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1. INTRODUÇÃO 

 

O trabalho em questão tem como objetivo analisar de que forma a problematizar 

a experiência pedagógica do Centro de Educação Científica (CEC), que foi desenvolvida 

durante o período de 2010 a 2017 pelo Instituto Santos Dumont (ISD) na cidade de 

Serrinha - Bahia, pôde contribuir para reflexões sobre práticas educativas inovadoras em 

ambientes educacionais. Para tal, propõe-se a construção de um memorial que apresente 

a história e a memória do CEC, sob uma análise crítica. 

O Instituto Santos Dumont (ISD) é uma Organização Social (OS) que atua na 

região Nordeste do Brasil, nas áreas de educação, saúde materno-infantil, reabilitação, 

neurociências e neuroengenharia. Sua missão é: "promover educação para a vida, 

formando cidadãos por meio de ações integradas de ensino, pesquisa e extensão e 

contribuir para a transformação mais justa e humana da realidade social brasileira”. O 

ISD opera suas unidades com recursos do Ministério da Educação1  

Os Centros de Educação Científica (CEC), ligados ao ISD, funcionaram por mais 

de 10 anos e tinham como finalidade desenvolver o gosto pela educação científica em 

alunos do ensino básico, difundindo, assim, o exercício da formação científica e contribuir 

para um processo de inclusão social. Durante esse período os CECs se consolidaram em 

três cidades, duas no Estado do Rio Grande do Norte, Natal e Macaíba, e uma no Estado 

da Bahia, Serrinha. Estes, totalizavam 1.400 alunos atendidos anualmente (ISD, 2018). 

Os centros funcionavam como atividade complementar à educação básica e 

pública, os educandos que os frequentavam deveriam estar matriculados numa instituição 

de ensino público, sendo a sua frequência no contraturno da escola regular. As atividades 

eram realizadas em oficinas com temáticas específicas, envolvendo: Física, Química, 

Biologia, Artes, Tecnologia, História, Robótica e Comunicação Social. Cada educando 

participava de duas oficinas por ano, em dois dias da semana, tendo sua formação no 

centro concluída após um período mínimo de dois anos. (ISD, 2018). 

Apesar dos CECs terem abrangido dois Estados em três unidades, o recorte 

realizado por esse projeto de pesquisa se restringira à Unidade de Serrinha, local onde 

atuei como um dos profissionais. Além de ser a última das três unidades administradas 

                                                           
1 (http://www.institutosantosdumont.org.br/) 
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pelo ISD, no qual foi desenvolvido uma dinâmica nova com os aprendizados das duas 

primeiras experiências. 

O CEC se apresentou como uma proposta educacional baseada na pedagogia 

freiriana, com viés político social. Ao incorporar a educação científica na sua 

metodologia, buscou trazer a ideia da escola cidadã registrada por Gadotti (1999), ou seja, 

através da problematização e da educação libertadora, desenvolveu uma educação da 

prática social capaz de promover o exercício da cidadania para atuar criticamente na 

sociedade. 

Como parte dessa metodologia de ensino, as instituições precisam se desprender 

de seus muros e do formato engessado de reproduzir conhecimento. Uma escola que pauta 

pelos princípios da educação científica precisa estender-se, não somente explorar o que 

tem fora da escola, mas incluir os agentes que participam desse processo junto com os 

educandos, como os pais e amigos.  

O CEC objetivava enriquecer o currículo da educação básica, com oficinas de 

ciências e outras atividades, que ocorriam nos diferentes espaços da instituição, como 

parte de um processo de ensino aprendizagem, tais como: oficinas, acesso ao acervo da 

biblioteca, intervalo, assembleia de alunos, estudos do meio, Semana Nacional de Ciência 

e Tecnologia (SNCT), Mostras de Trabalhos e reuniões da equipe técnica. Ao registrar o 

CEC com base na educação científica consegue-se desenvolver novas atividades e ações 

passíveis de implementação, baseadas nos planos de aulas realizados no CEC, a 

metodologia de problematização desenvolvida em pequenos roteiros. 

Ao realizar o registro memorial do CEC, pretende-se apresentar seu viés 

educacional sob uma análise crítica, na tentativa de compreender como foram 

desenvolvidas suas atividades e em quais autores pode-se embasar para discutir sua 

metodologia. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Estudos e reflexões têm sido realizados na área da educação científica e sua prática 

em diversos espaços, no entanto se veem poucos registros que relacionem o conhecimento 

assimilado pelos seus educandos numa perspectiva do desenvolvimento da análise crítica. 

A necessidade de os educadores observarem novas experiências pedagógicas baseadas 

nas ideias freirianas, favorece o diálogo sobre a sala de aula e o seu papel, o que leva a 

necessidade de discorrer sobre a estagnação da sala de aula e os problemas que 

enfrentamos por ensinar a acumular conhecimento ao invés de produzir. Tal discussão 

corrobora com Gadotti (2000, p.5) quando ele afirma que: “A função da escola será, cada 

vez mais, a de ensinar o pensar criticamente”. 

Desta maneira, pensa-se que as memórias e histórias educacionais exitosas 

precisam ser relatadas dos mais diversos pontos de vista, com o intuito de fomentar a 

discussão acadêmica sobre práticas educativas, apresentando, assim, uma reflexão social 

acerca de seu papel e importância. De acordo com Barros (2011), as memórias são 

relevantes ao levar a sociedade a repensar o seu papel. A construção do memorial do CEC 

Serrinha abrange tal objetivo, pois traz o papel que a Bahia e o Nordeste têm na produção 

de novas experiências educacionais. 

Assim, torna-se relevante estudar como funciona um projeto de educação 

científica que contrapõe por estar distante dos centros de pesquisa do país (Sul e Sudeste), 

um projeto que promove a popularização da ciência em pleno semiárido baiano, numa 

perspectiva da contextualização com a realidade dos educandos, o que atribui significado 

ao que se aprende e se ensina. Dessa maneira, será possível destacar o provável impacto 

de sua atuação, junto aos educadores e educandos, frente aos desafios da educação na 

contemporaneidade, os quais perpassam o desafio cada vez maior do desenvolvimento de 

práticas educativas inovadoras que se atentem ao imediatismo das tecnologias e mídias 

sociais, as contrapondo de maneira crítica. 

Ao realizar o registro histórico das atividades desenvolvidas no CEC, pretende-se 

apresentar aos educadores a possibilidade de pensar propostas educativas por meio das 

ideias práticas realizadas, registradas e analisadas nesse contexto. Portanto, os dados aqui 

colhidos e analisados poderão ser fonte de informação dessas práticas sob a perspectiva 

do educando, descentralizando a observação exclusiva do educador. 
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Quando se considera a educação científica trabalhada no CEC para a divulgação 

de propostas educacionais, abrange-se, também, outra vertente pouco pesquisada no 

ensino público, tal como a influência do ensino baseado na educação científica para o 

desenvolvimento de uma reflexão crítica do educando, sob sua perspectiva histórica e 

geradora de um compromisso social (Santos, 2008). 

Para tanto, aborda-se faz-se referência a alguns autores reconhecidos pela 

produção da sua obra em educação que discutem o viés proposto por esse trabalho, tais 

como: Freire e sua pedagogia freiriana (1986; 2013); Carvalho (2017a) e os trabalhos 

organizados sobre ensino de ciências por investigação; Santos (2011a) e os trabalhos 

organizados sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), entre outros que entendem a 

educação como fruto da sociedade e suas interações. O que dá sustentação teórica aos 

objetivos deste estudo e relevância para a disseminação de uma proposta educacional de 

cunho científico popular, que possa abranger as práticas educativas nas mais diversas 

instituições, sejam formais ou não-formais. 

Contudo, ressalta-se que as obras supracitadas falam das abordagens existentes 

sobre especificidades da educação, enquanto este projeto vem a complementar uma 

modalidade de registro que não está facilmente disponível na literatura, pois na 

construção dessa proposta de pesquisa não se encontrou qualquer referência a um registro 

memorial de algum espaço de educação que relate a sua metodologia e seu papel 

desenvolvido junto aos educandos. 

Ao trazer um relato pessoal como agente do processo, o autor desse projeto 

demonstra interesse consistente sobre tal pesquisa, pois no contato com a realização das 

atividades pedagógicas e seus efeitos constantes nos relatos dos educandos e seus pais, 

foi possível despertar a necessidade de pesquisar a efetividade de tal trabalho. A crença 

em caminhos pedagógicos que foram postos em prática nos espaços que representam o 

CEC, fazem jus a reflexão sob uma análise crítica, para que junto com outros 

pesquisadores possam ser observados e avaliados na perspectiva de tornar-se mais uma 

fonte de conhecimento das práticas pedagógicas freirianas. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. MEMORIA E HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

 

Ao trabalhar com a história e memória, precisa-se entender alguns dos conceitos 

que a envolve. Ohara (2013) elucida em sua reflexão sobre Certeau que o papel do 

historiador é colocar a história em evidência, e que a historiografia seria a articulação 

entre um lugar, uma prática e uma escrita, que o seu papel seria a de tornar a prática 

histórica como lugar de questionamento. 

Para melhor compreensão das categorias supracitadas, é importante considerar 

alguns pontos que os distingue. A princípio, pode-se afirmar que no caso da história só 

existe uma única totalidade histórica, já quando se refere à memória se diz que existem 

diversas, e que gera no processo final o que se pode chamar de “memória coletiva”. 

Quanto à análise, o contraste que pode ser descrito é que, enquanto a história analisa do 

ponto de vista externo, sendo este mais amplo, a memória coletiva, ao contrário, é 

produzida a partir de uma visão de dentro, e da junção de diversas memórias é que se 

consegue construí-la (BARROS, 2011). 

Apesar de suas diferenças, história e memória tendem a convergir a um mesmo 

ponto, elas “buscam evitar que o ser humano perca referências fundamentais à construção 

das identidades coletivas” (DELGADO, 2003, p.14). Tanto a história quanto a memória 

possuem um motivador em comum na sua construção, serem antídotos do esquecimento, 

“não há oposição, mas sim alteridade entre memória e história” (DELGADO, 2003, p.21). 

A pesquisa em história da educação traz a necessidade de reflexão sobre o passado 

para desenvolver as metodologias do futuro, seja ela no sentido formal, não-formal e 

informal, considerando o ambiente escolar ou não escolar. O desenvolvimento da 

educação no decorrer da história do Brasil traz junto com ela raízes fortes, referentes ao 

passado histórico, refletindo a sua sociedade e suas necessidades temporais. Entender o 

processo do seu desenvolvimento fortalece a criação de uma nova pedagogia que atenda 

aos momentos atuais (ANDRADE, 2013; MELO, 2013). Segundo SILVA (2001, p.329 

Apud BERTOTTI & RIETOW, 2013, p.13803), “para enxergar a direção à frente, temos 

que reconhecer como chegamos, onde chegamos e porque nos constituímos dessa 

maneira”. 

É importante que o desenvolvimento das atividades escolares explicite claramente 

qual parte da sociedade representa, qual a influência cultural e quais os conteúdos devem 
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pertencer ao seu currículo (FORQUINN, 1993). A partir da elucidação do que se quer 

para o currículo escolar é possível se pensar no preparo adequado do docente, assumindo, 

assim, na sociedade o papel que lhe é estabelecido com os pré-requisitos fundamentais 

para construir um sistema educativo de qualidade (BERTOTTI & RIETOW, 2013). 

De acordo com Forquinn (1993), a estrutura educacional consciente ou 

inconscientemente faz referência à organização social e cultural em que está inserida. O 

processo educativo sempre foi transmitido entre pessoas, tanto na primeira fase histórica, 

numa linha unidirecional (professor – aluno), quanto no período mais moderno com as 

pedagogias bidirecionais (professor – aluno / aluno – professor). Abaixo o autor descreve 

esse processo de transmissão de conhecimento realizado pela educação: 

É necessário reconhecer que, se toda educação é sempre educação de alguém 

por alguém, ela supõe sempre também, necessariamente, a comunicação, a 

transmissão, a aquisição de alguma coisa: conhecimentos, competências, 

crenças, hábitos, valores, que constituem o que se chama precisamente de 

“conteúdo” da educação. (FORQUINN, 1993 p 10). 

 

O desenvolvimento da educação no decorrer dos séculos serviu como base para a 

construção da nossa sociedade, nas necessidades observadas por quem governa e no 

momento histórico. Nessa perspectiva é possível entender a realidade pela qual os 

professores atuais passam, no desprestígio que a carreira foi sendo colocada no decorrer 

das últimas décadas. Sua formação atual acaba por estar relacionada à manutenção dos 

padrões econômicos considerados viáveis e mantém o status quo, com poucas chances de 

mudança efetiva nas classes sociais (BERTOTTI & RIETOW, 2013). 

A partir dos registros históricos da educação também é possível conhecer diversas 

propostas educacionais e no que elas estão fundamentadas. Elas não se apresentam 

isoladamente, estão diretamente relacionadas com as políticas públicas locais, 

contextualizadas em seu período histórico, e podem refletir possibilidades de mudança 

com impactos em todas as esferas governamentais (MELO, 2013). 

Durante os primeiros quatro séculos da história da educação no nosso país não 

temos avanços significativos, ela tinha dois papéis principais, da catequização para as 

classes populares e os índios e de preparação para os estudos na Europa para a nobreza, 

sendo pouco representativo na população do país, constituindo um fenômeno restrito a 

pequenos grupos (SAVIANI, 2004; SAVIANI, 2008). Nesse momento histórico a escola 

estava mais a serviço da fé do que do cidadão, em que se via a ausência de discussões e 

do pensamento crítico (SAVIANI, 2004). 
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A figura do professor começa a aparecer após a independência do Brasil e a 

necessidade de sua formação surge logo após esse período, a partir do interesse pela 

educação popular, como evidencia Saviani (2005, p.12) no trecho abaixo: 

A primeira Lei geral brasileira relativa ao ensino primário, conhecida como lei 

das escolas de primeiras letras aprovada em 15 de outubro de 1827, estabelecia 

que a instrução seguiria o método do ensino mútuo (lancasteriano) e que os 

professores deveriam ser treinados nesse método nas capitais das respectivas 

províncias. Com a proposta de ensino em lei, somente em 1835 surge a 

primeira escola normal do Brasil em Niterói no Rio de Janeiro, uma escola 

bastante simples, regida por um diretor que também era o professor e tinha um 

currículo que se resumia ao conteúdo da própria escola elementar. 

 

Somente no Século XX a educação popular teve o seu primeiro impulso e um 

crescimento acelerado, dando início ao surgimento da escola de massa. Apenas na 

constituição de 1934, como pode ser observado no Artigo 149 citado abaixo, a educação 

aparece pela primeira vez como uma obrigação do Estado e da família e como direito de 

todos os domiciliados no país (SAVIANI, 2008). 

Art. 149. A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e 

pelos poderes públicos, cumprindo a estes proporciona-la a brasileiros e a 

estrangeiros domiciliados no país, de modo que possibilite eficientes fatores 

da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva num espirito brasileiro a 

consciência da solidariedade humana” (POLETTI, 2012, p.139). 

 

As transformações na educação a partir dessa época são resultantes de um processo 

que envolve desde o surgimento da Associação Brasileira de Educação, em 1924, às 

reformas de 1932, encabeçadas por Anísio Teixeira no Rio de Janeiro, capital do país no 

período, e Fernando Azevedo em São Paulo em 1933, que se baseavam na disseminação 

das ideias da escola nova e do movimento renovador que traziam a escola-laboratório e a 

formação dos professores através de experimentação pedagógica com base científica 

(BERTOTTI & RIETOW, 2013; SAVIANI, 2005) 

O surto industrial, pós primeira guerra, teve papel importante na consolidação da 

educação, para se ter melhor produtividade precisavam ter uma educação com mais 

qualidade e que preparassem as pessoas para esse processo. Assim, o modo de vida 

capitalista teve influência direta na universalização da educação pública, ao colocar em 

evidência o papel protagonista do Estado, trazendo a ideia da escola pública, universal, 

gratuita, laica e obrigatória. No entanto tal escola modelo ao emergir da relação com o 
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modo de produção econômica traz como seu real objetivo a preparação de mão de obra 

capacitada (SAVIANI, 2008; 2005; BERTOTTI & RIETOW, 2013). Ou seja “... um 

preparo diretamente prático, sem qualquer preocupação com uma formação teórica 

sistemática” (SAVIANI, 2005 p.15). 

No desenvolvimento de todo esse processo é importante entender que uma das 

funções fundamentais da escola é preparar os jovens para os papeis enquanto adultos, não 

direcionando somente aos meios de produção, mas também a vida familiar e aos lazeres, 

compreendendo que suas mutações tecnológicas são inevitáveis e esta deve adaptar-se 

(FORQUIN, 1993). 

 

3.2. EDUCAÇÃO CIENTÍFICA NA PERSPECTIVA FREIRIANA 

 

Na metodologia de funcionamento do CEC encontra-se presente, nas mais 

diversas formas, aspectos da educação científica e da pedagogia freiriana, com isso é 

necessário a discussão de definições relacionadas a tais aspectos, como a educação 

problematizadora, a educação libertadora, a escola cidadã, entre outras, vastamente 

discutida na literatura. 

A história da educação científica tem o seu início marcado pela guerra fria, nesse 

momento pós IIª Guerra Mundial muitos países se viram na necessidade da formação de 

novos cientistas, diante disso o método científico ficou cada vez mais presente no 

currículo escolar. Nessa busca, a educação científica foi se moldando, e com alguns 

acontecimentos relacionados aos problemas sociais, principalmente no início da década 

de 70, começou a não só englobar a necessidade única de novos cientistas, como também 

um caráter de formação para a cidadania (SANTOS, 2011b). 

Ao dialogar sobre educação científica, intrinsicamente estamos falando das 

pedagogias desenvolvidas por Paulo Freire, o autor critica a concepção da educação 

bancária, que representa a pedagogia dominante nas escolas brasileiras, a qual traz o 

conhecimento como algo imutável em que o professor é o dono do saber e o aluno 

unicamente um depositário para tal (SARTORI, 2017; CARVALHO, 2017b; FREIRE, 

2013; GONZAGA, 2012). 

Ao colocar em prática a educação científica nas escolas, é possível analisar onde 

ela está inserida, de modo a propor a modificação da realidade vivenciada pelo aluno 
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através da construção do seu próprio conhecimento (ZANCAN, 2009). Esse objetivo nos 

leva a empoderar, no sentido freiriano (1986), os atores envolvidos na produção da 

educação científica, pois se tem a intenção educacional de ativar a potencialidade criativa 

do educando, dando-o um sentido social e coletivo em que poderá usar sua liberdade para 

ajudar os outros a se libertarem (GUARESCHI, 2017; FREIRE, 1986). Freire, (1986) 

acrescenta que, por ser um ato social, tal libertação não pode ser promovida 

individualmente. Para que o empoderamento do indivíduo tenha sentido, há a necessidade 

de utilizá-la para ajudar os outros, caso isso não ocorra, o empoderamento adquire 

meramente caráter individualista. 

A educação científica deve estar presente em todas as esferas educativas da vida, 

iniciando-se pelos primeiros contatos da criança com os fenômenos da natureza, em que 

poderão observar, analisar e alterar o comportamento desses. Por ser a base de todo o 

aprendizado científico, é de suma importância considerar a experiência adquirida, com 

isso, quando a criança se familiariza com tais conteúdos naturais, torna-se possível 

desenvolver a capacidade de realizar abstrações sobre (CHAVES, 2009). 

É na reflexão do experimentar que podemos entender a função dos temas geradores 

proposto por Freire (2013), que com a mesma intensidade de dar sentido ao que é 

ensinado a partir do vivido, também o coloca numa forma crítica de pensar seu mundo. 

Esse “sustenta o estudo, a reflexão pessoal e coletiva a partir da história vivida, sofrida 

[...] as quais impedem o acesso da classe popular ao protagonismo social, político e 

democrático” (PASSOS, 2017, p. 389). 

Zacan (2009, p.122) diz que “o professor deve estar consciente de que a ciência não 

é um conjunto de conhecimentos prontos, mas uma forma de como se vê o mundo para 

transformá-lo.” Ele traz a reflexão sobre o preparo do professor e propõe que é necessário 

a realização de mudanças em todas as esferas da educação. O autor sugere que a 

metodologia de ensino das licenciaturas precisa trabalhar a criatividade de modo a 

estimular a imaginação, desenvolvendo a investigação e prática da reflexão crítica nos 

educadores e educandos. 

O autor acredita que o método científico pode transformar o local; que a 

importância de experimentar tem grande relevância no surgimento de novas ideias para 

serem testadas; que se deve sempre repensar o conhecimento existente, entendendo que 

a ciência não é pronta e acabada; e que a cada nova descoberta e pesquisa, ela se apresenta 
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fluída e altamente mutável. Carvalho (2017b), também fundamenta a importância do erro 

na construção do novo conhecimento, descreve como o erro quando trabalhado e superado 

ensina mais do que as aulas unicamente expositivas, tal elemento mostra-se importante 

na construção da metodologia de ensino científico. 

Ao se desenvolver uma educação científica em sala de aula, a escola aprende a 

reagir aos problemas atuais e a não ficar estagnada em problemas do passado. Ao fazer o 

educando e educador se sentirem parte do meio, traz uma consciência de luta e um 

pensamento coletivo, justo e social, com isso se consegue fazer a cultura ser parte da 

escola, não meramente como pauta de aula, mais como currículo vivo, inserido por quem 

aprende, afinal a educação deve responder ao seu meio social e a sua época (MENEZES, 

2009). 

Como ponto de partida para o entendimento da sua época e meio social, Freire em 

suas obras, tais como  “Pedagogia do Oprimido” e “Conscientização”, apresenta a 

proposta da educação problematizadora/problematização como único caminho para uma 

educação libertadora, acredita que somente com o questionamento pode-se chegar em um 

conhecimento autêntico e libertador, ele justifica seus pensamentos através da natureza 

humana dialógica, que “ao perguntar-se sobre o mundo, começa a procurar os outros para 

entabular explicações e buscar entendimentos” (Mühl, 2017, p.329). 

Ao problematizar, inicia-se o desenvolvimento de uma consciência crítica. Em 

situações desafiadoras da realidade social dos educandos, por meio de questionamentos 

de problemas concretos que envolvam a sua vida, é possível intervir sobre a realidade 

vivida e a consequente produção de um sujeito crítico (Mühl, 2017; Freire, 2013). 

Na educação libertadora freiriana, o educador tem um papel decisivo no estímulo à 

construção da nova ciência baseada nos conhecimentos prévios de que participa. 

Enquanto o educando apresenta um conhecimento que pode se encontrar desorganizado, 

com informações incompletas e parte do seu sentido distorcido, o educador apresenta o 

que se pode denominar de saber científico, conhecimento organizado que foi passado 

através do meio acadêmico e da literatura.  

Não cabe ao educador decidir que o seu conhecimento é o correto e que deve ser o 

único a ser seguido. Cabe a esse ouvir o conhecimento prévio do educando, associar ao 

seu conhecimento acadêmico e orientar a uma nova formulação baseada na história de 

vida dos participantes. O educador tem o importante papel de mediar o conhecimento ao 
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utilizar as ferramentas necessárias para favorecer a libertação do educando 

(FERNANDEZ, 2009). 

Gonzaga (2012), dialoga sobre a independência entre o educando e educador na 

pedagogia freiriana, destaca também a necessidade da liberdade para aprender, fugindo 

da ideia de pensamento único do professor como a correta e a se seguir. Os educandos 

não estão como objetos da sua história, mas como sujeitos. Na prática educativa, com 

caráter de educação científica, não podemos nos desprender da prática social, o educador 

tem que trazer ao educando a necessidade de compreender e atuar criticamente na 

sociedade, de que pela sua palavra e pelo seu conhecimento precisa agir para mudar o 

outro e mudar o mundo. É necessário que o professor seja um orientador na descoberta e 

na reflexão crítica. 

Diversas propostas de educação científica baseada na pedagogia freiriana surgiram 

no decorrer dos anos, entre elas podemos destacar a proposta de GADOTTI (1999), em 

que traz a ideia da ‘Escola Cidadã’, ao descrever a necessidade da existência de uma 

escola autônoma nos seus princípios, em que através dessa autonomia o verdadeiro 

aprendizado acontece. 

Na sua proposta também apresenta a mudança que precisa ser realizada na 

construção de uma ‘Escola Nova’ (centrada no aluno), fugindo da já existente ‘Escola 

Tradicional’ (centrada no professor). Schugurensky (2017, p. 157), comenta que “Freire 

tinha em mente a Escola Cidadã como aquela que promove o exercício da cidadania por 

todos que dela participam”, ele acredita que esse modelo de escola vem para substituir o 

modelo autoritário, ao inserir a relação dialógica, tornando-a aberto e aumentando a 

autonomia com a participação, não só do professor e aluno, mas também de grupos locais 

e dos pais, com isso permitindo que escola e governo construam juntos as novas políticas 

educacionais. 

Ao envolver o aluno, por exemplo, na construção de conselhos escolares, é possível 

ter a representação deste grupo social tão expressivo na educação, conseguindo assim a 

sua participação direta na construção do currículo vivo. O próprio Gadotti (1999) acredita 

na participação ativa dos estudantes como um ponto essencial para a educação libertadora 

proposta por Freire, ele afirma que “a participação e a democratização num sistema 

público de ensino é a forma mais prática de formação para a cidadania” (Idem, 1999, 

p.49). 
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Na pedagogia dialógica Freiriana, uma pessoa não anula a outra, os sujeitos 

encontram-se em cooperação para a transformação, não há como sensibilizar para a 

mudança sem o diálogo entre as pessoas. É por meio desta interação que o homem e a 

mulher se humanizam (SANTOS, 2008b). 

A autonomia na escola mostra-se essencial na construção de uma educação 

científica, pois é através dela que será possível ver os reais problemas sociais, ambientais 

e históricos e refletir sobre a sua solução. Por mais que seja necessário se ter uma linha 

curricular a se seguir, o foco principal precisar ser o ambiente em questão, refletindo a 

realidade e a busca por soluções a seus problemas locais. Uma escola que não apresenta 

autonomia no desenvolvimento de seus projetos, que não envolve o aluno nas decisões, 

“...está perdendo a capacidade de educar para a liberdade” (GADOTTI, 1999, p.6; 

FERNANDEZ, 2009). 

A prática da educação científica é algo novo nas pedagogias vigentes do ensino no 

Brasil, existe uma repressão à ideia de uma nova preparação curricular envolvendo o 

aluno diretamente na construção do conhecimento, “O Exercício profissional vem de 

práticas já consagradas, [...]. E, socialmente, essa função acaba sendo a dominante” 

(D’AMBRISIO, 2009, p.248). Essa concepção permanece com a da educação como 

processo de desenvolvimento individual, tanto na escola tradicional como na nova, não 

se apresenta o traço mais original da educação desse século que é a mudança da educação 

individual para o social. (GADOTTI, 2000). 

A educação científica não pode se amarrar nos seus paradigmas exclusivos da 

realização de experimentações, precisa pensar no bem-estar do aluno e considerar a sua 

importância para o melhor rendimento educacional. A escola científica não deve 

continuar fixa nas suas paredes, necessita se estender para fora dos muros e ser papel ativo 

na sociedade a qual ela é espelho. É essencial que o currículo não dialogue apenas com 

os educandos, precisa se estender para os pais, amigos e demais relações sociais 

existentes. A repressão ao novo limita a ação, temos que preparar o educando para inovar 

e não para continuar o que está (D’AMBRISIO, 2009). 

A metodologia da problematização com um pequeno roteiro pode ser considerada 

uma Sequência de Ensino Investigativo (SEI), este idealizado segue os passos de uma 

ação, onde se cria as hipóteses, realiza seus testes, conclui-se, relaciona com o cotidiano 

do aluno e registra (CARVALHO, 2017b). É com as experiências vivenciadas que os 
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educandos conseguem organizar seu conhecimento e se transformarem, colocar seu 

aprendizado na sua história, construindo assim sua identidade, já que essa está ligada a 

si, tornando o seu conhecer condicionado ao ser (PETRAGLIA, 2011). 
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4. PROBLEMA, QUESTÃO DE PESQUISA 

 

As práticas pedagógicas vivenciadas pelos integrantes do Centro de Educação 

Científica em Serrinha representaram uma inovação educacional, no que tange ao 

processo formativo daqueles que dela participaram? Em caso afirmativo, uma pesquisa 

sobre a História e a Memória da CEC pode significar uma contribuição para a História da 

Educação Científica no Brasil, bem como pode oferecer possibilidades de reflexão para 

aqueles que desejarem realizar uma experiência semelhantes em suas comunidades 

escolares? 

 

5. HIPÓTESE 

 

Parto da premissa de que a realidade vivenciada pelo CEC na cidade de Serrinha, 

Bahia durante o período do seu funcionamento, de 2010 a 2017, com a proposta de uma 

educação inclusiva e dialógica, que objetivou valorizar o conhecimento do educando e 

trazendo ao educador a responsabilidade de mediar esse conhecimento em prol da 

construção de um novo cientificamente embasado, significou uma experiência relevante 

no processo formativo daqueles que o vivenciaram. 

Assim sendo, o registro da sua história e memória através de uma pesquisa 

científica representa uma relevante contribuição para a História da Educação Científica 

no Brasil, em seu ímpeto de trazer reflexões onde essa experiência possa inspirar outras 

comunidades escolares e acadêmicas. 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1. OBJETIVO GERAL 

 

Analisar de que forma a experiência pedagógica desenvolvida no Centro de 

Educação Científica (CEC), que foi desenvolvida durante o período de 2010 a 2017 pelo 

Instituto Santos Dumont2 (ISD) na cidade de Serrinha - Bahia, pode contribuir para 

reflexões sobre práticas educativas inovadoras em ambientes educacionais. 

 

6.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

• Construir a história e a memória do CEC, afim de perceber se as experiências 

dessa instituição podem ter proporcionado uma educação científica de qualidade 

aos sujeitos que a vivenciaram; 

• Descrever e analisar os princípios pedagógicos do CEC, com a finalidade de 

perceber quais eram e como a instituição pensava o processo formativo dos 

discentes que lá estudavam; 

• Registrar as experiências que os educadores e educandos vivenciaram e analisar 

a sua importância para o seu processo formativo. 

  

                                                           
2 O Instituto Santos Dumont (ISD) é uma Organização Social (OS) que atua na região Nordeste do Brasil, 

nas áreas de educação, saúde materno-infantil, reabilitação, neurociências e neuroengenharia. Sua missão 

é: "promover educação para a vida, formando cidadãos por meio de ações integradas de ensino, pesquisa e 

extensão e contribuir para a transformação mais justa e humana da realidade social brasileira”. O ISD opera 

suas unidades com recursos do Ministério da Educação (MEC).- http://www.institutosantosdumont.org.br/ 
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7. METODOLOGIA 

 

A metodologia escolhida para a construção desta monografia é o estudo de caso, 

a qual está inserida no campo da pesquisa qualitativa. Nesse viés o trabalho irá proceder 

com duas vertentes de análise: uma pesquisa documental e uma pesquisa de história oral 

por meio de entrevistas semiestruturadas. 

Ao delimitar o campo de estudo a uma ação local realizada por um 

estabelecimento de ensino não-formal, vê-se que a análise in loco das atividades propostas 

e dos integrantes, tanto educadores, como funcionários e educandos, envolve uma análise 

qualitativa. Ao falar desse tipo de pesquisa entende-se como um fenômeno que pode ser 

analisado numa perspectiva integrada, ou seja, que pode ser estudado a partir das pessoas 

envolvidas, considerar todos os pontos de vistas e ser apresentado como uma proposta 

flexível, o que permite aos investigadores propor trabalhos que envolve novos enfoques 

(GODOY, 1995). 

O estudo se realizará em Serrinha – BA, onde o projeto funcionou durante o 

período de 2000 a 2017 e atendeu mais de 400 alunos em cerca de 20 escolas públicas, 

tanto da zona urbana, quanto das comunidades rurais em seu entorno, abrangendo, assim, 

um público diverso, proveniente do sistema de educação da cidade, a realização da 

pesquisa com o CEC nesta cidade faz necessário para além das características citadas 

acima, pela importância de divulgar para a cidade como o projeto foi desenvolvido, qual 

foi o seu papel social durante seu período de funcionamento e se este refletiu sobre o 

aprendizado dos educandos. 

 

7.1 – PESQUISA DOCUMENTAL 

 

Ao trabalhar com a pesquisa documental, tem-se a noção da riqueza dessa como 

fonte de dados ao examinar materiais de naturezas diversas, tais como jornais, registros 

fotográficos, relatórios, planejamentos, entre outros, por meio de um caráter analítico e 

na busca de novas interpretações complementares. Quando se pensa nesse método de 

pesquisa, é necessário entender o termo “documentos” em um significado mais amplo e 

incluir uma gama grande de registros (como, por exemplo, jornais, revistas, diários, obras 

literárias, científicas e técnicas, cartas, memorandos relatórios, fotografia, entre outros).  
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Esse método se demonstra pertinente e vantajoso por permitir acesso a uma 

informação que pode não está mais disponível em função de diversos motivos, como 

morte de pesquisador ou encerramento/fechamento das atividades, como é o caso. 

Também tem a vantagem de ser uma fonte não-reativa, ou seja, as informações 

permanecem as mesmas após longos períodos de tempo e mantém a sua composição, 

respeitando o momento histórico pelo qual passou (GODOY, 1995). 

A pesquisa contará com o acesso a diversos registros disponibilizados pela próprio 

ISD, como o Projeto Político Pedagógico (PPP), relatórios anuais, planos de aulas, planos 

de curso, relatórios avaliativos dos educandos e educadores, sínteses produzidas por 

educadores, fotografias, registros de entrevistas autorizadas e realizadas com os pais, 

matérias publicadas em telejornais disponibilizadas em plataformas eletrônicas, como 

exemplo, o Youtube, mídia digital produzida pela própria instituição, acesso a 

informações disponíveis no site, recortes de jornais sobre o projeto, entre outros. Com os 

documentos dispostos, estes serão organizados em dois grupos, os considerados 

documentos primários, quando produzidos por pessoas que vivenciaram diretamente o 

evento que está sendo estudado, e secundários, quando coletados por pessoas que não 

estavam presentes por ocasião da sua ocorrência (GODOY, 1995). 

Para a análise do conteúdo documental, a princípio será considerado que toda 

forma de comunicação veicula um conjunto de significados que podem ser avaliados, 

acredita-se que por trás do discurso aparente, simbólico e polissêmico, esconde-se um 

sentido que convém desvendar (GODOY, 1995). 

A análise do conteúdo documental terá três fases fundamentais: pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados. GODOY (1995) descreve essas 

etapas como: 

“A pré-análise pode ser identificada com uma fase de organização. Nela 

estabelece-se um esquema de trabalho que deve ser preciso, com 

procedimentos bem definidos, embora flexíveis. Normalmente envolve a 

leitura “flutuante”, ou seja, um primeiro contato com os documentos que serão 

submetidos à análise. [...] A exploração do material, nada mais é do que o 

cumprimento das decisões tomadas anteriormente. [...] caberá ao pesquisar ler 

os documentos selecionados, adotando, nesta fase procedimentos de 

codificação, classificação e categorização. [...] o processo de análise do 

conteúdo, denominado tratamento dos resultados e intepretação. Apoiado nos 

resultados brutos, o pesquisador procurará torna-los significativos e válidos. 

Utilizando técnicas quantitativas e/ou qualitativas, condensará tais resultados 

em busca de padrões, tendências ou relações implícitas. Esta interpretação 

deverá ir além do conteúdo manifesto dos documentos, pois, conforme 
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indicado anteriormente, interessa ao pesquisador o conteúdo latente, o sentido 

que se encontra por trás do imediatamente aprendido” (p. 24). 

 

7.2 – HISTÓRIA ORAL POR MEIO DE ENTREVISTAS 

 

A pesquisa com a história oral será realizada a partir de entrevistas com os 

participantes ativos do projeto: educadores, educandos, funcionários e idealizadores. De 

acordo com Delgado (2003, p.23), “a história oral é uma metodologia primorosa voltada 

à produção de narrativas como fontes do conhecimento, mas principalmente do saber.” 

Já a entrevista, como método de coleta de dados, é definida por Haguuette (1997, p.86 

apud BONI, 2005 p.72) como um “processo de interação social entre duas pessoas na 

qual uma delas, o entrevistador tem por objetivo a obtenção de informações por parte de 

outro, o entrevistado”. Assim, com a história oral por meio de entrevistas é possível 

ampliar a coleta de dados objetivos, através de dados subjetivos, que ao cruzar as 

informações da pesquisa documental poderá ser feita a relação com os valores, às atitudes 

e opiniões dos sujeitos (BONI, 2005). 

A história oral recupera aspectos individuais de cada sujeito e ativa a memória 

coletiva, já que esta se mostra em um contexto histórico o qual deve ser considerado, traz 

à tona os processos formativos significativos, além das aprendizagens construídas. Ao 

utilizar essa metodologia, o pesquisador precisa considerar questões éticas sobre a 

privacidade dos envolvidos, é importante obter dos participantes a autorização para uso 

publico das transcrições, depoimentos orais e/ou escritos autobiográficos. (OLIVEIRA, 

2005). 

Ao escolher a entrevista semiestruturada consegue-se combinar perguntas abertas 

e fechadas, pode-se discorrer sobre o assunto proposto dando relevância aos pontos 

considerados mais importantes para o entrevistado. O projeto deverá seguir com questões 

pré-estabelecidas, o entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento que achar 

oportuno, poderá fazer perguntas adicionais direcionando a entrevista para o interesse dos 

objetivos da pesquisa. 

Esse tipo de entrevista é muito utilizado quando se deseja delimitar o volume das 

informações. A principal vantagem encontrada é que com essa técnica consegue-se uma 

melhor amostra da população, tem um índice de respostas bem mais abrangentes, facilita 
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a participação dos entrevistados por muitas delas terem dificuldade em responder por 

escrito e traz a espontaneidade nas respostas devido a interação (BONI, 2005). 

A transcrição da entrevista é também parte integrante da metodologia e Bourdieu 

(Ibidem) aponta algumas sugestões, ele deixa claro que não podemos reduzir esse 

momento para a simples atividade mecânica de passar para o papel, é necessário 

representar o silencio, gestos, risos, entonação. Os sentimentos que são passados durante 

a entrevistas são importantes na hora da análise, perceber a legibilidade e aliviar o texto 

de frases confusas, de redundantes verbais ou tiques de linguagem, além de trazer a 

responsabilidade do educador de nunca trocar uma palavra por outra e nem mudar a 

ordem das perguntas, o que justifica a importância de a transcrição ser realizada pelo 

próprio entrevistador. 

Com base nas recomendações dos autores supracitados, antes de qualquer 

entrevista, será apresentado para o entrevistado um termo de consentimento livre e 

esclarecido (ANEXO 01) no qual poderá permitir a utilização das informações prestadas. 

No caso de participantes menores de 18 anos, o termo deverá ser assinado pelos pais ou 

responsáveis, esclarecendo-os sobre todo o procedimento e os objetivos do trabalho. 

Para a proposta da história oral serão convidados alguns integrantes do corpo 

pedagógico e ex-educandos do projeto. O critério de seleção será o tempo de participação, 

ou seja, serão convidados prioritariamente os que permaneceram por mais tempo no CEC. 

Os entrevistados serão divididos nas seguintes categorias: uma idealizadora do projeto, 

um participante da Coordenação Geral; dois educadores (sendo um coordenador e outro 

auxiliar) e a bibliotecária. Com o grupo de educandos selecionaremos quatro deles que 

tenham interesse espontâneo de participar da entrevista e que tenham passado pelo 

período mínimo de um ano participando diretamente do projeto. 

 

7.3 - ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Sugerida por Bardin (2016), os documentos (tanto a pesquisa documental quanto 

as entrevistas) serão tratados de maneira significativa, onde possamos estabelecer quadros 

de resultados, diagramas, figuras e modelos de forma que condense e coloque-as em 

relevo. A análise será segundo as definições propostas pelo autor, divididas nas seguintes 

fases: Organização de Análise, Codificação, Categorização e Inferência/Conclusão. Nas 
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entrevistas também será considerada a perspectiva da Análise Proposicional do Discurso 

(Ibidem). 

  



 
 

26 
 

8. REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE, F A. Apresentação. In: RODRIGUES, R. M. (Org.) História, 

Memória e Educação. Fortaleza: EDUECE, p. 07-12, 2013 

 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. São Paulo. Edição 70, 2016. 

 

BARROS, J. D. Memória e História: Uma discussão conceitual. In: Tempos 

Históricos. V.15. p317-343. 2011. 

 

BERTOTTI, R. G.; RIETOW, G. Uma história da formação docente no Brasil: 

Da criação das escolas normais as transformações da ditadura civil-militar. 

In: XI Congresso Nacional de Educação, Curitiba, 2013 

 

BONI, V.; QUARESMA, S.J. Aprendendo a entrevistar: Como fazer 

entrevistas em ciências sociais. Revista Eletrônica dos Pós-Graduando em 

Sociologia Política da UFSC. Florianópolis, V.2 m.1(3) Jan./Jul. 2005. Disponível 

em: < https://periodicos.ufsc.br/index.php/emtese/article/view/18027/16976>. 

Acesso: 13 Set 2018. 

 

CARVALHO, A.M.P (Org.). Ensino de ciências por investigação: Condições 

para implementação em sala de aula. São Paulo: Cengage Learing, 2017a. 

 

CARVALHO, A.M.P. O ensino de Ciências e a proposição de sequências de 

ensino investigativas. In: CARVALHO, A.M.P (Org.). Ensino de ciências por 

investigação: Condições para implementação em sala de aula. São Paulo: 

Cengage Learing, 2017b. 

 

CHAVES, A. S. Educação para a ciência e a tecnologia. In: WERTHEIN, J.; 

CUNHA, C. Ensino de ciências e desenvolvimento: O que pensam os 

cientistas. 2 Ed. Brasília: UNESCO, Instituto Sangari, p.71-77, 2009. 

 

D’AMBRISIO, U. Investimento em Educação Ciência e Tecnologia. In: 

WERTHEIN, J.; CUNHA, C. Ensino de ciências e desenvolvimento: O que 

pensam os cientistas. 2 Ed. Brasília: UNESCO, Instituto Sangari, p.241-255, 

2009. 

 

DELGADO, L. A. N. História oral e narrativa: tempo, memória e identidades. 

In: História Oral, V6. p.9-25, 2003 

 

FERNANDES, C. S.; MARQUES, C.A. Ciência, Tecnologia e Sociedade e a 

perspectiva freiriana de educação: Possíveis convergências. In: Encontro 

nacional de pesquisa em educação em ciências, Florianópolis, 2009. 

 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 55 ed., Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2013. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/emtese/article/view/18027/16976


 
 

27 
 

 

FREIRE, P.; SHOR, I. Medo e ousadia: O cotidiano do Professor. Rio de 

Janeiro. Paz e Terra, 1986. 

 

FORQUIN J. C. Escola e Cultura: As bases sociais e epistemológicas do 

conhecimento escolar. Trad. Guacira Lopes Louro. Porto Alegre, Artes Médicas, 

1993. 

 

GADOTTI, M. Perspectivas atuais da educação. 2000. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/pdf/spp/v14n2/9782.pdf>. Acesso: 2 de Ago. 2018. 

 

GADOTTI, M. Escola Cidadã. 5ª ed. São Paulo, Cortez editora, 1999. 

 

GODOY, A. S. Pesquisa qualitativas: tipos fundamentais. In: RAE Artigos. 

São Paulo, V. 35, n.3 p. 20-29, 1995. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rae/v35n3/a04v35n3.pdf>. Acesso: 13 Set 2018 

 

GONZAGA, A.M., OLIVEIRA, C.B. As contribuições de Paulo Freire a uma 

educação científica na formação docente. In: Revista Eletrônica do Curso de 

Pedagogia do Campus Jataí – UFG, V.1 n.12, p. 1-11, 2012 

 

GUARESCHI, P. Empoderamento. In: STRECK, D. R.; REDIN, E. 

ZITKOSKY, J. J. (Org) Dicionário Paulo Freire. 2 Ed. Belo Horizonte, p. 147-

148,  2017 

 

ISD (Instituto Santos Dumont). Ministério de Educação. ISD/MEC. Centros de 

Educação Científica. Disponível em: 

<http://www.institutosantosdumont.org.br/unidades/educacao-cientifica/>. 

Acesso em: 8 set 2018. 

 

MEIS, L. Educação em ciências. In: WERTHEIN, J.; CUNHA, C. Ensino de 

ciências e desenvolvimento: O que pensam os cientistas. 2 Ed. Brasília: 

UNESCO, Instituto Sangari, p.173-179, 2009. 

 

MELO, F. E. Por uma história política e cultural da educação: Métodos, 

Fontes e Conceitos. In: RODRIGUES, R. M. (Org.) História, Memória e 

Educação. Fortaleza: EDUECE, p. 13-35, 2013 

 

MENEZES, L. C. Cultura científica na sociedade pós-industrial. In: 

WERTHEIN, J.; CUNHA, C. Ensino de ciências e desenvolvimento: O que 

pensam os cientistas. 2 Ed. Brasília: UNESCO, Instituto Sangari, p.181-186, 

2009. 

 

MIRANDA, K. C.. L.; BARROSO, M. G. T.; A contribuição de Paulo Freire à 

prática e educação crítica em enfermagem. Rev. Latino-am Enfermagem, 

Julho-agosto; 12(4):631-5 p.631-635. 2004 

http://www.scielo.br/pdf/rae/v35n3/a04v35n3.pdf
http://www.institutosantosdumont.org.br/unidades/educacao-cientifica/


 
 

28 
 

 

MÜHL, E. H. Problematização. In: STRECK, D. R.; REDIN, E. ZITKOSKY, J. 

J. (Org) Dicionário Paulo Freire. 2 Ed. Belo Horizonte, p.328—330, 2017. 

 

OHARA, J. R. M. Passado histórico, presente historiográfico: Considerações 

sobre “história e estrutura” de Michel de Certeau. In: História da 

historiografia. n 12. Ouro Preto, p.197-212, 2013. 

 

OLIVEIRA V. F. Educação, memória e histórias de vida: usos da história oral. 

In: História Oral, v.8 n.1 p91-106, 2005. 

 

PASSOS, L. A. Tema Gerador. In: STRECK, D. R.; REDIN, E. ZITKOSKY, J. 

J. (Org) Dicionário Paulo Freire. 2 Ed. Belo Horizonte, p.388—390, 2017. 

 

PETRAGLIA, I. Edgar Morin: A educação e a complexidade do ser e do 

saber. 13 Ed. Petrópolis, Vozes, 2011. 

 

POLETTI, R. Constituições Brasileiras V.3. Brasília, Senado Federal, 

Subsecretaria de edições Técnicas, 2012. 

 

SANTOS, L. P.; AULER, D. CTS e Educação Científica: desafios, tendências e 

resultados de pesquisa. Brasília, Editora da UNB. P. 21-48, 2011a 

 

SANTOS, W.L. P. Significados da Educação Científica com enfoque CTS. In: 

SANTOS, L. P.; AULER, D. CTS e Educação Científica: desafios, tendências e 

resultados de pesquisa. Brasília, Editora da UNB. P. 21-48, 2011b 

 

SARTORI, J. Educação bancária/Educação problematizadora. In: STRECK, 

D. R.; REDIN, E. ZITKOSKY, J. J. (Org) Dicionário Paulo Freire. 2 Ed. Belo 

Horizonte, 2017 

 

SAVIANI, D. História da formação docente no Brasil: três momentos 

decisivos In: Educação. Santa Maria, V.30 - N2, p.11-26, 2005 

 

SAVIANI, D. História da história da educação no Brasil: Um balanço prévio 

e necessário In. Revista Científica, São Paulo, V.10, N. Especial, P. 147-167, 

2008  

 

SAVIANI, D. Educação e Colonização. As ideias pedagógicas no Brasil. In: 

Stephanou, M.; Bastos, M. H. C. (Org.) Histórias e memórias da educação no 

Brasil, Vol.1: Séculos XVI-XVIII. Petrópolis, Vozes, p121- 130, 2004. 

 

SCHUGURENSKY, D. Escola Cidadã. In: STRECK, D. R.; REDIN, E. 

ZITKOSKY, J. J. (Org) Dicionário Paulo Freire. 2 Ed. Belo Horizonte, p.156-

158. 2017 

 



 
 

29 
 

ZANCAN, G. T. Educação para a transformação. In: WERTHEIN, J.; 

CUNHA, C. Ensino de ciências e desenvolvimento: O que pensam os 

cientistas. 2 Ed. Brasília: UNESCO, Instituto Sangari, p121-124, 2009. 

  



 
 

30 
 

ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 

 

Dados de Identificação 

 

Título do Projeto: História e memória do Centro de Educação Científica (CEC) de 

Serrinha sob uma análise crítica. 

Pesquisador Responsável: Matheus Araújo de Oliveira 

Nome do Participante: _________________________________________________________ 

Data de Nascimento:____/____/20____    R.G.:_______________ 

Responsável legal (quando for o caso):_______________________________ R.G.:______________ 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

“História e memória do centro de educação científica (CEC) de Serrinha sob uma 

análise crítica”, de responsabilidade do pesquisador Matheus Araújo de Oliveira. 

 

Leia cuidadosamente o que segue e me pergunte sobre qualquer dúvida que você tiver. Após 

ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso aceite fazer parte do estudo, assine ao 

final deste documento, que consta em duas vias. Uma via pertence a você e a outra ao pesquisador 

responsável. Em caso de recusa você não sofrerá nenhuma penalidade. 

 

Declaro ter sido esclarecido sobre os seguintes pontos: 

 

1. O trabalho tem por finalidade o registro da história e memória do Centro de Educação Científica 

(CEC) de Serrinha através dos documentos e das memórias dos profissionais e educandos que 

participaram do projeto durante os anos de seu funcionamento. 

2. A minha participação nesta pesquisa consistirá em dar uma entrevista onde através de perguntas 

realizada pelo entrevistador contarei um pouco da minha história dentro do CEC, relatando 

minhas experiências, tanto em sala de aula quanto nos demais espaços de convivência, abordando 

também os possíveis ensinamentos que levei para vida. Estarei consciente de que a entrevista 

poderá durar até 1 hora, que a mesma será gravada em áudio e poderá ter registros fotográficos. 

3. Durante a execução da pesquisa entre os riscos envolvidos estarão uma extrapolação do tempo 

de realização da mesma, para diminuir esses riscos manteremos sempre atenção ao tempo do 

relógio para garantir a realização da mesma no tempo já informado. 

4. Ao participar desse trabalho estarei contribuindo para o registro da história e memória do CEC, 

projeto de educação que foi realizado na cidade de Serrinha durante o período de 2000 a 2017, 

entre os possíveis benefícios desse registro temos a divulgação das atividades educacionais 

realizadas no respectivo espaço sobre uma visão acadêmica com a possibilidade sobre uma análise 

de seus métodos e o quanto, se o caso, suas realizações foram positivas para a cidade. 
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5. A minha participação neste projeto deverá ser realizada em um único encontro e ter a duração 

estimada em 1 (uma) hora. 

6. Não terei nenhuma despesa ao participar da pesquisa e poderei deixar de participar ou retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e não sofrerei qualquer prejuízo. 

7. Fui informado e estou ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por 

minha participação, no entanto, caso eu tenha qualquer despesa decorrente da participação na 

pesquisa, serei ressarcido. 

8. Caso ocorra algum dano comprovadamente decorrente de minha participação no estudo, 

poderei ser compensado conforme determina a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde. 

9. Meu nome será mantido em sigilo, assegurando assim a minha privacidade, e se eu desejar terei 

livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas 

consequências, enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da minha participação. 

10. Fui informado que os dados coletados serão utilizados, única e exclusivamente, para fins desta 

pesquisa, e que os resultados poderão ser publicados. 

11. Qualquer dúvida, pedimos a gentileza de entrar em contato com Matheus Araujo de 

Oliveira, pesquisador (a) responsável pela pesquisa, telefone: (75) 99218 1224, e-mail: 

oliveirama@outlook.com , com o pesquisador Prof. Dr. Marcelo Souza Oliveira, telefone: (71) 

99999 5306, e/ou com Comitê de Ética em Pesquisa da (nome do lugar, endereço, bairro, cidade, 

estado, telefone, email, horário de atendimento) 

 

Eu, __________________________________________________________________, RG nº 

__________________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

___________________, _____ de ___________________ de 20____. 

 

______________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

______________________________________ 

(Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento) 

 


