos/as no estudo. 

Enquadra-se na especificidade de estudo exploratório também, por 

“envolver depoimentos e entrevistas com pessoas que tiveram experiências 

práticas com o problema pesquisado” (GIL, 2002, p.41), visto que, contou-se com 

a colaboração da fundadora e curadora do museu e o depoimento em vídeo 

documentário in memoriam do ex-vereador alagoinhense Aranha, sobre sua 

prisão e tortura durante o período da ditadura, apresentado aos estudantes 

participantes em roda de conversa. 

 

Configura-se como uma pesquisa descritiva por caracterizar etapa de 

análise que possibilite a efetivação da proposta de estudo, uma vez que através 

da observação participante foi necessária a descrição das ações 

comportamentais dos/as estudantes no processo de visita ao museu, rodas de 
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conversa com a curadora do museu e com a exibição do vídeo documentário, 

imagens, dados informativos e questões norteadoras sobre a ditadura militar. 

Vale ressaltar que a observação participante, técnica imprescindível na 

pesquisa-ação, caracterizada pelo envolvimento dos/as pesquisadores/as e 

dos/as pesquisados/as durante o processo de pesquisa, buscando a 

compreensão e a interação junto ao objeto investigado, distancia-se dos 

métodos utilizados nas ciências exatas e aproxima-se do método dialético, visto 

que existe a interação e identificação entre pesquisador/a e pesquisado/a tanto 

na coleta quanto na análise e interpretação dos dados (GIL, 2008). 

Conquanto, distingue-se das demais modalidades de estudo, segundo 

Tripp (2005) porque num processo dinâmico observação/participação modifica o 

que está sendo estudado e é controlada pelo contexto e pela ética da prática. 

Reconstituindo-se sempre em função da melhoria da ação prática que direciona 

a busca pela solução da situação problema. 

A pesquisa foi delineada a partir dos princípios do materialismo histórico 

dialético para a análise do contexto em que se desenvolveu a pesquisa, bem 

como dos processos de desenvolvimento e dos dados coletados, visto sua 

abrangência e profundidade investigativa, por perceber processos de conexão e 

interação no contexto das relações sociais, buscando uma compreensão além 

da aparência. Pois, para Saviani (2017), a educação tem potencial para 

conscientizar o/a educando/a frente aos condicionantes histórico sociais, 

instrumentalizando-o/a para confrontá-los, com vistas à construção de uma 

sociedade melhor para todos/as. 

Na mesma perspectiva, alinha-se à orientação de Demo (1995), ao 

considerar a abordagem dialética a mais “apropriada para o manejo da 

rigorosidade social, enaltecendo seu desempenho rigoroso frente à adversidade, 

mantendo a formalidade ao mesmo tempo em que valoriza o sentido humano da 

história” (p.259). 

 

O processo de execução desta pesquisa transcorreu a partir de uma 

abordagem ontológica do conhecimento, buscando abarcar sua historicidade e 

estabelecendo relações dialéticas entre a singularidade, a particularidade e a 

universalidade do real, estabelecendo reflexões e inter-relação entre o presente 
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e outras temporalidades, almejando-se pois, um direcionamento segundo o 

espírito crítico e autocrítico, característica essencial da dialética, pela qual 

assegura-se a revisão constante de concepções, valores, ações e atuações na 

sociedade pretendendo, conforme preceitos marxistas, não apenas conhecer o 

mundo, mas compreendê-lo para transformá-lo. 

 

Realizou-se então, esta pesquisa-ação na forma de investigação-ação, 

planejada, implementada, observada, descrita e avaliada constantemente em 

colaboração com dezenove estudantes participantes, delineados com mais 

detalhes na seção 5.3 deste capítulo. Utilizou-se técnicas e procedimentos da 

pesquisa científica para coleta de dados como o uso de diários de bordo, 

questionários, roda de conversa e observação participante. 

 

Para a análise dos dados aplicou-se também a análise do conteúdo, pela 

qual efetuou-se a técnica sistemática e objetiva de triangulação e categorização 

dos dados evitando-se uma análise superficial e aparente, evitando-se 

incertezas. Pois, a análise categorial “[...] funciona por operações de 

desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo 

reagrupamentos analógicos” (BARDIN, 2010, p.199). 

 

Dessa forma, buscou-se a contribuição de técnicas, teorias, métodos e 

metodologias diversas que contribuíram na efetivação desse estudo cuja 

finalidade enseja aprimorar a prática de ensino aprendizagem em história na EPT 

através da colaboração com a educação museal, e suscitar o direcionamento de 

novos estudos. 

 

Especificamente, esse estudo apresenta características da pesquisa-ação 

prática e pesquisa-ação política, visto que, para Tripp (2005), na primeira, o 

pesquisador escolhe ou projeta as mudanças, a partir de sua experiência e 

concepções, as quais delinearão o que terá melhor proveito para o grupo, como 

aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem, aumentar interesse pelos 

estudos e pela pesquisa, favorecer a autonomia e o espírito colaborativo, 

participativo etc. Dentre as características apresentadas talvez a pesquisa-ação 

política, pela qual intenta-se transformar uma cultura institucional e/ou de suas 

limitações, seja o foco em relação ao museu CENDOMA/FIGAM. 
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Nesse sentido, a ação prática efetivar-se-á pela conscientização política, 

encorajando-os a engajar-se política e criticamente na atuação cidadã, 

participando ativamente das decisões que podem mudar o sistema político 

econômico que tanto oprime as classes que vivem do trabalho. Durante a 

pesquisa refletiu-se sobre a história e a função social de uma instituição de 

educação não formal e a pesquisadora inicia buscando informações e 

documentações existentes sobre a organização e a viabilidade de estudo, no 

presente caso, o museu Centro de Documentação e Memória de 

Alagoinhas/Fundação Iraci Gama (CENDOMA/FIGAM). 

 

6.2 Participantes da Pesquisa e Contato Inicial 

 
Para a efetivação do processo de pesquisa, apresentou-se a proposta à 

direção do CETEP/LNAB, que de imediato concordou em colaborar. 

Posteriormente, foi produzido um convite aos estudantes das turmas de 3º ano 

dos cursos de informática, análises clínicas e nutrição e dietética do turno 

matutino, na intenção de trabalhar com estudantes maiores de idade. 

Devido ao fato dos/as estudantes das turmas de terceiro ano estarem 

participando de estágios obrigatórios ou trabalhando, endereçou-se o convite 

aos estudantes de turmas de primeiro e segundo anos dos turnos matutino e 

noturno. 

Em momento oportuno, foi apresentado o projeto da pesquisa a estes/as 

estudantes através do Google Meet em aulas online com os professores/as 

colaboradores da divulgação, e do Google Forms. Providenciou-se o envio de 

um link para participação por meio dos líderes de classe, uma vez que, naquele 

período (15/03/21 a 24/07/21), as aulas na rede educacional do estado da Bahia 

aconteciam no formato remoto devido ao contexto pandêmico da Covid-19. 

Em consequência das dificuldades de transporte, a maioria dos/as 

estudantes do CETEP/LNAB continuaram desenvolvendo as atividades letivas 

via internet. 

Os/as dezenove estudantes interessados/as em participar da pesquisa 

mandaram suas devolutivas e a partir daí, foi criado um grupo de WhatsApp em 

22/09/2021. Por essa via de contato, foram encaminhadas todas as orientações, 
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links de questionários e convites para as reuniões, para as visitas ao museu, a 

exibição do vídeo documentário e a roda de conversa, bem como utilizou-se 

efetivamente esse canal de comunicação para as necessárias reuniões de 

combinados e ajustes aplicados no processo de pesquisa. 

Por conseguinte, em 27/09/2021, no formato online, realizou-se uma 

apresentação da proposta de pesquisa e sua temática, sondou-se o interesse 

dos/as estudantes e firmou-se o compromisso de participação na pesquisa. 

Na sequência, foi providenciado o envio dos links referentes ao termo de 

esclarecimento livre e esclarecido (TCLE), (apêndice II), e o termo de 

autorização necessários à participação de menores, termo de assentimento livre 

e esclarecido (TALE), (apêndice III). 

Compôs-se assim, o grupo de estudantes participantes, num total de 

dezenove alunos/as, onze mulheres e oito homens; pertencentes a classe 

trabalhadora e filhos/as da classe trabalhadora, etnicamente considerados de 

pretos ou pretas, distribuídos numa faixa etária entre as idades de dezesseis e 

quarenta e nove anos. 

Dentre os/as dezenove estudantes participantes, sete eram maiores de 

idade, distribuídos numa faixa etária entre vinte e seis e quarenta e nove anos, 

estudantes da Educação de Jovens de Adultos (EJA) integrada ao ensino médio 

técnico no turno noturno, todos/as cursando o quarto semestre. Dos quais, três 

eram integrantes do curso técnico em logística, três do curso técnico em meio 

ambiente e uma do curso técnico em segurança do trabalho. 

Os/as outros/as doze participantes foram estudantes dentro da faixa etária 

entre dezesseis e dezoito anos, dois eram maiores de idade e dez eram menores, 

distribuídos nas primeira e segunda séries do ensino médio integrado a EPT, três 

do curso técnico em análises clínicas e nove do curso técnico em informática, do 

turno matutino. 

O estudo contou com a colaboração dos estudantes das duas modalidades 

de ensino, da EJA e da EPI. Isto não estava planejado. Decorreu das 

circunstâncias impostas pelo contexto pandêmico da covid -19, que dificultou o 
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deslocamento e a participação de outros/as estudantes que se interessaram em 

participar da pesquisa. 

Alguns/as estudantes justificaram suas ausências em decorrência de 

dificuldades financeiras. Alguns/as precisaram trabalhar na central de 

abastecimento aos sábados para ajudar aos pais na renda familiar. Como a visita 

ao museu, só poderia acontecer aos sábados, não puderam participar. 

Outros/as estudantes alegaram falta ou dificuldade de transporte, visto que 

o transporte público na cidade ficou bastante reduzido, restrito apenas a alguns 

bairros da cidade. Com o desemprego em alta, o comércio pouco movimentado 

se restabelecendo aos poucos da crise do ano 2020, a redução da circulação 

dos/as estudantes de algumas escolas, principalmente os/as estudantes da rede 

municipal de educação, que estava funcionando no formato remoto, o 

movimento e receita das empresas foi fortemente afetado. 

Quanto ao perfil socioeconômico dos/as estudantes participantes, pode-se 

afirmar que todos/as são oriundos das classes trabalhadoras, são jovens 

estudantes da escola pública, cujas famílias, em sua maioria sobrevivem com 

renda mensal inferior a um salário mínimo. Dentre os sete estudantes 

trabalhadores/as, duas estudantes eram mães. Já entre os treze da EPI (ensino 

médio integrado), apenas um dos dois maiores de idade, trabalhava meio turno 

no comércio local. 

Em relação a localização residencial, apenas dois dos dezenove estudantes 

participantes residiam na área rural da cidade, os demais moravam na área 

urbana de Alagoinhas. 

Com exceção dos/as cinco estudantes participantes da EJA, casados/as, 

todos/as os/as demais, eram solteiros/as e residiam com suas famílias, das quais 

dependiam financeiramente, aspectos que possibilitam a compreensão sobre a 

dificuldade da maioria dos/as estudantes da escola pública em acompanhar, 

entender e refletir para discutir sobre o conhecimento histórico abordado na 

escola. Questões que favorecem a compreensão do “todo” representativo do 

fracasso ou baixo desempenho da escola pública, pois inclui aí indivíduos 

pretos/as em sua maioria, de baixa renda, marginalizados/as dos espaços 

culturais da sociedade capitalista, de e de tantos outros direitos humanos. 
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Isto posto, vale destacar que, devido ao envolvimento de seres humanos em 

seu desenvolvimento, esse estudo foi apresentado ao Comitê de Ética da 

Universidade Estadual da Bahia (UNEB), e aprovado. Estando, portanto, 

alinhado com a Resolução nº 466/2012 e nº 510/2016 do Conselho Nacional de 

Saúde, requerendo, portanto, cuidados éticos e físicos. 

Nesse sentido, conforme o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

(TALE) e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), todos/as os/as 

participantes da pesquisa foram devidamente orientados/as e consultados/as 

sobre o teor da pesquisa, os riscos, benefícios e solicitadas as autorizações dos 

pais ou responsáveis quando necessário. 

6.3 Vamos ao Museu: estratégias metodológicas para aplicação da 

sequência didática 

Um dos saberes fundamentais à minha prática 
educativo-crítica é o que me adverte da necessária 

promoção da curiosidade espontânea para a 
curiosidade epistemológica. 

Paulo Freire 

 
 
 

Confirmados o CETEP/LNAB e o museu CENDOMA/FIGAM, como lócus 

da pesquisa, foi desenvolvida uma busca na literatura por publicações que 

ancorassem seu desenvolvimento. Localizou-se diversos trabalhos enfocando a 

exploração de museus como espaços não formais de educação, tanto em 

história, como as publicações de Cerri (2002), intitulado “Ensino de história e 

Nação na Propaganda do “Milagre econômico”, de Abreu (2015), intitulado “Nos 

braços da mnemosine” o espaço do museu como lugar de memória e educação”, 

de Hecko (2014), intitulado “Educação histórica e museus: um olhar sobre o 

museu como forma de apresentação do conhecimento histórico”. 

 

Destaque-se sua aplicação e estudos por outras áreas do conhecimento, 

como uma publicação da educadora Marta Marandino (2008), sobre a visitação 

de estudantes da educação fundamental a um museu de ciências. Entretanto, 

não se localizou trabalhos sobre museus históricos direcionados ao 

aprimoramento dos processos educativos na EPT através da aplicação de uma 

sequência didática. Logo, acredita-se ser esta, uma abordagem inovadora. 
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Ao se definir os encaminhamentos para a efetivação da visita a FIGAM, 

como já tinha algum conhecimento sobre sua organização e administração, 

buscou-se o contato com a fundadora e coordenadora do CENDOMA/IGAM, a 

professora Iraci Gama, convidando-a para lhe apresentar o projeto de pesquisa, 

ao tempo em que solicitava-se sua colaboração para a realização da visita e 

contribuição na roda de conversa. 

Nesse diálogo, surgiram novas ideias e a confirmação de outras, como 

abordar o protagonismo feminino no contexto da ditadura militar em Alagoinhas 

e sobre a atuação dos ferroviários e de sua participação como “escrevedora” de 

panfletos para os manifestantes e quase prisão, no processo de 

redemocratização. O convite foi aceito, o acordo fechado, e, então, partiu-se para 

a busca dos “passageiros” e de transporte para essa aventura pela história de 

Alagoinhas. 

Entretanto, como o museu estava fechado, por conta da pandemia de 

Covid-19, aguardou-se o momento propício para as duas visitas. O grupo foi 

dividido em dois, para evitar aglomeração e favorecer a didática da exploração 

do espaço museal. 

Desta feita, enquanto aguardava-se o agendamento das visitas, distribuiu- 

se um questionário introdutório, questionário I, (Apêndice XII), a fim de conhecer 

os saberes e expectativas dos/as estudantes participantes em relação ao 

conhecimento histórico e os espaços não formais de educação (ENFE). 

Quanto à realização das visitas ao museu, só aconteceram por conta da 

colaboração da Professora Iraci Gama que se dispôs e se expôs, abrindo o 

espaço museal em dois momentos distintos, quando, muito calorosamente 

recebeu-nos e conduziu a visita. 

6.4 O passo a passo da Implementação da Sequência Didática 

 
Elaborou-se uma sequência didática cujo objetivo foi investigar como sua 

aplicação prática de visitação ao Centro de Documentação e Memória de 

Alagoinhas/Fundação Iraci Gama, como um espaço não formal de educação, 

poderia contribuir para o processo formativo, de estudantes do Centro de 

Educação Profissional do Litoral Norte Agreste Baiano, de modo a favorecer sua 
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emancipação e engajamento político cidadão/ã, ao passo em que buscou-se 

também, 

• Planejar e aplicar uma sequência didática que considerasse o Museu 

CENDOMA/FIGAM, como espaço não-formal de aprendizagem, em especial 

para o ensino de história de estudantes do Ensino Médio Integrado; 

• Analisar as percepções desses estudantes sobre o processo de aprendizagem 

vivenciado durante a aplicação da sequência didática, em especial em sua visita 

ao Museu CENDOMA/FIGAM; 

• Reconstruir, coletivamente com os estudantes participantes, a sequência 

didática, abordando possivelmente, temas como o protagonismo feminino no 

contexto da ditadura civil militar em Alagoinhas, bem como outras temáticas 

pertinentes ao acervo do museu, como a atuação dos operários da rede 

ferroviária em manifestações grevistas por melhores condições de trabalho; as 

mobilizações populares de enfrentamento à ditadura civil militar no município; a 

evolução urbana e econômica da cidade. 

Enfim, são diversas as possibilidades de contextualização e construção de 

sentidos, identidades, na formação acadêmica e de cidadania, disponibilizados 

no espaço museal com variadas experiências de aprendizagens para os/as 

estudantes de qualquer modalidade educacional. 

A sequência didática produzida, aplicada e reformulada coletivamente com 

os/as estudantes, configura-se para esta pesquisa qualitativa aplicada, como 

produto educacional apresentado como requisito obrigatório para obtenção da 

titulação de mestre no PROFEPT do IFBaiano - Campus Catu/Bahia. 

Esse produto, então, foi construído tendo por base os princípios do 

materialismo histórico dialético, que “na teoria do conhecimento, ressalta a 

importância da prática social como critério da verdade” (TRIVIÑOS, 1987, p. 51). 

Nesse entendimento, aplica procedimentos inerentes à pedagogia histórico 

crítica (phc), pois, segundo Saviani (2019), a phc procurou construir uma 

metodologia que, encarnando a natureza da educação como uma atividade 

mediadora no seio da prática social global, tem como ponto de partida e ponto 

de chegada a própria prática social. 
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A sequência didática apresenta-se como uma possibilidade de incrementar 

o processo de ensino e aprendizagem em História junto à EPT, no que tange a 

formação da consciência histórica dos/as estudantes, com vistas à aplicação em 

sua práxis. Pois, a partir do seu desenvolvimento, problematiza-se sobre fatos 

e contextos históricos que se direcionam ao entendimento de sua condição 

social, promovendo assim sua instrumentação teórico prática para intervir 

intencionalmente, ocasionando então a “catarse”, entendida na acepção 

gramsciana de “elaboração superior da estrutura em superestrutura na 

consciência dos homens” (GRAMSCI, 1978, p.53 apud. SAVIANI, 2019, p.76). 

Nesse sentido, ampara-se na concepção materialista histórica de práxis 

como “a esfera do ser humano” (KOSIK, 2002, p.222), compreendida em sua 

totalidade, em perceber-se como sujeito histórico, atuando no sentido de lutar 

contra as determinações e condicionamentos e fazer-se livre, num movimento 

dinâmico em que, ao tempo em que sendo parte da história, atua individual e 

coletivamente em sua construção/transformação, confrontando estruturas, 

transformando-se e sendo transformado socialmente, num processo que se 

caracteriza histórico dialético. Visto que, para Kosic (2002, p. 225), “a práxis é 

tanto objetivação do homem e domínio da natureza quanto realização da 

liberdade humana”. 

 

A partir do objetivo geral da sequência didática, cuja proposição é a 

interação entre os espaços formais e não formais de educação numa perspectiva 

colaborativa, com o intuito de favorecer o processo formativo na EPT através da 

exploração do acervo museal em sua contextualização e interpretação histórica, 

elencou-se as seguintes propostas de atividades, organizadas num roteiro de 

ações que nortearam seu desenvolvimento, como: 

• Conhecer o espaço e o acervo do museu, antes de programar a visita, a fim 

de adequar o conteúdo abordado ao contexto do museu, selecionando àqueles 

pertinentes com a temática e coerentes para sua compreensão e interpretação; 

• Debater sobre os tipos de abordagens históricas possíveis em espaços não 

formais de educação e suas abrangências, suscitando a reflexão crítica sobre a 

exposição a ser visitada; 
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• Organizar a visita ao museu, estabelecendo data e horários convenientes, 

estabelecendo a formação de grupos alternados para a visitação; 

• Orientar sobre o uso do diário de bordo para registro de informações, opiniões, 

indagações, curiosidades, comportamentos, enfim, pontos para discussão e 

esclarecimentos posteriores; 

• Apresentar os slides sobre os horrores da ditadura militar no Brasil, onde se 

expõe imagens que despertam o entusiasmo e o interesse pelo conteúdo, bem 

como ilustra-se a atuação feminina naquele contexto; 

• Solicitar aos estudantes a realização de uma busca ativa entre seus familiares 

e vizinhos, de pessoas que vivenciaram o contexto da ditadura civil militar no 

Brasil, para entrevistá-los/as e convidar para participar de uma roda de conversa; 

• Programar a exibição do documentário com o depoimento do ex-vereador 

Aranha, vítima do regime militar, foi torturado e preso por 88 dias, aos 19 anos 

de idade, no intuito de discutir sobre o negacionismo histórico suscitado na 

atualidade em alguns setores da sociedade sobre a veracidade da ocorrência do 

fenômeno supracitado amparando-se na divulgação de informações falsas; 

• Exibir um dos filmes direcionado ao tema (Marighella, O que é isso, 

companheiro?, Zuzu Angel, Cabra marcado para morrer, O dia que durou 21 

anos, Tatuagem, etc.) e na sequência, após o debate sobre a abordagem do 

filme, aplicar questões que promovam a reflexão sobre os fatos/temas 

abordados; 

• Debater sobre os resultados de pesquisa solicitada aos estudantes sobre a 

atuação dos operários da ferrovia em mobilizações grevistas e de enfrentamento 

ao governo ditatorial com a colaboração do Partido Comunista; 

• Comparar os resultados de pesquisa solicitada aos estudantes sobre as 

diferentes propostas dos partidos políticos polarizados no contexto da ditadura e 

dos partidos polarizados atualmente, bem como suas representatividades; 

• Provocar debates que levem os/as estudantes a pensar historicamente, 

compreendendo as temporalidades e as implicações das relações humanas ao 

longo do tempo, em sua práxis. 
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Vale ressaltar que a diversidade de práticas sugeridas através dos objetivos 

específicos, visa amparar a abordagem que o/a professor/a deseja explorar. 

Desta feita, segundo a orientação de Zabala (2010), as sequências de atividades 

de ensino/aprendizagem são uma forma de ordenar as diversas atividades para 

que se analisem os diferentes sentidos adquiridos em relação aos objetivos 

educativos. Nessa linha, assim delineiam-se as práticas educativas ou atividades 

motivadoras orientadas: 

• Exposição do conteúdo adequado à contextualização temática do museu 

FIGAM; 

• Pesquisa bibliográfica sobre a temática selecionada; 

 
• Pesquisa documental/bibliográfica sobre os preceitos defendidos pelos 

partidos políticos que atuaram durante o regime militar e dos partidos que atuam 

na atualidade; 

• Busca ativa de pessoas remanescentes do contexto da ditadura civil militar no 

Brasil para entrevistas e participação em roda de conversa; 

• Visita exploratória ao museu; 

 
• Exibição dos slides sobre os horrores da ditadura militar no Brasil; 

 
• Exibição do documentário do depoimento do ex-vereador Aranha, vítima do 

regime militar; 

• Roda de conversa com pessoas que vivenciaram o regime militar, ou 

participaram das mobilizações operárias, ou manifestações contra a ditadura. 

Para tanto, foram utilizados diversos recursos didáticos, como: 

 
• Livros didáticos e paradidáticos, apostilas xerocopiadas, revistas, jornais, 

filmografia direcionada, entrevistas, documentários, letras de músicas, etc.; 

• Aparelhos de celular, notebook, internet, diários de bordo, canetas. 

 
Antes da visita ao museu, elaborou-se uma lista de instruções para nortear 

as ações visando sua efetivação, sinalizando tópicos para orientar os/as 

estudantes durante o percurso: 
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1. Agendamento de uma reunião “online” preliminar com os/as 19 estudantes 

participantes, a fim de orientá-los sobre a importância dos museus para a 

sociedade, sua origem e finalidades; 

2. Explicações sobre a estrutura do museu, como os arquivos documentais para 

pesquisa, a base de dados, a parte expositiva e a parte administrativa; 

3. Acordo sobre o horário de chegada ao museu com antecedência de 15 

minutos para o horário marcado para a visita, para não interferir em sua duração; 

4. Instruções sobre como se comportar adequadamente dentro do espaço do 

museu, evitando comer, falar alto e tocar nos objetos, ao tempo em que foram 

estimulados a participar expressando a curiosidade, consultando o/a educador/a 

do museu sempre que não entendessem a informação; 

5. Orientações para levantar a mão sempre que fossem perguntar, a fim de não 

interromper outros diálogos e sobre a utilização do diário de bordo para 

anotações durante a visita; 

6. Pedir que evitassem o afastamento do grupo, para que a exploração e acesso 

às informações atingisse a todos/as; 

7. Indicar a leitura das etiquetas das peças expostas e a fazer anotações em 

seus diários de bordo que contribuíssem para a produção da sequência 

didática/outros instrumentos educacionais; 

8. Instruir para não fotografar ou filmar o material exposto sem a permissão do 

educador da instituição. 

Dessa forma, pretendeu-se esgrimir todo o potencial educativo 

disponibilizado neste espaço não formal de educação que é o museu. 

Para tanto, considerou-se o pressuposto da imprescindível atuação 

mediadora do/a professor/a nesse empreendimento, cujo método parte da 

prática social envolvendo professor e estudante em interação, em situações 

distintas, que através do diálogo, encontrem o caminho do entendimento e 

solução de problemas. 

Outrossim, é pertinente ressaltar, segundo Zabala (2010), o risco de se fazer 

com esta atividade prática o reducionismo inerente à rotina da sala de aula, pois, 
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“é onde o papel do/a professor/a adquire todo seu sentido, como favorecedor e 

dinamizador de todo o processo, estabelecendo os desafios individuais e 

coletivos e oferecendo meios que mantenham a atenção dos alunos” (p.75). 

 

 
6.4.1 Aplicação de Questionários Online 

 
A formulação dos questionários, o primeiro Questionário I (Apêndice XII), e 

o segundo, Questionário II (Apêndice XIII), partiu do estudo da literatura que 

baseou a fundamentação teórica dessa pesquisa, com destaque para os 

posicionamentos relacionados ao conhecimento acerca dos espaços não 

formais de educação na perspectiva crítico emancipatória abordada por Gohn 

(2006), Gadotti (2005), Cazelli (2010), Bizerra (2009), Marandino (2008); bem 

como, focou na contribuição dos trabalhos de Mota (2000), Neto (2013), Soares 

(2013), D’Araújo (2014), Kushner (2004), Arns (1985), em questões pertinentes 

ao conhecimento histórico relacionado à ditadura militar; e autores como Gama 

(2022), Batista (2014), sobre a História de Alagoinhas; e, autores como Antunes 

(2006), Cunha (2005), Frigotto (2005) e Moura (2013), relacionados à educação 

profissional e tecnológica e outros tantos autores apontados nas referências que 

também corroboraram no embasamento teórico desse trabalho. 

Com vistas à verificação de saberes concernentes ao contexto histórico da 

ditadura civil militar no Brasil e seus reflexos em Alagoinhas, sobre experiências 

educacionais anteriores em espaços não formais de educação como os museus, 

bem como sobre a importância do conhecimento histórico e suas percepções, 

foram aplicados os dois questionários nos formatos virtual e impresso, este 

último, para aqueles que tivessem dificuldades de acesso à internet. 

Elaboradas de modo a possibilitar a justificativa das respostas, os 

questionários foram estruturados respectivamente, o primeiro com treze 

questões e o segundo com quinze questões semiabertas, elaboradas de modo 

a possibilitar a justificativa das respostas. 

Os questionários também foram produzidos e aplicados as/aos estudantes 

participantes via aplicativo da web Google Forms na plataforma institucional 

Google Meet adotada pelo CETEP/LNAB para a execução das aulas remotas 

devido ao contexto pandêmico (COVID-19) o que também contribuiu para reduzir 



70 
 

 

os riscos de crimes virtuais/digitais, observando as orientações propostas na 

Norma Operacional CNS nº 001/2013. 

Nessa direção, vale salientar que os referidos questionários se destinaram 

à averiguação da eficácia e pertinência da utilização dos espaços não formais 

de educação junto à EPT, com vistas ao aprimoramento do processo formativo 

relacionado à aprendizagem histórica. 

Os resultados dos dois questionários foram analisados, tabulados e 

apresentados em gráficos/tabelas. 

Através das questões inerentes ao Questionário I (Apêndice XII), aplicado 

no início da sequência didática, coletou-se os dados referentes as experiências 

anteriores dos/as estudantes em espaços não formais, quais tipos de espaços já 

conheciam, se a visita foi proporcionada pela escola, bem como sobre seu 

aproveitamento. Dessa maneira, tencionou-se orientar o desenvolvimento de 

outras etapas do processo de pesquisa. 

Ainda no questionário I, buscou-se sondar sobre o conhecimento a respeito 

da existência da FIGAM, se já conheciam, como conheceu e o que achavam 

sobre a conciliação de conhecimentos clássicos escolares e os conhecimentos 

abordados em espaços não formais de educação, como os museus. Através 

dessas informações, tentou-se delinear posicionamentos a respeito da própria 

visita, prevista para a segunda etapa do processo, assim, poderia comparar as 

experiências e analisar os comportamentos e interações entre o/a estudante 

participante e a exposição, bem como analisar suas opiniões a respeito da 

temática indicada. 

A fim de aprimorar os processos posteriores do estudo, questionou-se ainda 

sobre suas expectativas em relação a visita ao museu histórico proposta na 

pesquisa, e sobre a história do município de Alagoinhas. Se já sabiam de sua 

atuação através das mobilizações dos operários da rede ferroviária federal, nos 

movimentos contra a ditadura civil militar iniciada em 1964. 

Por conseguinte, inquiriu-se sobre sua opinião a respeito da ditadura civil 

militar no Brasil, solicitando a indicação de qualquer aspecto positivo herdado 

daquele contexto. Dessa forma, tencionou-se conhecer o perfil histórico crítico 
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dos/as estudantes da EPT, seu posicionamento, se estão inteirados/as sobre o 

contexto histórico político atual, conhecendo assim seu nível de atuação social, 

avaliando o quanto essa proposta pode contribuir para a reflexão sobre seu 

engajamento cidadão/ã na perspectiva de transformar sua realidade. 

Levando-se em consideração os dados obtidos nessa etapa, buscou-se 

então, requalificar, ajustar as próximas etapas, a fim de alcançar os resultados 

esperados. 

No questionário II (Apêndice XIII), aplicado na etapa final da sequência 

didática, foram solicitadas sugestões para a melhoria do ensino de história. 

Visando, por meio desse diálogo conhecer suas aptidões e a opinião dos/as 

estudantes para o aprimoramento do processo de ensino aprendizagem. 

Configurando-se numa oportunidade de crescimento e aperfeiçoamento para 

ambas as partes, pois, nestas ocasiões os/as estudantes sentem-se mais à 

vontade para expressar suas ideias e suas críticas. 

O questionário II também abordou opiniões sobre o contexto da ditadura 

civil militar no Brasil. A intenção foi comparar, perceber se houve apropriação, 

internalização, aprendizagens sobre a temática elencada. Analisar se ocorreu a 

“catarse”, a transformação. Visto que na perspectiva histórico crítica, é um 

momento de transformação viabilizado pela compreensão da historicidade. Do 

desenvolvimento da capacidade interpretativa, crítica dos fatos históricos. 

Para, Duarte (2016), 

 
[...] a catarse entendida como mudança qualitativa na concepção de 
mundo, ocorre por caminhos que podem ser tortuosos e de maneiras 
nem sempre claramente perceptíveis, não havendo uma relação direta 
entre os objetivos que o indivíduo persegue nas suas atividades diárias 
e as mudanças na sua concepção de mundo e na sua personalidade 
(p.103). 

Algumas questões foram direcionadas ao reconhecimento da função 

educativa dos museus relacionadas ao conhecimento histórico. Trata-se de 

proporcionar aos estudantes participantes uma noção de valorização dos 

espaços não formais, de entender sua funcionalidade. Nessa linha, pretendeu- 

se que a análise sobre a exposição, e a compreensão das explicações da 

curadora/educadora do museu dialogassem com os saberes trazidos pelos/as 

estudantes participantes, de modo a encorajá-los/as a transformar sua realidade. 
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Coaduna com essa tessitura a afirmação de Lukács (1966, apud DUARTE, 

2016,) a respeito das sutilidades das mudanças de concepção de mundo e da 

individualidade, a partir da análise sobre os efeitos das obras de arte sobre as 

pessoas. Nesse sentido, o autor ressalta a confluência da 

formação/transformação pertinentes ao convívio social. Dessa maneira, 

pressupõe-se que a inserção do museu histórico, em complementação ao 

processo de ensino/aprendizagem, apresenta-se também, em conformidade 

para a elaboração de uma outra concepção de mundo, dos/as estudantes. 

Na sequência, foram colocadas questões que suscitassem uma nova 

percepção sobre os estudos históricos. De alguma maneira, precisa-se 

questionar, acabar com a concepção de história como o estudo do passado. 

Constatou-se, pois, a necessidade premente de se desenvolver novas 

estratégias para serem aplicadas na prática de ensino de história. Novas 

abordagens, apresentando sua complexidade e múltiplas possibilidades. 

Empregando assim, um outro conceito de história, através de uma abordagem 

que favoreça a concepção de um ser humano comprometido com o/ outro/a, que 

se sinta parte componente e responsável pela construção de um mundo melhor 

e mais justo para todos. Uma história que favoreça a reflexão crítica, uma outra 

práxis. 

Buscou-se conferir seu engajamento profissional, visto que se trata de 

estudantes da EPT. Ressaltando as contribuições do conhecimento histórico 

para sua formação cidadã e profissional. Por certo, de vez em quando, é 

necessário relembrar para os/as estudantes a área de formação em que 

eles/elas estão, o compromisso duplo que assumiram ao optar pelo ensino médio 

integrado à EPT. Assim, mesmo que a exposição ainda não tenha despertado 

esse amadurecimento, ao se evocar à memória, pode-se alcançá-lo. Isto, porque 

sendo o museu muito mais que um “gabinete de curiosidades”, é lugar de 

conhecimentos, de possibilidades. 

6.4.2 Visita ao Museu 

 
Conforme proposto, a visita exploratória ao CENDOMA/FIGAM pretendeu a 

utilização e a valorização dos espaços não formais de educação como parceiros 
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no processo de construção do conhecimento, favorecendo sua ressignificação a 

partir de abordagens críticas, criativas e inovadoras. 

Considerando o museu um lugar de memória, visto que, permite a reflexão 

e a interpretação histórica do contexto presente. Contribuindo para despertar a 

percepção crítica sobre os fatos, sobre os objetos, os móveis, as fotografias... 

Dessa forma, explorou-se sua função educativa, ao tempo em que de forma 

colaborativa, permitiu o acesso ao conhecimento elaborado socialmente pelos 

nossos/as ancestrais e a construção de outros. Propiciando troca de saberes e 

despertando curiosidade, cujo exercício implica no processo de 

aquisição/produção do conhecimento, pois favorece a criticidade, a capacidade 

observacional, circundando o objeto, explorando-o metodologicamente, tecendo 

comparações e indagações (FREIRE, 1996). 

Para tanto, nas reuniões com os/as estudantes participantes, buscou-se tão 

somente orientar para essa perspectiva. Um olhar curioso, indagador. Os/as 

estudantes foram orientados a perguntar, participar e anotar informações 

consideradas relevantes para eles. 

As duas visitas correram conforme protocolo de orientação para 

procedimentos de visitas e estudos em espaços museológicos. 

Quando consultada sobre a participação dos estudantes da EJA, buscou- 

se estratégias mais cuidadosas com certas circunstâncias, mas, a abordagem 

não foi diferenciada, visto que os estudantes já eram conhecidos da 

pesquisadora, alunos/as da disciplina de geografia no penúltimo semestre do 

curso. Alguns já concluintes de outros cursos técnicos. Indagou-se sobre a 

temática da ditadura militar, sobre suas relações com a atual conjuntura social e 

política no Brasil. Diante das demonstrações de interesse por conhecer o museu, 

participar do estudo e por demonstrarem a compreensão da temática, acolheu- 

se sua participação. 

Foram realizadas em dois sábados, a primeira, no horário das 14h do dia 

02/10/2021 e a segunda, no horário das 10h do dia 09/10/2021. A proposta inicial 

era que acontecesse em horário normal de funcionamento, mas devido ao 

conturbado contexto pandêmico, foi-nos oferecida apenas essas possibilidades. 
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Para facilitar o processo de pesquisa e evitar aglomeração no espaço do 

museu antes e durante a visitação, a turma foi dividida em dois grupos, um de 

dez estudantes e o outro de nove estudantes, orientados a manter-se 

acomodados com espaçamento de 1.5m de distanciamento, munidos de 

máscaras e álcool gel, conforme Decreto Municipal em vigor sobre o protocolo 

de vigilância sanitária devido ao contexto da pandemia da do novo SARS-CoV- 

2 (COVID- 19). Por conta disto, foi também limitado a 20 o total de estudantes 

que participariam do estudo. Outro fator que contribuiu para sua restrição foi a 

exigência do IPHAN que, junto ao corpo de bombeiros proibiu a visitação ao 

museu até a instalação de uma saída de emergência e revisão nas instalações 

elétricas do espaço do museu, em virtude dos incêndios ocorridos nos últimos 

anos no museu Nacional no Rio de Janeiro e no museu da Língua Portuguesa 

em São Paulo. 

Nos períodos em que ocorreram as visitas, a referida obra já se encontrava 

em andamento, mas não estava concluída. Desta feita, foi-nos liberada a entrada 

limitada dos/as estudantes no espaço da FIGAM em dois pequenos grupos e em 

datas distintas. 

Na primeira visita, ao adentrarmos o espaço do museu, foi-nos proferida 

uma pequena palestra esclarecendo as concessões para a visita e sobre o 

percurso da fundação do museu e seus mentores. Na sequência, foi-nos 

apresentada as instalações e suas exposições representativas da história e da 

memória de Alagoinhas. 

Na segunda visita, com a presença dos estudantes da EJA, aquilo que se 

configurou como uma palestra na primeira visita, transformou-se numa roda de 

conversa que durou mais ou menos uma hora e meia. Neste momento, destaca- 

se o fato de se tratar de um público mais inteirado sobre as conjunturas 

econômicas e sociais daquele período. Fazendo interferências, dialogando sobre 

aspectos que fizeram parte de sua juventude na história de Alagoinhas. 

6.4.3 Diário de Bordo 

 
Conforme proposto em reunião prévia à visita, foi distribuído para cada 

estudante participante da pesquisa um diário de bordo ou diário de campo, em 

forma de cadernos identificados (figura 08) e caneta para as anotações, registro 
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de situações, informações, comentários, dúvidas, curiosidades, 

questionamentos e/ou fatos que lhes chamassem a atenção durante a visita, 

tanto a respeito do museu como das explanações feitas pela fundadora do 

museu, de modo que seriam esclarecidas ou divulgadas posteriormente numa 

outra roda de conversa, a fim de que não se perdessem os detalhes por 

confiança na memória. 

Figura 8: Diários de bordo entregue aos estudantes para registro de informações durante a visita 

ao museu. 

 

Fonte: Ivanice Ramos (2021) 

 
 

 
Do ponto de vista metodológico, o uso do diário de bordo ou diário de campo, 

pode ser considerado um instrumento estratégico no desenvolvimento do hábito 

de pesquisar, observar, anotar, registrar e acompanhar o desenrolar do processo 

de investigação. Seu uso diário favorece a reflexão e a capacidade de síntese, 

uma vez que será necessário descrever, interpretar e compreender os 

fenômenos observados em sua evolução. 

Para Falkembach (1987), o uso do diário de campo configura-se como uma 

técnica simples, informal e ampla de pesquisa que, alinhado à fundamentação 

teórica em estudo e a outras técnicas de investigação, favorece o 

aperfeiçoamento de pesquisadores e observadores na medida em que promove 

a reflexão coletiva da prática, confrontando informações e gerando diferentes 

visões de mundo. Ainda, segundo este autor, o diário de bordo foi considerado 

por João Bosco Pinto, o primeiro instrumento da investigação-ação, que somado 
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a outras técnicas, contribuiu contundentemente na busca e aprofundamento de 

informações desta pesquisa. 

Dessa forma, considerando o diário de bordo um instrumento metodológico 

valioso para o registro e coleta de dados, seu uso foi detalhadamente explicado 

aos estudantes, para que o explorassem corretamente. 

Após a visita ao museu, marcou-se a data para a entrevista, roda de 

conversa e a exibição do vídeo documentário produzido por estudantes do 

CETEP/LNAB sobre a ditadura civil militar. 

6.4.4 Roda de Conversa 

 
No intuito de conferir os resultados e favorecer a reflexão/compreensão 

crítica do conhecimento histórico abordado sobre o contexto da ditadura civil 

militar em Alagoinhas, realizou-se uma determinada mediação dialógica, tipo 

roda de conversa com os/as estudantes, de acordo com as práticas pedagógicas 

cotidianas, respeitando o lugar de fala e de escuta do/a outro/a num processo 

dialético de construção/produção/ressignificação do conhecimento, 

proporcionando a construção da autonomia do/a estudante, tendo em vista que 

para Freire (1983): 

Ser dialógico é não invadir, é não manipular, é não organizar. Ser 
dialógico é empenhar-se na transformação constante da realidade. Esta 
é a razão pela qual, sendo o diálogo o conteúdo da forma de ser própria 
à existência humana, está excluído de toda relação na qual alguns 
homens sejam transformados em “seres para outro” por homens que são 
falsos “seres para si” (p.43) 

 

 
Vale destacar que esse procedimento metodológico foi realizado no formato 

virtual através das plataformas do Google Meet ou WhatsApp, por meio do envio 

de um link em data e horários previamente agendados. 

Nessa direção, buscou-se favorecer a inserção metodológica da roda de 

conversa, de maneira informal com os/as estudantes, estimulando a 

comunicação dialógica entre os/as participantes do estudo, o livre depoimento, 

exercitando a partilha de opiniões, instigando a curiosidade e a participação, a 

fim de perscrutar os reais resultados da estratégia de visita ao museu, bem como 

foram consultados sobre o aproveitamento instrucional, o desenvolvimento da 

pesquisa e que tipo de contribuição a experiência gerou. Pois na perspectiva 
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Freireana de educação para a autonomia, a construção do conhecimento resulta 

de relações dialógicas através do exercício da curiosidade (FREIRE, 2002). 

Nesta linha, a efetivação desse procedimento de coleta de dados, planejado 

para ocorrer com a participação da fundadora e presidente do museu 

CENDOMA/ FIGAM, a Professora Iraci Gama de Santa Luzia, contando com a 

sua colaboração tanto sobre a importância do museu para a educação e a cultura 

patrimonial do município, como sobre sua experiência junto às mobilizações 

operárias no contexto da ditadura civil militar em Alagoinhas, não pode acontecer 

devido a motivos de ordem particular. 

Entretanto, aproveitando o momento em que não aconteceu a entrevista, no 

dia 06/12/2021, realizou-se uma apresentação utilizando projeção de slides, 

destacando informações (quadro 1) e fotografias sobre ocorrências violentas e 

perseguições políticas em Alagoinhas e no Brasil, no período de 1964 a 1985. 

Quadro 1. Notas informativas sobre as mobilizações operárias em Alagoinhas, exibidas durante 
a roda de conversa com os estudantes participantes. 

 

Fonte: Soares (2013) 

 

Foi uma roda de conversa online com duração de aproximadamente uma 

hora e meia, que se constituiu numa enriquecedora discussão sobre a história 

da ditadura militar no Brasil e seus reflexos em Alagoinhas. 

Como proposto na SD, com a finalidade de ilustrar momentos da trajetória 

de luta contra a ditadura civil militar em Alagoinhas, foram abordadas algumas 

MOBILIZAÇÕES CONTRA A DITADURA EM ALAGOINHAS 

 
• O PCB surge em Alagoinhas e acaba por auxiliar direta e indiretamente a 

luta operária local (alfaiates, ferroviários e comerciários); 

• Organiza os movimentos de esquerda locais na formulação e aplicação de 
um modo de fazer política voltada para os trabalhadores e para as 
camadas populares (1937); 

• Luta contra o fascismo e a opressão; 

• O operariado local, principalmente os ferroviários, possuía uma trajetória 
de mobilização e de greve desde o final do século XIX; 

• Em 1946, Carlos Marighella visitou o centro operário na cidade de 
alagoinhas e seguiu para o 2 de julho, o mais tradicional bairro proletário 
da cidade, onde foi recebido com foguetes e conduzido até a casa da 

comunista, Dona França, que o recebeu com entusiasmo e alegria. 
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questões que suscitassem o interesse dos/as estudantes e demonstrassem seu 

grau de informação sobre a temática. Nesse sentido, foram feitas as seguintes 

perguntas expressas no Quadro 2. 

 
Quadro 2: Questionamentos realizados durante a roda de conversa. 

 

Fonte: Ivanice Ramos (2021) 

 
 

 

6.4.5 Vídeo documentário sobre a ditadura civil militar em Alagoinhas-Ba 

e segunda roda de conversa 

A exibição do vídeo documentário (Arquivo da autora em CD), sobre a 

perseguição e tortura sofrida pelo ex-vereador Aranha (Apêndice XI), no contexto 

da ditadura civil militar em Alagoinhas-Ba, programada para acontecer no 

auditório do CETEP/LNAB, ocorreria no formato online, na data de 18/10/2021, 

às 20h. mas, devido à baixa frequência do sinal de internet na data agendada, 

os/as estudantes presentes solicitaram o envio do documentário para que 

eles/elas assistissem individualmente em suas casas. 

Foi então enviado para os/as estudantes um link para acesso ao vídeo de 

cinco minutos de duração, em homenagem in memorian ao referido cidadão 

alagoinhense Antônio Fernando Xavier dos Santos (1951-2015), conhecido pelo 

codinome de “Aranha”, que foi preso e torturado pelos integrantes do aparelho 

repressor naquele contexto e que nos prestigiou com seu relato quando das 

 
QUESTÕES NORTEADORAS DA RODA DE CONVERSA 

 

1. Em seu percurso educativo, durante a abordagem da história do 

Brasil, a respeito do regime militar de 1964 a 1985, algum/a professor/a 

relacionou esse tema à história de Alagoinhas? 

2. Você conhece a história de alguém que participou ou lembra das 

mobilizações contra o regime autoritário em Alagoinhas? 

3. Você sabe o que é a UNE? Conhece sua participação na luta pela 

redemocratização do Brasil? 
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comemorações dos 50 anos do golpe civil militar no Brasil, num projeto da 

Secretaria Estadual de Educação da Bahia, sob o slogan “Ditadura Militar Direito 

à Memória- 50 Anos Do Golpe Militar de 1964”. 

Discorrido um período de tempo para que /as estudantes pudessem assistir 

ao documentário e se organizassem para participar da roda de conversa onde o 

discutiríamos, transcorreram quase dois meses. Quando então, combinou-se 

para o dia 06/12/2021 às 20h, um encontro virtual para discutir sobre o 

documentário. Para este momento convidou-se a fundadora do museu 

CENDOMA/FIGAM para participar, dando seu testemunho daquele contexto 

narrado pelo ex-vereador, mas ela estava em outro evento e não pode colaborar. 

Deste modo, antes das colocações dos/as estudantes presentes 

virtualmente para esta nossa roda de conversa online, foi projetado algumas 

imagens representativas de episódios de extrema violência praticados contra 

cidadãos que, como o Sr. Fernando Aranha, também tiveram sua cidadania e 

direito de expressão, violados. 

Para orientar a discussão, foram destacados e também projetados, alguns 

dados informativos sobre aquele período, bem como questões norteadoras 

(quadro 3), que serviram para suscitar a participação dos/as estudantes. 

A seguir, é apresentado um fluxograma (figura 09) com as etapas 

relacionadas a elaboração e aplicação da sequência didática. 
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Figura 09: Fluxograma com a síntese das etapas da sequência didática. 
 

Fonte do fluxograma: Ivanice Ramos (2022). 
Fonte da imagem: http://figam-fundacaoiracigamadecultura.blogspot.com/ 

 
 

6.4.6 Análise de Dados 

 
Os dados coletados foram analisados utilizando-se o método materialista 

histórico-dialético, caracterizado pelo movimento do pensamento através da 

materialidade histórica da sociedade humana. Tendo então, como premissa, 

descobrir as leis fundamentais que regem seu funcionamento, à guisa da 

interpretação de sua realidade concreta, dos objetos ou fenômenos estudados, 

no presente caso, o museu CENDOMA/FIGAM, como um espaço não formal de 

educação, em complemento à aprendizagem histórica. 

A partir das diretrizes do método materialista histórico, buscou-se 

compreender as contradições que permeiam o processo de ensino 

aprendizagem em história, analisando as determinações e possibilidades de sua 

superação através de abstrações mediadas a partir da aplicação de uma 

sequência didática em um espaço não formal de educação, de maneira 

diferenciada, colaborativa, a fim de indicá-la como possível solução para o 

referido fenômeno. 

Para tanto, buscou-se entender os diversos fatores determinantes de sua 

causa, de forma dialética, relacionando aspectos de sua realidade social, 

http://figam-fundacaoiracigamadecultura.blogspot.com/
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cultural, política e econômica, no que diz respeito a sua condição de 

trabalhadores/as e filhos/as de trabalhadores de baixa renda, por isso, com 

limitado acesso ao conhecimento sistematizado, a fim de que o conhecimento 

histórico contribua para sua transformação. 

Ou seja, almejou-se o entendimento do contexto histórico que situa objetos 

e fenômenos em sua essência, em sua objetividade (versus subjetividade), sua 

existência e suas contradições. Um movimento de reflexões que busca 

ultrapassar o entendimento apenas aparente, superficial das coisas, dos 

fenômenos, realizando operações de síntese e de análise aprofundadas, críticas 

dos fenômenos em suas dimensões imediatas e mediatas, buscando 

compreender sua historicidade. 

Para tanto, através dialética da história, por meio de abstrações/reflexões, 

buscou-se na medida do possível, interpretar a aparência do fenômeno 

investigado, perscrutando sua essência afim de alcançar sua realidade concreta, 

determinações, intensões e pretensões, enfim, suas contradições. Visto que para 

Saviani (2015, p.53), 

[...] somente uma concepção histórico dialética que trabalhe com as categorias 

de totalidade, contradição e historicidade pode superar a identificação positivista 
entre objetividade e neutralidade a superar também a concepção metafísica de 
universalidade substituindo-a pela noção de que a universalidade do 
conhecimento constitui-se em produto histórico da totalidade da práxis social 
humana. 

 

 
Sob os direcionamentos desse percurso metodológico, em relação a análise 

e coleta dos dados a partir da observação participante, na perspectiva do 

materialismo histórico dialético, buscou-se compreender a complexidade de suas 

determinações numa compreensão criteriosa dos momentos observados, 

amparando-se na análise do discurso, segundo Bakhtin (2006, p.16), ao 

asseverar que “a entonação expressiva, a modalidade apreciativa sem a qual 

não haveria enunciação, o conteúdo ideológico, o relacionamento com uma 

situação social determinada, afetam a significação.” 

Em conformidade ao método proposto, foram delineadas algumas 

categorias de conteúdo observadas no processo de análise dos dados 

concretos: história, conhecimento histórico, favorável e desfavorável. Para tanto, 
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utilizou-se das categorias próprias do método materialista histórico: práxis, 

totalidade, trabalho, contradição e mediação, com o propósito de nortear a 

análise interpretativa das observações sobre o fenômeno estudado. 

As referidas categorias de análise foram estabelecidas, a partir da 

constatação de sua regularidade em posicionamentos dos/as estudantes 

participantes nas distintas etapas da pesquisa, acerca da importância do 

conhecimento histórico para o desenvolvimento da cidadania e a autonomia; da 

utilização dos espaços não formais como complementares à educação formal e 

da necessidade ou não de práticas educativas criativas e inovadoras nos 

espaços educacionais, principalmente os formais, com vistas ao aprimoramento 

da aprendizagem histórica. 

Para tanto, buscou-se maior abrangência descritiva, explicativa e 

compreensiva do contexto observado, auferindo uma leitura corroborativa na 

identificação e compreensão de suas intertextualidades, polifonias e 

dialogismos, buscando adquirir os sentidos subliminares dos dados uma vez que 

nenhuma enunciação é vazia de subjetividades, valores e semiótica (BEZERRA, 

2005). 

Em complementação, utilizou-se de estratégias da pesquisa qualitativa na 

análise e mensuração dos dados coletados pelos respectivos questionários e 

diários de bordo, procedendo-se a análise interpretativa dos dados a partir da 

técnica da redução, exibição e conclusão/verificação, segundo Miles e 

Huberman (1994 apud GIL, 2008), pela qual realizou-se a categorização, a partir 

da seleção e simplificação dos dados para análise sistemática das semelhanças, 

diferenças e conexões na etapa de exibição/apresentação dos dados, para em 

seguida proceder à fase de significação, frequência/regularidade, padrões e 

explicações, que caracterizam a etapa prévia à sua validação ou justificação. 

Dessa forma, pretendeu-se uma trilha metodológica compatível com este 

estudo, ao alinhar-se com sua orientação teórica fundamentada nos princípios 

do materialismo histórico dialético, ao “enfatizar a dimensão histórica dos 

processos sociais [...] ao se proceder à interpretação dos fenômenos 

observados” (GIL, 2008, p.23). 
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Coadunam nesse empreendimento, as premissas da pedagogia histórico 

crítica (SAVIANI, 2019), pela qual se compreende que as coisas existem 

independentemente do pensamento, com o corolário: é a realidade que 

determina as ideias e não o contrário; A realidade é cognoscível, com o corolário: 

“o ato de conhecer é criativo não como produção do próprio objeto de 

conhecimento, mas como produção das categorias que permitam a reprodução, 

em pensamento, do objeto que se busca conhecer” (SAVIANI, 2019, p.58) 

Nesse sentido, sob o escopo do materialismo histórico dialético, a análise 

dos dados seguiu considerando as interações contextuais e epistemológicas, 

escutando e analisando os saberes trazidos pelos/as estudantes, perscrutando- 

os dialogicamente, tentando assim abstrair a “articulação ente a singularidade, a 

particularidade e a universalidade do real” (MASSON, 2012, p.9), com vistas à 

produção de uma síntese. 

 

 
Capitulo 7. [RE]PENSANDO A TRAJETÓRIA TRILHADA: REFLEXÕES 

CRÍTICAS SOBRE UM PASSEIO AO MUSEU 

Nesse capítulo, analisamos os resultados da pesquisa-ação que resultou 

da aplicação da sequência didática “Vamos ao museu!”. Está subdividido em 

cinco seções: na primeira, analisamos os dados auferidos pelo questionário I, 

semiestruturado, composto de 13 questões com possibilidades de justificação 

das respostas. Na segunda seção, intitulada “Espaços não formais de educação: 

experiências anteriores e expectativas dos estudantes”, debruça-se sobre as 

respostas a duas questões abertas colocadas no questionário I e nos diários de 

bordo. Na terceira seção, “Concepções históricas iniciais”, analisaremos as 

pontuações anotadas nos diários de bordo e durante o processo de observação 

participante, durante a visita ao museu e nas rodas de conversa. Na quarta 

seção, “Visita ao museu, Roda de conversa e Vídeo documentário: percepções 

de estudantes e pesquisadores sobre o processo de aprendizagem” 

divagaremos sobre a apreensão, a compreensão e a síntese propriamente dita 

do estudo. Na quinta e última seção desse capítulo, analisaremos as respostas 

do Questionário II, semiestruturado, constituído de 15 questões, também com 

possibilidades de justificação de respostas, e apontaremos as propostas de 
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reconstrução da Sequência Didática, a partir das observações e colocações 

dos/as estudantes participantes, como dado gerado pela validação da SD na 

etapa final do processo da pesquisa. 

Pretendeu-se conferir a relevância da aplicação da sequência didática, com 

a proposta de parceria entre o museu histórico e o ensino de história na EPT, 

com vista ao aprimoramento da aprendizagem histórica. 

Vale destacar que o desenvolvimento desse estudo foi consideravelmente 

afetado pelo contexto pandêmico (COVID-19), visto que parte do processo foi 

desenvolvida no formato remoto. 

As visitas foram agendadas e desmarcadas algumas vezes, causando certa 

insegurança e ansiedade tanto nos/as estudantes participantes quanto na 

pesquisadora. A convidada para a roda de conversa, sendo idosa diante de uma 

pandemia que a colocava em grupo de risco, não aceitou se apresentar 

presencialmente. 

A crise econômica, agravada pelo contexto pandêmico, causou dificuldades 

financeiras aos estudantes, impedindo-os de participar de encontros, limitando 

assim a participação efetiva de todos/as. Um dos estudantes precisou abandonar 

os estudos, por necessidade de trabalhar, faltando a visita ao museu, e outro não 

respondeu ao questionário 2, no formato digital, por falta de celular e de acesso 

à internet. A limitação com relação ao acesso a internet foi o motivo alegado pela 

maioria de estudantes que se ausentaram de algumas reuniões e etapas virtuais 

da pesquisa. 

Esse contexto foi também afetado pelo desmantelamento do transporte 

público coletivo no município, com a falência de uma empresa, redução do 

número de linhas e de ônibus, paralisações grevistas dos funcionários de outras 

empresas etc. Causando faltas constantes dos/as estudantes à escola, 

abandono e adesão forçada ao estudo no formato híbrido. Muitos discentes iam 

à escola apenas para pegar e devolver atividades avaliativas. Essa situação 

perdurou por todo o ano letivo de 2021, sendo recentemente resolvida depois de 

muitas negociações com o gestor público municipal, maio de 2022. 
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7.1 Espaços Não Formais de Educação: experiências anteriores e 
expectativas dos estudantes 

 
 

A análise das respostas ao problema de pesquisa “A visita ao acervo do 

museu CENDOMA/FIGAM, como espaço não formal de aprendizagem, pode 

contribuir para o desenvolvimento da consciência histórica de estudantes da 

EPT?”, em consonância à hipótese de pesquisa : “Os espaços não formais de 

educação são lugares com potencialidade multidisciplinar e emancipatória, 

fundamentais ao processo formativo dos estudantes da EPT”, nos indicou, que 

dentre as respostas dos/as estudantes participantes, destacavam-se 

posicionamentos indicativos de validação desse estudo, através de seu 

agrupamento em categorias dicotômicas e uma imparcialidade: favorável, 

desfavorável e neutro, seguindo os critérios de único princípio de classificação, 

exaustão e exclusividade mútua das categorias, de acordo com Gil (2008). 

Nesta síntese, o total de 100% dos participantes (Tabela 01) afirmaram que 

a visita ao Museu foi uma experiência enriquecedora, que facilita a compreensão 

dos conhecimentos, que esclarecem o entendimento e permitem a autonomia 

do/a estudante em questões sociais e políticas. 

Tabela 01. Resultado da análise da questão 04 do questionário 01 “Qual a sua opinião sobre a 
contribuição que estes espaços podem dar para o aprimoramento da formação dos estudantes 
da EPT?” 

 

Categorias Resultado 

Favorável 19 

Desfavorável 0 

Neutro 0 

Fonte: Ivanice Ramos (2022) 

 
 
 

Compreende-se a partir da interpretação destas informações, ser muito 

produtiva a parceria entre os espaços formais de educação e os espaços não 

formais de educação, visto a ampla aceitação e apreciação por parte dos/as 

estudantes participantes deste estudo, conforme afirma Moran (2015), ao 

relacionar a prevalência no tempo, das escolas formais de ensino tradicional, em 

comparação com as escolas que adotam metodologias ativas, onde, as 
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primeiras situam-se no século passado, enquanto as outras, que investem em 

projetos pedagógicos atualizados, com metodologias atraentes, aplicando 

atividades complexas e desafiadoras, prevalecerão no médio prazo, com mérito 

em avaliações externas, reconhecimento e satisfação dos estudantes. 

Para a questão 2 (figura 10) a sondagem sobre experiência educativa em 

espaços não formais acompanhada pela escola indicou que a maioria dos/as 

estudantes já visitaram algum espaço não formal de educação. As fábricas e 

centros históricos foram os espaços mais visitados. Entretanto, as experiências 

educativas em fábricas, deve-se ao fato destes/as cursarem educação 

profissional. Quanto aos museus, apenas cinco estudantes afirmaram ter essa 

experiência. Isto indica que, ao conhecer o potencial educativo dos espaços não 

formais, geralmente, o indivíduo é estimulado a buscar por novas experiências, 

dado o sucesso da visita anterior e assim sucessivamente, ao logo de toda a 

vida, seja na formação profissional ou para o lazer, conforme declarado por uma 

das estudantes participantes, que depois da participação na pesquisa, quer 

conhecer outros museus, se envolver com eventos educativos pela cidade. 

Figura 10: Síntese das respostas da questão 02 (questionário 01) referente a experiência 
educativa em espaços não formais. 

 

Fonte: Ivanice Ramos (2022) 

 
 

 
Esse resultado foi previamente presumido, pela observação dos 

comportamentos, entusiasmo, curiosidade e diálogos durante a visita ao museu 

CENDOMA/FIGAM. Posteriormente, confirmado pelas declarações dos/as 

estudantes participantes dos questionários e roda de conversa bem como 
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opiniões expressas nos diários de bordo. O baixo quantitativo de estudantes que 

já visitaram os museus retrata que esses espaços não formais, como os museus, 

precisam ser divulgados e explorados. Esse resultado mostra que no Brasil, não 

temos uma cultura museal. 

Como resultado da análise, complementando os resultados da questão 

número um relativa à validação da proposta, agrupando-se as respostas para a 

questão cinco nas categorias favorável e desfavorável, sobre a possibilidade de 

a escola atrelar suas programações ao contexto social, político e cultural dos 

espaços das cidades para aprimorar o processo de ensino e aprendizagem, a 

grande maioria dos/as estudantes participantes do estudo, concordam. Apenas 

um, dos 19 participantes se posicionou com certa insegurança, assinalando a 

opção talvez, conforme Tabela 02. 

Tabela 02. Resultado da análise da questão 05 do questionário 01 “Você gostaria de conciliar os 
conhecimentos clássicos escolares com os debates e abordagens dos espaços não formais de 
educação?” 

 

Categorias Resultado 

Favorável 18 

Desfavorável 0 

Neutro 1 

Fonte: Ivanice Ramos (2022) 

 

 
Abstrai-se dessa análise, a necessidade de reformulação das práticas de 

ensino adotadas na rotina escolar, consideradas ultrapassadas, com vistas a 

alcançar maior participação e melhor desempenho dos/as estudantes. Nessa 

linha, Moran (1999, p.1), assegura que, “Ensinar e aprender exigem hoje muito 

mais flexibilidade espaço temporal, pessoal e de grupo, menos conteúdos fixos 

e processos mais abertos de pesquisa e de comunicação”. 

A análise sobre os dados obtidos para a questão de número 6 (figura 11), 

sondados quanto ao interesse pela conciliação entre conhecimentos clássicos e 

os debates e eventos promovidos pelos espaços não formais de educação, 15 

estudantes apoiam a ideia. Observa-se que a aplicação de estratégias 

diversificadas, junto a abordagem formal, é aprovada pela grande maioria, 

podendo funcionar como um estímulo. Conciliando teoria e prática. 
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Figura 11: Síntese das respostas da questão 06 (questionário I) referente ao interesse pela 
conciliação entre conhecimentos clássicos e os debates e eventos promovidos pelos espaços 
não formais de educação. 

 

 
Fonte: Ivanice Ramos (2022) 

 
 
 

De acordo com a questão anterior, sobre a parceria entre esses espaços 

educativos, constatou-se que faltam iniciativas por parte das instituições 

educacionais e dos/as professores/as por novas abordagens, métodos e 

estratégias criativas que colaborem para o melhor engajamento e desempenho 

dos/as estudantes no processo de aprendizagem e construção do conhecimento, 

visto que é papel do/a professor/a colaborar para tal empreendimento, bem como 

é dever do Estado, financiar. 

Quanto à análise da questão aberta de número 7 (figura 12) sobre as 

perspectivas em relação à visita ao museu, 15 estudantes declararam interesse 

por mais conhecimentos. Percebe-se pela regularidade com que esta categoria 

foi citada, que uma das partes do processo educacional, está disponível, tem 

percepção da importância do conhecimento para sua vida profissional. Pode-se 

abstrair também, a necessidade de ressignificação e inovação nas práticas 

educativas, visto que para Zabala (1998) ao discorrer sobre a importância da 

atitude favorável na aplicação de práticas pedagógicas como sequências 

didáticas, e a obtenção de resultados positivos com engajamento dos/as 

estudantes, ressalta que 

A motivação para a aprendizagem não decorre da sequência em si 
mesma [...] O fato de que seja mais ou menos interessante dependerá 
da forma e das características da exposição. A maneira de fazê-la, o tipo 
relações e cumplicidades que se estabelecem entre professor e aluno, 
os exemplos, a empatia e o grau de comunicação são as cartas de que 
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o professor pode dispor numa sequência deste tipo, para fomentar o 
interesse pela aprendizagem (ZABALA, 2008, p.65). 

 

 
De acordo com os dados obtidos em relação a questão de número 8, 

constatou-se que, praticamente metade dos estudantes (9) participantes deste 

estudo desconheciam a existência do museu CENDOMA/FIGAM, um espaço 

disponível para a comunidade acadêmica e o púbico em geral desde 2013, 

localizado no centro da cidade, muito próximo da central de abastecimento. 

Apenas sete dos/as participantes tomaram conhecimento da existência do 

museu pelos professores das séries anteriores, em outras escolas. Esse dado 

reflete a realidade da escola pública, com a permanência de práticas educativas 

isoladas, desinteressantes, tradicionais, bancárias. 

 
 
 

Figura 12: Síntese das respostas da questão 07 (questionário I) referente as expectativas em 

relação à visita ao museu. 
 

Fonte: Ivanice Ramos (2022) 

 

 
Confere-se, pois, que a escola anda na “contra mão” da cidade, isolada dos 

eventos sócio culturais. A escola é uma parte no todo da cidade, seu 

desempenho está intrinsecamente relacionado aos interesses desse todo. A 

quem interessa seu isolamento, seu fracasso? 

Para a questão de número 9, dissertativa, procedeu-se o processo de 

categorização e triangulação das respostas sobre experiências anteriores em 
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espaços não formais de educação (ENFE), constatando-se que apenas 25% dos 

participantes nunca participaram de atividades educativas extra escolares em 

ENFE. Enquanto os demais 75% já vivenciaram aprendizagens educativas 

significativas fora da escola, declaram o resultado proveitoso da experiência e a 

recomendam. 

Na mesma proporção, a análise das respostas à questão de número 10 

(figura 13), sobre conhecer a história do município de Alagoinhas-Ba, quase 50% 

dos/as participantes declaram que nunca tinham escutado falar do impacto do 

regime militar sobre a história da sociedade alagoinhense. Numa evidente 

demonstração de práticas educativas tradicionais, baseadas apenas no livro 

didático e isolamento cultural da escola, demonstrando não existir uma análise 

histórica relacionando a abrangência dos fenômenos. Aproximando a 

contextualização histórica para a realidade dos/as estudantes, a partir da análise 

da história local, de seu contexto, para o mais amplo, num movimento de 

compreensão das contradições por mediações afim de compreender a 

totalidade, entendida segundo Konder (1981, p.36), como uma “visão de 

conjunto que permite ao homem descobrir a estrutura significativa da realidade 

com que se defronta, numa situação dada”. 

Figura 13: Síntese das respostas da questão 10 (questionário I) referente ao conhecimento 
quanto a se conheciam a história do município de Alagoinhas e de sua atuação no contexto da 
ditadura civil militar no Brasil. 

 

 
Fonte: Ivanice Ramos (2022) 
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Para provocar a reflexão, questionou-se sobre as mazelas da ditadura civil 

militar, expressa na questão de número 11, onde, quase a metade dos/as 

estudantes demonstraram repulsa e indignação pela violência aplicada aos não 

apreciadores da causa, aos opositores do regime. Entretanto, ainda foram 

apontados dois aspectos positivos sobre o regime militar, o crescimento 

econômico e baixa criminalidade. Dois mitos divulgados pelo regime e que foram 

discutidos e esclarecidos durante a segunda roda de conversa. 

Através de uma abordagem dialética, buscou-se “discernir o verdadeiro do 

falso” (GADOTTI, 1997) pontuando a contextualização histórica dos dois 

momentos, relacionando fatos característicos do contexto ditatorial e da 

conjuntura política e econômica atual, suas contradições. Suscitou-se o 

questionamento e a abstração acerca da prática criminosa de divulgar 

informações falsas, as fake news, em alusão ao controle da imprensa através 

censura utilizada como estratégia de silenciamento e perseguição político 

ideológica. Instigou-se a análise sobre promoção de estratégias de dominação e 

alienação política ideológica através do patriotismo pelo uso de símbolos 

nacionais, da religião, da família etc. Notou-se que os/as estudantes se 

surpreenderam com as semelhanças de atitudes políticas inerentes aos dois 

contextos. Apenas dois estudantes citaram os dois aspectos considerados por 

eles como positivos. 

Na prerrogativa de conhecer a opinião dos/as estudantes participantes sobre 

a proposta deste estudo, foi-lhes consultado então, em oportunidade posterior à 

visita ao museu, sobre experiências educativas em museus ou outros espaços não 

formais de educação, anteriores a esta. Pretendeu-se avaliar o grau de satisfação 

e aprovação com este estudo, e, aproveitando a oportunidade, suscitar a análise 

comparativa com experiências anteriores, visando sua relevância e 

recomendação. 

Nesse sentido, sabe-se que experiências familiares, particulares, em 

espaços da cidade, sempre são apreciadas pelas pessoas, em qualquer idade, 

mas nem todas as pessoas, vivem experiências educativas em espaços não 

formais. Seja por condicionamentos econômicos, distâncias, inexistência, ou 

outro motivo qualquer. Desta feita, realizou-se esse estudo, como já foi dito, 

motivada por experiências educativas próprias, acreditando no potencial 
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educativo dos ENFE por poder proporcionar uma aprendizagem colaborativa, 

compartilhada. Tornando a aprendizagem de fato, significativa5. De acordo com 

a tabela abaixo (tabela 03), demonstrando a unanimidade da aprovação, 

confirmou-se a necessidade de transformação das práticas educativas 

tradicionais nas escolas. 

Tabela 03. Resultado da análise da questão 9 do questionário 2 “Sobre experiências educativas 
em ENFE, e sua contribuição para a aprendizagem” 

 

Categorias Resultado 

Significativa 19 

Irrelevante 0 

Fonte: elaborado por Ivanice Ramos (2022) 

 

 

Percebeu-se, então, que a ideia agradou a maioria, mesmo os que já tinham 

conhecido um museu. Segue abaixo, algumas das citações dos/as estudantes 

participantes, atestando a veracidade da síntese apresentada. 

“Sim, foi extremamente positivo, visitei três museus históricos em Salvador e foi 
importante pra entender um grande contexto histórico que ali aconteceu” (E. O. 
N., 2021) 

“Sim, gostei muito porque tive uma experiência de ensino que não estava 
acostumado a ter” (J. S. A., 2021) 

“Sim. O resultado foi muito positivo, consegui aprender e compreender de forma 
mais rápida” (J. S. D., 2021) 

“Sim, projetos do município, fez bem na minha aprendizagem” (J. V. S. S., 2021) 

“Sim, no Centro de Cultura, mas foi em outro colégio. Também visitei os pontos 
históricos em Salvador” (I. P. S., 2021) 

“Sim, quando estudava em escola particular os alunos iam anualmente ao 
museu, ou mensalmente a uma fazenda. Era muito divertido aprender daquela 
forma, porque sempre estávamos curiosos para saber o que faríamos, 
consequentemente, mais atentos.” (C. H. C. R., 2021) 

“Sim, experiência muito positiva e enriquecedora” (G. C. A., 2021) 

“Sim, achei relevante participar da experiência. Foi bastante positivo, pois só fez 
agregar conhecimento” (J. E. S. D., 2021) 

 
 
 

5 Aprendizagem significativa é um processo em que há a interação entre conhecimentos prévios e 
conhecimentos novos, de maneira não literal e não arbitrária. Ausubel, David Paul (1963) 
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“Só a visita ao museu. Foi ótimo ver a luta que o nosso povo travou e conhecer 
mais a história de nossa cidade” (L. S. S., 2021) 

Sim. Muito bom teve seus pontos positivos e negativos. Porém todos 
convertidos em conhecimento. (C. A. F. D., 2021) 

Confere-se pois, que dentre os 19 estudantes participantes, doze já tinham 

experiências em ENFE e declararam a satisfação e benefícios da vivência para 

a aprendizagem. Dois afirmaram ter a experiência, mas não declararam onde foi 

e como foi. Enquanto cinco não tinham realizado esse tipo de experiência, 

declarando em outros momentos/etapas do estudo, como nas anotações nos 

diários de bordo, sua aprovação. 

Com relação aos aspectos negativos mencionados pela estudante 

participante “C. A. F. D”, foi mencionado que considerou como negativos os 

entraves provocados pelo contexto pandêmico, e o não retorno ao museu, que 

até o momento, está fechado para visitação. 

Essa análise reporta à concepção de um processo de ensino aprendizagem 

pautado pela valorização dos saberes trazidos pelo/a estudante, na atuação 

docente e na história dos indivíduos envolvidos no processo, dessa forma, para 

Ausubel (1963, apud Fernandes, 2011), autor dessa teoria, resulta dessa 

interação, uma aprendizagem significativa. 

Desta feita, apreende-se que a grande maioria dos/as estudantes 

apreciaram sobremaneira a experiência educativa em museus. 

 

 
7.2 Concepções Históricas Iniciais dos/as Estudantes 

 
 

Para Marx e Engels, a História é um processo dinâmico, dialético, no qual 

cada realidade social traz dentro de si o princípio de sua própria contradição, o 

que gera a transformação constante da história (BORGES, 1994). Baseando-se 

nessa conceituação de história, procurou-se analisar as respostas indicadas 

pelos/as estudantes participantes para a seguinte pergunta: Você considera o 

conhecimento histórico importante para formação de um/a cidadão/ã profissional 

atuante na sociedade? Justifique. 
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Entre as respostas relacionadas à compreensão da ciência histórica como 

fator de formação cidadão/ã para transformação da sociedade, demonstrando 

entendimento da questão, selecionou-se apenas quatro. As demais respostas, 

apenas associam o conhecimento histórico à formação individual. Nota-se uma 

certa falta de amadurecimento, de argumentação, leitura interpretativa na 

elaboração destas e de outras respostas e anotações. Observou-se que a 

maioria dos/as estudantes não se posicionam como sujeitos da história, embora 

o sejam. E, talvez desconheçam que a falta de engajamento, é também um ato 

político. Desta feita, fica o questionamento sobre que concepção de história 

permeia o ensino de história no CETEP/LNAB? O que é ensinado, como é 

ensinado, para quê, por quê? 

Estas citações abaixo, são as únicas que denotam alguma compreensão 

sobre a importância do conhecimento histórico, conforme mencionado 

anteriormente: 

 

“Sim. Muito importante, pois provoca a reflexão e a participação na sociedade.” 
(G. C. A., 2021) 

 

“Sim. Pois o conhecimento histórico faz com que o indivíduo adquira informações 
sobre o que foi necessário ser feito para a sociedade está como os dias de hoje 
e o que os antigos cidadãos passaram para que o sistema social se tornasse 
"Justo".” (J. S. D., 2021) 

“Sim. A história está presente na nossa vida, com ela podemos entender as lutas 
e a evolução da sociedade ao longo dos tempos.” (E. O. N., 2021) 

 
 

“Sim, muitas coisas que acontecem na sociedade atual já aconteceu antes, a 
história nos ajuda a ver e a aprender como não cometer os mesmos erros, e a 
saber como lidar com o futuro.” (C. H. C. R. 2021) 

 
 

Entretanto, a análise sobre todas as 19 respostas à referida questão, nos 

permite perceber que os/as estudantes participantes atribuem certo grau de 

importância ao conhecimento histórico, que a participação no estudo, não foi 

uma escolha aleatória, mas impulsionada pela curiosidade de conhecer. 

Conhecer o museu. Conhecer a história de Alagoinhas. O conhecimento 

transforma, desperta reflexões, inter-relações de conceitos, abstrações. Síntese. 

Alguns trechos abaixo destacam essa percepção, ainda em resposta 



95 
 

 

ao questionamento “Você considera o conhecimento histórico importante para 

formação de um/a cidadão/ã profissional atuante na sociedade? Justifique”. 

“Sim. De fato todas as experiências vivenciadas neste aspecto traz uma grande 
bagagem de conhecimento, tornando o cidadão um formador de opiniões.” (J. E. 
S. D.,2021) 

“Sim. Esses conhecimentos históricos são relevantes para obtermos um 
pensamento crítico das situações passadas bem como saber compartilhar as 
diversas situações passadas com as atuais. Além de que o conhecimento é 
sempre valioso.” (C. A. F. D., 2021) 

“Sim, pois ele é sempre o fundamental para o ser humano.” (D. S. N., 2021) 

“Sim! Conhecimento muito importante, cultura, ensinamentos” (G. P. S., 2021) 

“Sim. Porque com isso adquirimos mais conhecimento da história da nossa 
cidade e das mulheres que lutaram na ditadura” (G. C. S. S., 2021) 

“Sim, história também é ciências” (J. N. A. C., 2021) 

“Sim pois o conhecimento é tudo, enriquece a alma sem contar que no futuro 
precisamos saber de tudo um pouco.” (R. N. L., 2021) 

 
 

Na mesma direção, ao analisar as anotações coletadas nos diários de bordo, 

notou-se a ênfase nas informações sobre a história de Alagoinhas, o 

desempenho profissional de algumas mulheres e sobre os objetos expostos, 

mencionadas no percurso da visita. Permitindo-nos elencar para a reconstrução 

da SD, outras possibilidades de categorias de conteúdo, como história local, 

empoderamento feminino, trabalho, patrimônio, memória, identidade. 

Segue algumas das citações que justificam a análise acima: 

 
“Defender o trem, nossa casa, nossa história e identidade cultural” (J. L. S., 2021) 

“A estrada de ferro da Bahia ao São Francisco (EFBSF), Foi uma ferrovia que 
conectou a cidade de Salvador à Alagoinhas [...] A primeira a ser construída na 
Bahia e a quarta, no Brasil” (J. L. S., 2021) 

“O fumo na década de 30 saía com destino a Alemanha. Alagoinhas x Alemanha” 
(G. C.S.S., 2021) 

“Alagoinhas exportava fumo para a Alemanha, década de 30” (C. H. C. R. ,2021) 

“A estação de Alagoinhas passa por Sergipe, é ponto de entroncamento. O maior 
do Nordeste” (G. C. S. S., 2021) 
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Outrossim, apreende-se ainda, na análise dessas citações, que o processo 

de ensino/aprendizagem histórica desempenhada em percursos formativos 

anteriores, desses estudantes, deixou brechas, visto que, na fase do ensino 

médio, desconhecem a história de sua cidade. Entretanto, pode-se partir dessa 

análise para uma auto avaliação, tanto por parte do/a pesquisador/a, se ele/ela 

for o/a professora de história da turma, quanto dos/as estudantes participantes, 

afinal aprende-se e transforma-se, sobretudo pela pesquisa. 

Numa outra perspectiva, pode-se reverter o processo e buscar uma 

abordagem sobre a história local ou cultural. Focar nos processos de 

desenvolvimento econômico da cidade, interpretando suas contradições, 

favorecendo a aprendizagem histórica. 

Também, pela apreciação e conhecimento sobre o patrimônio memorial, 

buscar a formação identitária, pela via do sentimento de pertencimento, 

situando-se na história. Pois, percebe-se em todos os diários recolhidos, uma 

ênfase na posição de destaque da cidade. Um certo orgulho para uns, e um 

pesar para outros. Ao perceber que houve uma regressão econômica que se 

estendeu por um longo período. E por seu crescimento atual não favorecer a 

todos/as os/as cidadãos/ãs. Conforme observa-se nas citações abaixo: 

“Conhecer toda essa história foi uma experiência incrível, que só melhorou meu 
nível de conhecimento” (C. A. F. D., 2021) 

“[...]toda a trajetória de nossa cidade, consegui ver bem de perto toda mudança 
que nossa cidade sofreu” (L. S. S., 2021) 

 
 

Para a análise dos dados referentes aos diários de bordo, apenas 9 dos 20 

diários distribuídos, foram devolvidos. Seu preenchimento se deu basicamente 

com a transcrição de dados da história de Alagoinhas-Ba, detalhes sobre a 

história das estações ferroviárias e descrição das plaquinhas sobre os objetos 

da exposição demonstrando pouca habilidade em formular sínteses, 

argumentos, questionamentos. 

É muito provável que isto seja resultado da inexperiência dos/as estudantes 

participantes em atividades de pesquisa e em visitas de lazer a esse tipo de 

lugar, visto que historicamente, a prática de visitação de museus é mais 

desenvolvida pelas classes com melhor poder aquisitivo. Mesmo considerando 
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que alguns desses espaços são de acesso gratuito para estudantes e que o 

acesso para alguns museus seja de baixo custo. As pessoas das classes menos 

favorecidas não se sentem acolhidas, sentem-se muitas vezes limitadas por falta 

de informação e imposição de sua pouca condição financeira. Portanto, 

considera-se como uma alternativa, favorecer essa complementação educativa 

através de projetos colaborativos empreendidos pelas escolas públicas. 

Entre as descrições, os/as estudantes teceram comentários produtivos e 

valiosos sobre as impressões que tiveram no museu e o aproveitamento da 

experiência. Nestas anotações são pontuados a relevância da experiência 

museal, considerada enriquecedora, incrível, e do quanto esse tipo de prática, 

de oportunidade educativa, pode favorecer a aprendizagem histórica. Indicou 

também o interesse em participar de outros projetos pela cidade e dentro da 

escola. 

Isto posto, sugere-se a aplicabilidade da SD por outros professores/as e 

estudantes de Alagoinhas e região, para que assim, possam conhecer, valorizar, 

explorar e aprender sobre a história, a luta, a cultura a e memória, de seus 

ancestrais ali resguardados. 

7.3 Visita ao Museu, Roda de Conversa e Vídeo Documentário: percepções 

de estudantes e pesquisadora sobre o processo de aprendizagem 

 
 

Na roda de conversa, ocorrida dentro do museu, foi notado que os/as 

estudantes mais experientes, da modalidade EJA, sentiram-se muito à vontade, 

se expressaram, questionaram sobre o desenvolvimento econômico da cidade 

em torno da ferrovia, sobre outras atividades praticadas no primeiro povoado 

originário da cidade, como os trapiches de fumo, a produção de laranjas, mas 

principalmente sobre os movimentos gerados pelos trens, as cargas, os 

passageiros, a ligação com a capital do estado, Salvador, e com a cidade de 

Aramari, que não embarcou na evolução econômica trazida para Alagoinhas 

pelos trilhos da ferrovia. Foram feitas comparações, que sinalizaram um 

sentimento de pertencimento, de orgulho em relação à cidade vizinha. Conforme 

pode-se conferir na citação abaixo: 
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“Eu achei a pesquisa foi um passo a mais para o conhecimento. Adorei muito 
conhecer a história de como começou a ferrovia aqui em Alagoinhas e como era 
importante para a região.” (I. P. S., 2021) 

 
 

Muito foi falado sobre a história e a memória daquela época. Os/as 

espectadores/as ficaram fascinados escutando aquelas narrativas... 

Demonstraram que desconheciam quase tudo, alguns chegaram a declarar que 

não sabiam do deslocamento do primeiro povoado do entorno da igreja 

inacabada no bairro de Alagoinhas Velha, para as aproximações da estação 

ferroviária São Francisco. Desconheciam a localização e existência de outros 

prédios da cidade que no passado foram estações ferroviárias e hoje 

desenvolvem outras funções no espaço urbano. 

Embora a abordagem sobre a história do município tenha sido muito 

agradável, bastante contributiva para um estudo da história local, não 

correspondeu ao compromisso firmado anteriormente, com a convidada para a 

roda de conversa. Pois, foi solicitado para tratar sobre o contexto da ditadura civil 

militar de 1964 em Alagoinhas, destacando sobre a atuação dos ferroviários em 

mobilizações contra o regime, a atuação de mulheres que colaboraram naquele 

movimento em prol da redemocratização do país. Talvez esse desvio de rumo 

da conversa, constitua mais uma possibilidade de análise histórica do contexto 

e da apresentação estética da exposição. 

Outrossim, aguardou-se para que durante a próxima roda de conversa, 

programada para ocorrer logo após as visitas, fosse o momento certo para essa 

prosa, que não ocorreu nos moldes que planejamos. 

Observou-se durante a roda de conversa, que uma concepção tradicional 

de história emergiu da fala da palestrante, mesmo que o objetivo proposto para 

essa apresentação indicasse a autora que um tema voltado para uma história 

problematizadora, focado no tema, devesse ser abordado. Essa concepção 

tradicional de história acabou por ser registrado pelos estudantes participantes 

da SD, quando convidados a anotar questões e informações que julgassem 

importante dessas experiências formativas, conforme citação abaixo, 

“Foi muito bom fazer essa pesquisa, a minha opinião é que gostei muito. O 
museu é lindo demais. Há exposição de arte, obras. Lindo, que reflete sobre 
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sentimentos. Quando deparamos com cada obra de arte, ajuda na 
aprendizagem. Lembranças. O museu é um espaço entre ciência, cultura e 
sociedade. Esculturas, desenhos, móveis, instrumentos, arquitetura e entre 
outros” (J. L. S., 2021) 

 
 

Desta feita, aproveitou-se a oportunidade oferecida pela segunda roda de 

conversa, esta, no formato online, para se discutir sobre a exposição museal, foi 

suscitada a reflexão sobre a exposição trazendo à tona, situações ocorridas 

durante a visita, estimulando a narrativa histórica, a importância da memória, do 

museu, do patrimônio histórico e seu papel para a sociedade atual. 

Conforme foi observado que os/as estudantes participantes não 

mencionaram sobre o recorte histórico do período da ditadura civil militar, como 

foi abordado em oportunidade anterior a visita, exibiu-se imagens e informações 

relacionadas ao referido contexto, pontuando a sua ocorrência também em 

Alagoinhas. Neste momento, ao serem abordados, os/as estudantes sinalizaram 

entendimento e indignação. Nenhum dos/as estudantes participantes conheciam 

sobre as mobilizações ocorridas em Alagoinhas, contra a ditadura. Conseguiram 

associar os episódios de perseguição e violência representados nas imagens 

comparando com situações violentas que estão ocorrendo na atualidade, pelo 

Brasil e pelo mundo, em circunstâncias políticas bastante semelhantes, como 

valorização do militarismo para resolução dos problemas sociais, 

conservadorismos, nacionalismo e autoritarismo. 

Considerando o museu como um espaço de construção da história e da 

memória de Alagoinhas, foi percebido que os artefatos e demais vestígios sobre 

o passado da cidade privilegiam uma histórica tradicional, linear, cronológica. 

Nota-se por exemplo, a ausência de uma história de vida dos trabalhadores e 

trabalhadoras. Do seu cotidiano, suas dificuldades. Essas temáticas sobre as 

classes trabalhadoras não são muito exploradas no museu. Sugere-se, pois a 

alternativa de se trabalhar os silêncios, por outras vias, buscar a compreensão e 

apreensão dos fatos omitidos, porque são omitidos, qual a pretensão. 

Destaca-se, porém, uma ênfase na história política das elites. Como 

conhecer o todo dessa sociedade, dessa história de Alagoinhas, sem o 

conhecimento das partes que atuaram nesse processo? Por quais processos a 
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sociedade alagoinhense passou e não está representada na exposição? De que 

processos históricos resultou a sociedade que temos hoje? 

Seria interessante que os modos de vida, experiências e processos 

vivenciados pela classe trabalhadora fossem mais destacados e valorizados. 

Entretanto, alguns espaços e exposições privilegiam personalidades das classes 

sociais mais abastadas, como a sala com a exposição das louças e móveis da 

família do coronel Santinho, do Riacho da Guia. Aqui cabe destacar trecho do 

relato de uma estudante sobre estes espaços e confirmando a síntese proposta: 

“Ver essas louças de tantos anos, quadros pintados, móveis rústicos, histórias 
de como eram feitos os jornais, saber que existe discos de vinil, poesias, fotos 
de vários ângulos de nossa cidade, parte que me deixou encantada foi ver aquela 
cadeira de dentistas, aquela máquina de esterilização” (C. A. F. D., 2021) 

 
 

Os museus estão para a sociedade, são espaços de memória coletiva, de 

patrimônio histórico cultural da humanidade. Lugar de conhecimentos, de 

aprendizagens significativas. No passado, como na atualidade, foram e estão 

sendo apropriados para fins que perpassam a dominação e a alienação política 

e ideológica. De modo que se faz necessário perante a sua utilização como 

complemento educacional, uma leitura crítica sobre suas exposições e 

apresentações. 

Nessa linha, de acordo com Rüsen (2012), sobre a didática dos museus 

históricos, corre-se constantemente o risco de perpetuarem ideologias 

dominantes através da mensagem mediada pelo museu. Políticos e cientistas, 

em suas proposições modernizadoras, instrumentalizam os museus, se 

apropriam da função estética e impõem valores e comportamentos. 

Impossibilitando ou interferindo no processo de construção da identidade 

histórica. O museu passa a representar “o que os políticos querem e os cientistas 

pensam” (RÜSEN, 2012, p.156). O mais, não importa. 

Desta feita, observou-se que a abordagem empregada na condução da 

visita, bem como a exposição em si, perpassa por um posicionamento que 

prioriza o resguardo e a valorização do patrimônio e da memória coletiva, 

favorecendo assim, o sentimento de pertença, mas se furta a um posicionamento 

crítico dos fatos ali representados. 
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Não fossem outras etapas da pesquisa, como a exposição das imagens 

representativas do contexto histórico da ditadura civil militar e do vídeo 

documentário apresentado aos estudantes participantes e depois debatidos em 

roda de conversa, a exposição em si, não aborda a temática. Exigindo, para 

tanto, outras leituras, que possibilitem a análise de suas complexidades, sua 

historicidade. 

Ilustra muito bem a história tradicional, priorizando destaques para figuras 

de renome dentro da sociedade alagoinhense. Situação um tanto contraditória, 

pois, tratando-se de um espaço originário de mobilizações operárias, o acervo 

apresenta muitos objetos utilizados pelos operários, mas a ênfase da explanação 

empregada na exposição privilegia justamente o outro polo da situação, as elites. 

Uma característica que não é específica desse museu, é um condicionante 

histórico da maioria dos museus, desde sua origem. 

Há na exposição materiais que dizem respeito aos/as trabalhadores/as de 

Alagoinhas, mas não é feita uma apresentação de destaque para esses 

materiais, como àqueles que ressaltam as elites. Como a exposição das louças 

e móveis de uma determinada família, gabinete dentário, um piano, uma prensa 

tipográfica, fotografias de personalidades... Ressalta sua função estética. Nesse 

sentido, segundo Rüsen (2012), 

As consequências de uma tal estética subversiva são problemáticas: lá, 
onde identidade histórica se forma nas mais profundas camadas do 
sentimento dos sujeitos ou onde está ancorada, ela perde disposições 
fundamentais para orientação política e reflexão racional (p.157). 

 

 
A participação e entusiasmo dos/das estudantes pela contextualização 

histórica foi surpreendente, demonstrando apreciação, curiosidade sobre a 

história da cidade. O prazer em estar compartilhando saberes, dúvidas, 

conhecendo a memória ali representada, ficou estampado o interesse pela futura 

reabertura do museu e pelos comentários entre os/as estudantes de que 

voltariam e levariam os familiares e amigos para conhecer a FIGAM, que 

infelizmente, ainda encontra-se temporariamente fechada. 

Quanto à condução da visita pela educadora do museu, a função foi 

desempenhada com bastante maestria, conseguindo a atenção e a participação 



102 
 

 

interativa de todos/as os/as estudantes em suas explanações, respondendo à 

indagações, despertando o interesse de forma entusiástica e descontraída. 

Todo o acervo exposto foi detalhadamente apresentado, tendo suas origens 

e funções esclarecidas. A educadora administrou a apresentação de modo que 

deixou um tempo para que os/as estudantes explorassem individualmente as 

imagens e objetos expostos. Entretanto, o envolvimento com a exposição 

prendeu de tal forma a atenção dos/as estudantes, que, a visita programada para 

durar uma hora, estendeu-se para duas horas. 

A partir dessa experiência histórica e lúdica com o acervo do museu 

CENDOMA/FIGAM, constatou-se a potencial contribuição que este espaço não 

formal de educação oferece para a formação da consciência histórica dos/as 

estudantes participantes, ao favorecer a compreensão acerca do conhecimento 

histórico pela contextualização e da construção de narrativas a partir do 

favorecimento da sua aprendizagem e reflexão histórica. 

Vale destacar que CENDOMA/FIGAM, é o único museu da cidade de 

Alagoinhas e região, num raio de aproximadamente 100km de outros museus. A 

maioria deles localizados nos grandes centros urbanos, impossibilitando muitas 

vezes o acesso a estudantes que residem no interior do estado, interferindo em 

sua colaboração para o processo de aprendizagem histórica e formação para a 

cidadania, visto que oferece a diversidade de inter-relações, pluralidade, 

percepções, o compartilhamento da experiência entre iguais, enfim, a riqueza de 

conhecimentos e emoções que a ida ao museu proporciona. 

Nessa direção, busca-se integrá-lo ao contexto das práticas educativas, 

escolares ou não, tendo em vista, além de sua função social, as possibilidades 

de contribuir para uma formação emancipada dos/as pessoas que o visitam. 

A segunda roda de conversa, no formato online, configurou-se num 

momento de grande envolvimento dos oito estudantes que participaram. Por esta 

ocasião, todo o processo foi realizado num entrosamento entre os/as estudantes 

e a docente pesquisadora, quando trocou-se opiniões referentes à atual 

conjuntura política, visto que não há neutralidade em qualquer das partes 

envolvidas no processo de pesquisa, bem como alinha-se com a atuação definida 

pela técnica da observação participante, pois, esta técnica 
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[...] se realiza através do contato direto do pesquisador com o 
fenômeno observado para obter informações sobre a realidade 
dos atores sociais em seus próprios contextos. O observador, 
enquanto parte do contexto em observação, estabelece uma 
relação face a face com os observados. Nesse processo, ele, ao 
mesmo tempo, pode modificar e ser modificado (NETO. 2004, 
p.59). 

 

 
Os discursos e enunciados discorridos durante a roda de conversa, que 

durou em média 1h e 30 minutos, foi guiada por questões norteadoras (quadro 

2), a instigar a participação de todos/as. 

Notou-se que, para a primeira pergunta (quadro 03), oito dos 19 estudantes 

participantes negaram qualquer menção por seus professores de história sobre 

atuações e mobilizações operárias contra a ditadura em Alagoinhas. Para a 

segunda questão (quadro 03), dois dos estudantes falaram de filmes que já 

assistiram e que mostravam algumas cenas de tortura por parte dos militares, 

além de documentários na TV, mas não especificamente sobre Alagoinhas. 

Sobre a UNE, alguns já tinham alguma noção de sua existência, mas 

desconheciam também sua atuação política contra a ditadura. 

Analisando suas colocações, curiosidades relacionadas a aspectos 

corriqueiros, sem aprofundamento teórico, denota-se um perfil um tanto quanto 

“desconectado”, alheio ao contexto histórico, por parte de alguns dos/as 

estudantes do ensino médio integrado a EPT. Como se esta não fosse a sua 

história, não relacionando os sentidos daqueles eventos à realidade atual. De 

modo que se comprova o distanciamento entre as práticas educativas escolares 

e sua necessária contextualização e reflexão crítica. Pois, como são estudantes 

do ensino médio, de acordo com a grade curricular, o estudo do recorte histórico 

sobre a ditadura civil militar no Brasil, é indicado para ser abordado a partir do 8º 

ou 9º ano do ensino fundamental. 

Nessa tessitura, ressalta-se a necessidade de reflexão sobre a qualidade 

da educação pública no Brasil. A necessidade de se questionar a práxis sobre 

que tipo educação é idealizado, que cidadão está sendo formado, que ensino de 

história tem sido ministrado na educação básica. 
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Desse modo, assegura-se pelos resultados, a importância de se buscar um 

ensino de história contextualizado, significativo, que provoque a reflexão e a 

construção da consciência histórica, pois para Rüsen, (2007, p.32) 

O saber histórico pode ser aproximado das crianças e dos jovens, como 

meio de sua orientação existencial, de diferentes maneiras. Eles podem 
ser manipulados para assumir atitudes políticas determinadas, com as 
quais se entregam incondicionalmente aos poderes dominantes. Essa 
vivência do saber histórico seria um fracasso estético. Inversamente, 
eles podem se tornar senhores de si nas atitudes que assumam com 
relação aos poderes dominantes, habilitar-se para serem eles mesmos 
a darem forma a suas vidas. Um saber histórico com essa força de vida 
seria um sucesso estético. 

 
 
 

Quanto aos posicionamentos dos estudantes participantes, sobre as 

informações e imagens apresentadas em slides, nessa segunda roda de 

conversa, com a apresentação das figuras e dados sobre o contexto da ditadura 

civil militar no Brasil (quadro 01), ilustrado também pelo depoimento do ex- 

vereador Fernando Aranha, a maioria dos estudantes demonstraram que 

desconheciam os fatos, pois, apenas dois dos oito participantes tinham alguma 

noção de que aqueles episódios marcaram vergonhosamente a história do 

Brasil, chegando mesmo a relacionar ao contexto atual do país, com o retorno 

de militares aos cargos públicos. Citaram também outros episódios recentes 

referentes à violência nas cidades, o aumento do feminicídio, o negacionismo 

científico, relacionado ao contexto pandêmico, a disseminação de informações 

falsas em redes sociais etc. 

Em meio aos diálogos, notei que um dos estudantes posicionou-se em 

defesa do “conservadorismo” e atuação do governo federal, representando a 

conjuntura social de polarização política nacional. Quando questionada, a 

pesquisadora enfatizou o respeito ao seu posicionamento político, e apresentou 

resumidamente as duas conjunturas, os instigando à análise. 

Foram pontuados aspectos que marcam as contradições alarmantes em que 

vive hoje a classe trabalhadora, o crescimento do número de pessoas que estão 

vivendo abaixo da linha da pobreza, as manchetes jornalísticas sobre o aumento 

de dados estatísticos relativos ao desemprego, a criminalidade, os casos de 

feminicídio, ao número de mortes causado pela pandemia da Covid-19, a crise 

financeira/inflacionária que assola o país ante a inércia do governo no sentido de 
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buscar soluções. Questionou-se: onde houve acerto? em que aspecto? Foi 

discutido também o corte de verbas para a educação e o beneficiamento de 

outras áreas, como as forças militares, etc. Foi um diálogo ponderado, onde 

todos os outros sete participantes citavam situações que fundamentavam os 

questionamentos e deixou o colega pensativo. Sem argumentos. 

Porém, foi observado que o aluno que defendia o posicionamento favorável 

ao revisionismo histórico defendido por setores conservadores da sociedade, 

demonstrou compreender as colocações expostas pela pesquisadora e pelos 

colegas, mas não cedeu completamente aos esclarecimentos. 

Naquele momento, foi impressionante a urgência em que um dos colegas 

da turma, solicitou esclarecimentos históricos sobre a veracidade daquele 

contexto ditatorial, como se ansiasse para esclarecer ao colega, aquilo que ele 

ainda não obteve êxito sozinho. 

Pelas respostas dadas por esse estudante participante ao Questionário II, 

observei uma certa recomposição de sua compreensão histórica, visto que 

sugeriu para a melhoria do ensino de história, que “tivesse mais visitas em 

museus e centros históricos, pois favorece a compreensão da historicidade dos 

fatos. E que o conhecimento histórico provoca a reflexão e a participação na 

sociedade. (I. P. S., 2021). 

Nestas circunstâncias, a perspectiva de educação amparada no 

materialismo histórico dialético propõe que, ante as condições objetivas postas, 

como estas, não se deve deixar escapar a oportunidade do debate aberto, 

impondo as condições subjetivas que conduzem às abstrações sobre a situação, 

levando a compreensão dos contextos históricos vigentes, desta forma, 

contribuindo para uma tomada de consciência dos indivíduos (SAVIANI, 2017). 

A roda de conversa foi bastante produtiva. É possível que em formato 

presencial, se esgotaria a duração de duas horas/aulas ou mais, pois todos 

queriam falar, mas o entendimento ficou complicado pelo fato de que alguns 

aparelhos celulares utilizados pelos estudantes ou o sinal de internet interferiram 

na qualidade da comunicação. Entretanto, em linhas gerais, a discussão foi 

bastante produtiva, visto que comentaram sobre a possibilidade de sua 

continuação em momento futuro na escola e expressaram indignação pelas 
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barbáries da conjuntura política atual em nosso país, numa demonstração de 

abstração e compreensão histórica. 

Após a última roda de conversa, em interação com os/as discentes, foram 

sugeridas as seguintes propostas para melhoria das atividades que podem ser 

realizadas em futuras aplicações da SD, ora apresentada como produto 

educacional desse estudo: produção de podcast, vídeos curtos, painéis, 

panfletos, paródias, charges, tirinhas, debates entre grupos que defendam e 

grupos que condenam a ditadura militar, numa representação de júri simulado, 

etc. abordando o resultado da interação colaborativa entre o museu e a escola 

destacando as contribuições para a aprendizagem histórica para a formação da 

identidade e para a intervenção social. 

 

 
7.4 Questionário II: Análise e Reconstrução da Sequência Didática 

 

 
Analisando as informações coletadas no questionário II, aplicado após a 

visita ao museu, contou-se com a participação de 19 estudantes. Na primeira 

questão (figura 14) referindo-se ao que os/as discentes acharam da participação 

na pesquisa, constatamos que foi bastante proveitosa, visto que 80% opinaram 

entre ter sido uma experiência excelente e que todas as disciplinas escolares 

deveriam trabalhar assim (47%) e de ter gostado muito, pois aprendeu mais do 

que se fosse ensino tradicional em sala de aula (32%). Conforme mostra o 

gráfico abaixo. 

Figura 14: Síntese das respostas da questão 2 do Questionário II: referente ao aproveitamento 
da pesquisa. 
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Fonte: Ivanice Ramos (2022) 

 

 
Em conjunto, pode-se os afirmar que a partir das respostas para a questão 

02, quando consultados sobre qual das etapas da pesquisa teria lhes 

proporcionado maior aprendizado, 70% dos estudantes participantes indicou a 

visita ao museu, enquanto os demais, 20% dos participantes afirmaram ter sido 

na roda de conversa e outros 10% indicaram a exibição do vídeo documentário 

com o depoimento do ex-vereador Fernando Aranha. 

Desta feita, averiguamos a eficácia das etapas da sequência didática, 

todavia, confirma-se a suspeita sobre o distanciamento dos/as estudantes em 

relação aos problemas da sociedade. Fora que um maior êxito da SD foi 

prejudicada pelos aspectos já destacados previamente (pandemia, dificuldades 

de acesso de confirmação das atividades pelo Museu, etc.) 

Pode-se presumir que na percepção dos estudantes, os fatos 

demonstrados no depoimento são referentes a outro tempo histórico. 

Há implícito uma concepção de temporalidade instantânea, passado 

distante, acabado. Como se não percebessem ou não se situassem em relação 

ao passado da sua sociedade, do seu tempo, não se importam com o contexto 

atual, onde são questionados fatos incontestáveis sobre a veracidade das 

atrocidades cometidas naquele contexto da história do Brasil. 

Da mesma forma, notou-se nas observações sobre a visita ao museu, a 

grande maioria das anotações limita-se a transcrição dos objetos, de datas, de 

personalidades, numa demonstração de falta de atividades reflexivas, de 

 
 
 

21% 

47% 
 

32% 
 
 
 
 

Excelente. Todas as disciplinas deveriam trabalhar assim. 

Gostei muito. Aprendi mais do que se fosse conteúdo em sala de aula. 

Razoável. Aprendi um pouco mais sobre a história de Alagoinhas. 
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resolução de situações problemas, de aulas discursivas interpretativas sobre as 

contradições que perduram na sociedade. 

Dessa maneira, impõe-se a reflexão sobre que concepção de história 

norteia os processos educativos em nossas escolas? Como é feita essa 

abordagem? Quais concepções filosóficas permeiam essa abordagem? Onde 

está o potencial transformador do ensino de História? 

As reflexões sugeridas, deve-se ao fato de que a apreciação dos objetos por 

se só, não contribui em nada além de comparações superficiais, como a 

evolução tecnológica destes. Interessa a sua contextualização, quem fez, como 

fez, para que fez, em que condições foram feitos, por quê foram feitos, com que 

finalidade foram expostos, etc. Para tanto, a concepção histórica é fundamental, 

ou a exposição, de acordo com seus propósitos, cumprirá sua missão. Nesse 

sentido, Meneses (1994), adverte, 

O museu histórico coleta, preserva, estuda e comunica 
documentos históricos. A exposição verdadeiramente histórica é 
aquela em que a comunicação dos documentos, por sua seleção 
e agenciamento, permite encaminhar inferências sobre o 
passado – ou melhor, sobre a dinâmica – da sociedade, sob 
aspectos delimitados, que conviria bem definir, a partir de 
problemas históricos inferências são abstrações, que não 
emanam da materialidade dos objetos, mas dos argumentos dos 
historiadores, referindo-se a propriedades materiais “indiciárias” 
desses objetos e a informações sobre suas trajetórias” (p.39) 

 
 

 
Nesse contexto, à guisa de orientação, de acordo com Pinsk, (2004, p.21) 

“Cada estudante precisa se perceber, de fato como sujeito histórico, e isso só se 

consegue quando ele se dá conta dos esforços que nossos antepassados 

fizeram para chegarmos ao estágio civilizatório no qual nos encontramos”. 

Sobre a contribuição do estudo para a formação cidadã e profissional, 

colocada na questão 3 do questionário II mais de 80% dos estudantes 

participantes declararam a discussão na roda de conversa sobre a atuação 

feminina nas mobilizações contra a ditadura e a observação do acervo do museu 

como as estratégias mais significativas sobre esses pontos. 

Constata-se, pois, com a análise desses dados, a potencialidade dos 

espaços não formais de educação como o museu histórico, para a 
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complementação do processo de ensino e aprendizagem, visto que a 

contextualização histórica através da explicação dos fatos associados aos 

objetos e artefatos expostos. Nessa direção, possibilitam abordagens 

interdisciplinares e multidisciplinares em sua compreensão, dado sua vasta 

riqueza. 

Acredita-se pois, que a partir de atividades diversas e criativas como a 

leitura interpretativa das imagens, a contextualização histórica dos artefatos, a 

narrativa e as discussões realizadas no museu, e na roda de conversa sobre a 

atuação feminina no contexto da ditadura em Alagoinhas, bem como as 

narrativas sobre a história de vida de algumas mulheres que se destacaram 

profissionalmente, como a advogada Haydée Amorim, Áurea Cravo, a primeira 

vereadora de Alagoinhas, a escritora Maria Feijó, e tantas outras ali 

homenageadas, somados aos seus saberes, favoreceu uma certa tomada de 

consciência por parte dos /as estudantes participantes. 

Destaque-se, para isto, principalmente, as narrativas apresentadas 

durante a roda de conversa com a curadora do museu, quando percebeu-se uma 

entonação de valorização do desempenho intelectual e profissional dessas 

mulheres, o que de certa forma impressionou bastante os/as estudantes. 

Entretanto, a divulgação sobre suas atuações é restrita, pouco se conhece 

no meio estudantil sobre essas personagens. Com exceção para a escritora 

Maria Feijó, que foi homenageada tendo seu nome intitulando a biblioteca 

pública municipal de Alagoinhas, e um quadro seu na biblioteca do 

CETEP/LNAB. 

Com vistas a despertar a reflexão no meio estudantil sobre a importância 

dessa temática, sugere-se na sequência didática, direcionamentos para o estudo 

mais aprofundado como proposta para futuros estudos. 

Para o questionamento sobre a colaboração do museu como um espaço 

educacional com potencialidades para favorecer o ensino e a aprendizagem em 

história (figura 15), conforme outros trabalhos abordando o museu histórico como 

um espaço favorecedor de aprendizagens, a grande maioria dos/as estudantes 

participantes aprova a sua utilização, resposta que coaduna com as 
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interpretações anteriores, validando assim a aplicação da sequência didática, 

como pode-se observar no gráfico abaixo: 

Figura 15: Representativo da questão 4 do Questionário II: sobre o que achou do museu como 
um espaço educativo para colaborar com o ensino e a aprendizagem em história 

 

 

 
Fonte: Ivanice Ramos, 2022) 

 
Em consonância com as repostas anteriores, principalmente com a questão 

de número 3 (tabela 04), sobre a contribuição da pesquisa para a formação 

cidadã e profissional em concomitância à contribuição dos estudos históricos 

para estes fins, pela técnica de triangulação dos dados coletados na questão 

dissertativa de número 5 (tabela 04), nota-se, a partir da categorização das 

respostas a unanimidade dos/as participantes em reconhecer a importância do 

conhecimento histórico para sua formação e engajamento social, como 

demonstrado na tabela abaixo: 

 

 
Tabela 04. “Resultado da análise das questões 3 e 5 do questionário 2” Sobre que aspectos da 
pesquisa mais contribuiu para a formação cidadã e profissional? Você considera o conhecimento 
histórico importante para a formação de um/a cidadão/ã profissional atuante na sociedade? 
Justifique. 

 

Categorias Resultado 

Relevante 19 

Irrelevante 0 

Fonte: Ivanice Ramos (2022) 

18% 

82% 

Excelente ideia. Boa ideia, ajudou um pouco 
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Para tanto, vale destacar as respostas de alguns dos estudantes para a 

questão supracitada: 

“Sim, muito importante, pois provoca a reflexão e participação na sociedade” 

(G. C. A.). 

“Sim. De fato todas as experiências vivenciadas neste aspecto traz uma grande 

bagagem de conhecimento, tornando o cidadão um formador de opiniões” 

(J.E.S.D.) 

“Sim. A história está presente na nossa vida, com ela podemos entender as lutas 

e a evolução da sociedade ao longo dos tempos. (R. N. L.) 

Com relação ao entendimento da abordagem histórica sobre as mobilizações 

sociais contrárias à ditadura, 90% dos estudantes concordam que valeu a pena 

e que a luta continua na busca por um mundo melhor. Dado que ressalta a 

compreensão sobre a importância desta ciência para a análise crítica da 

realidade, contribuindo para sua intervenção. Percebeu-se que a disseminação 

de valores conservadores e alienantes pelas classes dominantes encontram 

adesão mesmo entre pessoas oriundas das classes trabalhadoras. 

Isto foi percebido pela postura de um dos estudantes participantes durante a 

roda de conversa, demonstrando seu apoio ao negacionismo/revisionismo 

histórico. Compondo, portanto, esses 10% junto aos outros que deixaram a 

resposta em branco. Conforme pode-se observar no gráfico abaixo: 

 

 
Figura 16: Representativo da questão 06 do Questionário II: Sobre os resultados da luta dos/as 
operários/as pela democracia e direitos trabalhistas, sociais e políticos no contexto do regime 
militar. 
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Fonte: Ivanice Ramos, (2022) 

 

Com relação a questão dissertativa de número 7 (tabela 05), sobre 

sugestões para a melhoria do ensino de história, foram citadas pelos/as 

estudantes participantes as seguintes atividades: a visita a museus, centros 

históricos, artes, exposições, filmes, tecnologia, interatividade, roda de conversa, 

entrevistas, enfim, conforme sugerido pelo estudante participante, desenvolver 

estratégias “dinâmicas para despertar o interesse dos jovens” (A. W.S.S. 2021). 

Abstrai-se das sugestões que a inovação e criatividade são elementos 

indispensáveis à prática educativa exitosa. Como dito pelo participante (Abel W. 

S. S. 2021), a escola precisa encontrar alternativas que atraiam o interesse do/a 

estudante, que o/a fascine e o/a envolva, colaborando para sua formação 

intelectual e cidadã. 

Tabela 05. Resultado da análise da questão 7 do questionário 2 “Sobre sugestões para melhorar 
o ensino de história em sua escola” 

 

Categorias Resultado 

Inovar 19 

Conservar 0 

Fonte: Ivanice Ramos (2022) 

 

 

Vale destacar, que não foi encontrado nenhuma publicação que refutasse o 

potencial educativo dos ENFE, principalmente dos museus, sendo estes 

5% 
5% 

27% 

63% 

Sim, mas a luta por um mundo melhor continua 
 

Sim, toda a mobilização é válida, pois hoje poderia ser muito pior 

Não, pois mudou o tipo de governo mas as deseigualdades e a violência pioraram 

Outra resposta 
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considerados espaços multireferenciais de aprendizagens, que promovem uma 

confluência de conhecimentos socialmente construídos, contribuindo para a 

formação da identidade histórica. Entretanto, foram encontradas publicações 

que apontam suas limitações. Como Jorn Rüsen (2012), alertando sobre a 

didática dos museus e sua função estética e Upiano Meneses (1994), 

destacando a importância da concepção histórica para a leitura dos objetos 

expostos, as intencionalidades das exposições, a formação do educador do 

museu, a função didática da exposição, a exploração dos museus sem a 

mediação apropriada etc. 

Diante do exposto, considera-se relevante destacar alguns trechos 

declarados pelos participantes sobre a visita ao museu CENDOMA/FIGAM: 

“Sim gostei muito porque tive uma experiência de ensino que não estava 
acostumada a ter” (J. E. S. D., 2021) 

“Sim. Experiência muito positiva e enriquecedora” (J. V. A. M., 2021) 

 
“Só a visita ao museu. Foi ótimo ver de perto a luta que o nosso povo travou, e 
conhecer mais a história da nossa cidade” (G. C. A., 2021) 

“Essa visita [...] deu-me a oportunidade de querer conhecer novos museus, 
nossos patrimônios e também passei a me interessar sobre vários projetos da 
nossa cidade” (C. A. F. D, 2021) 

Quando consultados sobre o conhecimento histórico, geralmente os 

estudantes da educação básica o associam ao estudo do passado, por terem 

tido quem sabe, uma educação baseada nos moldes “bancários” (FREIRE, 

1996), do ensino tradicional, talvez por não terem tido a oportunidade de uma 

vivência em ENFE correlata ao conteúdo estudado, de modo a lhe favorecer a 

compreensão e interpretação pela via da aprendizagem histórica necessárias à 

formação da consciência histórica. 

Nesta linha, observou-se que depois da pesquisa, os/as estudantes 

expressaram uma noção amadurecida de compreensão sobre o conhecimento 

histórico. 

Pois, mais de 90% dos estudantes participantes, como mostra o gráfico 

abaixo (figura 17), declararam considerar o conhecimento histórico muito 

importante, pois provoca a reflexão e a participação na sociedade, sendo, 

portanto, fundamental para a formação de cidadãos críticos e atuantes. 
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Figura 17: Representativo da questão 10 do Questionário II: sobre as percepções acerca do 

conhecimento histórico depois da visita ao museu 

 
 

Fonte: Ivanice Ramos (2022) 

 
 

 
A quase totalidade dos/as estudantes participantes declararam que o 

conhecimento disponível e abordado em outros espaços educacionais além da 

escola, têm potencial para favorecer a aprendizagem dos conteúdos porque 

favorecem/colaboram muito para compreensão da historicidade dos 

fatos/objetos. 

Desta feita, nessa relação entre teoria e prática, inerente à “dialogicidade” 

(FREIRE 1996), do processo educacional, possibilitado pelo contato com a 

contextualização e compreensão da historicidade do concreto ali representado, 

acontece a troca de saberes. Uma troca dialógica entre pares. Pois a atividade 

prática ilustra o conteúdo abordado no livro didático, configurando-se como um 

fator de compreensão de mundo, de ressignificação de conhecimentos. 

Conforme se observa na figura 18, indicando que mais de 90% dos 

estudantes participantes perceberam a considerável capacidade que o museu 

histórico possui para colaborar no processo de ensino aprendizagem. 

Figura 18: Representativo da questão n. 11 Sobre o conhecimento disponível e abordado em ENFE e seu 

potencial para favorecer a aprendizagem dos conhecimentos escolares 

 

5%
5% 

11% 
 
 

 
79% 

 

 
Muito importante pois provoca a reflexão e a participação na sociedade 

Fundamental pra a formação de cidadãos críticos e atuantes na sociedade 

Interessante para a compreesão do presente 

Outros 
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Fonte: Elaborado por Ivanice Ramos, 2022) 

 
 

 

O planejamento e aplicação da sequência didática considerando o museu 

CENDOMA/FIGAM, como espaço não formal de aprendizagem, em especial 

para o ensino de história para estudantes do Ensino Médio Integrado, foi 

realizado e comprovou ser esta uma atividade dinâmica, pois organizada 

metodologicamente pela orientação de uma pesquisa-ação, tem caráter 

dinâmico e interativo. Permitindo assim os ajustes necessários, impostos pelo 

contexto. 

Para demonstrar a importância da utilização de espaços não formais de 

educação como complemento ao processo de aquisição/interpretação/produção 

do conhecimento histórico na Educação Profissional e Tecnológica, foram 

planejadas e aplicadas estratégias didáticas como as visitas ao museu, exibição 

de vídeo documentário e rodas de conversa bem como foram utilizados recursos 

como diários de bordo e questionários semiestruturados, por meio dos quais 

constatou-se ser o museu histórico, um espaço não formal de educação, 

favorecedor de diversas abordagens e aprendizagens históricas. 

Entretanto, a efetivação dos objetivos planejados, tendo em vista a formação 

de estudantes da EPT, vai depender sobretudo, da concepção de história que 

norteia o processo de ensino aprendizagem, para lhes oportunizar possibilidades 

de emancipação e engajamento político crítico. 

 
5% 

16% 

 
5% 

 

 
74% 

 
 

 
Sim. Porque favorece a compreensão da historicidade dos fatos. 

Não. Considero que a escola já cumpre essa função. 

Colabora muito, pois ilustra o conhecimento abordado no livro didático 

Um pouco. Porque história é muito difícil 
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A análise sobre as percepções dos/as estudantes participantes e da 

pesquisadora sobre o processo de aprendizagem vivenciado durante a 

sequência didática, em especial em sua visita ao museu, constatou um 

direcionamento oposto daquilo que foi inicialmente planejado, visto que a 

abordagem histórica representada na exposição e em sua apresentação didática 

foi caracterizada pelos princípios da história oficial, tradicional. De modo que 

enfatiza e privilegia determinada classe social em detrimento da outra. 

Em contrapartida, esta acabou se tornando mais uma abrangência 

discursiva proposta na reconstrução da SD, que se propunha principalmente a 

uma análise histórico crítica sobre o contexto do regime militar e a atuação dos 

ferroviários pela redemocratização e a colaboração do protagonismo feminino 

nas mobilizações, dialogando com o museu. 

A abordagem sobre personalidades femininas na história de Alagoinhas foi 

o segundo assunto mais citado pelos/as estudantes em seus diários de bordo. 

Entretanto, foi uma abordagem tradicional, uma história de heróis/ heroínas. Não 

correspondendo, pois, às perspectivas do estudo presente, visto que as citações 

foram feitas, em decorrência da narrativa da curadora do museu na roda de 

conversa que ocorreu dentro do museu. Foram enfatizadas personagens que se 

destacaram na sociedade alagoinhense, mas não relacionadas ao recorte 

histórico delimitado, período da ditadura civil militar, entretanto, aproveitou-se o 

momento da roda de conversa para ressaltar a devida importância daquelas 

personagens em outros contextos históricos e inserir a partir da exibição do 

documentário, alguns outros protagonistas da temática em destaque, como os 

operários da ferrovia, o ex vereador Aranha, Dona Celeste, o Sr. Lilio etc. 

Desta feita, sugere-se esta temática para ser inserida na SD, como mais 

uma contradição ali representada para se debater. Algumas outras propostas 

foram surgindo no decorrer do estudo sobre a utilização do museu para a 

aprendizagem histórica. Por exemplo, a abordagem sobre história local, história 

cultural, a evolução econômica de Alagoinhas, as leituras e abordagens 

históricas possíveis no museu FIGAM, etc. Diversas possibilidades de atividades 

colaborativas junto ao museu, que, inseridas na SD, ampliará as oportunidades 

de produção e aquisição de conhecimentos em quaisquer segmentos 

educacionais. 
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Conforme resultado da análise dos dados coletados nas respectivas etapas 

do processo de pesquisa, constatou-se a viabilidade da proposta de colaboração 

entre os espaços formais e não formais de educação, visto o interesse, 

entusiasmo, o encantamento e curiosidade dos/as estudantes antes e durante a 

visita ao museu histórico FIGAM, um espaço que se comprovou, favorável a 

formação da consciência histórica, visto que despertou o conhecimento sobre a 

evolução histórica e econômica da cidade, e pode ter contribuído para a 

formação da identidade histórica, da sensação de pertencimento, bem como da 

construção da memória coletiva. 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
O museu histórico CENDOMA/FIGAM, é um espaço não formal de 

educação, com potencial para promover aprendizagens significativas e produção 

de conhecimentos, devido à riqueza patrimonial e memorial de seu acervo. Os 

museus estão para a sociedade, são espaços de memória coletiva, de patrimônio 

histórico cultural da humanidade. Lugar de conhecimentos e de aprendizagens 

significativas. Oferecendo assim, amplas possibilidades de abordagens como a 

formação da identidade, por situar o indivíduo na história de sua localidade, 

desenvolvendo o sentimento de pertencimento através da valorização da 

memória patrimonial coletiva, bem como favorecendo a emancipação cidadã, 

baseada no conhecimento contextualizado de sua evolução sócio política e 

econômica. 

De acordo com as incursões teóricas abordadas em processo dialógico com 

o desenvolvimento da pesquisa, baseando-se portanto, nos resultados obtidos 

com as estratégias metodológicas aplicadas, sob o escopo do materialismo 

histórico dialético, assegura-se como resposta ao problema norteador desta 

pesquisa, acerca das contribuições dos espaços não formais de educação para 

o processo formativo dos estudantes da EPT, no que tange ao favorecimento da 

aprendizagem histórica, ser esta proposta, uma alternativa válida. 

A análise dos dados indicou também a aprovação da sequência didática, 

demonstrada vastamente por todas as análises e técnicas aplicadas nesta 
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pesquisa-ação. Por onde os/as estudantes participantes declaram-se fascinados 

e curiosos pela exposição e sua história, apontando sua relevância para os 

processos de ensino e aprendizagem em história na EPT. 

Ademais, acredita-se que a reflexão provocada a partir da experiência no 

museu histórico CENDOMA/FIGAM, com sua exposição de documentos, 

objetos, fotos, móveis, maquetes, livros, e depoimentos somados às discussões 

e leituras efetuadas na roda de conversa, tenham, na perspectiva da educação 

histórica, contribuído para que os/as estudantes despertassem para aprender a 

pensar historicamente, compreendendo a significância das temporalidades, ou 

seja, o sentido de mudança e permanência (BARCA, 2020). Pois, através do 

museu possibilita-se a aproximação entre os saberes dos/as estudantes com o 

patrimônio cultural de sua sociedade, favorecendo invariavelmente a 

compreensão de sua historicidade, das determinações históricas e de seu papel 

enquanto sujeito da história para confrontá-las, participando do fazer histórico, 

lutando para transformar sua realidade. 

Pois, ao se analisar os fatos históricos de forma contextualizada, há um 

favorecimento da percepção de que aprendemos com o passado, de modo que 

atuamos iluminados por esses feitos, resguardados pela história, podendo então, 

projetar o futuro. Daí a fundamental importância do conhecimento histórico. De 

grande relevância para a humanidade, pelo qual forma-se a consciência 

histórica, habilitando o/a estudante à interferir em sua realidade, habilitando/a 

se posicionar criticamente, questionando, investigando e buscando sempre a 

releitura contextualizada dos fatos, de modo a compreender a história e se 

perceber portanto, agente histórico. 

Entretanto, vale ressaltar que a ida ao museu provocou a curiosidade 

histórica dos/as estudantes participantes, porém, durante a incursão, percebeu- 

se que a história contada é aquela caracterizada como tradicional, uma história 

linear, cronológica dos eventos políticos e tradições, sem qualquer análise. 

Marcada pelas narrativas heróicas de determinado segmento social em 

detrimento da maioria dos/as demais integrantes da sociedade, principalmente 

excluindo as condições materiais de existência destes/as. Desta feita, 

contrapondo-se à esta abordagem, ao se buscar a contribuição deste referido 

espaço não formal de educação, o CENDOMA/FIGAM, para o processo de 
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formação de estudantes trabalhadores/as, impõe-se repensar a história que se 

quer contar no museu. 
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CAMPUS CATU 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA 

TERMO DE CESSÃO GRATUITA DE IMAGEM E DIVULGAÇÃO 
 

APÊNDICE I 
Eu,  , 

(Nome completo) 
Nacionalidade:     , Estado Civil:    , 
Nascido/a em / / , na cidade  Estado    , 
portador do RG nº    e do CPF nº  _, residente e 
domiciliado      em   (endereço): 

 

(cidade,) ,neste ato denominado CEDENTE, outorgo o seguinte termo de cessão à 
CESSIONÁRIA IVANICE SANTANA RAMOS . 
O CEDENTE autoriza a captação, fixação e utilização da sua imagem e voz, em mídia eletrônica, na internet, em 
apresentações, material impresso ou textual, podendo republicá-la ou por qualquer forma divulgá-la ou 
reproduzi-la sem restrições, através de todos e quaisquer meios de comunicação ao público, cujo uso pode 
ocorrer através de divulgação pública ou privada, sempre gratuita, de caráter estritamente acadêmico-científico 
e social, sem fins lucrativos. 
O CEDENTE declara, em caráter irrevogável e irretratável, estar ciente e de acordo com o uso do material captado 
durante a realização da entrevista. 
A presente autorização é firmada, sem qualquer restrição de prazo, a título gratuito, pelo que nenhum 
pagamento será devido ao CEDENTE, a qualquer tempo. 
E por estar justo e acordado, firma o CEDENTE o presente TERMO DE CESSÃO. 
  , de 2021. 

 

Assinatura do Cedente 
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CAMPUS CATU 

CENTRO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO LITORAL NORTE E 

AGRESTE BAIANO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS 

CONFORME RESOLUÇÃO N° 466/12 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 
 

 

APÊNDICE II 

 
I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome do Participante:       

Documento de Identidade n
o

:   Sexo: F ( ) M ( ) 

Data de Nascimento:           / /  

Endereço:                                                                               Complemento:   

Bairro: ___________________________ Cidade: CEP:     

Telefone: (   ) /(   ) / 

 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA: 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: O MUSEU HISTÓRICO 

COMO ESPAÇO DE APRENDIZAGENS: PERSPECTIVAS EMANCIPATÓRIAS 

NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

2. PESQUISADOR (A) RESPONSÁVEL: IVANICE SANTANA RAMOS 

Cargo/Função: PESQUISADORA/DISCENTE 

 
I - EXPLICAÇÕES DA PESQUISADORA AO PARTICIPANTE SOBRE A 

PESQUISA: 

O/a senhor (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa: O MUSEU 

HISTÓRICO COMO ESPAÇO DE APRENDIZAGENS: PERSPECTIVAS 

EMANCIPATÓRIAS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, uma 

experiência com estudantes do curso técnico em informática do Centro Territorial de 

Educação Profissional do Litoral Norte e Agreste Baiano (CETEP/LNAB) do 

município de Alagoinhas/Ba, sob a responsabilidade da pesquisadora IVANICE 

SANTANA RAMOS, estudante do curso de mestrado Profissional em Educação 

Profissional e Tecnológica (PROFEPT) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Baiano (IF Baiano) - Campus Catu, sob a orientação da Professora Drª. 
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Maria Nazaré Guimarães Marchi, professora pesquisadora do IF baiano. O objetivo 

desse trabalho é investigar as contribuições que uma sequência didática que considere 

a visitação ao Centro de Documentação e Memória de Alagoinhas/Fundação Iraci Gama 

(CENDOMA/FIGAM), pode proporcionar para o processo formativo, no que tange a 

construção da consciência histórica, dos/as estudantes do ensino médio integrado do 

curso técnico em informática, a partir de uma experiência museal. Vale salientar que a 

formação da consciência histórica é de fundamental importância para orientação crítica 

e reflexiva sobre as contradições que permeiam as relações sociais e pode ser favorecida 

através da contextualização dos conteúdos escolares em espaços não formais de 

educação como os museus, possibilitando de forma colaborativa melhor compreensão e 

reflexão através do seu arcabouço informativo, como ocorre no CENDOMA/FIGAM 

sobre o contexto da ditadura civil militar no Brasil, através da educação patrimonial. 

Este diálogo entre conhecimentos teóricos e práticos traz ganhos significativos para o 

processo de formação dos/as estudantes participantes, que terão a possibilidade nesta 

interlocução de compartilhar e aprender coletivamente em outros espaços educacionais. 

Caso aceite, o/a Senhor(a) será convidado para uma visita ao museu 

CENDOMA/FIGAM, portando caderno de anotações para registros, a responder a um 

questionário semiestruturado com 10 questões, a participar de entrevistas com alguns 

convidados, a participar de uma roda de conversa e a assistir a um vídeo documentário 

com um relato de experiência de um ex militante comunista. Sua participação é 

voluntária e não haverá nenhum gasto ou remuneração resultante dela. Garantimos que 

sua identidade será tratada com sigilo e portanto o/a Sr.(a) não será identificado/a. Caso 

queira, o (a) senhor(a) poderá, a qualquer momento, desistir de participar e retirar sua 

autorização. Caso ocorra a desistência, os dados já coletados farão parte da pesquisa 

desde que expressamente autorizados. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua 

relação com a pesquisadora ou com a instituição. Destaco que sua participação é de 

grande relevância para este trabalho de pesquisa, pois, ao aceitar, terá a oportunidade de 

vivenciar momentos de aprendizagens que excedem o espaço físico do CETEP/LNAB, 

construindo novas formas de se apropriar do conhecimento, estabelecendo uma relação 

reflexiva por meio da consciência histórica entre teoria e prática que é um elemento 

essencial para formação humana e para o mundo do trabalho. A sua participação trará 

para a pesquisa um gama de informações que serão analisadas, interpretadas e 

sintetizadas, e farão parte do trabalho final desta pesquisa. Para isso, serão elaborados 

outros termos que deverão ser assinados caso você (estudante) aceite ser participante 

desta pesquisa. Como será organizado o trabalho de pesquisa: o trabalho de pesquisa será 

desenvolvido a partir de visitas ao museu histórico CENDOMA/FIGAM, observando 

rigorosamente a todos os decretos municipais com os protocolos de prevenção à SARS 

COV-19, em grupos de 10 estudantes/participantes por vez, participação “online” em 

rodas de conversas e entrevistas, aplicação de questionários “online” semiestruturados 

de 10 questões. Para os registros escritos você participante contará com um caderno de 

anotações, as informações nele registradas serão analisadas, interpretadas e 

sistematizadas e farão parte do trabalho final desta pesquisa. Além dos registros 

escritos, serão utilizados também registros fotográficos e gravação de voz para auxiliar 

na construção da pesquisa. Estes registros fotográficos e de voz serão expressamente 

autorizados através de formulários específicos. As atividades desenvolvidas não 

ultrapassarão 2 horas diárias, será respeitado o tempo de atividades escolares, paralelo 

ao ano letivo, sempre primando para não prejudicar a vida 



132 
 

 

acadêmica do(a) estudante. É sabido que toda a pesquisa envolve risco, então, cabe 

esclarecer que observei atentamente as normas contidas no Comitê de Ética resolução 

466/2012 e 510/2016 como pesquisadora, de forma a preservar nos processos de 

comunicação e divulgação os cuidados necessários para resguardar a sua integridade 

física, social e psicológica. Os riscos possíveis são: invasão da sua privacidade, 

constrangimento ou desconforto durante a visita ao museu, durante as rodas de 

conversa, durantes as entrevistas, interferência na sua rotina e possível divulgação de 

dados confidenciais. Para assegurar que estas questões sejam tratadas em tempo real, 

eu, enquanto pesquisadora acompanharei todas as atividades desenvolvidas no decorrer 

desta pesquisa, e os problemas que surgirem a nível individual serão tratados com a 

parte envolvida, ou as partes envolvidas, e quando se tratar do coletivo será tratado 

coletivamente. Como proposta para que os riscos sejam evitados, enquanto 

pesquisadora responsável por este trabalho compromete-me não utilizar na produção 

escrita desta pesquisa identificações pessoais dos participantes, para isso, serão criados 

nomes fictícios, preservando, assim, o sigilo das informações. Em situação que o 

participante expresse a sua vontade de ter o seu nome exposto no trabalho, esta deverá 

estar acompanhada com o termo de autorização, esta autorização tem que estar assinada 

pelo participante e pelo responsável caso o estudantes seja menor. Todo o esforço será 

feito para preservar a moral e dignidade dos participantes desta pesquisa, observando 

sempre o grau de comprometimento das informações coletadas e seu grau de 

integridade antes de expor para os demais participantes da pesquisa ou comunidade 

externa a partir da escrita do relatório final. As informações pessoais coletadas no 

decorrer de todas as atividades serão de caráter sigiloso, tendo conhecimento delas a 

pesquisadora, a orientadora e os participantes individualmente. A sua participação nesta 

pesquisa gerará custos financeiros que serão assumidos pela pesquisadora, logo, você 

participante não terá custo, como também, não receberá nenhuma vantagem financeira 

para participar desta pesquisa. Porém, se houver algum dano, (físico, psicológico, 

moral, social ou material) resultantes das atividades desenvolvidas nesta pesquisa, 

desde que comprovada, e não seja fruto de omissão de informação no início da pesquisa, 

terá direito de requerer indenização proporcional ao dano, conforme estabelecido na 

legislação vigente. O resultado desta pesquisa poderá ser publicado em revistas e anais, 

ser apresentado em eventos científicos e site institucional do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. Em atendimento as orientações das resoluções 

466/2012 e 510/2016, os documentos resultantes desta pesquisa ficarão sob a guarda da 

pesquisadora por cinco anos, após este período estes documentos poderão ser 

arquivados junto à instituição de origem dos(as) estudantes-CETEP/LNAB, ou adotará 

os procedimentos conforme a legislação vigente. O resultado desta pesquisa será 

acessível a todos os participantes da pesquisa, e o produto educacional (Sequência 

Didática) será disponibilizado um para cada participante, ficará uma com o 

CETEP/LNAB e uma com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Baiano. Este trabalho terá fim acadêmico e científico e respeitará os critérios 

estabelecidos pelo Comitê de Ética em pesquisa com seres humanos, conforme 

resoluções 466/2012 e 510/2016. Por isso, este projeto foi submetido ao Comitê de Ética 

da Universidade do Estado da Bahia-UNEB, para que fossem avaliados os aspectos 

éticos da pesquisa, de forma a preservar a sua dignidade e integridade enquanto 

participantes desta pesquisa. Quaisquer dúvidas que o (a) senhor(a) apresentar serão 

esclarecidas pela pesquisadora e o/a Sr.(a), caso queira, poderá entrar em contato 
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também com o Comitê de ética da Universidade do Estado da Bahia. Esclareço ainda 

que de acordo com as leis brasileiras o/a Sr. (a) tem direito a indenização caso seja 

prejudicado por esta pesquisa. O (a) senhor (a) receberá uma cópia deste termo onde 

consta o contato dos pesquisadores, que poderão tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 

participação, agora ou a qualquer momento. 

 
V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA 

CONTATO EM CASO DE DÚVIDAS 

 
PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: IVANICE SANTANA RAMOS. 

Endereço: Rua A, nº 241, Residencial Jardim das Acácias, Bairro: Alagoinhas 

Velha. Alagoinhas –Ba. Telefone: (75) 98869-0021, e-mail: 

ivaniceramos777@gmail.com 

 
Comitê de Ética em Pesquisa- CEP/UNEB Avenida Engenheiro Oscar Pontes s/n, 

antigo prédio da Petrobras 2º andar, sala 23, Água de Meninos, Salvador- BA. CEP: 

40460-120. Tel.: (71) 3312-3420, (71) 3312-5057, (71) 3312-3393 ramal 250, e-mail: 

cepuneb@uneb.br 
 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP- End: SRTV 701, Via W 5 Norte, 

lote D - Edifício PO 700, 3º andar – Asa Norte CEP: 70719-040, Brasília-DF 

 

V. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 
Após ter sido devidamente esclarecido/a pelo pesquisadora sobre os objetivos, benefícios 

da pesquisa e riscos de minha participação na pesquisa O MUSEU HISTÓRICO COMO 

ESPAÇO DE APRENDIZAGENS: PERSPECTIVAS EMANCIPATÓRIAS NA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, e ter entendido o que me foi 

explicado, concordo em participar sob livre e espontânea vontade, como voluntário, 

consinto que os resultados obtidos sejam apresentados e publicados em eventos e artigos 

científicos desde que a minha identificação não seja realizada e assinarei este documento 

em duas vias sendo uma destinada ao pesquisador e outra a mim. 
 

  , de de . 
 

 

Assinatura do/a participante da pesquisa 
 

 

 
 

 

Assinatura da pesquisadora discente Assinatura da professora 

responsável 

(orientanda) (orientadora) 

mailto:ivaniceramos777@gmail.com
mailto:cepuneb@uneb.br
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 

CAMPUS CATU 

CENTRO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO LITORAL NORTE E 

AGRESTE BAIANO 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO DO MENOR 

APÊNDICE III 

 
ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM 

SERES HUMANOS CONFORME RESOLUÇÃO N 466/2012 E Nº 510/ 2016 DO 

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 

 
Prezado (a) estudante , 

você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa com título: O MUSEU 

HISTÓRICO COMO ESPAÇO DE APRENDIZAGENS: PERSPECTIVAS 

EMANCIPATÓRIAS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, 

uma experiência com estudantes do curso técnico em informática do Centro 

Territorial de Educação Profissional do Litoral Norte e Agreste Baiano 

(CETEP/LNAB) do município de Alagoinhas/Ba, sob a responsabilidade da 

pesquisadora Ivanice Santana Ramos, estudante do curso Mestrado Profissional em 

Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT) do Instituto Federal de Ciências, 

Educação e Tecnologia Baiano (IF Baiano) - Campus Catu, sob orientação da 

Professora Drª. Maria Nazaré Guimarães Marchi, professora pesquisadora do IF 

Baiano. O objetivo deste trabalho de pesquisa é investigar as contribuições que uma 

sequência didática que considere a visitação ao Centro de Documentação e Memória 

de Alagoinhas/Fundação Iraci Gama (CENDOMA/FIGAM), pode proporcionar 

para o processo formativo, no que tange a construção da consciência histórica, 

dos(as) estudantes do ensino médio integrado do curso técnico em informática, a 

partir da experiência museal. Vale salientar que a formação da consciência histórica 

é de fundamental importância para orientação crítica e reflexiva sobre as 

contradições que permeiam as relações sociais e pode ser favorecida através da 

contextualização dos conteúdos escolares em espaços não 
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formais de educação como os museus, possibilitando de forma colaborativa melhor 

compreensão e reflexão através do seu arcabouço informativo, como ocorre no 

CENDOMA/FIGAM sobre o contexto da ditadura civil militar no Brasil, através da 

educação patrimonial. Este diálogo entre conhecimentos teóricos e práticos traz 

ganhos significativos para o processo de formação dos(as) estudantes participantes, 

que terão a possibilidade nesta interlocução de compartilhar e aprender 

coletivamente em outros espaços educacionais. Toda a participação em pesquisa é 

de caráter voluntário, logo, você enquanto convidado pode aceitar ou não fazer parte 

desta pesquisa, é preciso também esclarecer que você pode encerrar a sua 

participação a qualquer momento, sabendo que caso ocorra à desistência, os dados 

já coletados farão parte da pesquisa desde que expressamente autorizados. Destaco 

que a sua participação é de grande relevância para este trabalho de pesquisa, pois, 

ao aceitar você terá a oportunidade de vivenciar momentos de aprendizagens que 

excedem o espaço físico do CETEP/LNAB, construindo novas formas de se 

apropriar do conhecimento, estabelecendo uma relação reflexiva por meio da 

consciência histórica entre teoria e prática que é um elemento essencial para 

formação humana e para o mundo do trabalho. A sua participação trará para a 

pesquisa um arsenal de informações que serão analisadas, interpretadas e 

sintetizadas, e farão parte do trabalho final desta pesquisa. Para isso, serão 

elaborados outros termos que deverão ser assinados caso você (estudante) aceite ser 

participante desta pesquisa. O trabalho de pesquisa será desenvolvido a partir de 

visitas ao museu histórico CENDOMA/FIGAM, observando todos os protocolos de 

prevenção à SARS COV-19, em grupos de 10 estudantes/participantes por vez, 

participação “online” em rodas de conversas e entrevistas, aplicação de 

questionários “online” semiestruturados de 10 questões. Para os registros escritos 

você participante contará com um caderno de anotações, as informações nele 

registradas serão analisadas, interpretadas e sistematizadas e farão parte do trabalho 

final desta pesquisa. Além dos registros escritos, serão utilizados também, registros 

fotográficos e gravação de voz para auxiliar na construção da pesquisa. Estes 

registros fotográficos e de voz serão expressamente autorizados através de 

formulários específicos. As atividades desenvolvidas não ultrapassarão 2 horas 

diárias, respeitando o tempo de atividades escolares, paralelo ao ano letivo, sempre 

primando para não prejudicar a vida acadêmica do(a) estudante participante. É 

sabido que toda a pesquisa envolve riscos, então, cabe esclarecer que observei 

atentamente as normas contidas no Comitê de Ética resolução 466/2012 e 510/2016 

como pesquisadora, de forma a preservar nos processos de comunicação e 

divulgação os cuidados necessários para resguardar a sua integridade física, social 

e psicológica. Os riscos possíveis são: invasão da sua privacidade, constrangimento 

ou desconforto durante a visita ao museu, durante as rodas de conversa, durantes as 

entrevistas, interferência na sua rotina e possível divulgação de dados confidenciais. 

Para assegurar que estas questões sejam tratadas em tempo real, eu, enquanto 

pesquisadora acompanharei todas as atividades desenvolvidas no decorrer desta 

pesquisa, e os problemas que surgirem a nível individual serão tratados com a parte 

envolvida, ou as partes envolvidas, e quando se tratar do coletivo será tratado 
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coletivamente. Como proposta para que os riscos sejam evitados, enquanto 

pesquisadora responsável por este trabalho compromete-me não utilizar na 

produção escrita desta pesquisa identificações pessoais dos participantes, para isso, 

serão criados nomes fictícios, preservando, assim, o sigilo das informações. Porém, 

situação que o participante expresse a sua vontade de ter o seu nome exposto no 

trabalho, esta deverá estar acompanhada com o termo de autorização, esta 

autorização tem que estar assinada pelo participante e pelo responsável caso o 

estudantes seja menor. Todo o esforço será feito para preservar a moral e dignidade 

dos/as participantes desta pesquisa, observando sempre o grau de comprometimento 

das informações coletadas e seu grau de integridade antes de expor para os demais 

participantes da pesquisa ou comunidade externa a partir da escrita do relatório final. 

As informações pessoais coletadas no decorrer de todas as atividades serão de 

caráter sigiloso, tendo conhecimento delas a pesquisadora, o orientador e os 

participantes individualmente. A sua participação nesta pesquisa gerará custos 

financeiros que serão assumidos pela pesquisadora, logo, você participante não terá 

custo, como também, não receberá nenhuma vantagem financeira para participar 

desta pesquisa. Porém, se houver algum dano, (físico, psicológico, moral, social ou 

material) resultantes das atividades desenvolvidas nesta pesquisa, desde que 

comprovada, e não seja fruto de omissão de informação no início da pesquisa, você 

terá direito de requerer indenização proporcional ao dano, conforme estabelecido na 

legislação vigente. O resultado desta pesquisa poderá ser publicado em revistas e 

anais, ser apresentado em eventos científicos e site institucional do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. Em atendimento as orientações das 

resoluções 466/2012 e 510/2016, os documentos resultantes desta pesquisa ficarão 

sob a guarda da pesquisadora por cinco anos, após este período estes documentos 

poderão ser arquivados junto à instituição de origem dos(as) estudantes- 

CETEP/LNAB, ou adotará os procedimentos conforme a legislação vigente. O 

resultado desta pesquisa será acessível a todos os participantes da pesquisa, e o 

produto educacional (Sequência Didática) será disponibilizado um para cada 

participante, ficará uma com o CETEP/LNAB e uma com o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. Este trabalho terá fim acadêmico e 

cientifico e respeitará os critérios estabelecidos pelo Comitê de Ética em pesquisa 

envolvendo seres humanos, conforme resoluções 466/2012 e 510/2016. Por isso, 

este projeto foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade do Estado da Bahia- 

UNEB, para que fossem avaliados os aspectos éticos da pesquisa, de forma a 

preservar a sua dignidade e integridade enquanto participantes desta pesquisa. 

Estarei à disposição para maiores esclarecimentos no seguinte endereço residencial: 

Rua A, nº 241, Residencial Jardim das Acácias, Bairro: Alagoinhas Velha, 

Alagoinhas/Ba - CEP: 480-030-100, telefone (075) 98869-0021; endereço 

institucional: Rua Maria Feijó s/nº, Centro, Alagoinhas/BA- CEP:48000-00, 

telefone (75) 3422-1997. E-mail: < ivaniceramos777@gmail.com >. Você também 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) no seguinte 

endereço: CEP/UNEB, Rua Silveira Martins, 2555, Prédio da Reitoria, 1°andar - 

mailto:ivaniceramos777@gmail.com


137 
 

 

Cabula, Salvador- BA. CEP: 41.150-000, telefone: (71) 3117-2399 e e-mail: 

cep@uneb.edu.br. 

 

 

 

 

CONSENTIMENTO PÓS–INFORMAÇÃO 
 

Eu, , 

fui devidamente esclarecido sobre o meu  papel enquanto participante desta 

pesquisa, sobre a relevância da minha participação, sobre os riscos que poderei 

estar exposto, sobre como será feito para evitar estes riscos, sobre a forma de 

custeio da pesquisa, sobre o impedimento de retorno financeiro pelas atividades 

desenvolvidas no decorrer da pesquisa, o direito a reposição do dano (físico, 

psicológico, moral, social ou material) desde que comprovado e não seja fruto de 

omissão de informação no início da pesquisa, sobre a publicação do resultado da 

pesquisa, sobre a submissão do projeto ao Comitê de Ética, sobre a possibilidade 

de desistir da pesquisa a qualquer momento e sobre a relevância desta pesquisa 

para minha formação. Estou ciente, que poderá ser usado para fins científicos e 

acadêmicos as minhas gravações, os meus registros escritos e minhas fotografias, 

estou ciente que não terei retorno financeiro pela cessão do uso das imagens, nem 

das gravações e nem dos relatos, pois, está é uma pesquisa de adesão voluntária, 

que meu nome não será divulgado, resguardando o meu sigilo pessoal. Por isso, 

eu concordo em participar da pesquisa: O MUSEU HISTÓRICO COMO 

ESPAÇO DE APRENDIZAGENS: PERSPECTIVAS EMANCIPATÓRIAS 

NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. Este documento é emitido em duas vias 

que serão ambas assinadas por mim e pela pesquisadora, ficando uma via com 

cada um de nós. Local: 

 
  , / / . 

 

 

 

 

 
 

Assinatura do participante Pesquisadora responsável 

mailto:cep@uneb.edu.br
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) – 

Pais e/ou responsáveis 

 
ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM 

SERES HUMANOS CONFORME RESOLUÇÃO N
O 466/12 DO CONSELHO NACIONAL DE 

SAÚDE. 

APÊNDICE IV 
 

Convidamos seu/sua filho/a para participar da pesquisa: O MUSEU HISTÓRICO 

COMO ESPAÇO DE APRENDIZAGENS: PERSPECTIVAS EMANCIPATÓRIAS 

NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, uma experiência com 

estudantes do curso técnico em informática do Centro Territorial de Educação 

Profissional do Litoral Norte e Agreste Baiano (CETEP/LNAB) do município de 

Alagoinhas/Ba, sob a responsabilidade da pesquisadora IVANICE SANTANA 

RAMOS, estudante do curso de mestrado Profissional em Educação Profissional 

e Tecnológica (PROFEPT) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Baiano (IF Baiano) - Campus Catu, sob a orientação da Professora 

Drª. Maria Nazaré Guimarães Marchi, professora pesquisadora do IF baiano. O 

objetivo desse trabalho é investigar as contribuições que uma sequência didática 

que considere a visitação ao Centro de Documentação e Memória de 

Alagoinhas/Fundação Iraci Gama (CENDOMA/FIGAM), pode proporcionar para 

o processo formativo, no que tange a construção da consciência histórica, dos/as 

estudantes do ensino médio integrado do curso técnico em informática, a partir 

de uma experiência museal. Vale salientar que a formação da consciência 

histórica é de fundamental importância para orientação crítica e reflexiva sobre 

as contradições que permeiam as relações sociais e pode ser favorecida através 

da contextualização dos conteúdos escolares em espaços não formais de 

educação como os museus, possibilitando de forma colaborativa melhor 

compreensão e reflexão através do seu arcabouço informativo, como ocorre no 

CENDOMA/FIGAM sobre o contexto da ditadura civil militar no Brasil, através da 

educação patrimonial. Este diálogo entre conhecimentos teóricos e práticos traz 

ganhos significativos para o processo de formação do seu/sua filho/a, estudante 

participante que terá a possibilidade nesta interlocução de compartilhar e 

aprender coletivamente em outros espaços educacionais. Caso o/a Senhor(a) 

autorize, a participação de seu/sua filho/a será de grande relevância para este 

trabalho de pesquisa, pois ao aceitar, você terá a oportunidade de possibilitar ao 

seu/sua filho/a uma experiência de aprendizagem que excede o espaço físico do 

CETEP/LNAB, ofertando-lhe novas formas de apropriação do conhecimento, 

estabelecendo uma relação reflexiva por meio da consciência histórica entre 

teoria e prática que é um elemento essencial para formação humana e para o 
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mundo do trabalho. Vale destacar que toda a participação em pesquisa é 

voluntária, por isso, vocês como pais ou responsáveis podem ou não autorizar a 

participação de seu/sua filho/filha. A participação de seu/sua filho/a trará para a 

pesquisa um gama de informações que serão analisadas, interpretadas e 

sintetizadas, e farão parte do trabalho final desta pesquisa. Para isso, serão 

elaborados outros termos que deverão ser assinados caso vocês (pais ou 

responsáveis) aceite que seu/sua filho/a seja participante desta pesquisa. O 

trabalho de pesquisa será desenvolvido a partir de visitas ao museu histórico 

CENDOMA/FIGAM, observando rigorosamente a todos os decretos municipais 

com os protocolos de prevenção à SARS COV-19, em grupos de 10 

estudantes/participantes por vez, participação “online” em rodas de conversas e 

entrevistas, aplicação de questionários “online” semiestruturados de 10 

questões. Para os registros escritos o/a seu/sua/ filho/a participante contará com 

um caderno de anotações, as informações nele registradas serão analisadas, 

interpretadas e sistematizadas e farão parte do trabalho final desta pesquisa. 

Além dos registros escritos, serão utilizados também registros fotográficos e 

gravação de voz para auxiliar na construção da pesquisa. Estes registros 

fotográficos e de voz serão expressamente autorizados através de formulários 

específicos por você e por seu/sua filho/a. As atividades desenvolvidas não 

ultrapassarão 2 horas diárias, será respeitado o tempo de atividades escolares, 

paralelo ao ano letivo, sempre primando para não prejudicar a vida acadêmica 

do(a) estudante participante. É sabido que toda a pesquisa envolve risco, então, 

cabe esclarecer que observei atentamente as normas contidas no Comitê de 

Ética resolução 466/2012 e 510/2016, como pesquisadora, de forma a preservar 

nos processos de comunicação e divulgação os cuidados necessários para 

resguardar a integridade física, social e psicológica de seu/sua filho/a. Os riscos 

possíveis são: invasão da privacidade, constrangimento ou desconforto durante 

a visita ao museu, durante as rodas de conversa, durantes as entrevistas, 

interferência na sua rotina e possível divulgação de dados confidenciais. Para 

assegurar que estas questões sejam tratadas em tempo hábil, eu, enquanto 

pesquisadora acompanharei todas as atividades desenvolvidas no decorrer 

desta pesquisa, e os problemas que surgirem a nível individual serão tratados 

com a parte envolvida, ou as partes envolvidas, e quando se tratar do coletivo 

será tratado coletivamente. Como proposta para que os riscos sejam evitados, 

enquanto pesquisadora responsável por este trabalho compromete-me não 

utilizar na produção escrita desta pesquisa identificações pessoais do seu/sua 

filho/a, para isso, serão criados nomes fictícios, preservando, assim, o sigilo das 

informações. Em situação que o seu/sua filho/a expresse a sua vontade de ter 

o seu nome exposto no trabalho, esta deverá estar acompanhada com o termo 

de autorização, esta autorização tem que estar assinada pelo seu/sua filho/a e 

por você, (pai ou responsável). Todo o esforço será feito para preservar a moral 

e a dignidade do seu/sua filho/a participante desta pesquisa, assim como com 

os demais participantes da pesquisa, observando sempre o grau de 

comprometimento das informações coletadas e seu grau de integridade antes de 

expor para os demais participantes da pesquisa ou comunidade externa a partir 

da escrita do relatório final. As informações pessoais coletadas no decorrer de 

todas as atividades serão de caráter sigiloso, tendo conhecimento delas a 
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pesquisadora, a orientadora e os/as participantes individualmente. A 

participação de seu/sua filho/a nesta pesquisa gerará custos financeiros que 

serão assumidos pela pesquisadora, logo, você e seu/sua filho/a estudante 

participante não terão custo, como também, não receberão nenhuma vantagem 

financeira para participar desta pesquisa. Porém, se houver algum dano, (físico, 

psicológico, moral, social ou material) ao seu/sua filho/a resultantes das 

atividades desenvolvidas nesta pesquisa, desde que comprovada, e não seja 

fruto de omissão de informação no início da pesquisa, seu/sua filho/a terá direito 

de requerer indenização proporcional ao dano, conforme estabelecido na 

legislação vigente. O resultado desta pesquisa poderá ser publicado em revistas 

e anais, ser apresentado em eventos científicos e site institucional do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. Em atendimento as 

orientações das resoluções 466/2012 e 510/2016, os documentos resultantes 

desta pesquisa ficarão sob a guarda da pesquisadora por cinco anos, após este 

período estes documentos poderão ser arquivados junto à instituição de origem 

dos(as) estudantes-CETEP/LNAB, ou adotará os procedimentos conforme a 

legislação vigente. O resultado desta pesquisa será acessível a todos os 

participantes da pesquisa, e o produto educacional (Sequência Didática) será 

disponibilizado um para cada participante, ficará uma com o CETEP/LNAB e uma 

com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. Este trabalho 

terá fim acadêmico e cientifico e respeitará os critérios estabelecidos pelo Comitê 

de Ética em pesquisa envolvendo seres humanos, conforme resoluções 

466/2012 e 510/2016. Por isso, este projeto foi submetido ao Comitê de Ética da 

Universidade do Estado da Bahia-UNEB, para que fossem avaliados os aspectos 

éticos da pesquisa, de forma a preservar a dignidade e integridade de seu/sua 

filho/a enquanto participantes desta pesquisa. Esclareço ainda que de acordo 

com as leis brasileiras o/a seu/a filho/a tem direito a indenização caso seja 

prejudicado por esta pesquisa. O (a) senhor (a) receberá uma via deste termo 

onde consta o contato dos pesquisadores, que poderão tirar suas dúvidas sobre 

o projeto e sua participação de seu/sua filho/a, agora ou a qualquer momento. 

Estarei à disposição para maiores esclarecimentos no seguinte endereço 

residencial: Rua A, nº 241 Residencial Jardim das Acácias, bairro Alagoinhas 

Velha, Alagoinhas-Ba, CEP 48030-100, telefone (75) 98869-0021. Endereço 

institucional: Rua Maria Feijó, Centro- Alagoinhas-Ba, CEP 48000-000, telefone 

(75)3421-1997. E-mail: ivaniceramos777@g.mail.com . Você também poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UNEB à Avenida 

Engenheiro Oscar Pontes s/n, antigo prédio da Petrobras 2º andar, sala 23, Água 

de Meninos, Salvador- BA. CEP: 40460-120. Tel.: (71) 3312-3420, (71) 3312- 

5057, (71) 3312-3393 ramal 250, e-mail: cepuneb@uneb.br 

mailto:ivaniceramos777@g.mail.com
mailto:cepuneb@uneb.br
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CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
 

Eu, 
 

 

  portador do RG nº 

   

    , CPF  nº 

responsável legal  por 

  , estou ciente 

da natureza desta pesquisa intitulada O MUSEU HISTÓRICO COMO ESPAÇO 

DE APRENDIZAGENS: PERSPECTIVAS EMANCIPATÓRIAS NA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, de seus objetivos, métodos e benefícios, e 

autorizo a sua participação voluntária. Entendo também que meu/minha filha/o 

não terá nenhuma gratificação financeira e que ele/a poderá se afastar da 

pesquisa quando quiser. Concordo que as informações obtidas relacionadas nas 

rodas de conversa e caderno de anotações poderão ser utilizadas em em 

atividades de natureza acadêmico-científica, através de material textual e 

eletrônico, o qual não terá fins lucrativos sob nenhuma hipótese. Este documento 

é emitido em duas vias que serão assinadas por mim e pela pesquisadora, 

ficando uma via com cada um/a de nós. 
 

  , de de . 
 
 
 
 
 

 

Assinatura do responsável 
 
 
 
 

Assinatura da pesquisadora responsável 
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CENTRO TERRITORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO 
 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA COPARTICIPANTE 

APÊNDICE V 

 

 
Autorizo o (a) pesquisador/a IVANICE SANTANA RAMOS a desenvolver nesta instituição 

o projeto de pesquisa intitulado: O MUSEU HISTÓRICO COMO ESPAÇO DE APRENDIZAGENS: 

PERSPECTIVAS EMANCIPATÓRIA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA, o qual será executado em consonância com as normativas que 

regulamentam a atividade de pesquisa envolvendo seres humanos. Declaro estar 

ciente que a instituição é corresponsável pela atividade de pesquisa proposta e dispõe 

da infraestrutura necessária para garantir a segurança e bem estar dos participantes 

da pesquisa. 

 
 

 
 
 

Salvador, ......... de ........................de 20........ 

 

 
....................................................................... 

Assinatura e carimbo do 

Responsável pela Institucional 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 

CAMPUS CATU 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA 

 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 
APÊNDICE VI 

 
1. Dados pessoais 
Nome:      
Endereço:    
Cidade:      
Telefones de contato: 1 ( ) 2 ( )     
E-mail:    
Sexo: Idade: (anos) 
Rede social: 

 

2. Formação 
Instituição onde cursa o ensino médio/técnico: 

 

Cidade onde cursa o ensino médio/ técnico: 
 

Curso técnico: 
 

Ano de ingresso:    
3. Informações adicionais 

 
Trabalha? Caso sim, em qual atividade: 

 

Local de trabalho:    



144 
 

 
 

  
 
 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

 
APÊNDICE VII 

Declaro estar ciente das normativas que regulamentam a atividade de pesquisa 

envolvendo seres humanos e que o projeto intitulado: O MUSEU HISTÓRICO COMO 

ESPAÇO DE APRENDIZAGENS: PERSPECTIVAS 

EMANCIPATÓRIAS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, sob minha responsabilidade 

será desenvolvido em conformidade com a Resolução CNS 466/12 e 510/2016, 

respeitando os princípios da autonomia, da beneficência, da não maleficência, da 

justiça e da equidade. 

Assumo o compromisso de apresentar os relatórios e/ou esclarecimentos que 

forem solicitados pelo Comitê de Ética da Universidade do Estado da Bahia; de tornar 

os resultados desta pesquisa públicos, independente do desfecho (positivo ou 

negativo); de Comunicar ao CEP/UNEB qualquer alteração no projeto de pesquisa, 

via Plataforma Brasil. 

 
 

 
Salvador, .......de .................de 20...... 

 
 

 

............................................................. 

Assinatura do responsável pelo projeto 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 
CAMPUS CATU 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA 

GUIA DE ENTREVISTA 
APÊNDICE VIII 

 
Informações prévias 

❏ Apresentar o termo de consentimento livre e esclarecido e o formulário de 
identificação, pedir para que seja lido e assinado 

❏ Incentivar o participante a levar consigo documentos de identificação, caderno de 
anotações, caneta, lápis, celular, câmera fotográfica. 

❏ Salientar os objetivos da pesquisa, método da entrevista e acordar o tempo de 
duração 

❏ Ressaltar o fato de que o participante é livre para construir sua narrativa, podendo 
deixar de responder, responder parcialmente ou desistir da entrevista 

 
Este é um roteiro para uma entrevista semiestruturada. As perguntas são focalizadas 
neste assunto principal: O contexto da ditadura civil militar em Alagoinhas com foco nas 
mobilizações anticomunistas e atuação feminina e de outros segmentos da sociedade 
alagoinhense pela redemocratização do país. 

 
Embora sejam essenciais para nortear a entrevista, não impede que se formule outras 
questões sobre o tema. 

 
Questões: 
1. Qual era sua relação com os representantes do Partido Comunista à época? 

2. Como você tomou conhecimento das mobilizações contra a ditadura? 

3. Na cidade, quais eram as categorias sociais que participavam das manifestações? 

4. Havia alguma restrição para participar dos movimentos? 

5. Qual era a forma de divulgação usada para convocar as mobilizações? 

6. Você participou ativamente de alguma mobilização? 

7. Quais eram as suas expectativas em relação ao Partido Comunista para o Brasil? 
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8. Você acredita que os participantes tinham pleno conhecimento dos projetos do 

Partido Comunista para a cidade de Alagoinhas? 

9. Você foi perseguida/presa ou torturada por agentes do DOI/CODI ou seus 

representantes em Alagoinhas? 

10. Quanto a adesão feminina nas mobilizações, quais segmentos se fizeram 

representar? 

11. Você saberia informar sobre alguma mulher que tenha se destacado nesse contexto? 

12. Você considera importante a divulgação desses fatos para a comunidade estudantil? 

13. Quais benefícios as mobilizações contra a ditadura trouxe para a comunidade local? 

14. Para você, qual foi o principal legado deixado pelos trabalhadores e trabalhadoras 

que lutaram contra a ditadura em Alagoinhas? 

15. Qual foi a importância dessa atuação política em sua vida? 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO CAMPUS CATU PROGRAMA 

DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

APÊNDICE IX 

Assumimos o compromisso de preservar a privacidade e a identidade dos participantes 

da pesquisa intitulada O MUSEU HISTÓRICO COMO ESPAÇO DE APRENDIZAGENS: 

PERSPECTIVAS EMANCIPATÓRIAS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, cujos dados 

serão coletados através de questionários semiestruturados, entrevistas semiestruturadas , 

rodas de conversas/diálogos, relatos de experiências de forma “online”, visita ao museu, análise 

documental e outros formas, no Centro de documentação e Memória de Alagoinhas/BA, 

respeitando os protocolos municipais de prevenção ao sarscov-19, com a utilização dos dados 

única e exclusivamente para execução do presente projeto. 

Os resultados serão divulgados de forma anônima, assim como os termos de 

consentimento livre e esclarecido guardados, no Campus I da Universidade do Estado da Bahia 

pelo período de 05 (cinco) anos sob a responsabilidade do Pesquisador/a Ivanice Santana 

Ramos. Após este período, os dados serão destruídos. 

 
 

Salvador, ......de.....................de 20.... 
 
 
 

 

 
Nome do Membro da Equipe Executora Assinatura 

Ivanice Santana Ramos (Pesquisadora Responsável)  

Maria Nazaré Guimarães Marchi (orientadora)  
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DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O DESENVOLVIMENTO 

 
DO PROJETO DE PESQUISA 

APÊNDICE X 

 
Declaro estar ciente do compromisso firmado com a execução do projeto 

intitulado: O MUSEU COMO ESPAÇO DE APRENDIZAGENS: PERSPECTIVAS 
EMANCIPATÓRIAS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, vinculado à 
instituição Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano, que será 
desenvolvido na forma apresentada e aprovada pelo CEP da Universidade do Estado 
da Bahia sempre orientado pelas normativas que regulamentam a atividade de 
pesquisa. 

 
 

Alagoinhas, .....de ................de 20.... 

 
Nome do orientador(a) e do 

orientando(a) 

Assinatura 

Ivanice Santana Ramos 

 
(Pesquisadora Responsável) 

 

Maria Nazaré Guimarães Marchi 

 
(Orientadora) 
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Apêndice XI 

 
 

 
Figura 8. Antônio Fernando “Aranha”, torturado e preso por 88 dias pelo regime militar 

 

Fonte: Ivanice Ramos (2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APÊNDICE XII: Quadro 1 (QUESTIONÁRIO I) 
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O MUSEU HISTÓRICO COMO ESPAÇO DE APRENDIZAGENS: PERSPECTIVAS EMANCIPATÓRIAS NA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

QUESTIONÁRIO I 

1. IDENTIFICAÇÃO: (NOME COMPLETO) 

 

 
2. EM SUA VIDA EDUCACIONAL, VC JÁ VISITOU ALGUM ESPAÇO NÃO FORMAL DE EDUCAÇÃO ACOMPANHADO PELA ESCOLA? 

 
(  ) SIM ( ) NÃO 

3. QUAL/ QUAIS DESSES ESPAÇOS NÃO FORMAIS DE EDUCAÇÃO VOCÊ JÁ VISITOU? (Marque todas que se aplicam.) 

( ) MUSEUS ONGs (ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS) 

( ) ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS 
( ) SINDICATOS 

( ) IGREJAS 

( ) PARQUES ARQUEOLÓGICOS 

( ) OBSERVATÓRIOS ASTRONÔMICOS 

( ) FÁBRICAS CENTROS HISTÓRICOS 

 
4. . QUAL A SUA OPINIÃO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO QUE ESTES ESPAÇOS PODEM DAR PARA O APRIMORAMENTO DA FORMAÇÃO 

INTELECTUAL DOS ESTUDANTES: (Marque todas que se aplicam.) 

 
( ) NÃO FAZ MUITA DIFERENÇA, AS AULAS EXPOSITIVAS, OS LIVROS E A INTERNET BASTAM 

( ) SÃO ENRIQUECEDORES, INDUZEM O ESTUDANTE A BUSCAR O CONHECIMENTO NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS 

( ) AJUDAM BASTANTE NA COMPREENSÃO DOS TEMAS ABORDADOS NA ESCOLA 

( ) ESCLARECEM BASTANTE E PERMITEM A AUTONOMIA DO ESTUDANTE EM QUESTÕES SOCIAIS E POLÍTICAS 

( ) NÃO VEJO NENHUMA UTILIDADE ALÉM DE LAZER E DIVERSÃO 

 
( ) OUTRA    

 

5. VOCÊ ACHA QUE A ESCOLA DEVERIA ATRELAR SUAS PROGRAMAÇÕES AO CONTEXTO SOCIAL, POLÍTICO E CULTURAL DOS ESPAÇOS 

DAS CIDADES PARA APRIMORAR OU FACILITAR O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES? 

 
( ) SIM    ( ) NÃO ( ) TALVEZ 

 
6. VOCÊ GOSTARIA DE CONCILIAR OS CONHECIMENTOS CLÁSSICOS ESCOLARES COM OS DEBATES E ABORDAGENS DOS ESPAÇOS NÃO 

FORMAIS DE EDUCAÇÃO? 

 
( ) SIM ( ) TALVEZ ( ) NÃO 

 
7. QUAIS SÃO SUAS EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO A VISITA AO MUSEU FIGAM? 
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Fonte: Ivanice Ramos, 2022 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

8. VOCÊ JÁ SABIA DA EXISTÊNCIA DA FIGAM? 

 
( ) SIM ( ) NÃO 

 
9. COMO VC FICOU SABENDO DA EXISTÊNCIA DA FIGAM? 

 
( ) PELOS PROFESSORES DE HISTÓRIA DAS SÉRIES ANTERIORES 

( ) POR CAUSA DE EVENTOS PELA CIDADE 

( ) POR COLEGAS/AMIGOS 

( ) NUNCA OUVI FALAR ANTES DE SER CONVIDADO PARA ESTA PESQUISA 

 
( ) OUTRO    

 
10. VOCÊ CONHECE A HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS E DE SUA ATUAÇÃO NO CONTEXTO DA DITADURA CIVIL MILITAR NO 

BRASIL? 

 
( ) SIM 

( ) NÃO, NENHUM/A PROFESSOR/A JAMAIS ABORDOU ESSE ASSUNTO EM AULA 

( ) SIM, A PROFESSOR/A JÁ FALOU SOBRE ESSE FATO HISTÓRICO 

 
11. SOBRE O REGIME MILITAR NO BRASIL, O QUE VOCÊ MAIS REPUDIA? 

 
( ) A SENSURA SOBRE A IMPRENSA 

( ) A VIOLÊNCIA DAS ABORDAGENS, TORTURA E PERSEGUIÇÕES 

( ) A FALTA DE LIBERDADE POLÍTICA 

( ) TUDO 

 
12. VOCÊ CONSEGUE DESTACAR ALGUM ASPECTO POSITIVO DO PERÍODO MILITAR NO BRASIL? 

 
( ) SIM ( ) NÃO 

 
13. SE VOCÊ RESPONDEU SIM NA QUESTÃO ANTERIOR, QUAL ASPECTO CONSIDERA POSITIVO DO PERÍODO MILITAR NO BRASIL? 
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Apêndice XIII: Quadro 2 (Questionário II) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O MUSEU HISTÓRICO COMO ESPAÇO DE APRENDIZAGEM: PERSPECTIVAS EMANCIPATÓRIAS NA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

QUESTIONÁRIO 2 

1. O que você achou da participação na pesquisa? 

(a) Gostei muito. Aprendi mais do que se fosse conteúdo em sala de aula tradicional. 
(b) Razoável. Aprendi um pouco mais sobre a história de Alagoinhas. 

(c) Não gostei. Prefiro aulas expositivas e leituras nas escola. 
(d) Excelente. Todas as disciplinas deveriam trabalhar assim. 
(e) Outro (especifique):    

2. Em qual das etapas da pesquisa você acredita que aprendeu mais? 

(a) Na roda de conversa, pois a troca de ideias favorece o conhecimento. 
(b) Na exibição do documentário. O depoimento é emocionante. 
(c) Nas entrevistas, os relatos são incríveis. 

(d) Na visita ao museu, é muito enriquecedor. 

(e) Outro (especifique). 

 

3. Que aspecto da pesquisa mais contribuiu para a sua formação cidadã e profissional? 

(a) A abordagem sobre as mobilizações comunistas. 
(b) A discussão sobre a atuação das mulheres contra a ditadura. 
(c) A observação do acervo do museu. 

(d) As manifestações grevistas dos trabalhadores. 

(e) Outra (especifique) 
 

4. O que você achou do museu como um espaço para colaborar com o ensino e a aprendizagem em História? 

(a) Excelente ideia. 
(b) Boa ideia, ajudou um pouco. 
(c) Não fez nenhuma diferença. 
(d) Péssima ideia. Não entendi nada. 

(e) Outro (especifique) 

 

5. Você considera o conhecimento histórico importante para formação de um/a cidadão/ã profissional atuante na 

sociedade? Justifique. 

 
 

 
6. Você acha que valeu a pena a luta dos operários e operárias pela democracia e direitos trabalhistas, sociais e políticos 
naquele contexto de violência e repressão? 

(a) Não, pois mudou o tipo de governo mas as desigualdades e a violência pioraram. 
(b) Sim, toda mobilização é válida, pois hoje poderia ser muito pior. 

(c) Não. As mudanças foram insignificantes e não valeram o sacrifício daquelas pessoas. 
(d) Sim, mas a luta por um mundo melhor para todos continua. 
(e) Outro (especifique) 
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7. Que sugestões você indicaria para melhorar o ensino de história em sua escola? 

 
 

 
8. Se você tivesse sido presa, torturada e exilada, ao final do regime militar teria retornado pro Brasil? 

(a) Sim, com certeza, e teria continuado participando ativamente pela democracia. 
(b) Sim, mas não tenho certeza se continuaria lutando pela democracia. 
(c) Não. Nunca mais retornaria. 

(d) Não sei, tenho dúvidas. 
(e) Outro (especifique) 

9. Você já teve alguma experiência educativa em outros espaços fora da escola? Se já, comente o que achou do 
resultado, se foi positivo ou negativo para a sua aprendizagem e por quê. 

 
 

 
10. Como você percebe o conhecimento histórico hoje, depois da visita ao museu? 

(a) Muito importante, pois provoca a reflexão e a participação na sociedade. 

(b) Do mesmo jeito de sempre, apenas para saber do passado. 
(c) Interessante para a compreensão do presente. 
(d) Fundamental para a formação de cidadãos críticos e atuantes na sociedade. 

 
11. Durante seu itinerário educativo, alguma vez a escola lhe conduziu a visitar algum espaço 
Não - formal de educação? Se sim, qual a sua avaliação sobre a experiência? 

 
 

12. O conhecimento disponível e abordado em outros espaços educacionais além da escola têm potencial para 

favorecer a aprendizagem dos conteúdos escolares? Porquê? 

 
 

13. Você considera que a visita e/ou atuação em espaços não formais de educação configura-se como complemento 

prático educativo junto aos conhecimentos teóricos abordados na escola? Por que? 

 
 

14. Você percebe alguma intencionalidade de contribuição para a formação de uma consciência crítica nas 
metodologias, conteúdos ou abordagens utilizadas na educação profissional que venham a contribuir para o seu 
desempenho no mundo do trabalho? 

 
 

15. Sabendo-se que as cidades dispõem de diversos espaços não formais de educação como os museus, igrejas, 

associações de bairro, cooperativas, ongs (organizações não governamentais), sindicatos etc, você considera que 
estes lugares, repletos de informações experiências, histórias e memórias contribuem para a compreensão da 
sociedade tanto quanto para uma atuação consciente? Comente. 
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Apêndice XIV Produto Educacional: Sequência Didática 
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1. APRESENTAÇÃO 

Caros/as educadores/as, o presente instrumento educacional propõe-se a 

realizar contribuições que favoreçam o desenvolvimento de atividades pedagógicas 

nos espaços formais de educação, especialmente o Centro Territorial de Educação 

Profissional do Litoral Norte e Agreste Baiano (CETEP/LNAB), através de sua 

interação colaborativa com espaços não formais de educação. Tais espaços são 

definidos como aqueles lugares onde ocorre algum processo educativo intencional, 

extraescolar (TRILLA, 1985), neste caso o museu histórico Centro de Documentação 

e Memória de Alagoinhas/Fundação Iraci Gama (CENDOMA/FIGAM), de modo a 

potencializar o processo de ensino e aprendizagem em história. 

Esta sequência didática visa especificamente, através da visita ao museu, 

propiciar uma melhor compreensão dos conhecimentos históricos através da sua 

contextualização. Isto posto, sugere-se a realização de atividades educativas 

dinâmicas como: visitas ao museu, roda de conversa, exibição de filmes ou 

documentários, entrevistas e elaboração de um produto educacional ao culminar a 

aplicação da SD, que pode ser mapa mental, panfleto, revista em quadrinhos, jornal, 

vídeo documentário, podcast, painel, aquarelas, charges, paródias, crônicas, poemas, 

cordéis e etc. 

Este produto educacional tem como objetivo oportunizar aos estudantes da 

educação profissional o conhecimento imanente aos objetos museias expostos no 

museu CENDOMA/FIGAM, popularmente conhecido como FIGAM, e que guardam a 

história e a memória da cidade de Alagoinhas, ao tempo em que se propõe a formação 

da consciência histórica pela via da ressignificação dos saberes imanentes ao 

patrimônio histórico e à memória coletiva, num movimento de compreensão de suas 

temporalidades e historicidades. 

De certo, essa experiência proporcionará reflexões acerca das contradições 

implícitas às relações sociais em suas distintas temporalidades contribuindo para a 

formação de uma consciência crítica que lhe oriente na tomada de decisões em sua 

inserção no mundo do trabalho. 

Outrossim, destaque-se que, os princípios basilares desta abordagem é a 

concepção do trabalho como princípio educativo visando uma formação omnilateral 

no ensino médio integrado articulando conhecimentos científicos, sistematizados, à 
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sua práxis social pela via da politecnia, visto que pleiteamos uma educação 

emancipatória e de qualidade para todos/as. 

Esta sequência didática norteará os procedimentos metodológicos conceituais, 

atitudinais e procedimentais, sugerindo conteúdos, periodizações, temáticas e roteiro 

de estudo, abrangendo “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e 

articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio 

e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos” (Zabala 1998, p.18). 

Assim sendo, justifica-se a aplicabilidade deste instrumento educacional na 

perspectiva de desenvolver a autonomia do/a estudante de forma interativa e a partir 

da compreensão de sua historicidade, contribuindo para ser protagonista de sua 

história, interferindo em condicionamentos e intencionalidades sistêmicas e alienantes 

munido de conhecimento e consciência histórica. 

Aplicar-se-á a abordagem metodológica orientada pelo materialismo histórico 

dialético, visto que esta teoria pedagógica, preza pela reflexão crítica sobre os 

movimentos contrários intrínsecos à sua historicidade, numa perspectiva de totalidade 

concreta, ao tentar abarcar sua individualidade e suas relações sociais. De forma 

dialética, por meio de abstrações mediadas, promover a reflexão necessária à 

conscientização sobre seu papel na sociedade, sua realidade e seu potencial pra 

transformá-la. Logo, pleiteia-se a “catarse”, a real transformação de sua concepção 

de mundo, confrontando e superando suas determinações, desigualdades e 

alienação, ao tempo em que luta por uma sociedade melhor para todos/as. 
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2. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
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Figura 01: diagrama com os objetivos da Sequência Didática 
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3. SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O diagrama acima, destina-se à exposição esquematizada das fases a serem 

desenvolvidas na execução da SD, a fim de que se tenha uma visão geral de seu 

processo. 
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Figura 02: Diagrama com as fases da Sequência Didática 
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3.1 FASE 1. PLANEJAMENTO 

 

Ao se proceder à seleção do público-alvo (estudantes) para a execução da SD 

(sequência didática), recomenda-se a preferência pelas séries finais (3º ou 4º anos) 

de qualquer curso técnico integrado ao ensino médio ou ensino médio regular ou das 

series finais do ensino fundamental (8º ou 9º anos), visto que geralmente a abordagem 

do conteúdo de história do Brasil ocorre nestas séries. Dessa forma, haverá 

dialogicidade com as temáticas históricas representadas na exposição do museu 

CENDOMA/FIGAM. 

Ressalte-se que, por tratar-se de um museu histórico, centrado na origem 

e fundação do município de Alagoinhas, destacando-se a análise de sua evolução 

econômica, sua exploração não restringe-se à ciência histórica, podendo ser utilizada 

de forma interdisciplinar e transdisciplinar, por outras áreas do conhecimento, além 

das ciências humanas como sociologia, geografia, economia, filosofia e artes, haja 

visto a diversidade de enfoques possíveis. 

Com vistas à obtenção de resultados positivos, e às restrições impostas 

atualmente pelo contexto pandêmico do SARS – CoV-2, recomenda-se a 

fragmentação da turma na fase de execução da visita ao museu, limitando à dez 

estudantes por vez, favorecendo assim a condução do processo de exploração da 

exposição com segurança. 

Selecionada a turma, necessita-se pois, a realização de uma reunião 

prévia com os/as estudantes, justificando a necessidade de divisão da turma para a 

efetivação da visita, não só para evitar aglomeração e risco de contaminação, mas, 

sobretudo, a fim de que se proporcione a devida atenção a cada participante. Nesta 

ocasião, deverá acontecer esclarecimentos sobre a conduta recomendada aos 

visitantes de espaços museais, sobre o cuidado com os objetos, a proibição de 

alimentação, a liberação de filmagens e fotografias, o uso do diário de bordo, as 

intervenções ao/a educador/a do museu, horários da visitação, custeio de transportes 

e etc. conforme roteiro de visita ao museu, subtópico FASE 1.1. 

Prosseguindo ao desenvolvimento da sequência, orienta-se a elaboração 

de questionários de sondagem diagnóstica para a identificação dos saberes (e perfil 

dos/das discentes, conforme detalhado na etapa 3); utilização de câmeras para 

registro de fotografias durante a roda de conversa, visita ao museu, entrevistas; e 
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diário de bordo, fundamental para os registros de informações/dados observados na 

visita a este espaço não formal de educação. 

De modo a favorecer a compreensão da temática abordada, concernente ao 

contexto da ditadura civil e militar de 1964 no Brasil e seus reflexos em Alagoinhas, 

recomenda-se a leitura prévia das seguintes obras: 

 
1. Alagoinhas: história e historiografia. De: Eliana Evangelista Batista. (Org.) 

– Alagoinhas-Ba: Quarteto Editora/FIGAM, 2015. 

2. Visões do golpe – A memória militar sobre 1964. De: Maria Celina 

D’Araújo e Celio Castro. Rio de Janeiro: Editora Ediouro, 2004. 

3. Cães de guarda – jornalistas e censores, do AI-5 à constituição de 1988. 

De: Beatriz Kushnir. São Paulo: Boitempo; FAPESP, 2004. 

4. Brasil: Nunca mais. De: Paulo Evaristo Arns. Rio de janeiro: Editora Vozes 

Ltda. 1985. 

5. Memória, Narrativa e identidade: a cidade ferroviária de Alagoinhas. De: 

Iraci Gama Santa Luzia. Salvador, Ba: Quarteto Editora, 2022. 

6. “Golpe militar de 1964 e o início da ditadura no Brasil”. De Daniel Neves 

Silva, Brasil escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/historiabgolpe- 

militar.htm. Acesso em 04de agosto de 2022 

7. 1964: História do Regime Militar Brasileiro. De: Marcos Napolitano – São 

Paulo: Contexto, 2014. 

8. Os anos de chumbo: a memória militar sobre a repressão. De: Maria 

Celina D’Araújo, Celio Castro e Glaucio Ary Dillon Soares. Rio de janeiro: Relume - 

Dumará. 1994. 

Sugere-se como corolário dos trabalhos, a produção coletiva ou em grupos 

menores, de instrumentos educacionais como painéis, história em quadrinhos, 

podcast, vídeos documentários, panfleto de divulgação, aquarelas, poesias, crônicas, 

charges, etc. pelos/as estudantes, em demonstração concreta dos objetivos 

almejados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 



 
 

164 
 

 

 

FASE 1.1 ROTEIRO DA VISITA AO MUSEU 

Na perspectiva de orientar a condução dos trabalhos, propõe-se o seguinte 

itinerário, que pode ser seguido na íntegra ou não, pelo professor/a. O roteiro proposto 

estabelece ações que direcionam para o melhor desempenho de todas as fases da 

SD. Entretanto, cabe ao professor/a fazer as adequações que se ajustem à realidade 

de seus estudantes, cursos e de sua escola, suprimindo ou acrescentando atividades. 

1. Agendar uma reunião preliminar presencial com os/as estudantes da turma, a fim 

de apresentar a proposta de trabalho, seu desenvolvimento e condicionamentos de 

participação e efetivação. Entretanto, de acordo com as condições, há também a 

possibilidade de que tal evento possa acontecer no formato online. Nesta ocasião, o/a 

professor/a também deverá orientá-los/as sobre a definição e importância dos 

espaços não formais de educação, bem como explicitar sobre a importância, a 

trajetória histórica e finalidades dos museus para a sociedade. 

2. Durante a reunião, deve-se abordar os seguintes pontos: 

 
2.1 Explicar às/aos discentes sobre a estrutura do museu, a composição dos arquivos 

documentais para pesquisa, a base de dados, a parte expositiva e a parte 

administrativa. 

2.2 Combinar com os/as discentes sobre o horário de chegada ao museu com 

antecedência de 15 minutos para o horário marcado para a visita, para não interferir 

em sua duração. 

2.3 Instruir sobre como se comportar adequadamente dentro do espaço do museu, 

evitando comer, falar alto e tocar nos objetos, ao tempo em que serão estimulados a 

participar expressando a curiosidade, consultando o/a educador/a do museu sempre 

que não entender a informação. 

2.4 Orientar para levantar a mão sempre que for perguntar, a fim de não interromper 

outros diálogos e sobre a utilização do caderno de anotações durante a visita. 

2.5 Pedir que evitem o afastamento do grupo, para que a exploração e acesso às 

informações atinja a todos. 
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2.6 Indicar a leitura das etiquetas das peças expostas e a fazer anotações em seus 

“diários de bordo” que venham a contribuir para a produção do futuro roteiro de visita. 

2.7 Instruir para não fotografar ou filmar o material exposto sem a permissão do/a 

educador/a da instituição. 

2.8 Não fazer uso de alimentos no interior do espaço museal 
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Figura 03: Imagem externa do museu 

CENDOMA/FIGAM; Fonte: a autora 

Figura 04: Imagem interna do museu. Ala 3 
iconografias, documentos e objetos. Fonte: a 

autora 

Figura 05: Imagem interna do museu. Ala 4 maquetes, mobiliários e vestimentas. 
Fonte: a autora 



 
 

166 
 

3.2 FASE 2. APRESENTAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 
 

 
Na reunião prévia à realização da visita ao museu, definida a série/turma, faz- 

se necessário então, alguns esclarecimentos aos estudantes sobre o processo de 

execução da SD, apresentando-lhes e orientando-lhes detalhadamente sobre cada 

uma de suas fases/etapas e seus respectivos objetivos, conforme esta proposta de 

trabalho. 

É imprescindível explicar que as etapas desta sequência compreendem a 

identificação dos saberes e perfis dos/as estudantes por meio de questionários 

semiestruturados, na forma impressa ou online, a participação numa roda de conversa 

com outros/as convidados/as sob a orientação do/a professor/a, a visita ao museu 

CENDOMA/FIGAM (Centro de Documentação e Memória de Alagoinhas/Fundação 

Iraci Gama), as entrevistas, a exibição de um filme/vídeo/documentário e por último, 

como avaliação das atividades realizadas, a produção coletiva ou por grupos menores 

de recursos didáticos que serão apresentados/expostos às demais turmas do 

CETEP/LNAB (Centro Territorial de Educação Profissional do Litoral Norte e Agreste 

Baiano). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Figura 06: Apresentação introdutória com os estudantes do CETEP/LNAB Fonte: a autora  
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3.3 FASE 2.1 SONDAGEM DIAGNÓSTICA: IDENTIFICAÇÃO DO 

PERFIL E SABERES DOS/AS ESTUDANTES 

 
 

 
Nesta fase da SD, objetiva-se averiguar os conhecimentos prévios e particularidades 

dos/as estudantes através de questionários semiestruturados (Anexo 1) direcionados, 

com a finalidade de, a partir de suas inquietações, dúvidas e indagações, seja 

planejada a condução da visita ao museu e da roda de conversa, bem como conhecer 

e caracterizar o perfil desses/as estudantes. Nessa linha, de acordo com Ausubel 

(1963), a aprendizagem se efetiva significativamente ao se relacionar com os saberes 

trazidos pelos estudantes, realizando conexões com suas vivências, reconfigurando 

novos conhecimentos em sua estrutura mental, daí então a necessidade da escuta, 

da prática do diálogo. 

Para tanto, orienta-se que o questionário produzido apresente questões sobre o 

conhecimento que os/as estudantes possuam sobre a função e definição dos espaços 

não formais de educação, bem como do contexto histórico inerente ao regime militar 

no Brasil, relacionando-o às interferências políticas ocorridas em Alagoinhas, como as 

mobilizações e as reações populares, a atuação e interferência do Partido Comunista, 

a participação de mulheres, a atuação dos operários sindicalizados da rede ferroviária 

federal, a colaboração de outros trabalhadores, estudantes etc. bem como questões 

do perfil social dos/as estudantes. 

Durante esta fase, é relevante informar aos estudantes sobre a possibilidade de 

não responder a alguns itens do questionário, avançando então para as próximas 

fases sem prejuízo ao desenvolvimento de SD, uma vez que na fase da roda de 

conversa, ocorrerá a explanação e análise sobre essa e outras temáticas cabíveis, 

pelo/a profissional da educação que esteja conduzindo os trabalhos. 
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respeitosas da liberdade”. 

3.4 FASE 3. ANÁLISE DAS RESPOSTAS E CONTEXTUALIZAÇÃO 

DA TEMÁTICA 

 

 
Ao se proceder a análise das informações coletadas no processo de diagnose, 

a partir da aplicação do questionário 1 (FIGURA 06, da FASE 2.1), por onde se 

constatará o grau de conhecimento dos/as estudantes relativos à temática desta 

sequência didática, recomenda-se a realização de uma discussão, orientando e 

esclarecendo as dúvidas dos/as estudantes tanto sobre os conceitos de educação não 

formal/espaço não formal de educação, como discutindo sobre as divergências acerca 

do que se configurou como os “anos de chumbo da história do Brasil” ou ditadura civil 

militar, relacionando ao contexto sócio político do município de Alagoinhas. Todavia, 

orienta-se para que o diálogo supracitado ocorra de maneira imparcial, não 

aprofundando na abordagem sobre o contexto histórico, a fim de que suscite o 

engajamento do/a estudante para a busca da informação/conhecimento histórico 

contextualizado e problematizado acerca da temática histórica representada no 

espaço museal, na roda de conversa com outros convidados ou nas entrevistas com 

pessoas que testemunharam aquele período da história do Brasil e de Alagoinhas. 

Pretende-se com esta estratégia desenvolver a autonomia do/a estudante, a 

partir da educação histórica, que segundo Barca, (2012, p.37) é viabilizada ao se 

“implementar e analisar situações de aprendizagens reais, em contextos concretos, e 

disseminar resultados que possam ser ajustados a outros ambientes educativos”. 

Desta forma, contribuir-se-á para a formação da consciência histórica, incitando-o/a 

ao questionamento dos fatos e sua relevância para o entendimento e transformação 

da realidade. Na mesma linha, Freire (1996, p. 121) afirma que, “uma pedagogia da 

autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da 

responsabilidade, vale dizer, em experiências 
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3.5 FASE 4. VISITA AO MUSEU 

 
Para a visitação ao museu, é imprescindível a organização prévia baseada na 

logística de seu funcionamento, dias/horários de visitação, acompanhamento da visita 

por profissional educador e quantidade de estudantes por visita. Nessa lógica, 

recomenda-se a aplicação do roteiro de visita ao museu, destacando os itens 

principais, como permissão para filmagens e fotografias de objetos sensíveis ao flash 

das máquinas/câmeras fotográficas, proibição de alimentação, e manuseio de objetos 

e etc. (ver subtópico FASE1.1) 

Um aspecto muito importe desta etapa, é o acordo sobre o financiamento dos 

custos com transporte para o deslocamento dos/as estudantes da escola para o 

museu e do museu para a escola. Em se tratando de escola pública, sugere-se a 

solicitação do uso do transporte escolar junto à direção da escola e órgãos 

competentes, a fim de se evitar transtornos com atrasos e outras dificuldades. 

No que tange à estratégia adequada à visitação de espaços não formais de 

educação, recomenda-se a participação em pequenos grupos de até dez estudantes 

por vez, o que favorecerá um melhor acompanhamento dos estudantes pelo/a 

professor/a, evitando sua dispersão, facilitando a interação entre eles/as e com o 

professor/a e o educador/a do museu, bem como a efetivação exitosa desse tipo de 

prática educativa. 

Tendo essa fase da SD como objetivo principal, conhecer o potencial educativo 

de espaços educativos não formais como o museu, com a finalidade de contribuir para 

a formação da consciência histórica, deve o/a professor/a da turma, observar 

atentamente o engajamento e interesse dos estudantes, elucidando neste momento, 

questões pontuais sobre a temática histórica, neste caso, o período da ditadura civil 

militar no Brasil, ou o contexto econômico de expansão das ferrovias, relacionando o 

conteúdo histórico à exposição museal. Oportunamente, o/a professor/a deverá 

orientar à turma quanto ao uso do diário de bordo/diário de campo, fazendo uso do 

seu diário de bordo e orientando os estudantes a fazê-lo, registrando meticulosamente 

situações que deverão ser discutidas posteriormente na roda de conversa. Pois, de 

acordo com Cruz Neto (2002), o diário de campo é um amigo silencioso e inseparável 

do pesquisador, é pessoal e intransferível, nele devemos fazer anotações diárias 
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sobre percepções, angústias, questionamentos, dúvidas, ideias, sugestões e 

informações que não adquirimos em outras técnicas de pesquisa. É portanto, um 

tesouro precioso no processo de observação/investigação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.6 FASE 5. RODA DE CONVERSA 

 
 

 
Compreendida como uma estratégia de construção dialógica no processo de 

ensino e aprendizagem, fundamental para o desenvolvimento da autonomia como 

para o exercício da alteridade, a roda de conversa é um instrumento metodológico 

capaz de proporcionar o protagonismo discente no contexto escolar como um 

exercício para a sua atuação em sociedade. Para tanto, é fundamental a atuação de 

professores democráticos, que proporcione o engajamento discente, estimulando a 

troca de saberes, a escuta e o respeito ao próximo e aos seus conhecimentos prévios, 

bem como conduzindo o processo com autonomia e dinamicidade, favorecendo a 

aprendizagem. Nesta linha, 

 

[...] o sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto 
a relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, 
como inconclusão em permanente movimento na História. (FREIRE, 
1996, p.154) 

 
Destaque-se que, quanto mais turmas e professores envolvidos/as na efetivação 

desta SD, possivelmente melhores serão os resultados, visto à riqueza do debate sob 

diferentes perspectivas. 
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Figura 08: Momento de apreciação da exposição de objetos, quadros e fotografias na 
ala principal do museu CENDOMA/FIGAM pelos/as estudantes do CETEP/LNAB. 
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3.7 FASE 6. EXIBIÇÃO DE FILME/VÍDEO DOCUMENTÁRIO 

 
 

 
Esta etapa da SD tem a pretensão de cumprir ou ressaltar para além das 

palavras escritas ou escutadas durante a execução dessa atividade, o impacto pelo 

poder da imagem, de todo o terror pelo qual passou a população brasileira diante do 

autoritarismo, violências físicas e psicológicas, perdas, desrespeito, traumas que 

marcaram os sobreviventes daquele período antidemocrático, que não podemos 

deixar cair no esquecimento para não voltar. Pois conforme Confúcio, “uma imagem 

vale mais que mil palavras”. Sendo assim, segue uma lista de filmes para bem 

representar o quanto a população sofreu e resistiu, lutando pelo retorno da 

democracia por longos 21 anos. 

1. O ano em que meus pais saíram de férias (2006) 

2. Batismo de sangue (2007) 

3. O que é isso, companheiro? (1997) 

4. O dia que durou 21 anos (1971) 

5. Cidadão Boilesen (2009) 

6. Marighella (2021) 

7. Verdade 12.528 

8. Lamarca 

9. Magnífica 

10. Pra Frente, Brasil (1970) 

11. Tempo de resistência 

12. Hoje 

13. Em busca da verdade 

14. Em busca de Iara 

15. Deslembro 

 
 

A produção cinematográfica disponível sobre a temática é extensa e de 

excelente qualidade, alguns produzidos no auge do regime. Há também músicas, 

livros, revistas, publicações diversas abordando criticamente o regime militar que 
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marcou a história do Brasil de 1964 -1985 indicando a insatisfação popular. Alguns 

exemplos de músicas que abordam criticamente o contexto da ditadura militar, são: 

1. Apesar de você (Chico Buarque, 1970) 

2. Pra não dizer que não falei das flores (Geraldo Vandré, 1967) 

3. O bêbado e o equilibrista (Aldir Blanc e João Bosco, 1975) 

4. Cálice (Gilberto Gil e Chico Buarque, 1973) 

5. Alegria, alegria (Caetano Veloso, 1967) 

6. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos (Roberto e Erasmo Carlos, 

1971) 

Entre as obras literárias censuradas pela ditadura e outras que abordam 

criticamente o regime ditatorial estão: 

1. Feliz Ano Novo, (Rubem Fonseca, 1975) 

2. Zero, (Ignácio de Loyola Brandão, 1974) 

3. A ditadura envergonhada, (Elio Gaspari, 2002) 

4. Meninos sem pátria, (Luiz Puntel, 1990) 

5. Ditadura e democracia no Brasil, (Daniel Aarão Reis, 2014) 

6. A noite de espera, (Milton Hatoum, 2017) 

 
 

São materiais que, explorados junto às fases da SD poderão colaborar para o 

entendimento daquele contexto histórico. Recomenda-se pois, que, ao se decidir pela 

exibição de quaisquer dos filmes/documentários/livros sugeridos acima, o/a 

professor/a, assista-o preliminarmente afim de averiguar sua pertinência. Deve-se 

também, elaborar um roteiro com questões problematizadoras acerca do tema e que 

orientem a reflexão a posteriori, de acordo com o modelo abaixo, aplicado para o filme 

“Que é isso companheiro?” 

Questões para análise do filme: 
“Que é isso companheiro?” 

 
1. Sobre o Movimento Revolucionário 8 de outubro, pesquise: 

a) Qual a sua composição, quem podia participar? 

b) Qual a sua principal característica ideológica? 

c) Que outra/s organizações lhe davam suporte/apoio? 

2. Por que sequestraram um embaixador dos Estados Unidos e não um general do 

regime militar ou político conservador brasileiro? 
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3. Por que o golpe militar é também chamado de golpe civil-militar? 

4. Descreva a cena do filme que retrata o apoio de pessoas civis ao regime militar. 

5. Quais foram as exigências feitas pelo MR8 para a libertação do embaixador norte 

americano? 

6. Como os grupos revolucionários foram combatidos pelos governos militares? 

7. Qual a justificativa do MR8 para assaltar bancos? Qual a sua opinião a respeito? 

8. O que você achou do filme, que cena mais lhe chamou atenção? 

 
 
 
 
 
 

3.8 FASE 7. PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS 

EDUCACIONAIS 

 
 

Sendo esta, uma atividade que visa a articulação entre espaços formais e não 

formais de educação, sugere-se para seu corolário, a produção coletiva de 

instrumentos educacionais diversos, escolhidos/idealizados pelos/as estudantes e 

posteriormente expostos no espaço escolar para apreciação da comunidade. 

Recomenda-se pois, que após a elaboração dos instrumentos educacionais e 

anteriormente à sua exposição no espaço escolar, o/a professor/a proponha à turma 

um momento de apresentação e discussão dos resultados, onde os/as estudantes 

socializarão os conhecimentos adquiridos nas respectivas etapas da SD e suas 

produções. Ressalte-se que, como nas demais etapas, seu planejamento prévio é a 

garantia do resultado, portanto, cabe a/ao professor/a, elencar os materiais 

necessários à confecção de quaisquer das indicações/sugestões dos/as estudantes e 

solicitar à gestão financeira/coordenação pedagógica. Seja: painel, revista em 

quadrinhos, aquarela, poesias, música, documentário, maquete, etc., bem como 

providenciar a acomodação desses materiais em exposição dentro da escola. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A produção deste instrumento educacional resulta de uma inquietação 

profissional relacionada ao descaso dos estudantes da Educação profissional acerca 

do conhecimento histórico, reproduzindo discursos alienadores e eximindo-se 

inconscientemente da sua responsabilidade social. 

No intuito de contornar essa situação, busca-se através da parceria entre os 

espaços formais e não formais de educação uma possibilidade de ressignificar o 

ensino aprendizagem de história através da educação histórica, na perspectiva da 

formação da consciência histórica, pela qual o estudante perceberá seu poder de 

atuação enquanto cidadão e agente de sua história. 

Pois, museus estão para a sociedade, são espaços de memória coletiva, de 

patrimônio histórico cultural da humanidade. Lugar de conhecimentos e de 

aprendizagens significativas. 

Oferecem assim, amplas possibilidades de abordagens como a formação da 

identidade, por situar o indivíduo na história de sua localidade, desenvolvendo um 

sentimento de pertença através da valorização da memória patrimonial coletiva, bem 

como favorecendo a emancipação cidadã, baseada no conhecimento contextualizado 

de sua evolução sócio política e econômica. Para tanto, impõe-se repensar a história 

que se quer contar no museu. 
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Figura 1: Questionário diagnóstico utilizado na fase 3 da sequência 
didática. 

 

ANEXO 1 
QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM DIAGNÓSTICA 

 
 

 

1. Nome completo:    

2. Idade: 3. Sexo:      

4. Residência: ( ) Urbana ( ) Rural ( ) Outro município:    

5. Você trabalha? ( ) Sim ( ) Não ( ) Ajuda a família em pequenos serviços 

6. Você sabe o que são espaços não formais de educação? ( )  Sim ( ) Não 

7. Sabendo que espaços não formais de educação são aqueles nos quais se adquire algum 

conhecimento, saberes ou informações fora do contexto escolar, como ocorre em museus, 

associações, ONGs, sindicatos, penitenciárias, igrejas, empresas etc. Indique um espaço não formal 

de educação que já conheceu e que lhe proporcionou algum aprendizado. 

( a ) Sindicato ( b ) Associação de    

( c ) Igreja ( d ) ONG ( e ) museu ( f ) outro:    

8. O que você pensa sobre a parceria educacional entre a escola e os espaços não formais de 

educação? 

( a ) Desnecessário, a escola cumpre muito bem o seu papel educativo 

( b ) Importante, a escola deveria buscar aproximações com os espaços não formais de educação 

para proporcionar maiores possibilidades de aprendizagens aos estudantes. 

( c ) Interessante, seria uma forma de tornar o ensino mais dinâmico e significativo. 

( d ) Outra:    

9. Você sabia que durante a ditadura civil militar, houve mobilizações de repúdio em Alagoinhas? 

( a ) Sim ( b ) Não 

10. Você conhece a história do município de Alagoinhas? 

( a ) Sim ( b ) Não 

11. Aceita participar da visitação ao museu histórico CENDOMA/ FIGAM e demais etapas desta 

sequência didática que lhe foi apresentada? 

( a ) Sim ( b ) Não 
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