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RESUMO 

 
Utilizando-se do aporte teórico da Teoria da Atividade, este estudo investigou 
as compreensões de professores de ciências acerca dos principais elementos que 
compõem a estrutura da Atividade Educacional proposta pela Abordagem 
Temática Freireana. Metodologicamente, este trabalho possui dois 
encaminhamentos: i) o primeiro volta-se a análise teórica do processo de 
reorientação curricular sugerida pela ATF, tendo como parâmetro a estrutura 
da Teoria da Atividade, fundamentada em Leontiev e Engeström. Dentre os 
principais resultados, destaca-se a identificação dos elementos que estruturam a 
Atividade Educacional da proposta, a saber: o Objeto de Conhecimento, os Recursos 
Mediacionais, as Regras, a Divisão Social do Trabalho e a Comunidade escolar. Estes 
três últimos representam a dimensão social da atividade. Tendo identificado 
estes elementos, estruturou-se uma categoria analítica – A reorientação da 
Atividade Educacional dos professores – a fim de investigar as compreensões dos 
professores durante e após o desenvolvimento de um curso de formação 
permanente inspirado na dinâmica de Investigação Temática (FREIRE, 1987); ii) 
o segundo encaminhamento refere-se ao desenvolvimento deste processo 
formativo e às análises da compreensão dos professores acerca dos elementos 
que compõem a ATF. O curso foi elaborado e promovido pelo Grupo de 
Estudos sobre Abordagem Temática no Ensino de Ciências (GEATEC-UESC), 
no qual realizou-se algumas adaptações das etapas da Abordagem Temática 
Freireana, sistematizada por Delizoicov (1982; 1991) e Sousa et al. (2014), para 
obter o Tema Gerador “O perigo do rio Água Preta em Pau Brasil – BA” e 
elaborar atividades didático-pedagógicas de ciências. Os dados foram obtidos 
pela gravação audiovisual do curso e por entrevistas semiestruturadas e 
analisados por meio da Análise Textual Discursiva, tendo como referência uma 
categoria analítica estabelecida a priori: A reestruturação da Atividade Educacional 
dos Professores, e outra emergente: A possibilidade/viabilidade de adoção da proposta 
da ATF. Constatou-se que os professores compreenderam significativamente as 
noções teóricas e metodológicas que fundamentam os elementos que 
estruturam a Atividade Educacional da ATF. Além disto, verificou-se que os 
professores sinalizaram para a aceitação da proposta de reorientação curricular 
por meio da ATF de modo que a própria constituição da Atividade Educacional 
dos professores mostrou-se passível de modificações. 
 

Palavras-Chave: Abordagem Temática Freireana; Teoria da Atividade; 
Currículo; Formação de Professores; Ensino de Ciências. 
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ABSTRACT 

 

Using the theoretical framework of Activity Theory, this study investigated the 
understanding of science teachers about the main elements that make up the 
structure of the Educational Activity proposed by Thematic Approach Freirean. 
Methodologically, this study has two referrals: i) the first back up the theoretical 
analysis of curriculum reorientation process suggested by the ATF, having as 
parameter the Activity Theory structure, based on Leontiev and Engeström. 
Among the main results, there is the identification of the elements that structure 
the Educational Activity of the proposal, namely: Knowledge object, the 
mediacional mean, the Rules, the Social Work Division and the school 
community. These last three represent the social dimension of activity. Having 
identified these elements, it was structured an analytical category – The 
reorientation of the Educational Activity of teachers - to investigate the 
understanding of teachers during and after the development of a permanent 
training course inspired by the dynamics of Thematic Research (FREIRE, 1987); 
ii) the second referral refers to the development of this training process and 
analysis of the understanding of teachers about the elements that make up the 
ATF. The course was developed and promoted by Study Group Thematic 
Approach in science teaching (GEATEC-UESC), which took place a few 
adjustments to the steps of the Thematic Approach Freirean, systematized by 
Delizoicov (1982, 1991) and Sousa et al. (2014), to get the Generator Theme "The 
danger of the river Black Water Pau Brazil - BA" and elaborate didactic and 
pedagogical activities of sciences. The data were obtained by the audiovisual 
recording of the course and semi-structured interviews and analyzed through 
Textual Analysis Discourse by reference to an analytical category established a 
priori: The restructuring of the Educational Activity of Teachers, and other 
emerging: The possibility/feasibility adoption the proposal of the ATF. It was 
found that teachers significantly understood the theoretical and methodological 
notions that underlie the elements that structure the Educational Activity of 
ATF. In addition, it was found that teachers signaled acceptance of the 
proposed curriculum reorientation through the ATF so that the constitution of 
the Educational Activity of teachers proved amenable to modifications. 
 

Keywords: Freirean Thematic Approach; Activity Theory; Curriculum; Teacher 

training; Science education. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 
Estudos na área do Ensino de Ciências têm apresentado propostas de 

reestruturação curricular tendo em vista a mudança da perspectiva de ensino 

disciplinar e fragmentada dos conteúdos por uma abordagem interdisciplinar e 

contextualizada (STRIEDER, 2008; SOLINO, 2013; STUANI, 2010). Dentre eles, 

estão os estudos que sugerem o ensino de ciências por meio de temas que, 

conforme Halmenschlager (2014), podem ter um caráter metodológico de 

Inserção Pontual no currículo escolar, a exemplo da Ilha Interdisciplinar de 

Racionalidade (RICHETTI; JACQUES; ALVES FILHO, 2010) e das Unidades de 

Aprendizagem (REBELLO; RAMOS, 2009), ou outros que têm como 

pressuposto a Reestruturação de Currículos, como aqueles estruturados sob a 

perspectiva das interações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade (SANTOS; 

MORTIMER, 2000); da Situação de Estudo (MALDANER, 2007; AUTH et al., 

2005) ou de Temas Geradores baseados nos pressupostos de Paulo Freire, como 

a Abordagem Temática Freireana (ATF) (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2011). 

A proposta de trabalhar com Temas Geradores, atualmente denominada 

por Abordagem Temática Freireana (ATF), segue os pressupostos teóricos da 

educação problematizadora e dialógica estruturada por Freire (1980). Nesta 

perspectiva, o conteúdo programático da educação não pode ser entendido 

como uma doação ou uma imposição, todavia, necessita ser buscado e 

estruturado considerando os saberes dos educandos enquanto sujeitos do 

processo cognoscitivo (FREIRE, 1987). Sua efetivação se dá mediante o processo 

de Investigação Temática proposto por Freire (1987) e sistematizado por 

Delizoicov (1982; 1991) para o contexto formal do ensino de ciências. Isto é, a 

busca e o desenvolvimento do Tema Gerador, no contexto formal de ensino, se 

dá por meio de algumas adaptações ao processo de Investigação Temática 

caracterizado por sua dialogicidade e pela problematização das contradições 

sociais em que os sujeitos estão imersos (DELIZOICOV, 1982; 1991). 

Se por um lado pesquisadores na linha freireana (ARAÚJO, 2015; 

LINDEMANN, 2010; SOLINO; GEHLEN, 2014; FURLAN et al., 2011) buscam 
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elaborar propostas didático-pedagógicas para reorientar o ensino de ciências, 

por outro lado é necessário investigar alguns aspectos acerca da compreensão 

que professores de escola têm dessas propostas, ao participarem de processos 

formativos. Neste sentido, alguns estudos têm se preocupado com a formação 

de professores no contexto da ATF, a exemplo de Stuani (2010), Torres et al. 

(2008), Sousa et al. (2014), Muenchen (2006) e Giacomini (2014). 

Além desses estudos, que buscam uma reestruturação do conteúdo 

programático, há pesquisas no ensino de Ciências que se apropriam de alguns 

pressupostos teórico-metodológicos da abordagem histórico-cultural, a 

exemplo da Teoria da Atividade1 estruturada por Leontiev (1978) e Engeström 

(1987), para analisar as motivações, os objetivos e os valores atribuídos pelos 

sujeitos estruturando e delineando a Atividade Educacional2 desenvolvida e/ou 

efetivada no contexto escolar (CAMILLO, 2011; RODRIGUES, 2009, 2013; 

BIZERRA, 2009; BIZERRA; MARANDINO, 2014; NERY, 2014). 

Conforme Leontiev (1978), a atividade humana é constituída por ações e 

operações que em diferentes níveis coordenam-se para gerar um nível superior 

na hierarquia. As operações (relacionadas a condições instrumentais) quando 

coordenadas geram ações (com fins específicos), e estas quando coordenadas 

compõem a atividade (com seu motivo). O autor infere que qualquer atividade 

humana está relacionada a um motivo e as ações que constituem a atividade são 

movidas por fins (objetivos) específicos. Portanto, são os fins que dirigem as 

ações e é o motivo da atividade que a norteia (LEONTIEV, 1978). 

Uma vez que toda atividade humana e suas ações dependem de motivos 

e objetivos específicos, as atividades educacionais desenvolvidas por 

professores e alunos no contexto de sala de aula dependem, necessariamente, 

                                                             
1 A Teoria da Atividade pode ser compreendida como um sistema conceitual resultante do 
esforço da psicologia soviética que explica o surgimento e o desenvolvimento das 
potencialidades humanas por meio da análise da atividade humana socialmente significativa. 
Camillo e Mattos (2011, p. 3) consideram que a Teoria da Atividade possui três pressupostos 
fundamentais: “A atividade humana é sempre coletiva e os sentidos das ações de cada 
indivíduo são dados somente na sua relação com os demais. A atividade humana é sempre 
mediada e os instrumentos de mediação são construções sócio-culturais-históricas. Existe 
profunda relação entre a atividade humana e o seu psiquismo”. 
2 Entende-se por Atividade Educacional o conjunto de todas as ações que compõem a prática 

educativa dos professores desde a elaboração do conteúdo programático até o seu 
desenvolvimento nas aulas. 
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da objetivação e da motivação que as incitam. Neste sentido, a Teoria da 

Atividade pode contribuir com a pesquisa em Ensino de Ciências na análise de 

Atividades Educacionais promovidas no processo de ensino e aprendizagem. 

O estudo de Bizerra (2009), por exemplo, analisa a Atividade Educacional 

efetivada durante a visita de alunos a museus por meio da identificação dos 

motivos que os alunos atribuem à atividade desenvolvida. A autora afirma que 

uma mesma atividade pode apresentar motivações distintas para diferentes 

alunos e, neste sentido, classifica as atividades e as ações utilizando a Teoria da 

Atividade desenvolvida por Leontiev (1978) e Engeström (1987) para relacionar 

os distintos aspectos da atividade efetivada pelos alunos. 

Neste sentido, considera-se que a Teoria da Atividade pode contribuir na 

análise da compreensão dos professores acerca da proposta da Abordagem 

Temática Freireana. Tendo compreendido os conceitos correlatos aos elementos 

que compõem a estrutura da Atividade Educacional da ATF, considera-se que os 

professores tornam-se capazes de se apropriar da proposta e reorientar sua 

própria Atividade Educacional. 

Daí se considera que para um estudo mais aprofundado acerca da 

apropriação da ATF por parte dos professores, faz-se necessário considerar 

alguns questionamentos, tais como: De que forma é possível analisar processos 

formativos e suas contribuições à Atividade Educacional de professores? Quais aspectos 

são necessários analisar para constatar se os professores compreenderam a proposta da 

ATF? Quais os possíveis desafios que os professores enfrentariam para reorganizar o 

currículo de ciências via implementação da ATF nas escolas? 

Na busca por respostas a esses questionamentos, o objetivo geral deste 

estudo consiste em investigar a compreensão de professores de Ciências acerca 

da proposta da Abordagem Temática Freireana, tendo como parâmetro alguns 

aspectos da Teoria da Atividade, fundamentada em Leontiev e Engeström, 

como a Atividade Educacional. 

Esse objetivo subdivide-se nos seguintes objetivos específicos: 

 Identificar parâmetros analíticos, tendo como referência a 

Teoria da Atividade, para analisar o processo de reorientação curricular 

proposto pela Abordagem Temática Freireana; 
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 Identificar elementos que compõem a estrutura da Atividade 

Educacional proposta pela Abordagem Temática Freireana; 

 Analisar a compreensão de professores de ciências acerca 

de alguns elementos que compõem a Abordagem Temática Freireana; 

As investigações expressas neste estudo perpassam um encaminhamento 

teórico e outro empírico. No encaminhamento teórico, buscou-se analisar a 

proposta da Abordagem Temática Freireana sob o olhar do aporte teórico-

metodológico da Teoria da Atividade em Leontiev (1978) e Engeström (1987). 

No que se refere à parte empírica, a pesquisa realizou-se via desenvolvimento 

de um processo formativo de professores baseado na ATF. 

O processo formativo foi elaborado e promovido em parceria com o 

Grupo de Estudos sobre Abordagem Temática no Ensino de Ciências 

(GEATEC) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), com o Programa 

de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus Jequié (UESB), com a 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEDUC) do município de Pau 

Brasil/BA e com os professores de Ciências dos anos finais do ensino 

fundamental. 

As informações foram obtidas pela gravação audiovisual do curso e por 

entrevistas semiestruturadas e analisadas por meio da Análise Textual 

Discursiva3 (MORAES; GALIAZZI, 2011). 

Neste sentido, este estudo encontra-se estruturado em cinco capítulos. 

O primeiro capítulo destina-se, principalmente, a apresentar os 

principais pressupostos teóricos e metodológicos da dinâmica da Abordagem 

Temática Freireana. O segundo destina-se a apresentar os pressupostos teóricos 

que fundamentam a Teoria da Atividade. O terceiro apresenta as análises da 

Atividade Educacional promovida no contexto da Abordagem Conceitual4 e 

                                                             
3 Conforme (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 7), “a análise textual discursiva corresponde a uma 

metodologia de análise de dados e informações de natureza qualitativa com a finalidade de 
produzir novas compreensões sobre os fenômenos e discursos. Insere-se entre os extremos da 
análise de conteúdo tradicional e a análise de discurso, representando um movimento 
interpretativo de caráter hermenêutico”. 
4 Segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011, p. 194), a Abordagem Conceitual pode ser 
compreendida como uma “perspectiva curricular cuja lógica de organização é estruturada pelos 
conceitos científicos, com base nos quais se selecionam os conteúdos de ensino”. 
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identifica-se aspectos relacionados à reorientação da Atividade Educacional de 

professores proposta pela Abordagem Temática Freireana. No quarto capítulo, 

apresenta-se as principais características da pesquisa e os seus 

encaminhamentos, os instrumentos para a obtenção de dados, a estratégia e a 

ferramenta de análise adotada, as ações desenvolvidas e os sujeitos 

participantes da pesquisa. E no quinto, apresenta-se as análises correspondentes 

à compreensão dos professores acerca dos elementos que compõem a estrutura 

da Atividade Educacional proposta pela dinâmica constitutiva da ATF, a 

Investigação Temática. 
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CAPÍTULO 1 

A ABORDAGEM TEMÁTICA FREIREANA 

 

Este capítulo apresenta os principais pressupostos teóricos- 

metodológicos da Abordagem Temática Freireana e alguns estudos que 

analisam o desenvolvimento desta proposta em distintos projetos e iniciativas. 

 

 1.1  O ensino de ciências e a Abordagem Temática 

 

Com o intuito de promover um ensino que possibilite o desenvolvimento 

de uma leitura crítica de mundo, Freire (1995) explicita que o educador deve 

associar os conteúdos abordados ao contexto próximo dos educandos e 

caminhar rumo ao contexto maior e global. Desta forma, os alunos poderiam 

utilizar os conhecimentos científicos de modo a interpretar e compreender os 

fenômenos vivenciados cotidianamente. 

Freire (1995) reconhece que esta perspectiva de ensino não se constitui 

numa tarefa fácil, tampouco simples, pois implica em repensar e reavaliar os 

objetivos educacionais adotados pelas escolas e pelos professores. Significa 

também pensar em questões como: para quê (justificativa) ensinar, porquê ensinar 

(objetivos), para quem ensinar (sujeitos da aprendizagem), muito além de apenas 

pensar o quê ensinar (conteúdos) e como ensinar (metodologia). Freire sugere a 

promoção de um ensino de tal forma que “aprender o objeto, o conteúdo, passa 

pela apreensão do objeto, pela assunção de sua razão de ser” (FREIRE, 1995, p. 59, 

grifos do autor). Isso significa que não basta, portanto, entender os fenômenos 

que ocorrem no mundo – sejam eles naturais ou sociais – faz-se necessário 

reconhecer a razão de ser destes fenômenos. 

Abordar os conhecimentos científicos no intuito de suscitar uma leitura 

crítica de mundo pode ser promovido por um:  

[...] trabalho pedagógico que, a partir do conhecimento que o 
aluno traz, [...], haja uma superação do mesmo, não no sentido 
de anular esse conhecimento ou de sobrepor um conhecimento 
ao outro. O que se propõe é que o conhecimento com o qual se 
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trabalha na escola seja relevante e significativo para a formação 
do educando (FREIRE, 1995, p. 83). 

 

Trata-se de um trabalho pedagógico que considere o conhecimento dos 

educandos com a intenção de problematizá-lo e identificar possíveis 

inconsistências que este saber pode apresentar. Frente a estas inconsistências, 

abordar-se-ia o conhecimento científico no intuito de melhor compreender os 

fenômenos e ou as situações e sua razão de ser. Entretanto, antes de qualquer 

outra coisa, este tipo de trabalho pedagógico deve partir da premissa de 

“acreditar na Educação como possibilidade [...], muito mais que utopia, é um 

sonho possível de ser alcançado, quando sonhado coletivamente” (STUANI, 

2010, p.13). 

A ideia de utopia, de sonho, deve ser compreendida em meio ao contexto 

histórico, entendendo e enxergando a história como possibilidade, de forma 

que: 

O futuro não é um pré-dado. Quando uma geração chega ao 

mundo, seu futuro não está pré-determinado, preestabelecido. 

Por outro lado o futuro não é também, por exemplo, a pura 

repetição de um presente de insatisfações. O futuro é algo que 

se vai dando, e esse “se vai dando” significa que o futuro existe 

na medida em que eu ou nós mudamos o presente. E é 

mudando o presente que a gente fabrica o futuro; por isso, 

então a história é possibilidade e não determinação (FREIRE, 

1995, p. 90, grifos meus). 

 

Compreender que o futuro não é dado de maneira determinística, mas 

construído socialmente, permite entender a história com vistas à possibilidade 

de mudanças. Neste mesmo sentido, os professores que atuam de forma a não 

perpetuar os problemas que permeiam o sistema educacional, bem mais que 

considerar as impossibilidades que condicionam e limitam suas aulas, podem 

imbuir-se do sonho utópico e vislumbrar as contribuições positivas que 

propostas inovadoras geram para a educação. 

De fato, há educadores que creem na utopia de atuar no presente com 

vistas à construção de um novo futuro para a educação. Não conformados com 
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um futuro pré-determinado e/ou “pré-dado”, pesquisadores empreendem 

esforços na tentativa de propor um ensino de ciências que rompa com o que 

atualmente é posto e desenvolvido nas escolas tradicionais brasileiras5, a 

exemplo de Muenchen (2010), Torres (2010), Solino (2013), Giacomini (2014), 

Magalhães et al. (2015) e Sousa et al. (2014), Furlan et al. (2011), que se 

fundamentam em alguns pressupostos da perspectiva educacional freireana. 

Com o objetivo de organizar um currículo que contemple os 

conhecimentos científicos e os saberes do senso comum de maneira a romper 

com a perspectiva conceitual dos currículos tradicionais propedêuticos, 

algumas propostas sugerem um ensino balizado por meio de temas. Isto é, essas 

propostas inferem o ensino de ciências por meio da Abordagem Temática que 

pode ser compreendida como uma: 

[...] perspectiva curricular cuja lógica de organização é 
estruturada com base em temas, com os quais são selecionados 
os conteúdos de ensino das disciplinas. Nessa abordagem, a 
conceituação científica da programação é subordinada ao tema 
(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011, p. 189). 

 

Na Abordagem Temática a escolha dos conteúdos é subordinada ao 

tema. Portanto, somente após ter selecionado o tema é que será feita a escolha 

dos conteúdos que serão abordados nas disciplinas, para que se entenda e se 

explore tudo o que se pode apreender e compreender acerca deste tema. 

O tema, portanto, passa a nortear todo o processo de ensino e 

aprendizagem, desde a seleção dos conteúdos científicos – que é dirigida pela 

necessidade de compreensão dos fenômenos e situações circunscritos ao tema; 

até o seu posterior desenvolvimento em sala de aula. Desta forma, o currículo 

baseado na Abordagem Temática rompe com a perspectiva hegemônica nas 

escolas em que a escolha dos conteúdos é o ponto de partida da programação 

                                                             
5Trata-se de uma perspectiva de ensino que considera e perpetua o que Delizoicov, Angotti e 
Pernambuco (2011, p. 32) caracterizam como senso comum pedagógico, o qual nasce do 

“pressuposto de que a apropriação de conhecimentos ocorre pela transmissão mecânica de 
informações”. Desta forma, as práticas pedagógicas que a maioria das escolas brasileiras 
desenvolvem se apropriando, em maior ou menor grau, deste senso comum pedagógico “reforçam 
o distanciamento do uso dos modelos e teorias para a compreensão dos fenômenos naturais e 
daqueles oriundos das transformações humanas, além de caracterizar a ciência como um 
produto acabado e inquestionável: um trabalho didático-pedagógico que favorece  a indesejável 
ciência morta”(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011, p.33, grifos dos autores). 
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curricular. Isto é, a perspectiva da Abordagem Temática rompe com a 

Abordagem Conceitual que é compreendida como uma “perspectiva curricular 

cuja lógica de organização é estruturada pelos conceitos científicos, com base 

nos quais se selecionam os conteúdos de ensino” (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2011, p. 190). 

Portanto, reestruturar o currículo de ciências por meio da Abordagem 

Temática implica, necessariamente, no rompimento com a perspectiva da 

Abordagem Conceitual. Este rompimento estende-se desde a dimensão ideológica 

do que se pensa sobre os objetivos da educação até as práticas profissionais dos 

educadores em sala de aula.  

Vale enfatizar que na Abordagem Temática: 

[...] a abordagem dos conceitos científicos é ponto de chegada, 
quer seja da estruturação do conteúdo programático quer da 
aprendizagem dos alunos, ficando o ponto de partida com os 
temas [...], de um lado, a seleção e organização do rol de 
conteúdos, ao serem articulados com a estrutura do 
conhecimento científico, o, de outro, o início do processo 
dialógico e problematizador (DELIZOICOV; ANGOTTI; 
PERNAMBUCO, 2011, p. 194). 

 

Dependendo dos critérios estabelecidos para selecionar os temas e 

escolher os conteúdos que serão abordados, Halmenschlager (2014) aponta que 

os programas curriculares baseados em temas podem ser desenvolvidos sob 

três perspectivas: i) os temas pautados no movimento CTS; ii) os baseados nos 

pressupostos da abordagem histórico-cultural: as Situações de Estudo (SE); iii) e 

os Temas Geradores que seguem os pressupostos educacionais de Paulo Freire, 

como a Abordagem Temática Freireana (ATF). Todas essas perspectivas 

convergem no fato de preocuparem-se com a atribuição de significados 

atribuídos pelo aluno para o conteúdo escolar, especialmente, a partir da 

contextualização e da interdisciplinaridade (HALMENSCHLAGER, 2014; 

STRIEDER et al., 2011). 

Quanto aos Temas Geradores, sua seleção necessita estar de acordo com 

as etapas da Investigação Temática (FREIRE, 1987), a qual foi sistematizada por 

Delizoicov (1982; 1991) para o contexto formal da educação escolar. Neste 
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sentido, o conteúdo programático da educação não pode ser compreendido 

como uma doação ou uma imposição, todavia, deve ser buscado e estruturado 

em conjunto com os educandos (FREIRE, 1987). 

Em síntese, adotar um fazer pedagógico baseado na ATF consiste na 

obtenção e abordagem de Temas Geradores – obtidos via processo de 

Investigação Temática, que contemplam situações problemáticas e contradições 

sociais vivenciadas pelos educandos (FREIRE, 1987). 

 

 1.2  A Abordagem Temática Freireana 

 

Fundamentada na Pedagogia Crítico-Libertadora do educador brasileiro 

Paulo Freire (1987), a ATF traz consigo um viés identitário de denúncia à 

“educação bancária” por intermédio da atuação docente balizada pelo diálogo e 

pela problematização da realidade vivida. A “educação bancária” tão 

fortemente denunciada por Freire (1987), em sua Pedagogia do Oprimido, 

fundamenta-se no ato do depósito, da transferência, da transmissão de valores e 

conhecimentos. Nela os educandos são como “tábulas rasas”, como “vasilhas” a 

serem preenchidas com o conhecimento fornecido por aqueles que julgam saber 

mais. 

Há uma verdadeira separação entre os papéis desempenhados por 

educadores e educandos, uma oposição de posturas, de execução de tarefas e, 

por vezes, de objetivos educacionais. Isto traduz a contradição educador-

educando que “sugere uma dicotomia inexistente entre homens-mundo. 

Homens simplesmente no mundo e não com o mundo e com os outros. Homens 

espectadores e não recriadores do mundo” (FREIRE, 1987, p.36). 

É neste sentido que Freire explicita que: 

Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos 
que se julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se 
funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da 
opressão – a absolutização da ignorância. [...] O educador, que 
aliena a ignorância, se mantém em posições fixas, invariáveis. 
Será sempre o que sabe, enquanto os educandos serão sempre 
os que não sabem. A rigidez destas posições nega a educação e 
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o conhecimento como processos de busca (FREIRE, 1987, p. 33-
34, grifos do autor). 

 

Freire (1987) explicita a necessidade de reavaliar as posições 

desempenhadas pelos sujeitos durante o processo de ensino e aprendizagem, 

pois afirma existir uma postura de dominação por parte dos educadores aos 

educandos, uma verdadeira opressão que ocorre de forma verticalizada. 

Neste sentido, Freire (1987), em seu livro “Pedagogia do Oprimido”, 

estrutura um trabalho pedagógico que explicita o caráter real de uma 

pedagogia que tem como principais características: i) a reestruturação do 

currículo por meio de Temas Geradores que devem ser “obtidos” em parceria 

conjunta entre escola e comunidade: a escolha dos conteúdos a serem 

abordados não deve mais ser uma doação ou uma imposição dos que sabem 

mais aos que sabem menos;  ii) o diálogo entre os homens: o diálogo é 

entendido como fenômeno humano e acontece entre eles para que, de maneira 

crítica, se revelem as situações existenciais em que vivem e, de posse do que 

agora sabem, tomem ações construindo um outro futuro; iii) a conscientização 

dos indivíduos: é construída por meio do desvelamento das Situações-limite6  em 

que alguns homens se encontram, e é promovida por meio da problematização 

das relações homens-mundo. 

O que a perspectiva freireana propõe é um ensino que não molde os 

alunos a meros espectadores do processo de ensino, mas sugere a promoção da 

criatividade dos educandos, da capacidade crítica de análise em sua leitura de 

mundo para que, desnudando as contradições sociais que se encontram 

escondidas, atuem para a transformação da realidade, a partir da apropriação 

dos conhecimentos científicos. Em outras palavras, o objetivo da perspectiva 

freireana consiste na leitura do mundo por meio da apropriação dos 

conhecimentos científicos – a apropriação dos conteúdos científicos é de 

fundamental importância, mas a pedagogia freireana não se restringe a ela. 

                                                             
6 Freire (1987) compreende as Situações-limites como situações de injustiça que denotam 
contradições sociais nas quais os sujeitos encontram-se imersos e, por vezes, não possuem 
consciência crítica acerca da situação nem as compreendem como um problema passível de 
superação. 
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Em suma, a pedagogia proposta por Freire (1987) contrapõe-se ao ensino 

tradicional e propedêutico, no qual os educandos são meros espectadores que 

devem seguir fielmente todos os comandos dos que se julgam saber mais aos 

que julgam nada saber. Isto é, se opõe à educação bancária ao passo que visa à 

promoção do diálogo entre os agentes do processo educativo, a 

problematização e a conscientização crítica dos educandos. 

Importa destacar que o trabalho pedagógico pautado em Temas 

Geradores, sugerido por Freire (1987), foi pensado para o contexto informal da 

Educação de Jovens e Adultos. Entretanto, Delizoicov (1982; 1991) e Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco (2011) compreenderam que a proposta poderia ser 

adaptada ao ensino de ciências e, conjugando as ideias de Paulo Freire e de 

George Snyders, no que se refere à perspectiva social e crítico-transformadora 

da educação, estruturaram a proposta da Abordagem Temática Freireana. 

 

1.3  Os Temas Geradores e a Investigação Temática 

 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) destacam que os Temas 

Geradores são a referência para as práticas pedagógicas fundamentadas nas 

bases teóricas de Paulo Freire. Neste sentido, a ATF tem sua dinâmica voltada à 

obtenção e desenvolvimento de Temas Geradores. 

Quanto à natureza destes temas, os autores destacam alguns princípios 

básicos: 

 uma visão de totalidade e abrangência da realidade; 

 a ruptura com o conhecimento no nível do senso comum; 

 adotar o diálogo como sua essência; 

 exigir do educador uma postura de crítica, de 
problematização constante, de distanciamento, de estar na ação 
e de se observar e se criticar nessa ação; 

 apontar para a participação, discutindo no coletivo e 
exigindo disponibilidade dos educandos (DELIZOICOV; 
ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011, p. 166). 

 

Esses princípios destacam o Tema Gerador por sua natureza dialógica, 

problematizadora e, principalmente, por relacionar-se com a realidade do 

educando. Entretanto, para compreender criticamente esta realidade, de tal 
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modo em que as Situações-limite sejam identificadas e possam ser corporificadas 

no Tema Gerador, é essencial perceber que: 

 

É na realidade mediatizadora, na consciência que tenhamos, 
educadores e povo, que iremos buscar o conteúdo programático 
da educação. O momento deste buscar é o que inaugura o 
diálogo da educação como prática da liberdade. É o momento 
em que se realiza a investigação do [...] conjunto de seus temas 
geradores (FREIRE, 1987, p. 50) 

 

O autor afirma, ainda, que o Tema Gerador “não se encontra nos homens 

isolados da realidade, nem tampouco na realidade separada dos homens. Só 

pode ser compreendido nas relações7 homens-mundo” (FREIRE, 1987, p 56). 

Neste sentido, Freire estrutura uma dinâmica de busca, de investigação das 

Situações-limite que se encontram na realidade em que vivem os educandos, a 

qual denominou de Investigação Temática. 

 

Esta investigação implica, necessariamente, uma metodologia 
que não pode contradizer a dialogicidade da educação 
libertadora. Daí que seja igualmente dialógica. Daí que, 
conscientizadora também, proporcione, ao mesmo tempo, a 
apreensão dos “temas geradores” e a tomada de consciência 
dos indivíduos em torno dos mesmos. 
Esta é a razão pela qual [...] não se trata de ter nos homens o 
objeto da investigação, de que o investigador seria o sujeito. 
O que se pretende investigar, realmente, não são os homens, 
como se fossem peças anatômicas, mas o seu pensamento-
linguagem referido à realidade, os níveis de sua percepção 
desta realidade, a sua visão do mundo, em que se encontram 
envolvidos seus “temas geradores” (FREIRE, 1987, p.50). 

 

Enquanto processo de busca e obtenção dos Temas Geradores, a 

Investigação Temática está dirigida à identificação da realidade e da percepção 

que os sujeitos têm acerca dela, tornando possível a identificação das Situações-

limite. Gehlen (2009) destaca que: 

 

                                                             
7 Freire (2013) compreende as relações homens-mundo em meio a um movimento dialético de 
condicionamentos e possibilidades de libertação. Por considerar o homem enquanto ser 
histórico e essencialmente capaz de desenvolver consciência crítica de si e do mundo, Freire 
sustenta a ideia de que o homem relaciona-se com o mundo de forma a fazer deste o suporte 
para sua atividade consciente e produtora de liberdade. 
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[...] é a realidade em que vivem os educandos, ou seja, as 
contradições existenciais que configuram o ponto de partida do 
fazer educacional, aspecto sistematizado na organização 
didático-pedagógica tendo como base o Tema Gerador 
(GEHLEN, 2009, p. 122). 

 

Portanto, o Tema Gerador pode ser entendido como o ponto de partida 

para uma organização didático-pedagógica que denota contradições 

existenciais pertencentes à realidade dos educandos. Sua obtenção e 

desenvolvimento são direcionados pela Investigação Temática proposta por 

Freire (1987) e sistematizada por Delizoicov (1982; 1991) para o contexto formal 

do ensino de ciências que, segundo Gehlen (2009), constitui a dinâmica própria 

da Abordagem Temática Freireana – tal qual proposta por Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2011). 

No que se refere ao caráter educativo da Investigação Temática, destaca-

se que “educação e investigação temática, na concepção problematizadora da 

educação, se tornam momentos de um mesmo processo” (FREIRE, 1987, p. 58). 

Desta forma, a Investigação Temática necessita ser compreendida em sua 

totalidade enquanto dinâmica que pretende nortear todo o processo de 

desenvolvimento dos Temas Geradores, e não apenas de sua busca ou obtenção. 

Neste sentido, com base em Freire (1987) e na releitura de Delizoicov 

(1982; 1991), destacam-se as cinco etapas da Investigação Temática enquanto 

dinâmica constitutiva da ATF. São elas: 

1ª Etapa – Levantamento Preliminar: momento em que se realiza a 

primeira aproximação e a recolha de informações acerca da comunidade. Em 

outras palavras, é feito o reconhecimento inicial para a identificação de 

possíveis Situações-limite. Consiste no levantamento de informações por meio de 

pesquisa em fontes oficiais e não oficiais, visitas a alguns locais para que se 

possam registrar imagens de possíveis problemas sociais bem como para 

realizar entrevistas com moradores locais.  

Neste sentido, o Levantamento Preliminar constitui-se, 

fundamentalmente, numa: 

[...] pesquisa realizada em conjunto pelo educador e 
comunidade sobre a realidade que os cerca e a experiência de 
vida do aluno. Através dela, o professor de Ciências, ou equipe 
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de professores, pode identificar os fenômenos ou situações de 
maior relevância na vida sócio-cultural e econômica da 
população envolvida (DELIZOICOV, 1982, p. 7). 

 

Espera-se que por meio das informações obtidas (imagens, entrevistas e 

dados documentais) seja possível construir um “dossiê” acerca da realidade da 

comunidade bem como das possíveis Situações-limite. 

 

 2ª Etapa – Análise das Situações e Escolha das Codificações: nesta 

etapa é feita a escolha de situações que são constituídas pela equipe como 

apostas de Situações-limite, isto é, a equipe escolhe algumas contradições sociais 

vivenciadas pela comunidade e na tentativa de compreender o pensamento dos 

moradores referido a estes problemas, preparam um material que servirá para 

auxiliar o processo dialógico a ser promovido na etapa seguinte. 

 

A partir deste momento, sempre em equipe, escolherão 
algumas destas contradições, com que serão elaboradas as 
codificações que vão servir à investigação temática. [...] Na 
medida em que as codificações (pintadas ou fotografadas e, em 
certos casos, preferencialmente fotografadas) são o objeto que, 
mediatizando os sujeitos descodificadores, se dá à sua análise 
crítica, sua preparação deve obedecer a certos princípios [...]. 
Uma primeira condição a ser cumprida é que, necessariamente, 
devem representar situações conhecidas pelos indivíduos [...] 
Igualmente fundamental para a sua preparação é a condição de 
não poderem ter as codificações, de um lado, seu núcleo 
temático demasiado explícito; de outro, demasiado enigmático 
(FREIRE, 1987, p. 62). 

 

As codificações são, portanto, representações dos problemas 

investigados durante o levantamento preliminar que podem denotar Situações-

limite no contexto da realidade homens-mundo investigada. Neste sentido, estes 

códigos devem ser escolhidos e estruturados de forma que se possam 

reconhecer a realidade que tentam representar. Destaca-se que apesar de a 

realidade deter situações complexas e enigmáticas, “as codificações devem ser 

simples na sua complexidade e oferecer possibilidades plurais de análises na 

sua descodificação” (FREIRE, 1987, p.62). 
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3ª Etapa – Diálogos Descodificadores: este é o momento em que os 

problemas representados nos códigos são discutidos e problematizados junto à 

comunidade. 

Preparadas as codificações, estudados pela equipe 
interdisciplinar todos os possíveis ângulos temáticos nelas 
contidos, iniciam os investigadores a terceira fase da 
investigação. Nesta, voltam à área para inaugurar os diálogos 
descodificadores, nos “círculos de investigação temática”. 
[...] No processo da descodificação, cabe ao investigador, 
auxiliar desta, não apenas ouvir os indivíduos, mas desafiá-los 
cada vez mais, problematizando, de um lado, a situação 
existencial codificada e, de outro, as próprias respostas que vão 
dando aqueles no decorrer do diálogo. Desta forma, os 
participantes do “círculo de investigação temática” vão 
extrojetando, pela força catártica da metodologia, uma série de 
sentimentos, de opiniões, de si, do mundo e dos outros, que 
possivelmente não extrojetariam em circunstâncias diferentes 
(FREIRE, 1987, p. 64-65). 

 

O que se pretende é captar a compreensão dos indivíduos acerca das 

situações significativas apresentadas nos códigos e, se estas configuram alguma 

Situação-limite. Isto é, pretende-se legitimar as apostas de Situações-limite por 

meio da captação da compreensão que os indivíduos possuem acerca das 

situações destacadas nos códigos. Uma vez legitimadas as Situações-limite, 

obtêm-se o Tema Gerador. 

4ª Etapa – Redução Temática: terminados os processos de descodificação 

pelos investigadores, inicia-se o processo do estudo interdisciplinar das 

temáticas obtidas nos “círculos de investigação”. 

 

Estes temas devem ser classificados num quadro geral de 
ciências, sem que isto signifique, contudo, que sejam vistos, na 
futura elaboração do programa, como fazendo parte de 
departamentos estanques. 
Significa, apenas, que há uma visão mais específica, central, de 
um tema, conforme a situação num domínio qualquer das 
especializações (FREIRE, 1987, p. 66). 

 

No entender de Freire (1987), cada especialista é responsável por 

apresentar a equipe sua proposta de redução temática, que consiste em cindir o 

tema em partes mais específicas. Entretanto, o autor enfatiza que a equipe deve 

compreender a cisão dos temas enquanto um esforço interdisciplinar para 
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melhor compreender a totalidade das temáticas e evitar os especialismos. “Seria 

uma lástima se, depois de investigados na riqueza de sua interpenetração com 

outros aspectos da realidade, ao serem “tratados”, perdessem esta riqueza, 

esvaziando-se de sua força, na estreiteza dos especialismos” (FREIRE, 1987, p. 

66). 

Destaca-se que é “nesse momento que os educadores, em planejamento 

coletivo, selecionam quais conhecimentos/conteúdos de sua área serão 

necessários e potencializadores para o entendimento do Tema Gerador em 

estudo” (GEHLEN, 2009, p. 127-128). Ainda que se pareça trivial, a escolha dos 

conceitos científicos necessários para compreender os fenômenos e as situações 

correlatas ao Tema Gerador pode ser considerada como um desafio para a 

equipe. Daí que Angotti (1993, p. 191) propõe os Conceitos Unificadores como 

forma de minimizar “o conhecimento fragmentário na educação escolar, em 

direção a unidades estruturadas e interligadas de saber sistematizado”. Gehlen 

(2009, p.129) infere que estes conceitos possibilitam “estabelecer articulações 

entre o Tema Gerador, as situações significativas e a conceituação científica”. 

São quatro os Conceitos8 Unificadores delineados por Angotti (1991; 1993): 

Transformações; Regularidades; Energia e Escalas. Quanto à sua natureza, 

salienta-se que são: 

 

[...] complementares aos temas e carregam para o processo de 
ensino-aprendizagem a veia epistêmica, à medida que 
identificam os aspectos mais partilhados (em cada época) pelas 
comunidades C&T (Ciência e Tecnologia), sem negligenciar os 
aspectos conflitivos. No campo cognitivo, tais conceitos 
constituem ganchos teóricos que podem articular/organizar 

                                                             
8Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011, p. 279-280) descrevem os conceitos unificadores 
como: i)Transformações: da matéria viva e/ou não viva, no espaço e no tempo; ii) 
Regularidades: categorizam e agrupam as transformações mediante regras, semelhanças, ciclos 
abertos ou fechados, repetições e/ou conservações no espaço e no tempo. Regularidades, nesse 
sentido, são entendidas enquanto “regularidades de transformações”; iii) Energia: conceito que 
incorpora os dois anteriores, com a vantagem de atingir maior abstração, estar acompanhado de 
linguagem matemática de grande generalização e condensação, para instrumentalizar 
transformações e conservações, e ainda estar associado à degradação; iv) Escalas: enquadram os 
eventos estudados nas mais distintas dimensões: sejam ergométricas, macro ou microscópicas, 
em nível espacial; sejam de durações normais, instantâneas ou remotas, em nível temporal; 
sejam, com auxílio dos três conceitos anteriores, transformações e regularidades analisadas por 
“faixas de energia” ou escalas energéticas.  
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conhecimentos aparentemente distintos em níveis intra e 
interdisciplinar (ANGOTTI, 1991, p. 108, grifos do autor). 

 

Quanto à organização didático-pedagógica da programação curricular 

via Tema Gerador, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) propõem os 

Momentos Pedagógicos, quais sejam: Problematização Inicial, Organização do 

Conhecimento e Aplicação do Conhecimento. 

 

i) Problematização Inicial: neste momento o educador propõe 

questões que se mostrem enigmáticas para os educandos de forma que sintam a 

necessidade de adquirir o conhecimento que melhor as expliquem. Isto é: 

 

O ponto culminante dessa problematização é fazer que o aluno 
sinta a necessidade da aquisição de outros conhecimentos que 
ainda não detém, ou seja, procura-se configurar a situação em 
discussão como um problema que precisa ser enfrentado 
(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011, p. 201). 

 

ii) Organização do Conhecimento: destina-se à abordagem rigorosa e 

sistematizada do conhecimento científico necessário para a compreensão crítica 

das situações ou fenômenos problematizados no primeiro momento. Destaca-se 

que: 

As mais variadas atividades são então empregadas, de modo 
que o professor possa desenvolver a conceituação identificada 
como fundamental para uma compreensão científica das 
situações problematizadas (DELIZOICOV; ANGOTTI; 
PERNAMBUCO, 2011, p. 201). 
 

iii) Aplicação do Conhecimento: refere-se à problematização do 

conhecimento que vem sendo abordado no segundo momento. Nele pode-se 

retomar algumas situações problematizadas no primeiro momento e elaborar 

outras questões/problemas em que os educandos necessitem utilizar o 

conhecimento abordado para analisá-las criticamente e resolvê-las. 

 

Destina-se, sobretudo, a abordar sistematicamente o 
conhecimento que vem sendo incorporado pelo aluno, para 
analisar e interpretar tanto as situações iniciais que 
determinaram seu estudo como outras situações que, embora 
não estejam diretamente ligadas ao motivo inicial, podem ser 
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compreendidas pelo mesmo conhecimento (DELIZOICOV; 
ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011, p. 201). 

 

Desta forma, “uma vez selecionados os conhecimentos científicos 

fazendo-se uso dos Conceitos Unificadores e, estruturados os programas escolares 

e seus conteúdos programáticos a partir dos Momentos Pedagógicos, a etapa que 

segue é a da sala de aula” (TORRES, 2010, p. 165). Os Momentos Pedagógicos 

são propostos enquanto sugestão de dinâmica de sala de aula que, de modo 

coerente com os pressupostos freireanos, objetiva propiciar o diálogo e a 

problematização dos conceitos científicos escolhidos pela equipe de educadores. 

5ª Etapa – Sala de aula: desenvolvimento sistematizado do conteúdo 

programático elaborado na redução temática em sala de aula. Para este 

momento, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) sugerem os Momentos 

Pedagógicos enquanto dinâmica metodológica para estruturar o fazer 

pedagógico dos educadores. 

 

Entre outras possibilidades de estabelecer uma dinâmica de 
atuação docente em sala de aula que contemple os aspectos 
aqui apresentados, a seguinte, que tem feito parte de algumas 
iniciativas educacionais, é fornecida como opção. Ela é 
caracterizada pelo que tem sido denominado de momentos 
pedagógicos, distinguindo três deles com funções específicas e 
diferenciadas entre si, a saber: problematização inicial, 
organização do conhecimento e aplicação do conhecimento 
(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011, p. 200). 

 

Muenchen e Delizoicov (2014) advertem para que a dialogicidade e a 

problematização sejam os elementos estruturadores de toda a prática educativa 

baseada nos Momentos Pedagógicos, uma vez que a não utilização destes 

elementos pode configurar numa estratégia didática em divergência com a 

gênese da proposta, a exemplo de determinada prática educativa que “apenas 

usa o primeiro momento pedagógico como pretexto para introduzir, no 

Segundo Momento, conteúdos tradicionalmente abordados sem um 

compromisso da problematização e da dialogicidade” (MUENCHEN; 

DELIZOICOV, 2014, p. 634). 
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Vale destacar, ainda, que a promoção do diálogo por meio da 

problematização da realidade deve viabilizar o trânsito da Curiosidade Ingênua 

– a qual os educandos já possuem – para uma curiosidade mais crítica e mais 

rigorosa, a Curiosidade Epistemológica (FREIRE, 2013). 

 

1.4  A Conscientização e a Curiosidade Epistemológica 

 

De maneira oposta à educação bancária, a pedagogia crítico-libertadora 

de Paulo Freire propõe uma educação que se move no sentido de promover a 

emancipação do ser humano como um sujeito ontológico e epistêmico, isto é, 

parte da premissa de que qualquer aluno (indistintamente) tem a capacidade de 

apropriar-se de conhecimentos (DELIZOICOV, ANGOTTI, PERNAMBUCO, 

2011). Ademais, nesta concepção, o educador deve atuar de tal modo a ser 

companheiro dos educandos, estimulando então a emancipação dos alunos 

enquanto sujeitos das relações com o mundo e com os outros (FREIRE, 2013). 

A atuação docente seguindo o viés do companheirismo, não se reduz ao 

companheirismo ingênuo, mas tem por objetivo estreitar as relações e romper 

com a contradição existente entre educador e educandos. Desta forma, num 

movimento de busca e de troca, o educador, por meio do diálogo, problematiza 

os conhecimentos dos alunos de tal forma que eles sintam necessidade de 

engajar-se na busca por saber mais. Daí que o educando poderá assumir e 

desenvolver sua característica ontológica e epistêmica de sujeito de seu próprio 

processo educativo. 

Um dos principais objetivos do ato educativo, seguindo a perspectiva 

freireana, consiste em estimular a criatividade dos educandos e a capacidade 

crítica de análise em sua leitura de mundo para que, desnudando as 

contradições sociais que se encontram escondidas, atuem para a transformação 

da realidade (FREIRE, 1987). 

O objetivo da perspectiva freireana de educação consiste, portanto, na 

promoção de um ensino que estimule a passagem da curiosidade ingênua que 

os alunos possuem, acerca das diversas situações significativas, para uma 
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curiosidade mais criticizada – a curiosidade epistemológica. Freire (2013) afirma 

que: 

 

[...] a curiosidade ingênua que, “desarmada”, está associada ao 
saber do senso comum, é a mesma curiosidade que, 
criticizando-se, aproximando-se cada vez mais metodicamente 
rigorosa do objeto cognoscível, se torna curiosidade 
epistemológica (FREIRE, 2013, p. 33). 

 

Em outras palavras, a curiosidade ingênua – desarmada e fortemente 

ligada ao conhecimento do senso comum – que de forma metódica e rigorosa, 

distancia-se do objeto cognoscível para, por meio dos conhecimentos científicos, 

analisá-lo e conhecê-lo, torna-se a curiosidade epistemológica. Desta forma, o 

objetivo do processo de ensino e aprendizagem na perspectiva freireana 

consiste em partir da curiosidade ingênua dos alunos, acerca do objeto 

cognoscível, e estimular o desenvolvimento da curiosidade epistemológica – 

uma curiosidade mais rigorosa e crítica. 

De certo que a curiosidade epistemológica não se refere a qualquer 

“querer conhecer”, mas ao que pretende suscitar uma leitura crítica e metódica 

do objeto cognoscível e/ou da realidade vivenciada. Ademais, Gehlen (2009) 

infere que a curiosidade epistemológica passa a girar em torno de algo que tem 

algum significado para o sujeito, que desperta nele a necessidade de conhecer, 

de adquirir conhecimentos científicos que expliquem o que ele ainda não 

consegue entender. Nas palavras de Freire, a curiosidade epistemológica: 

 

[...] não é, obviamente, a curiosidade “desarmada” com que 
olho as nuvens que se movem rápidas, alongando-se umas nas 
outras, no fundo azul do céu. É a curiosidade metódica, 
exigente, que, tomando distância do seu objeto, dele se 
aproxima para conhecê-lo e dele falar prudentemente (FREIRE, 
1993, p. 116). 

 

Desta forma, a essência do fazer pedagógico que a ATF sugere consiste 

na promoção da curiosidade epistemológica dos alunos de modo que esta 

curiosidade esteja e/ou seja direcionada às Situações-limite circunscritas ao 

Tema Gerador. Ou seja, a proposta da Abordagem Temática Freireana tem 



 
 

 

39 

como pressuposto um ensino que promova a curiosidade epistemológica de 

modo que os alunos interpretem os problemas circunscritos ao Tema com mais 

criticidade e rigor. 

A proposta da ATF visa, portanto, a formação de sujeitos críticos, 

epistemologicamente curiosos e conscientes das situações e dos problemas que 

permeiam o seu mundo. Entretanto, como já mencionado, o fazer pedagógico 

sugerido por essa proposta é complexo por sua natureza problematizadora e 

dialógica acerca das Situações-limite. Neste sentido, explicitam-se alguns 

estudos que contribuem para a delimitação de limites e possibilidades da 

inserção ATF no ensino de ciências. 

 

1.5  Algumas propostas baseadas na Abordagem Temática Freireana 

 

A discussão e adaptação dos pressupostos freireanos ao contexto formal 

do ensino de Ciências vem ocorrendo desde a década de 1970, inicialmente pelo 

Grupo de Reelaboração do Ensino de Física (GREF), vinculados ao Instituto de 

Física da Universidade de São Paulo (USP), com o objetivo de propor um ensino 

de Ciências/Física mais dialógico e próximo da realidade dos educandos.  

Torres (2010) destaca que esse grupo foi um dos pioneiros na adaptação 

dos pressupostos educacionais freireanos ao contexto do ensino de Ciências 

Naturais e explicita três projetos desenvolvidos por integrantes do grupo em 

sistemas públicos de ensino: i) Formação de professores de Ciências Naturais na 

Guiné-Bissau entre 1979 e 1981, o qual foi objeto de pesquisa em estudos 

acadêmicos (DELIZOICOV, 1982; ANGOTTI, 1982); ii) Ensino de Ciências a 

partir de problemas da comunidade, no período de 1984 a 1987, tendo sido 

analisado por estudos como o de Pernambuco, Delizoicov e Angotti (1988) e 

Pernambuco (1994); iii) Projeto Interdisciplinar via Tema Gerador no período 

entre 1989 e 1992, apresentado no livro “A Educação na Cidade” (FREIRE, 1995) 

em documentos oficiais (SÃO PAULO, 1990) e analisado em estudos 

acadêmicos, como Pontuschka (1993) e Pernambuco (1993).  

Destaca-se que enquanto os dois primeiros projetos referiam-se à 

formação de professores e ao ensino de ciências em etapas específicas – aspecto 
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mais restritivo no que se refere à abrangência das áreas e níveis de ensino – o 

Projeto Interdisciplinar via Tema Gerador envolveu cerca de 300 escolas e 

milhares de alunos do estado de São Paulo em todos os níveis do ensino 

fundamental (TORRES, 2010). Ademais, a autora afirma que: 

 

 [...] a importante articulação da Pedagogia Dialógica de Paulo 
Freire com o Ensino de Ciências tem sido reconhecida na 
pesquisa sobre a produção acadêmica na educação científica, 
representada, atualmente, por uma equipe de pesquisadores 
vinculados à Universidade de São Paulo (USP), à Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), à Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), à Universidade Federal de São 
Carlos (Sorocaba), entre outras (TORRES, 2010, p.139).  

 

Neste sentido, Solino (2013) destaca que: 

 

[...] grande parte das pesquisas que buscam incorporar os 
pressupostos freireanos no ensino de Ciências são oriundas do 
Programa de Pós Graduação em Educação Científica e 
Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse 
programa possui um quadro de pesquisadores docentes que 
foram influenciados pelas concepções de Paulo Freire na 
educação brasileira e que até hoje vem desenvolvendo diversos 
trabalhos sob esta perspectiva de ensino. Deste modo, cabe 
afirmar que esse grupo de pesquisadores tem se tornado 
referência para os estudiosos que se interessam por esta linha 
de investigação (SOLINO, 2013, p. 50). 

 

Desta forma, a articulação dos princípios freireanos à educação escolar 

pode ser reconhecida pelos três projetos pioneiros anteriormente destacados e 

pelas inciativas que se referem à produção acadêmica referenciada, 

principalmente, pelo grupo de professores/pesquisadores vinculados ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica (PPGECT) 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Vale destacar que alguns dos pesquisadores que atualmente compõem a 

linha de pesquisa voltada à articulação dos pressupostos freireanos para a 

educação escolar, atualmente conhecida por ATF, no PPGECT, foram 

integrantes do Grupo de Reorientação do Ensino de Física (GREF) vinculado à 
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Universidade de São Paulo (USP), a exemplo de Demétrio Delizoicov e José 

André Angotti. 

Quanto à produção recente dos estudos com referência na Abordagem 

Temática Freireana, um de seus objetivos é analisar possibilidades e limites de 

sua inserção no contexto do ensino de ciências, a exemplo de Muenchen (2010), 

Stuani (2010), Lindemann (2010), Coelho (2010), Sousa et al. (2014) e Giacomini 

(2014). Essas pesquisas sinalizam contribuições de processos formativos de 

professores, pautados na proposta da ATF, em distintos contextos e níveis de 

abrangência. 

O estudo de Lindemann (2010) investigou o ensino de Química no curso 

técnico de nível médio em Agropecuária: Habilitação em Agroecologia, 

promovido no município de Fraiburgo/SC. Fundamentando-se na perspectiva 

educacional freireana, a autora analisou aspectos relacionados à química, à 

agricultura, ao meio ambiente, às escolas do campo, ao ensino técnico e sua 

relação com o ensino de química, bem como a formação de professores para 

atuar nesse contexto particular. Entre os principais resultados expressos no 

estudo, destacam-se as distintas compreensões por parte dos agricultores sobre 

suas próprias práticas agrícolas que, conforme a autora, sinalizou para a 

existência de situações significativas, como a insalubridade na produção de 

carvão vegetal, de fumo e o uso (intensivo) de agrotóxicos. Estas situações 

sinalizaram para a estruturação de uma proposta didático-pedagógica baseada 

no Tema Gerador “Agricultura: fonte de vida e renda?”. 

Giacomini (2014) investigou alguns aspectos correlatos a avanços obtidos 

por professores que implementaram intervenções balizadas pela Abordagem 

Temática em turmas do ensino médio regular e do EJA no município de 

Restinga Sêca/RS. A perspectiva adotada para as intervenções implementadas 

seguiram as articulações entre os pressupostos educacionais freireanos e o 

enfoque das relações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade. O autor apresenta os 

avanços alcançados pelos professores sob a forma de categorias, quais sejam: o 

tema trabalhado a partir da realidade, do contexto dos alunos; o engajamento 

dos professores no trabalho coletivo e interdisciplinar; a mudança na concepção 

de currículo; o diálogo entre professor-aluno e aluno-aluno. 
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Sousa et al. (2014), inspiradas em Torres (2010), analisaram alguns 

estudos baseados na Abordagem Temática Freireana (ATF) (DELIZOICOV,1991) e 

na Práxis Organizativa Curricular via Tema Gerador (SILVA, 2004), em que 

sinalizam para convergências entre as dinâmicas metodológicas sugeridas pelas 

duas propostas. Com base nessas aproximações, as autoras estruturaram cinco 

etapas para o processo de obtenção e desenvolvimento de Temas Geradores, 

quais sejam: a) Aproximação inicial com a comunidade local e escolar; b) 

Apresentação de possíveis situações-limite para a comunidade local; c) 

Legitimação da hipótese; d) Organização da programação curricular e e) Sala de 

aula. Ademais, Sousa et al. (2014) analisaram as dificuldades encontradas por 

professores da educação básica evidenciadas durante o desenvolvimento do 

processo de Investigação Temática, que possibilitou a construção coletiva de 

atividades didático-pedagógicas baseada no Tema Gerador “Consumo de água 

na comunidade do Banco da Vitória”. Dentre as principais reflexões 

apresentadas pelas autoras, destaca-se a consideração acerca do caráter 

dinâmico e flexível quando da busca de significados relacionados ao contexto 

problemático investigado. Nas palavras das autoras, tanto a sistematização de 

Delizoicov (1991) quanto a de Silva (2004) “devem ser compreendidas como 

orientações ou recomendações, como uma dinâmica que pode ser modificada, a 

depender do contexto e dos sujeitos envolvidos no processo” (SOUSA et al., 

2004, p. 174). 

O estudo de Torres et al. (2008) desenvolveram uma correlação entre as 

etapas do processo de Investigação Temática e as etapas da Análise Textual 

Discursiva para promover um processo formativo de professores “cuja 

finalidade era discutir como organizar o currículo escolar de forma a romper 

com a hegemonia conteudista que desconsidera os problemas sociais da 

realidade dos estudantes” (TORRES et al., 2008, p. 2). Desta forma, aliando um 

processo de estruturação curricular a uma metodologia de análise, os autores 

defendem que a fundamentação teórico-metodológica da ATD favorece a 

interpretação das situações analisadas durante a Investigação Temática, o que 

contribui – na visão dos autores – para a estruturação de programas escolares 

em sintonia com a perspectiva crítica de educação.  
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Seguindo a linha de estudos correlatos aos processos formativos 

pautados na perspectiva freireana, Coelho (2010) investigou a prática 

pedagógica de um grupo de professores que participaram do processo de 

construção curricular popular no município de Criciúma/SC, compreendido no 

período entre 2001 e 2004. A autora discute a importância que os processos 

formativos possuem para a modificação de práticas pedagógicas, uma vez que 

constatou que o processo formativo promovido em Criciúma possibilitou a 

predominância de práticas alternativas em relação às tradicionais. 

Numa perspectiva semelhante, Stuani (2010) estudou o movimento de 

Reorientação Curricular Popular Crítico da rede municipal de ensino em 

Chapecó entre os anos de 1997 e 2004. A autora investiga se esse movimento 

promoveu mudanças na ação docente dos professores de Ciências Naturais da 

rede e identifica a incorporação de alguns pressupostos da educação libertadora 

freireana à prática pedagógica dos professores, tais como a valorização dos 

saberes dos alunos, a relação entre a realidade e o conhecimento científico, a 

necessidade da interdisciplinaridade e do trabalho coletivo na ação docente. 

Constata-se, portanto, que diferentes estudos acerca da incorporação dos 

pressupostos educacionais freireanos à educação escolar vêm sendo 

desenvolvidos em distintos contextos e em diferentes níveis de abrangência, 

bem como adaptam ou articulam alguns pressupostos teórico-metodológicos de 

outras perspectivas de ensino à proposta da ATF. 

Entretanto, sinaliza-se para a necessidade de avaliar as contribuições que 

esses processos promovem para a prática pedagógica dos professores. Neste 

sentido, infere-se a importância de estudos que desenvolvam instrumentos 

teórico-metodológicos e contribuam para avaliar o processo de apropriação de 

propostas educacionais como a ATF. Daí que este estudo, ao utilizar o 

arcabouço teórico-metodológico da Teoria da Atividade, analisa a Atividade 

Educacional proposta pela ATF e compõe um constructo teórico com o intuito de 

subsidiar as investigações correlatas ao processo de compreensão, por parte dos 

professores, dos principais pressupostos da ATF.   
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CAPÍTULO 2 

A TEORIA DA ATIVIDADE 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os principais pressupostos 

teóricos que fundamentam a Teoria da Atividade no intuito de fornecer 

subsídios tanto para as análises da prática educativa proposta pela Abordagem 

Temática Freireana quanto para o constructo teórico que irá subsidiar as 

análises da compreensão dos professores acerca da ATF. 

 

2.1  O homem, o trabalho e a atividade humana 

 

Enquanto os animais desenvolvem atividades que se originam do esforço 

– individual e/ou coletivo, para adaptar-se e sobreviver no meio ambiente, a 

atividade humana encontra-se movida por motivos calcados na relação dialética 

entre a necessidade e a liberdade de tomar novos rumos frente ao meio físico e 

social ao qual faz parte (DUARTE, 2004). 

O desenvolvimento humano, numa perspectiva social e histórica, rompe 

com a visão adaptativa do homem frente à natureza ao passo que lhe atribui a 

possibilidade da liberdade na tomada de decisões. Marx e Engels (2002) 

referem-se à liberdade como algo que não é dado ou imposto aos homens, mas 

como uma construção social baseada nos processos gerados por decisões 

coletivas e conscientes. 

 

Um aspecto central tanto em Marx como em Leontiev é o de 
que os mesmos processos dialéticos que diferenciam a atividade 
animal são aqueles que produzem a historicidade do ser 
humano, isto é, que movem a história humana (DUARTE, 
2004).  

 

Desta forma, o homem torna-se livre para agir e modificar a natureza por 

meio de sua atividade consciente no mundo, ao passo que os processos sociais 

sejam frutos da tomada de decisões coletivas. A premissa marxista que difere a 

atividade animal da atividade humana distinguiu: 
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[...] os homens dos animais pela consciência, pela religião ou 
por tudo o que se queira. Mas eles próprios começam produzir 
seus meios de vida, passo este que é condicionado por sua 
organização corporal. Produzindo seus meios de vida, os 
homens produzem, indiretamente, sua própria vida material 
(MARX; ENGELS, 2002, p. 27). 

 

Enquanto os animais agem de maneira instintiva para satisfazer suas 

necessidades, os homens atuam na produção dos meios de satisfação de suas 

necessidades. É neste sentido que Marx (1983) afirmou que o homem 

diferenciou-se dos animais ao passo que produziu seus próprios meios de 

existência por meio de sua atividade consciente e objetivada. 

Conforme Rodrigues (2013), a atividade humana consciente e 

transformadora da natureza pode ser compreendida como sendo o próprio 

trabalho, pois ao passo que é dirigida por finalidades conscientes, seus produtos 

modificam o meio e a própria condição existencial do homem. Desta forma, o 

trabalho pode, portanto, ser considerado como: 

 

[...] um processo entre o homem e a Natureza, um processo em 
que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla 
seu metabolismo com a natureza. Ele mesmo se defronta com a 
matéria natural como uma força natural. Ele põe em 
movimento as forças naturais pertencentes à sua corporalidade, 
braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria 
natural numa forma útil para a sua própria vida. Ao atuar, por 
meio desse movimento, sobre a Natureza externa a ele e ao 
modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria 
natureza. Ele desenvolve as potências nela adormecidas e 
sujeita o jogo de suas forças ao seu próprio domínio (MARX, 
1983, p.149). 

 

Ao passo que o homem, por meio do trabalho, produz meios de 

satisfação de suas necessidades primitivas (biológicas) e pessoais, também 

produz relações com o coletivo que modificam sua própria condição social. 

Aliás, são nestas relações com os outros (coletivo) que os homens produzem os 

meios de satisfação de suas necessidades. Desta forma, os “aspectos puramente 

biológicos da existência humana são transcendidos e subordinados aos 

processos sociais, culturais e históricos” (CAMILLO, 2011, p. 23).  
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Nesta perspectiva, o homem é, portanto, muito mais que “um ser 

biológico adaptando-se ao mundo e a mente humana, é mais do que um 

conjunto de processos intrapsíquicos individuais que visam dar sustentação a 

esse processo de adaptação” (ibidem). Isto é, enquanto um animal vive 

determinado por condições biológicas que lhe permitem adaptar-se ao meio em 

que vive, o homem age de forma que os resultados de sua ação refletem-se 

tanto sobre a natureza quanto sobre si mesmo, modificando, portanto, o meio 

externo e, sobretudo, sua própria condição de ser e existir. Em suma, o homem 

difere-se do animal por sua característica ontológica de modificar a si mesmo 

enquanto age para modificar e transformar a natureza, tornando-se capaz de 

acumular e transmitir conhecimentos oriundos dessa transformação às gerações 

futuras. Daí que se deriva a noção cultural da característica da atividade 

humana. 

 

Neste caminho de transformação do mundo e de si mesmo, o 
ser humano [...] subordina sua evolução biológica, 
determinante nas demais espécies, a uma evolução de outro 
tipo – a cultural. Não significa dizer que a evolução biológica 
não desempenha mais nenhum papel, que as necessidades 
biológicas não se fazem presentes, mas que estas já não são as 
principais para a constituição do gênero humano (CAMILLO, 
2011, p. 26). 

 

A transformação que o homem impõe à natureza reflete em sua própria 

constituição na medida em que produz novas ideias, técnicas e instrumentos 

(OLIVEIRA, 1993). É neste sentido que, ao ser capaz de lembrar-se das ações e 

de seus resultados, o homem por meio da reflexão consciente, é capaz de 

valorar o que foi feito e projetar, no futuro, modificações à própria estrutura da 

atividade realizada. Daí que se considere o trabalho como sendo, por natureza, 

práxis. Isto é, o homem, por meio do pensamento abstrato é capaz de unir 

dialeticamente a prática efetivada e a reflexão consciente acerca desta prática. 

Nas ideias de Gehlen (2009), fundamentadas em Leontiev (1978), o 

trabalho é considerado como um ato consciente de tal forma que é capaz de 

ligar os participantes da atividade e mediatizar a comunicação entre os pares. 

Desta forma, é por meio do trabalho que o homem torna-se capaz de projetar 



 
 

 

47 

modificações e comunicar os resultados de suas atividades a gerações futuras. 

Gehlen (2009) infere que esse processo de compreensão do mundo pelo trabalho 

possibilita e medeia a utilização da comunicação por meio da linguagem, que 

foi desenvolvida socialmente a fim de possibilitar/facilitar a interação entre os 

homens e a natureza. 

 

Esse processo, caracterizado de humanização, está relacionado 
com a ação intencional do homem sobre a natureza em processo 
de interação mediado por instrumentos e por signos, a exemplo 
da produção de objetos, valores e costumes, a lógica, a 
linguagem, os conceitos. Assim, a própria produção de 
instrumentos é em si um trabalho, um processo consciente de 
ação sobre a natureza (GEHLEN, 2009, p. 21). 

 

Destacando o caráter mediador do trabalho como processo de relação 

entre homens e mundo, a autora compreende a dimensão cultural do trabalho 

circunscrita ao processo de humanização do gênero humano, destacando que: 

 

As novas gerações nascem imersas nesse contexto de artefatos 
culturais que são a soma das qualidades humanas, histórica e 
socialmente construídas pelas gerações anteriores. Para se 
apropriar desses artefatos, é preciso que as novas gerações se 
apropriem desses objetos, isto é, que aprendam a utilizá-los de 
acordo com a função social para qual foram produzidos 
(GEHLEN, 2009, p. 21). 

 

Ao nascerem imersos num contexto cultural permeado por instrumentos, 

objetos, signos e significados socialmente construídos e aceitos, cada indivíduo 

vai se apropriando e valorando a utilização destes objetos no desenvolvimento 

de sua atividade individual, que tem em sua constituição um quê de coletivo, 

haja vista que foi produzido por outros e em outros contextos sociais externos 

ao indivíduo. 

Leontiev (1978) denomina o conhecimento produzido culturalmente 

(instrumentos, signos, valores, etc.) e suas conseguintes modificações impostas 

ao mundo exterior como a própria expressão da história da natureza humana, 

classificando-a como “o saldo da sua transformação histórica”. O desenvolvimento 

do homem se dá pela formação das faculdades mentais específicas que, 
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conforme o autor, é o próprio processo de apropriação deste mundo exterior. 

Aliás, é no processo de utilização de instrumentos e na apropriação do 

significado social e da história contida neles que o homem adquire 

conhecimento, desenvolve suas faculdades mentais e se constitui como um 

indivíduo pertencente ao gênero humano (LEONTIEV, 1978). 

Depreende-se, portanto, que o desenvolvimento humano perpassa a 

utilização, a valoração e a apropriação do conhecimento historicamente 

construído e contido nos instrumentos desenvolvidos socialmente. Isto é, o 

desenvolvimento humano pode ser compreendido por meio da formação das 

faculdades mentais que se dá pela apropriação, por parte do indivíduo, do 

conhecimento cultural materializado no mundo exterior. 

Vale destacar que: 

 

[...] este processo [de apropriação] é sempre ativo do ponto de 
vista do homem. Para se apropriar dos objetos ou dos 
fenômenos que são o produto do desenvolvimento histórico, é 
necessário desenvolver em relação a eles uma atividade que 
reproduza, pela sua forma, os traços essenciais da atividade 
encarnada, acumulada no objeto. (LEONTIEV, 1978, p. 268). 

 

Desta forma, para se apropriar do conhecimento histórico circunscrito 

nos objetos (instrumentos), os sujeitos necessitam utilizar tais ferramentas 

desempenhando função análoga para a qual foram desenvolvidos. Em outras 

palavras, “é a utilização adequada de artefatos culturais que definem a sua 

apropriação, como o emprego apropriado de um instrumento de caça, de um 

computador, da linguagem ou de conceitos” (GEHLEN, 2009, p.21). 

Importa destacar que “a ferramenta conforma a síntese dialética entre o 

homem e a natureza” (RODRIGUES, 2009, p.31). Ao passo que o homem se 

apropria da ferramenta, e dos conhecimentos nela circunscritos, muda a sua 

própria estrutura mental e torna-se capaz de agir e modificar a natureza. Neste 

sentido, Wertsch e Tulviste (2002) afirma que a incorporação de novas 

ferramentas altera fundamentalmente o funcionamento psíquico humano, isto 

porque altera a estrutura das funções mentais. Tal assertiva encontra-se 

amparada nas ideias de Vygotsky sobre a incorporação de ferramentas. 
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[...] ao serem incluídas no processo do comportamento, a 
ferramenta psicológica altera o fluxo e a estrutura das funções 
mentais. Ela faz isso determinando a estrutura de novo ato 
instrumental, exatamente como uma ferramenta técnica altera o 
processo de adaptação natural ao determinar a forma das 
operações de trabalho (VYGOTSKY, 1981, p.137 apud 
WERTSCH; TULVISTE, 2002, p. 72). 

 

Neste sentido, Vygotsky explicita que enquanto a apropriação de 

ferramentas psicológicas alteram o fluxo e a estrutura mental, a de ferramentas 

técnicas ligam-se a mudanças no processo de relação do homem com o meio em 

que vive via produção de novas formas de trabalho. 

Enquanto que o conceito de ferramenta psicológica está relacionado com 

qualquer tipo de signos ou sistemas sígnicos, que representam ideias ou alguma 

construção humana, que objetive facilitar as interações e significações de 

determinadas ideias, o conceito de ferramenta técnica relaciona-se mais às ações 

correlatas ao meio físico material (WERTSCH; TULVISTE, 2002). 

Ao caracterizar os meios de mediação da ação humana para com o 

mundo e com outros homens, Pino (2003) classifica os instrumentos enquanto 

técnicos e simbólicos. Enquanto os instrumentos técnicos referem-se às 

ferramentas técnicas, os signos voltam-se às psicológicas. 

 

Por instrumento técnico entende-se todo artefato criado pelo 
homem como meio de agir sobre o mundo natural para 
transformá-lo. O uso de instrumentos técnicos na atividade 
humana vai acompanhado, em princípio, do uso simultâneo de 
INSTRUMENTOS SIMBÓLICOS (como ideias) que conferem ao 
produto dessa atividade uma significação (PINO, 2003, p. 287, 
grifos do autor). 

 

Neste sentido, toda atividade humana é mediada por ferramentas 

(técnicas ou psicológicas) que podem ser compreendidas enquanto 

instrumentos técnicos ou simbólicos. Estes, conforme Pino (2003, p. 287), 

“constituem os dois tipos de meios de que homo se armou ao longo de centenas 

de milhares de anos para tornar-se capaz de transformar o mundo natural – do 

qual ele mesmo faz parte – num mundo cultural”. Daí que o próprio autor 
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classificou estes dois tipos de instrumentos como mediadores universais das 

relações dos homens entre si e com o mundo. 

Seguindo esta linha de pensamento, é possível delimitar uma distinção 

muito clara entre os instrumentos que o homem utiliza para intervir no meio 

físico (os instrumentos técnicos) e no mundo das ideias (os instrumentos 

psicológicos). Entretanto, Wertsch (1998) observando que o uso de instrumentos 

técnicos alteram, simultaneamente, tanto o meio físico quanto o próprio 

funcionamento mental dos sujeitos, problematiza a distinção entre esses dois 

tipos de ferramentas e introduz a noção de mediacional mean, que atualmente é 

traduzido por Recursos Mediacionais (RM) (PAULA; MOREIRA, 2014; PAULA; 

TALIM, 2015). 

Desta forma, ao utilizar algum Recurso Mediacional, o ser humano 

modifica tanto a natureza quanto a si mesmo. Isto porque a operacionalização 

de um RM potencializa a apropriação dos conhecimentos neles instaurados. 

Este processo dialético de transformação mútua entre o homem e a natureza, 

que torna possível a produção e transmissão de conhecimento, atribui ao 

homem o caráter histórico e cultural e é denominado de processo de 

humanização do gênero humano (GEHLEN, 2009; RODRIGUES, 2009, 2013; 

CAMILLO, 2011). 

 

2.2  O processo de humanização e a atividade humana 

 

O desenvolvimento humano e a formação de suas faculdades mentais 

podem ser compreendidos paralelamente ao processo de humanização da 

Espécie Humana considerando a perspectiva cultural e práxica do trabalho 

(LEONTIEV, 1978). 

Camillo (2011), baseando-se nas ideias de Vygotsky, infere que o ser 

humano é, por essência, um conjunto das relações sociais que o indivíduo foi 

incorporando. Essa incorporação refere-se ao resultado da experiência sócio 

histórica da humanidade que se acumula sob a forma de fenômeno do mundo 

exterior objetivo (LEONTIEV, 1987). Daí que se possa afirmar que o “indivíduo 
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forma-se, apropriando-se dos resultados da história social e objetivando-se no 

interior dessa história” (DUARTE, 2004). Neste sentido: 

 

[...] o mundo como o conhecemos – ou como temos acesso a ele 
– é resultado da atividade humana passada; os produtos 
objetivados em atividade de outras gerações passam a 
constituir o mundo de novos indivíduos, que da mesma 
maneira o construirão-transformarão. É neste sentido que os 
indivíduos ao se apropriarem e darem sentido às coisas do 
mundo vão se constituindo como sujeitos do gênero humano, 
vão alcançando todas as potencialidades que não estavam 
presentes na espécie humana antes da sua evolução cultural 
(CAMILLO, 2011, p. 25). 

 

Camillo (2011) evidencia que o ser humano possui um tipo de evolução 

– a cultural, que lhe permite se apropriar do conhecimento acumulado no 

mundo exterior. Ademais, Duarte (2004) afirma que tal apropriação permite ao 

indivíduo se relacionar com a história social do meio ao qual o 

produto/conhecimento foi produzido. 

Essas assertivas trazem consigo o caráter sociointeracionista que 

Vygotsky atribui ao processo de humanização da espécie humana. Com 

sustentação em dados empíricos, tais como o caso de uma menina que aos dois 

anos de idade foi abandonada por uma tribo, encontrada e acolhida pelo 

etnólogo francês Vellard, que passou à sua mãe a tarefa de educar e criar a 

garota aos moldes da educação europeia, concluindo que vinte e dois anos mais 

tarde o desenvolvimento intelectual da garota não se diferenciava das demais 

europeias, Leontiev afirma que: 

 

As aptidões e caracteres especificamente humanos não se 
transmitem de modo algum por hereditariedade biológica, mas 
adquirem-se no decurso da vida por um processo de 
apropriação da cultura criada pelas gerações precedentes. [...] O 
indivíduo é colocado diante de uma imensidade de riquezas 
acumuladas ao longo dos séculos por inumeráveis gerações de 
homens, os únicos seres, em nosso planeta, que são criadores. As 
gerações humanas morrem e sucedem-se, mas aquilo que 
criaram passa às gerações seguintes que multiplicam e 
aperfeiçoam pelo trabalho e pela luta as riquezas que lhes 
foram transmitidas e passam o testemunho do 



 
 

 

52 

desenvolvimento da humanidade (LEONTIEV, 1978, p. 267, 
grifos do autor). 

 

É neste sentido que os indivíduos se desenvolvem  e alcançam outras 

faculdades mentais ao passo que refletem, valoram e se apropriam do 

conhecimento produzido historicamente por outras gerações,  agregando novas 

especificidades ao conhecimento socio-histórico. Daí que Camillo (2011) ratifica 

as ideias de Leontiev e considera que é por meio do trabalho que o homem se 

insere no processo de humanização: 

 

É a relação do sujeito com o mundo e com o outro, pela cultura, 
que o conduz a esta evolução e o constitui como ser humano no 
sentido lato do termo. Podemos dizer que existe um processo 
chamado humanização, que leva os indivíduos da espécie 
humana a adentrarem no gênero humano (CAMILLO, 2011, p 
26). 

 

Desta forma, o autor infere que a espécie humana passa por um processo 

de humanização ao se relacionar com outros indivíduos e apreender o 

conhecimento acumulado sócio historicamente. A Figura 1 representa uma 

síntese desse processo que imbrica o desenvolvimento cultural do homem. 

 

 

Neste sentido, o desenvolvimento humano deriva de sua relação com o 

mundo que o cerca, mundo este permeado e constituído por relações sociais, 

históricas e culturais. Apesar de basear-se na filosofia marxista para delinear o 

processo de humanização sintetizado na Figura 1, o autor afirma que:  

 

Marx [...] não fornece as particularidades do processo de 
humanização ou da apropriação da experiência humana 
objetivada. Ele lança uma grande base, mas coube a outros 
estudiosos o posterior desenvolvimento de uma teoria, que [...] 

Figura 1: Processo de humanização da espécie humana conforme Camillo (2011) 
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conseguisse contemplar os complexos processos da formação 
da mente e analisar a atividade humana de maneira mais 
cuidadosa (CAMILLO, 2011, p. 26). 

 

Coube, portanto, a outros estudiosos desenvolver uma teoria mais 

acurada que explicasse o desenvolvimento humano tendo em suas bases 

teóricas a filosofia marxista. Vygotsky e alguns de seus colaboradores como A. 

N. Leontiev, A. R. Luria e Yrjö Engeström, por exemplo, fundamentaram-se nas 

premissas marxistas e formaram uma base teórica para analisar os complexos 

processos da formação da mente tendo na atividade humana uma unidade de 

análise. 

Oliveira (1993) apresenta o processo do desenvolvimento humano 

sistematizado por Vygotsky sob a óptica dos planos de desenvolvimento 

genético, a saber: i) a filogênese: que refere-se à história de uma espécie animal 

definindo alguns limites e possibilidades inatas a todos os seres de uma 

determinada espécie; ii) a ontogênese: que diz respeito ao desenvolvimento 

particular de um indivíduo desta determinada espécie; iii) a sociogênese: que 

relaciona o desenvolvimento do indivíduo com as formas de funcionamento 

histórico-cultural do meio em que ele vive e a iv) microgênese: que refere-se à 

singularidade do desenvolvimento pessoal de cada indivíduo e de cada 

fenômeno que ocorre na/durante a vida desse sujeito. 

A autora ratifica que enquanto a filogênese, a ontogênese e a sociogênese 

parecem apresentar determinações para o desenvolvimento das potencialidades 

humanas, a microgênese atribui a possibilidade que cada ser possui de agir 

para modificar o curso de seu próprio desenvolvimento. Isto é, enquanto a 

filogênese e a ontogênese determinam o desenvolvimento humano por 

características biológicas específicas relacionadas à espécie humana, a 

sociogênese dirige o desenvolvimento por aspectos histórico-culturais e a 

microgênese infere as diferentes significações que seres da mesma espécie e da 

mesma esfera sociocultural podem atribuir ao mesmo fenômeno (OLIVEIRA, 

1993). 

Nessa perspectiva, o desenvolvimento humano faz parte de um contexto 

social maior que o próprio indivíduo e a formação de suas faculdades mentais – 
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o desenvolvimento da sua mente –, atrela-se a um contexto de produção e 

apropriação dos produtos da atividade humana. Daí que Leontiev (1987) e 

Engeström (2002) aprofundam o os estudos de Vygostky compreendendo que 

“a atividade socialmente significativa pode servir como princípio explanatório 

em relação à consciência humana e ser considerada como gerador de 

consciência humana” (KOZULIN, 2002, p.111). É neste sentido que a atividade 

humana práxica possibilita o desenvolvimento das potencialidades humanas e, 

por conseguinte, o desenvolvimento do próprio homem. 

 

2.3  A mente humana e a Teoria da Atividade 

 

A Teoria da Atividade resulta do esforço da psicologia soviética para 

formular um princípio explanatório para o estudo do surgimento e do 

desenvolvimento da consciência humana por intermédio das bases filosóficas 

marxistas (LEONTIEV, 1978; BIZERRA, 2009). Alguns estudos atribuem a 

origem do conceito de atividade à Lev S. Vygotsky por sua objeção feita à 

psicologia mentalista introspectiva – tradição da psicologia que explica o 

fenômeno por meio da teoria estruturada para compreender o próprio 

fenômeno – e por ter tentado compreender a mente humana em condições reais 

de existência situando-a num contexto histórico-cultural (KOZULIN, 2002; 

CAMILO, 2011). 

Contrapondo-se à tradição mentalista que se “confiava num círculo 

vicioso de teorização no qual os estados de consciência são explicados por meio 

do conceito de consciência” (KOZULIN, 2002, p.112). Vygotsky afirmou que a 

atividade socialmente significativa poderia servir como um princípio 

explanatório em relação à consciência humana podendo ser considerada, 

portanto, como gerador de consciência humana. 

Vygotsky, por entre os anos de 1920, estava escapando da tautologia 

predominante na psicologia comportamentalista americana, na psicologia da 

consciência europeia e estruturando algumas bases teóricas para o 

desenvolvimento da nova psicologia soviética. 
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Foi ele [Vygotsky] o primeiro entre nós (em 1927) a exprimir a 
tese de que a démarche histórica devia tornar-se o princípio 
diretor da edificação da psicologia do homem. Efetuou a crítica 
teórica das concepções biológicas naturalistas do homem e 
opôs-lhe a sua teoria do desenvolvimento histórico e cultural. O 
mais importante é que introduziu na investigação psicológica 
concreta a ideia da historicidade da natureza do psiquismo 
humano e a da reorganização dos mecanismos naturais dos 
processos psíquicos no decurso da evolução sócio-histórica. [...] 
Como se sabe, Vigotski tomou como base das suas 
investigações as duas hipóteses seguintes: as funções psíquicas 
do homem são de caráter mediatizado; os processos interiores 
intelectuais provêm de uma atividade inicialmente exterior, 
interpsicológica (LEONTIEV, 1978, p.153, grifo do autor). 

 

Leontiev (1978) atribui a Vygotsky a gênese da nova psicologia 

soviética ao estruturar as duas premissas que serviram de base para o 

entendimento do desenvolvimento da mente (consciência) como um problema 

do comportamento: a ideia de ação mediada e a atividade interpsicológica. Ao 

que se refere à ação mediada: 

 

As particularidades especificamente humanas do psiquismo 
nascem da transformação dos processos anteriormente diretos, 
naturais, em processos mediatizados, graças à introdução, no 
comportamento, de um nó intermediário (estímulo-médio). 
Daqui resulta a reunião no cérebro de elementos simples numa 
unidade nova (LEONTIEV, 1978, p. 153, grifos do autor). 

 

Na ideia da ação mediada, há a introdução de um novo elemento na 

fórmula Estímulo – Resposta (S – R), predominante na psicologia 

comportamentalista americana, que corresponde ao uso de instrumentos, 

evidenciado na Figura 2: 

 

Figura 2: Relação da ação mediada conforme Leontiev (1978) 
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Neste sentido, a relação entre o sujeito e o objeto passa a se constituir em 

um novo processo: deixa de ser S – R e passa a ser compreendido por S – X e X – 

R. 

Quanto à atividade interpsicológica: 

A estrutura mediatizada dos processos psicológicos aparece 
sempre a partir da apropriação por um indivíduo das formas de 
comportamento que foram formas e comportamento 
imediatamente social. Ao fazê-lo, o indivíduo assimila o nó 
(estímulo-médio) que mediatiza o processo considerado; este 
pode ser um meio natural (instrumento), conceitos verbais 
socialmente elaborados ou qualquer outro sinal. Assim se 
introduz em psicologia uma nova ideia capital, a tese de que o 
principal mecanismo do desenvolvimento psíquico no homem é 
o mecanismo da apropriação das diferentes espécies e formas 
sociais de atividade, historicamente construídas (LEONTIEV, 
1978, p.154-155). 

 

Ao explicitar que os processos psicológicos superiores são formados via 

apropriação de instrumentos e condutas desenvolvidos socialmente, Leontiev 

(1978) descreve definitivamente a principal contribuição de Vygotsky, qual seja 

a estruturação de uma teoria que atrelou o desenvolvimento do comportamento 

(que se dá de fora para dentro) à mente humana (consciência). Desta forma, a 

emergência da consciência humana é compreendida como um fenômeno 

historicamente situado de fora para dentro e diretamente ligado à atividade 

produtiva do homem (BIZERRA, 2009). Daí que se possa atribuir a gênese da 

Teoria da Atividade à Vygotsky (RODRIGUES, 2009). 

Apesar de delimitar a atividade como um princípio para explicar a 

consciência humana, Vygotsky não analisou com profundidade a estrutura da 

atividade humana, cabendo a alguns de seus sucessores como Aleksei 

Nikolaevich Leontiev e Yrjö Engeström desenvolver estudos e delinear o que é 

hoje comumente compreendido por Teoria da Atividade. 
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2.4  A estrutura da Atividade Humana por Leontiev e Engeström 

 

A atividade humana desde os tempos mais primitivos envolve, 

necessariamente, a relação entre o indivíduo e o coletivo do qual participa. 

Neste sentido, destaca-se que: 

 

[...] é a atividade dos outros que oferece uma base objetiva para 
a estrutura específica da atividade individual. Historicamente, 
isto é, em termos de suas origens, a conexão entre motivo e 
objeto de atividade reflete relações objetivas sociais, bem mais 
do que naturais (LEONTIEV, 1981, p. 281 apud KOZULIN, 
2002, p. 131). 

 

Leontiev (1978) estrutura a atividade por meio das necessidades 

(biológicas e culturais) e das motivações. Enquanto as necessidades voltam-se a 

aspectos mais ligados à sobrevivência, as motivações referem-se ao que 

estimula o indivíduo a realizar a própria atividade. 

Bizerra (2009) afirma que a necessidade é basicamente o fator que 

desencadeia a atividade e motiva o sujeito a desenvolver objetivos e a agir para 

satisfazê-la. A necessidade mostra-se como uma condição, mas ela não 

determina a orientação da atividade, uma vez que é o próprio objeto que torna-

se o motivo da atividade, aquilo que o estimula (LEONTIEV, 1978). 

 

[...] no decurso do desenvolvimento da atividade que religa 
concretamente os organismos animais ao seu meio; é 
inicialmente biológica e o reflexo psíquico do meio exterior 
pelos animais é indissociável desta relação. Posteriormente, e 
pela primeira vez no homem, o sujeito distingue essa relação 
com sendo sua, e toma consciência disso. De um ponto de vista 
psicológico concreto, este sentido consciente é criado pela 
relação objetiva que se reflete no cérebro do homem, entre 
aquilo que o incita a agir e aquilo para o qual a sua ação se 
orienta como resultado imediato. Por outras palavras, o sentido 
consciente traduz a relação do sentido ao fim. (LEONTIEV, 
1978, p. 97, grifo do autor). 

 

Há, portanto, uma relação entre aquilo que incita a realização da 

atividade (motivo) e aquilo para o qual o indivíduo dirige a sua ação (objeto). A 

atividade de comer apresenta uma necessidade biológica de alimentação, a 
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atividade desenvolvida para saciar essa necessidade é incitada (estimulada) por 

um motivo, que neste caso se concretiza no próprio alimento, no próprio objeto. 

Isto é, neste caso há uma relação direta na qual o objeto da atividade coincide 

com o seu motivo. 

 

A principal coisa que distingue uma atividade da outra, porém, 
é a diferença de seus objetos. É exatamente o objeto de uma 
atividade que lhe dá uma direção determinada. De acordo com 
a terminologia que propus, o objeto de uma atividade é seu 
verdadeiro motivo (LEONTIEV, 1978, p. 62 apud KOZULIN, 
2002, p.131, grifos meus). 

 

Desta forma, o objeto está intimamente relacionado ao motivo da 

realização da atividade. O objeto refere-se a aquilo para o qual se dirige a 

atividade enquanto que o motivo é o que leva (o que incita) o indivíduo a agir. 

Na estrutura da atividade animal há uma “relação imediata entro o 

motivo da atividade, ou seja, aquilo que leva o animal a agir, e o objeto da 

atividade, ou seja, aquilo para o qual se dirige a atividade do animal” 

(DUARTE, 2004, p. 52). Há realmente uma fusão entre o objeto e motivo na 

atividade animal que pode ser ratificada na afirmação de Leontiev (1978, p.76), 

qual seja: “o objeto da atividade dos animais confunde-se sempre com o seu 

motivo biológico; estes dois elementos coincidem sempre”. Esta coincidência 

deixa de existir na atividade humana e a relação entre motivo e objeto passa a 

ser indireta e mediada pelas relações sociais. 

Leontiev (1978) considerou que as relações sociais e as divisões do 

trabalho contornam a atividade humana e explicitou sua composição em três 

termos coordenados e complementares entre si: a atividade que corresponde 

sempre a um motivo; as ações que correspondem a um objetivo e as operações 

que dependem e delimitam as condições instrumentais para a execução das 

ações. Desta forma, a atividade é composta por ações coordenadas entre si, 

enquanto que as ações correspondem a um conjunto de operações. 

De fato, a atividade não possui outro elemento constitutivo, do ponto de 

vista psicológico, a não ser as ações. Entretanto, há que se considerar que a 
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somatória destas não corresponde à atividade (KOZULIN, 2002), uma vez que a 

atividade não se resume a uma simples justaposição de ações. 

Desta forma, Leontiev (1978) esboçou uma relação entre alguns 

elementos que compõem a estrutura da atividade humana – motivos, objetivos, 

condições, ações e operações. Esta relação está evidenciada na figura abaixo: 

 

Leontiev (1978) postulou que toda atividade está dirigida a um objeto e 

nele está o motivo da atividade. Entretanto, ao analisar a figura 3 depreende-se 

que as ações estão relacionadas a objetivos – a fins específicos que não 

coincidem com o motivo da própria da atividade.  Seu sentido, pois, estaria nas 

relações coordenadas entre as diversas ações para a composição da atividade 

como um todo. Desta forma, “o que dá sentido as ações de cada indivíduo é a 

relação social existente entre ele e o restante do grupo. O entendimento das 

ações somente pode ser feito se entendemos o motivo geral da atividade” 

(CAMILLO, 2011, p. 46). 

Leontiev (1978) conceitua bem a distinção entre ações e atividade 

humana por meio do exemplo de uma atividade coletiva de caça, considerando 

as imbricadas relações sociais que nela se estabelecem: 

 

Figura 3: Estrutura da atividade segundo Leontiev (1987) 
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Quando um membro da coletividade realiza sua atividade de 
trabalho, realiza também com o fim de satisfazer uma 
necessidade sua. Assim a atividade do batedor que participa na 
caçada coletiva primitiva é estimulada pela necessidade de se 
alimentar ou talvez de se vestir com a pele do animal. Mas para 
que é que está diretamente orientada a sua atividade? Pode ser, 
por exemplo, assustar a caça e orientá-la na direção dos outros 
caçadores que estão à espreita. É propriamente isso que deve 
ser o resultado da atividade do caçador. Ela para aí, os outros 
caçadores fazem o resto (LEONTIEV, 1978, p. 76). 

 

Leontiev (1978) considera que a orientação da atividade neste caso não 

coincide com o motivo que a incita, este sim coincide com a necessidade 

biológica de se vestir ou se alimentar. Entretanto, ao analisar a atitude do 

caçador em meio ao coletivo em que ela é efetivada, percebe-se que socialmente 

é possível estabelecer relações entre a sua atitude e a de outro caçador que pode 

estar à espreita para capturar a presa. Daí que a atividade do caçador que 

encarrega-se de espantar a presa só pode ser compreendida em seu motivo, se 

for analisada em meio ao contexto do coletivo de atividades que se constrói com 

os outros caçadores. Em outras palavras: 

 

É evidente que este resultado (assustar a caça) não acarreta por 
si mesmo e não poderia acarretar a satisfação da necessidade de 
alimento, de vestuário, etc., que o batedor sente. Assim, aquilo 
para que estão orientados os seus processos de atividade não 
coincide com o seu motivo, os dois estão separados. 
Chamaremos ações aos processos em que o objeto e o motivo 
não coincidem. Podemos dizer por exemplo que a caçada é a 
atividade do batedor, e o fato de levantar a caça é a sua ação 
(LEONTIEV, 1978, p.76-77). 

 

Desta forma, Leontiev (1978) define a ação pela divergência entre o fim 

que a dirige – o objetivo, e o motivo que incita a atividade.  Percebe-se, ainda, 

que o sentido das ações do batedor encontra-se na sua relação com o coletivo de 

caçadores. Ora, o fato de espantar o animal (o objeto de sua atividade) não pode 

ter sentido sem que ele saiba e tenha a consciência de que outros indivíduos 

estarão à espreita para apanhar, abater o animal e saciar sua fome – necessidade 

biológica que incitou (motivou) a atividade. 

Vale destacar que: 
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[...] a ação só é possível no seio de um processo coletivo agindo 
sobre a natureza. O produto do processo global, que responde a 
uma necessidade da coletividade, acarreta igualmente a 
satisfação da necessidade que experimenta um indivíduo 
particular, se bem que ele possa não efetuar as operações finais 
(o ataque direto ao animal e sua matança, por exemplo) que 
conduzem diretamente à posse do objeto desta necessidade. 
Geneticamente (isto é, pela sua origem), a separação entre o 
motivo e o objeto da atividade individual é o resultado do 
parcelamento em diferentes operações de uma atividade 
complexa, inicialmente “polifásica”, mas única (LEONTIEV, 
1978, p. 77). 

 

 Desta forma, o que dá sentido à ação de cada indivíduo do grupo e liga 

o objetivo de cada ação ao motivo da atividade são as relações sociais existentes 

entre elas. Em outras palavras: o que conecta a ação de cada indivíduo com o 

motivo da atividade são as relações existentes entre o indivíduo e o restante do 

grupo – o conjunto da atividade social (DUARTE, 2004).  

Vale frisar que cada ação desenvolvida pelos indivíduos pertencentes ao 

grupo de caça tinha um objetivo em si: cabia ao batedor espantar a caça na 

direção dos outros componentes do grupo; estes últimos tinham o objetivo de 

apanhar e abater a presa. Destaca-se a não coincidência o objetivo da ação do 

batedor (espantar a presa) com o motivo da atividade de caça e a dependência 

da ação dos apanhadores para com a ação do batedor. Neste sentido que apenas 

compreendendo as relações sociais existentes entre as ações de cada indivíduo é 

que se pode compreender e conectá-las ao motivo da atividade, neste caso a 

caça. 

Outro exemplo bastante interessante de atividade pode ser evidenciado 

no trabalho de um agricultor que possui a necessidade de se alimentar e 

alimentar sua família – necessidade básica e biológica de todo ser humano: 

 

O motivo da atividade de plantar é saciar a fome. Mas para 
obter o alimento, ele precisa preparar a terra, plantar as 
sementes, cuidar da plantação até ela estar pronta para a 
colheita e, então, os frutos serem preparados/beneficiados e 
ficarem próprios para o consumo. Essas ações (preparar a terra, 
lançar as sementes, etc.) não conduzem diretamente ao 
alimento; elas tem um fim específico (preparar a terra – deixar a 
terra pronta para receber as sementes) que não coincide com o 
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motivo da atividade geral que é saciar a fome. Mas, 
conjuntamente, essas ações realizam a atividade. Ainda temos 
as operações, que realizam as ações e, estas, a atividade. No 
caso do agricultor, quando prepara a terra ele executa outras 
“pequenas ações” – manusear o arado, por exemplo –, com fins 
também específicos as quais chamamos operações (DARLI et 
al., 2007, p. 6). 

 

Neste exemplo, a relação entre a necessidade, o motivo, os objetivos, as 

operações e as ações que compõem a atividade fica mais clara, evidenciando a 

base tabular da constituição da atividade humana apresentada na Figura 3. 

Leontiev (1978) ainda enunciou outro exemplo de um aluno realizando 

uma leitura que lhe foi recomendada. 

 

Eis um processo consciente que visa um objetivo preciso. O seu 
fim consciente é assimilar o conteúdo da obra. Mas qual é o 
sentido particular que toma para o aluno este fim e por 
consequência a ação que lhe corresponde? Isso depende do 
motivo que estimula a atividade realizada na ação da leitura. Se 
o motivo consiste em preparar o leitor para a sua futura 
profissão, a leitura terá um sentido. Se, em contrapartida, se 
trata para o leitor de passar nos exames, que não passam de 
uma simples formalidade, o sentido da leitura será outro, ele 
lerá a obra com outros olhos; assimilá-la-á de maneira diferente 
(LEONTIEV, 1978, p. 97). 

 

Este exemplo evidencia que uma mesma tarefa pode ter motivos 

distintos para diferentes indivíduos ou contextos. Há, portanto, uma fluidez na 

determinação do motivo e da atividade e, consequentemente nos objetivos 

atribuídos às ações. 

Neste sentido, o que define a atividade humana é o objeto ao qual está 

direcionada, o motivo que a regula. Durante o desenvolvimento das ações que 

compõem a atividade, caso o motivo seja revisto e redirecionado, a própria 

constituição da atividade é modificada. Isto é, a autora ratifica o caráter 

revisionista da relação constitutiva entre a atividade e as ações que a compõem.  

Mattos et al. (2008) analisaram a estrutura da atividade considerando sua 

natureza complexa diante do caráter revisionista das relações entre atividade-

ações-operações. Neste sentido, dependendo dos motivos atribuídos a certas 

tarefas, os elementos constitutivos da atividade podem ser redimensionados. 
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Isto é, operações podem transformar-se em ações e algumas ações podem vir a 

ser a própria atividade. 

Yrjö Engeström (1987) baseando-se na ideia de que a atividade deve ser 

mantida como menor e mais completa unidade de análise para o 

desenvolvimento das potencialidades humanas, infere uma reedição na 

estrutura da atividade por meio da inserção de três elementos: a comunidade, a 

divisão social do trabalho e as regras. 

A revisão da estrutura proposta por Engeström (1987) parte da premissa 

da importância da mediação na complexa relação social existente entre a 

atividade humana individual e a coletiva num contexto histórico-cultural. “O 

modelo sugere a possibilidade de analisar uma multiplicidade de relações 

dentro da estrutura triangular da atividade. No entanto, a tarefa essencial é 

sempre a de entender o todo sistêmico, e não apenas separar conexões” 

(ENGESTRÖM, 1987, p. 101 apud RODRIGUES, 2009, p. 37). 

Rodrigues (2013) afirma que a estrutura da atividade proposta por 

Engeström (1987) surge das releituras da estrutura proposta por Leontiev (1978) 

na qual a relação entre o sujeito-instrumento-objeto nem sempre está explícita. 

Neste sentido que Engeström (1987) propõe uma estrutura baseada em diversas 

tríades que consideram a relação mediada e as tornam explícitas.  

Na Figura 4, as relações entre os elementos formam sempre triângulos, 

nos quais “o relacionamento entre sujeito e objeto é mediado pela „ferramenta‟, 

o relacionamento entre sujeito e comunidade é mediado pela „regra‟, e o 

relacionamento entre objeto e comunidade é mediado pela „divisão social do 

trabalho‟” (KUUTTI, 1996, p. 28 apud RODRIGUES, 2013, p. 127). 
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Destaca-se que, conforme mostra a Figura 4, podem existir atividades 

particulares que terão como objeto um dos elementos do triângulo. Rodrigues 

(2013) afirma que existem atividades particulares inseridas no contexto maior 

do conjunto articulado de atividades ou dos sistemas de atividades. 

 

Em princípio, pode-se imaginar que há atividades particulares 
que tem como objeto cada um dos elementos do triângulo, ou 
seja, há atividades particulares para a produção de regras, 
instrumentos etc. Por exemplo, para o sistema educacional e 
para a escola podemos entender a produção de normas e 
diretrizes educacionais como uma atividade particular que se 
encarrega de produzir, influenciar e transformar 
principalmente as regras do sistema educacional. Assim, para 
legisladores e organizadores do currículo as regras passam a ser 
objeto de sua atividade mais especializada (RODRIGUES, 2013, 
p. 128). 

 

Com esta revisão da estrutura da atividade proposta por Engeström 

(1987), as complexas relações culturais entre a atividade desenvolvida e os 

distintos aspectos que a contorna podem ser melhor planificadas e analisadas. 

Entretanto, Rodrigues (2013, p. 128) destaca que “a mais interessante 

proposição neste sistema de atividade é quando duas ou mais atividades 

Figura 4: Estrutura da atividade proposta por Engeström (1987) 
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compartilham o mesmo objeto”. Neste sentido, o autor sinaliza para a interação 

existente entre os sistemas das atividades desenvolvidas por sujeitos que 

compartilham o mesmo objeto. Esta relação pode ser visualizada na Figura 5. 

 

 

 

Quanto à interação evidenciada na Figura 5, Rodrigues (2013) apresenta 

a possibilidade de analisar a atividade educacional desenvolvida em sala de 

aula por professores e alunos ao compartilharem o mesmo objeto, haja vista que 

a base do triângulo considera as relações circunscritas às interações entre o 

sujeito, as regras do sistema educacional, a comunidade e a divisão social do 

trabalho pedagógico em sala de aula. Desta forma, o autor explicita a 

possibilidade de analisar aspectos correlatos à atividade educacional sob a 

óptica da Teoria da Atividade, proposta por Leontiev (1978) e revista por 

Engeström (1987). 

Em outras palavras, a estrutura da atividade humana delineada pela 

Teoria da Atividade em Leontiev (1978), ao relacionar a atividade aos motivos, 

ações a objetivos e operações a aspectos condicionantes, e em Engeström (1987) 

com seu modelo triangular considerando diversos aspectos sociais que 

perpassam o desenvolvimento de atividades, podem contribuir para a análise 

Figura 5: Interação de duas atividades que compartilham o mesmo objeto. 

Fonte: Rodrigues (2013, p. 129) 
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da Atividade Educacional desenvolvida em distintas propostas educacionais. Esta 

possibilidade é destacada e evidenciada no Capítulo 3. 
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CAPÍTULO 3 

A ABORDAGEM TEMÁTICA FREIREANA SOB O OLHAR DA 
TEORIA DA ATIVIDADE 

 

Neste capítulo apresenta-se algumas análises da Atividade Educacional 

promovida no contexto da Abordagem Conceitual e identifica-se aspectos 

relacionados à reorientação da Atividade Educacional de professores proposta 

pela Abordagem Temática Freireana, desde a obtenção dos Temas Geradores 

até o seu desenvolvimento em sala de aula. Destaca-se que as análises 

desenvolvidas têm por base os pressupostos teóricos da atividade humana, 

numa perspectiva histórico-cultural, da Teoria da Atividade estruturada por 

Leontiev (1978) e Engeström (1987). 

 

3.1  A Teoria da Atividade na pesquisa em Ensino de Ciências 

 

Estudos na área do Ensino de Ciências têm se apropriado de alguns 

pressupostos teórico-metodológicos da Teoria da Atividade, tal qual 

estruturada por Leontiev (1978) e Engeström (1987), enquanto ferramenta 

analítica para investigar diversos aspectos envolvidos nos diferentes tipos de 

atividades educacionais desenvolvidas, a exemplo de Bizerra (2009), Rodrigues 

(2009, 2013), Camillo (2011) e Nery (2014). 

O estudo desenvolvido por Rodrigues (2013), em sua tese de doutorado, 

pode exemplificar a utilização do arcabouço teórico da Teoria da Atividade 

voltado a investigações no Ensino de Ciências. O autor analisou: 

 

[...] a disciplina de Práticas em Ensino de Física ministrada em 
2010 para aproximadamente 60 licenciandos divididos em duas 
turmas de dois períodos, diurno e noturno. Centrado 
majoritariamente na abordagem experimental do ensino de 
Física, os alunos devem preparar aulas de regência para serem 
conduzidas na escola a cada duas semanas ao longo do ano 
letivo. [...] Com base na teoria histórico-cultural da atividade, 
iniciada por Vigotski e posteriormente desenvolvida por 
Leontiev, Engeström e muitos outros pesquisadores, foi 
possível construir um ferramental analítico robusto para 
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compreender a dinâmica da disciplina e suas contradições 
internas (RODRIGUES, 2013, p. 8, grifo meu). 

 

Além deste estudo, o autor também utilizou os pressupostos teóricos da 

Teoria da Atividade para delinear aproximações entre o perfil conceitual e a 

noção de contexto, com o intuito de: 

 

[...] a partir de uma perspectiva sócio-histórica, rever o modelo 
cognitivo de perfil conceitual inserindo em sua estrutura a 
noção de contexto. Para realizar esta conciliação teórica entre 
perfil conceitual e contexto, nos utilizamos da teoria da 
atividade e dos ferramentais teóricos que ela dispõe para 
entender o uso e a formação de conceitos. A teoria criada por 
Vigotski e posteriormente desenvolvida por Leontiev e 
Engeström somada a princípios de sistemas complexos, nos 
ajudarão na busca por uma compreensão mais ampla do 
processo de ensino-aprendizagem. (RODRIGUES, 2009, p. 9). 

 

Importa destacar que as articulações teóricas entre o perfil conceitual e a 

noção de contexto tinham por objetivo sua utilização enquanto aporte analítico 

para a compreensão do processo de ensino-aprendizagem. Em outras palavras, 

Rodrigues (2009) realizou essas articulações de modo a inserir a noção de 

contexto no modelo de perfil conceitual com vistas a subsidiar análises 

correlatas ao processo de ensino e aprendizagem. Neste sentido, o aporte 

teórico-metodológico da Teoria da Atividade evidencia suas contribuições para 

análise dos processos educativos. 

Além de Rodrigues (2009, 2013), o estudo de Bizerra (2009) merece 

destaque, pois investigou as distintas atividades desenvolvidas em visitas de 

estudantes a museus. 

 

Buscando uma reflexão sobre o entendimento do papel social 
dos museus no que tange à apropriação e re-produção da 
cultura, foi utilizado o referencial histórico-cultural, baseado 
nas ideias de Vigotski, Leontiev e Davidov e focado o processo 
de aprendizagem de conceitos e práticas. Com essa escolha, 
procurou-se compreender como está estruturada uma atividade 
de aprendizagem, de ressignificação do patrimônio, em museus 
de ciências (BIZERRA, 2009, p. 13). 

 



 
 

 

69 

Ademais, a autora analisou um grupo de estudantes numa visita ao 

museu inserido numa atividade de ensino que foi proposta pelo professor da 

classe: 

Pode-se dizer que estão todos em uma atividade de visita? Não é 
simples responder essa questão sem um entendimento do que 
essa visita representa para cada indivíduo. Se o professor avisa 
à turma que não irá mais pedir um relatório e que a visita é 
opcional, podem ser observadas algumas posições: um aluno 
não fará a visita, outro irá sem fazer o relatório e outro irá e 
produzirá um texto representativo daquilo que vivenciou no 
museu de ciências. (BIZERRA, 2009, p. 67, grifos meus). 

 

Bizerra (2009) afirma que para os dois últimos alunos o que poderia 

incitar a atividade de visita seria a apropriação do conteúdo que lhe seria 

apresentado, a curiosidade por conhecer assuntos diferentes e até mesmo se 

divertir em ambientes novos. Neste sentido, é “possível dizer que esses alunos 

estariam em atividade de visita se fossem ao museu” (BIZERRA, 2009, p. 68). 

Desta forma, a autora utiliza a estrutura da Teoria da Atividade, 

enquanto aporte analítico, para classificar a atividade dos alunos, atividade de 

visita ao museu, de acordo com a identificação do objeto – o motivo – ao qual se 

direciona a atividade deles. No caso do primeiro aluno, a autora argumenta 

que: 

 
[...] é provável que o motivo que o levaria à instituição seria a 
nota dada a seu relatório e não o conteúdo do museu. Nesse 
caso, a atividade não seria a visita, mas sim a preparação do relatório. 
A visita ao museu constituir-se-ia então como uma das ações 
para o estudante conseguir a nota desejada. [...] Entretanto caso 
esse estudante realizasse a visita, o ambiente dos museus 
poderia lhe interessar e mobilizar sua ação com outra 
significação: o motivo da visita deslocar-se-ia da obtenção da nota 
e passaria a ser a apropriação do conteúdo do museu (BIZERRA, 
2009, p.68, grifos meus). 

 

Desta forma, tanto Rodrigues (2009; 2013) quanto Bizerra (2009) 

utilizaram-se da Teoria da Atividade para investigar aspectos voltados ao 

processo do ensino e aprendizagem em ciências. Estes estudos sinalizam para a 

possibilidade de articulação entre os pressupostos teóricos da Teoria da 
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Atividade e outros referenciais para analisar o processo de ensino e 

aprendizagem em seus mais diversificados e complexos aspectos. 

Neste mesmo sentido, Camillo (2011) baseia-se na Teoria da Atividade 

para analisar as distintas perspectivas de utilização das atividades 

experimentais no contexto do Ensino de Ciências. Ao explicitar que alguns 

problemas têm sido associados à realização de atividades experimentais, o 

autor explora e analisa a origem destes problemas com base na perspectiva 

cultural-histórica da Teoria da Atividade. 

Num contexto de formação continuada de professores, Nery (2014) 

investigou um curso de Especialização em Ensino de Ciências, na modalidade a 

distância, formação continuada de professores com base na Teoria dos Sistemas 

de Atividades. A autora afirma que: 

 

[...] a problemática que envolve a implantação desses 
programas é complexa e demanda certa organização conforme 
os contextos em que eles se realizam na forma de ações 
articuladas entre os sujeitos em atividade coletiva nas 
estruturas que constituem os referidos processos. Uma 
abordagem teórica promissora para a pesquisa desses 
programas é a Teoria dos Sistemas de Atividade (NERY, 2014, 
p. 7). 

 

Este estudo utiliza a Teoria da Atividade voltada para a análise da 

aprendizagem no contexto formativo de professores, ao analisar as complexas e 

distintas atividades desenvolvidas em um curso de especialização em Ensino de 

Ciências na modalidade a distância. 

O estudo teórico realizado por Gehlen e Mattos (2009) possui um 

diferencial que merece ser destacado, qual seja a articulação dos pressupostos 

da Teoria da Atividade com os que balizam a Abordagem Temática Freireana. 

Os autores investigaram: 

[...] as relações entre a Teoria da Atividade e as idéias de Paulo 
Freire. Para tal, realizamos um estudo teórico a partir de obras 
de Leontiev e Engeström em que identificamos possíveis 
articulações entre a motivação (Leontiev) e a problematização 

(Freire), em especial quanto ao planejamento em torno de uma 



 
 

 

71 

situação problema a ser desenvolvida no contexto escolar. Além 
disso, a perspectiva freireana parece contribuir para determinar 
os elementos estruturadores necessários para modelar a 
dinâmica de constituição da atividade de Leontiev, em 
particular, a da atividade educacional (GEHLEN; MATTOS, 
2009). 

 

Os autores afirmam que Freire apresenta alguns elementos necessários 

para modelar a atividade educacional, conforme a estrutura proposta por 

Leontiev (1978). Ao articular a problematização em Freire (1987) e a motivação em 

Leontiev (1978), elaboraram um constructo teórico que pode ser incorporado no 

currículo, haja vista que “a noção de problema, com suas diversas hierarquias, 

pode contribuir na seleção e organização dos conteúdos programáticos a serem 

desenvolvidos em sala de aula” (GEHLEN; MATTOS, 2009, p. 440). 

De modo semelhante a esses trabalhos, buscou-se aporte analítico na 

estrutura da Teoria da Atividade para identificar alguns aspectos da Atividade 

Educacional, tanto da Abordagem Conceitual quanto da Abordagem Temática 

Freireana, com o objetivo de estruturar uma categoria analítica para investigar o 

processo que envolve a mudança de alguns elementos da estrutura da 

Atividade Educacional de professores de Ciências. 

 

3.2  A Teoria da Atividade como categoria analítica da Atividade 

Educacional na Abordagem Conceitual e na Abordagem Temática Freireana. 

 

No sentido de delinear uma estrutura da Atividade Educacional para cada 

uma das abordagens destacadas – a conceitual e a temática freireana – 

subdividiu-se este tópico para melhor compreendê-las. 

 

3.2.1   A Atividade Educacional na Abordagem Conceitual 

 

A Abordagem Conceitual (AC) consiste numa “perspectiva curricular 

cuja lógica de organização é estruturada pelos conceitos científicos, com base 

nos quais se selecionam os conteúdos de ensino” (DELIZOICOV, ANGOTTI, 

PERNAMBUCO, 2011, p. 191). Desta forma, o ensino que esta perspectiva 



 
 

 

72 

curricular propõe consiste na ênfase dada aos conceitos científicos, pois são eles 

que norteiam a construção do conteúdo programático. 

Por considerar que a perspectiva curricular balizada pelos conceitos 

científicos comumente se aproxima da Educação Bancária (EB), nos moldes 

explicitados por Freire (1987), partiu-se da premissa de que os pressupostos do 

ensino baseado no ato da transferência de conhecimento, daqueles que sabem 

mais aos que sabem menos, convergem na perspectiva educacional que 

usualmente predomina e norteia as práticas pedagógicas da Abordagem 

Conceitual. 

Tal premissa parte do princípio de que pode haver aproximações entre a 

Abordagem Conceitual e a perspectiva da Educação Bancária no que se refere à 

estruturação da programação curricular, que comumente consiste numa escolha 

verticalizada dos que sabem mais aos que sabem menos (FREIRE, 1987). Isto é, 

são os professores e a equipe de especialistas que frequentemente escolhem e 

delimitam quais conceitos científicos serão abordados, sem que haja 

participação efetiva dos alunos neste processo. 

Tal escolha, tanto na AC quanto na EB, pode fundamentar-se na ideia de 

que os “construtores” do currículo consideram que os conceitos historicamente 

construídos (os científicos) são bem mais relevantes que os conhecimentos que 

os alunos trazem. Estes são, na maioria das vezes, descartados ou suprimidos 

por ocasião daqueles. Daí que se considera que a AC pode convergir com a EB 

quanto à falta de dialogicidade na construção da programação curricular e 

quanto à não superação da contradição educador-educando, tal qual 

estruturada por Freire (1987). 

Quando Freire (1987) caracteriza a contradição educador-educando na 

perspectiva da educação bancária, refere-se ao caráter preponderantemente 

narrativo das aulas que conforma os alunos numa situação de espectadores 

passivos, o que lhes nega a condição de homens criadores e recriadores do 

mundo. Na educação bancária prevalece o controle do pensamento e da ação 

dos homens, ajustando-os ao mundo. Isto se dá mediante: 
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Narração de conteúdos [...]. Narração ou dissertação que 
implica um sujeito – o narrador – e objetos pacientes, ouvintes – 
os educandos. Há uma quase enfermidade da narração. A 
tônica da educação é preponderantemente esta – narrar, sempre 

narrar (FREIRE, 1987, p. 33). 

 

Ademais, o autor enfatiza que: 

 

Nela, o educador aparece como seu indiscutível agente, como 
seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável é “encher” os 
educandos dos conteúdos de sua narração. Conteúdos que são 
retalhos da realidade desconectados da totalidade [...] Quanto 
mais se vá “enchendo” os recipientes com seus “depósitos”, 
tanto melhor educador será. Quanto mais se deixem docilmente 

“encher”, tanto melhores educandos serão (FREIRE, 1987, p. 
33). 

 

Desta forma, fica evidente quais são os papéis desempenhados pelo 

professor e pelos alunos durante o desenvolvimento da Atividade Educacional 

promovida pela educação bancária, que comumente fundamenta a perspectiva 

curricular da Abordagem Conceitual: cabe ao professor dissertar acerca dos 

conteúdos científicos e ao aluno apreender o conteúdo transmitido pelo 

discurso do professor. Isto é: 

 

Se o educador é o que sabe, se os educandos são os que nada 
sabem, cabe àquele dar, entregar, levar, transmitir o seu saber 
aos segundos. Saber que deixa de ser de “experiência feito” 

para ser de experiência narrada ou transmitida (FREIRE, 1987, 
p. 34). 

 

A Atividade Educacional do professor nesta perspectiva de ensino consiste 

em “„encher‟ os educandos de conteúdos. É o de fazer depósitos de 

„comunicados‟ – falso saber – que ele considera como verdadeiro saber” 

(FREIRE, 1987, p.36). Caso o aluno desempenhe sua atividade com maestria, 

obterá nota satisfatória que lhe possibilita a progressão às próximas etapas do 

sistema educacional. 

Analisando a Atividade Educacional desenvolvida sob a perspectiva da 

Teoria da Atividade estruturada por Leontiev (1978), a qual relaciona a 
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atividade a um objeto, incitada sempre por um ou mais motivos, foi possível 

esboçar o diagrama do Quadro 1 
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Quadro 1: A Atividade Educacional desenvolvida por professores e alunos no contexto da 
Abordagem Conceitual analisada conforme a estrutura da atividade proposta por Leontiev 
(1978) 
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Pode-se perceber, conforme disposto no Quadro 1, que há uma distinção 

entre as atividades desenvolvidas por alunos e professores. Enquanto os 

professores em sua atividade de ensino atuam de forma a transferir o 

conhecimento científico, os alunos agem para assimilar e apreender 

metodicamente o que o professor tenta transferir. Neste sentido, há uma 

convergência quanto ao objeto de conhecimento a que se dirige a Atividade 

Educacional tanto dos professores quanto dos alunos. 

No que se refere aos motivos, destaca-se que enquanto os professores 

podem estar motivados pela aprendizagem9 dos alunos, durante o 

desenvolvimento das atividades os alunos podem deslocar o seu motivo da 

apreensão de conhecimentos (a aprendizagem) para a simples obtenção de 

notas com vistas à progressão das séries do sistema educacional. 

Neste caso, a Atividade Educacional dos alunos sofre alterações que 

merecem ser destacadas e sua estrutura pode sofrer modificações no que se 

referem à sua constituição interna. Isto porque quando o motivo se desloca para 

a obtenção de notas, a atividade desenvolvida passa a ser uma ação específica 

que servirá de meio para alcançar o motivo pretendido. Desta forma, pelo 

deslocamento do motivo, há uma reedição da estrutura interna da Atividade 

Educacional efetivada, e a apreensão de conhecimento científico passa a ser uma 

das ações que, quando coordenadas, compõem a atividade como um todo. 

 

3.2.2   A Atividade Educacional na Abordagem Temática Freireana 

 

A proposta da ATF, como já mencionado, sugere um ensino que 

promova uma aprendizagem que supere a apreensão e a memorização acrítica 

dos conhecimentos científicos. Neste sentido, opondo-se radicalmente ao ensino 

balizado pelos currículos tradicionais que, conforme Freire (1995), aproximam-

                                                             
9Reitera-se que a perspectiva de aprendizagem considerada neste caso se aproxima do que 
Freire (1987) conceitua como depósitos de conhecimentos em alunos, que em muito se 
assemelham a “vasilhas” vazias que serão preenchidas com o conteúdo científico transmitido 
pelo professor. No que se refere aos motivos que incitam a Atividade Educacional dos 
professores e alunos, este estudo considera que em contextos distintos, os motivos podem 
divergir dos explicitados no Quadro 1 e, por conseguinte, introduzir novas modificações à 
estrutura da Atividade Educacional dos sujeitos. 
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se de uma educação do tipo “bancária”, sugere um ensino balizado por meio de 

Temas Geradores de modo que a abordagem dos conteúdos não seja uma 

doação ou uma imposição aos educandos. (FREIRE, 1987). 

Enfatiza-se que na ATF “a organização do conteúdo programático a ser 

desenvolvido é um processo que decorre de uma situação-problema e sua 

consolidação se dá na obtenção e desenvolvimento do Tema Gerador” 

(GEHLEN, 2009, p. 125). Daí se considera importante sinalizar o papel que o 

Tema Gerador possui na Abordagem Temática Freireana, haja vista que: 

 

[...] foram idealizados como um objeto de estudo que compreende 
o fazer e o pensar, o agir e o refletir, a teoria e a prática, 
pressupondo um estudo da realidade em que emerge uma rede 
de relações entre situações significativas individual, social e 
histórica, assim como uma rede de relações que orienta a 
discussão, interpretação e representação dessa realidade 
(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011, p.165). 

 

Compreendendo o objeto de estudo ou objeto de conhecimento como aquilo 

que se pretende conhecer, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011, p.189) 

afirmam, ainda, que os Temas Geradores “são objetos de estudo a ser 

compreendidos no processo educativo”. 

O Tema Gerador assume, portanto, o papel de objeto de conhecimento 

na Abordagem Temática Freireana. Entretanto, importa destacar que tais temas 

“se encontram, em última análise, de um lado, envolvidos, de outro, 

envolvendo as „situações-limite‟” (FREIRE, 1987, p. 53).  

A obtenção dos Temas Geradores mostra-se condicionada à investigação 

da existência de situações significativas e ao entendimento que os sujeitos 

possuem acerca delas. Isto é, sobretudo, constituem uma representação 

didático-pedagógica que envolve tanto as situações significativas quanto a 

consciência dos sujeitos sobre elas. 

Vale destacar que o Tema Gerador não se encontra na realidade isolada 

dos homens, mas situa-se nas relações entre os homens e o mundo 

mediatizados pela consciência que os sujeitos possuem acerca da realidade 

(FREIRE, 1987). 
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Desta forma, a busca do conteúdo programático e seu desenvolvimento 

via Tema Gerador “implica em trazer à tona o entendimento dos sujeitos acerca 

da realidade em que estão imersos, isto é, seus níveis de consciência sobre ela, 

para que possa ser percebida e superada” (GEHLEN, 2009, p.123). Ademais: 

 

[...] o processo educativo tem início na identificação de Temas 
Geradores, no qual os conhecimentos científicos serão 
selecionados e inseridos pelos educadores nos planejamentos 
escolares. Assim, o entendimento e o enfrentamento do 
problema, por parte dos alunos, ocorrem por meio da 
apropriação dos conceitos historicamente construídos. Neste 
sentido, o Tema Gerador também assume a função de mediador 
nas relações entre educando e educador (GEHLEN, 2009, p. 
123). 

 

O Tema Gerador, portanto, constitui-se de contradições sociais, de 

Situações-limite e dos conceitos científicos – historicamente construídos – 

necessários para a leitura crítica dos problemas, de modo que as situações-

limites sejam compreendidas via promoção da curiosidade epistemológica. 

Vale enfatizar que apesar de o Tema Gerador ser o objeto de conhecimento 

da proposta, a abordagem sistêmica e rigorosa dos conceitos científicos não 

pode ser pormenorizada, uma vez que é por meio deles que os educandos 

adquirem uma leitura de mundo menos superficial e mais crítica. Isto porque a 

apropriação e a utilização do conhecimento científico torna o sujeito capaz de 

“mudar do estado da curiosidade ingênua para o de curiosidade 

epistemológica” (FREIRE, 2013, p. 40). Epistemológica porque ao criticizar-se 

“metodicamente „rigorizando-se‟ na sua aproximação ao objeto, conota seus 

achados de maior exatidão” (FREIRE, 2013, p.33). 

Neste sentido, o Tema Gerador configura-se tanto como objeto do 

conhecimento quanto como um meio para que os educandos transitem do estado 

de curiosidade ingênua para a curiosidade epistemológica. 

Gehlen (2009) afirma que a Abordagem Temática Freireana se constitui 

do processo de obtenção e desenvolvimento de Temas Geradores sistematizado 

em cinco etapas por Delizoicov (1982; 1991) como resultado de sua releitura da 

Investigação Temática delineada por Freire (1987). 
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Destaca-se que as etapas de Investigação Temática da ATF se estendem 

desde a busca de Situações-limite que permeiam a realidade dos educandos para 

configurar e obter o Tema Gerador até o seu posterior desenvolvimento em sala 

de aula. Daí que a Investigação Temática, em suas cinco etapas, possa ser 

considerada como a Atividade Educacional na proposta da Abordagem Temática 

Freireana dirigida ao estudo rigoroso e sistemático do Tema Gerador incitada 

por dois Motivos: i) promoção da Curiosidade Epistemológica (FREIRE, 2013) e 

ii) Conscientização (FREIRE, 1987; 2013). 

Gehlen e Mattos (2009) ao afirmarem que a atividade educacional e sua 

efetivação, numa perspectiva freireana, passam pela noção do Tema Gerador, 

que potencializa e oportuniza o diálogo entre educador e educando, explicitam 

que: “Freire parece contribuir para determinar os elementos estruturadores 

necessários para modelar uma dinâmica de constituição da atividade de 

Leontiev, em particular, a atividade educacional” (GEHLEN; MATTOS, 2009, p. 

440). Neste sentido, sinalizam para uma possível relação entre a perspectiva da 

Abordagem Temática Freireana e a Teoria da Atividade. 

Desta forma, considerando a possibilidade de analisar a Abordagem 

Temática Freireana (ATF) sob a óptica da modelagem histórico-cultural da 

Teoria da Atividade, baseada em Leontiev (1978) e Engeström (1987), delineou-

se uma estrutura para a sua Atividade Educacional relacionando: 

i) a atividade de ensino e aprendizagem aos motivos que a incita. Isto é, o 

processo da Investigação Temática relacionada à promoção da Curiosidade 

Epistemológica e da Conscientização dos alunos;  

ii) as ações promovidas aos seus respectivos objetivos. Isto é, cada etapa da 

Investigação Temática relacionada ao seu objetivo. 

Tal relação parte da premissa de que na estrutura da Atividade Humana, 

em Leontiev (1978), toda atividade é direcionada a um objeto com motivos 

determinados e constituída por um conjunto coordenado de ações com 

objetivos específicos. Desta forma, ao identificar, respectivamente, o motivo da 

atividade educacional e os objetivos das ações desenvolvidas na Abordagem 

Temática Freireana, foi possível analisá-la e delineá-la conforme a estrutura 

sugerida por Leontiev (1978). Isto é, para delinear a Atividade Educacional 
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identificou-se o Objeto de Conhecimento da ATF e o Motivo que a incita, assim 

como identificou-se as Ações que compõem a Atividade Educacional por meio de 

seus respectivos Objetivos. 

Em outras palavras, tendo em vista que Leontiev (1978) relaciona a 

atividade ao motivo que a incita, ao identificar os motivos educacionais que 

norteiam a ATF, quais sejam: a promoção da Curiosidade Epistemológica 

(FREIRE, 1987) e a Conscientização (FREIRE, 2013), foi possível relacioná-los à 

dinâmica da Atividade Educacional que os efetiva: a Investigação Temática. 

Essa relação pode ser visualizada por meio do diagrama explicitado no Quadro 

2. 
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Quadro 2: A Atividade Educacional desenvolvida pro professores e alunos no contexto da 
Abordagem Temática Freireana conforme a estrutura da atividade proposta por Leontiev (1978). 
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De modo análogo, por Leontiev (1978) ter afirmado que a atividade se 

constitui do conjunto coordenado de ações que se relacionam com seus 

objetivos específicos, identificou-se as etapas que compõem a ATF como sendo 

as Ações da Atividade Educacional da proposta, sendo que cada etapa possui 

seus objetivos específicos. O Quadro 3 explicita a relação entre as etapas e seus 

objetivos específicos. 

 

 

O diagrama evidenciado no Quadro 3, justifica-se pelo fato de que, como 

já mencionado, a ATF é composta por cinco etapas: i) Levantamento Preliminar; 

ii) Análise das situações e escolha das codificações; iii) Diálogos 

descodificadores; iv) Redução Temática e v) Sala de Aula. Partindo da premissa 

de que Leontiev (1987) classificou a atividade composta por um conjunto 

coordenado de Ações, compreendeu-se que cada etapa constitui uma Ação. Esta, 

Quadro 2: Estrutura da Abordagem Temática Freireana – A Atividade Educacional 

(Investigação Temática), seu Objeto de Conhecimento (Tema Gerador)  e seus 

Motivos (Curiosidade Epistemológica e Conscientização). 

Quadro 3: Estrutura da Abordagem Temática Freireana: etapas de Delizoicov (1982; 1991). 
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por sua vez, quando coordenada com as demais etapas, compõe a Atividade 

Educacional da ATF. 

3.3  A reorientação da Atividade Educacional proposta pela Abordagem 

Temática Freireana sob a luz da Teoria da Atividade. 

 

A Abordagem Temática Freireana visa à reorientação do ensino de 

ciências por meio de temas que denotam Situações-limite, baseando o trabalho 

pedagógico nos pressupostos teórico-metodológicos de Freire (1987), dos quais 

destacam-se a dialogicidade e a problematização. Tais pressupostos 

possibilitam a estruturação de um ensino pautado na promoção da leitura 

crítica de mundo na qual há uma mudança de estado de curiosidade ingênua 

para a curiosidade epistemológica dos educandos (FREIRE, 2013). 

No intuito de compreender melhor a proposta pedagógica circunscrita à 

ATF, optou-se por analisá-la sob dois aspectos complementares: i) reorientação 

do Conteúdo Programático: perpassa a estruturação do rol de conteúdos e 

conceitos científicos por meio de Temas Geradores (FREIRE, 1987) e ii) 

reorientação da prática educativa: sugere a promoção de uma pedagogia 

fundamentada na problematização dos conteúdos e no diálogo entre educandos 

e educadores com vistas à formação crítica de sujeitos epistemologicamente 

curiosos. Neste sentido, Freire (2013) estrutura alguns saberes que julga 

necessários para que o educador fundamente sua prática pedagógica na 

educação dialógica e problematizadora. Esta relação pode ser evidenciada no 

Quadro 4: 
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A ATF, enquanto proposta de reestruturação curricular, sugere a 

reorientação do Conteúdo Programático. Isto é, propõe que os conceitos e os 

conteúdos sejam escolhidos de acordo com a noção de Temas Geradores. Uma 

vez delimitado o Conteúdo Programático a ser abordado via Tema Gerador, a 

prática educativa do professor em sala de aula necessita estar em sintonia com 

os pressupostos da educação problematizadora e dialógica. Neste sentido, 

Freire (2013) sugere uma reorientação da Prática Educativa dos educadores por 

meio do desenvolvimento de alguns saberes, tais como: a coerência entre o 

discurso ideológico e a prática educativa, a consciência da inconclusão do ser 

humano enquanto característica ontológica e a consciência de que ensinar não é 

transferir conhecimento. 

O desenvolvimento dos Temas Geradores em sala de aula compõe a 

quinta etapa da ATF e, tendo em vista que esta prática pedagógica é complexa 

por seu caráter problematizador, Delizoicov (1982;1991) sugere a utilização dos 

Momentos Pedagógicos para a promoção do fazer pedagógico que esteja em 

Quadro 4: A proposta da Reorientação Curricular sugerida pela Abordagem Temática 
Freireana 
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sintonia com a perspectiva educacional pautada nos “saberes necessários à 

prática educativa” dialógica em Freire (2013). Neste sentido, destaca-se a 

necessária sintonia entre os campos da reorientação curricular do Conteúdo 

Programático e da Prática Educativa proposta pela ATF, pois não basta estruturar 

o conteúdo programático via Tema Gerador se o fazer pedagógico, 

desenvolvido em sala de aula, não promover a problematização da realidade e 

dos conceitos científicos circunscritos ao tema. 

Há, portanto, a necessidade de um movimento de interação contínua 

entre os dois campos destacados no Quadro 4, que somente é possível pela 

promoção efetiva do diálogo e da problematização durante as cinco etapas da 

ATF – as quatro primeiras correspondendo à reorientação do Conteúdo 

Programático na obtenção do Tema Gerador e a quinta correspondendo ao 

desenvolvimento desse tema em sala de aula – com vistas à conscientização 

crítica dos educandos (DELIZOICOV, 1991; FREIRE, 1987; 2013). 

Analisando a proposta de Reorientação Curricular da ATF à luz da 

Teoria da Atividade, a necessidade de sincronia entre os dois campos 

destacados justifica-se na medida em que o Objeto se modifica “todo o conjunto 

do sistema deve sofrer transformações para lidar com as novas questões trazidas, novas 

contradições que engendram o sistema como um todo.” (RODRIGUES, 2013, p. 132). 

Daí se sustenta a afirmação de que reorientar a construção curricular adotando 

um novo Objeto de Conhecimento – o Tema Gerador – influi para a 

reorientação da prática educativa dos professores – via problematização e 

diálogo. Em outras palavras, a reorientação do Conteúdo Programático por 

meio da adoção de um novo Objeto de Conhecimento gerará novas questões na 

Atividade Educacional desenvolvida, que serão assimiladas via reorientação da 

Prática Educativa dos professores. 

Ademais, ao reestruturar o sistema educacional via Proposta de 

Reorientação Curricular – tal qual explicitada no Quadro 4 – enfatiza-se a 

possibilidade de existir convergências entre alguns elementos que comporão a 

estrutura triangular da Atividade Educacional desenvolvida pelos professores e 

pelos alunos, tais como as Regras que norteiam o processo na Comunidade 
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envolvida e principalmente no Objeto de Conhecimento que é comum aos 

professores e alunos. 

Considera-se que quando a Atividade Educacional do professor possui 

convergências significativas com a atividade do aluno amplia-se a possibilidade 

de aprendizagem acerca do que está sendo explorado/estudado, pois os dois – 

professor e aluno – tornam-se sujeitos do fazer pedagógico, isto é, sujeitos da 

Atividade Educacional desenvolvida e do processo de ensino e aprendizagem 

promovido. 

Esta consideração apoia-se nas ideias educacionais de Freire (2013) ao 

considerar que “ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém educa a si 

mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. 

Mediatizados pelos objetos cognoscíveis” (FREIRE, 1987, p. 39).  

Freire (2013) infere que no ato cognoscitivo e dialógico acerca do objeto 

cognoscente, há que se ter uma superação da contradição existente na educação 

bancária entre professor e aluno, este espectador do ato cognoscente daquele. O 

autor explicita que: 

 

[...] o educador problematizador re-faz, constantemente, seu ato 
cognoscente, na cognoscibilidade dos educandos. Estes, em 
lugar de serem recipientes dóceis de depósitos, são agora 
investigadores críticos, em diálogo com o educador, 

investigador crítico, também (FREIRE, 1987, p. 40). 

 

Em outras palavras, Freire (1987) explicita que a aprendizagem ocorre 

por meio da investigação crítica dos aspectos correlatos ao objeto cognoscente. 

Nesta investigação há uma comunhão nos papéis desempenhados por professor 

e aluno: ambos sujeitos do ato cognoscitivo. Daí que os homens se educam em 

comunhão mediatizados pelo objeto cognoscente, neste caso o Tema Gerador 

(GEHLEN, 2009). 

Neste sentido, pode-se inferir que quanto maior for a convergência entre 

os papéis desempenhados pelos sujeitos, no que se refere ao ato cognoscitivo 

acerca do objeto cognoscente, os componentes dos sistemas das Atividades 

Educacionais desenvolvidas por professores e alunos apresentarão semelhanças 

e, por fim, alcançar-se-á “condições em que se dê a superação do conhecimento 
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no nível da doxa pelo verdadeiro conhecimento, o que se dá no nível do logos” 

(FREIRE, 1987, p. 40). Isto é, ao investigarem criticamente o mesmo objeto 

cognoscente, desempenhando papéis de sujeitos do processo, algumas 

componentes da estrutura da Atividade Educacional do professor e do aluno 

serão convergentes e, por isto mesmo, ambos estarão aptos a apreender 

criticamente os aspectos correlatos ao objeto investigado. 

Pensando na reestruturação proposta pela Abordagem Temática 

Freireana, todo processo de ensino e aprendizagem é voltado à obtenção e 

desenvolvimento dos Temas Geradores em sala de aula. O objeto cognoscente 

deixa de ser o Conhecimento Científico dos currículos tradicionais e passa a ser 

o Tema Gerador. Entretanto: 

 

A teoria da atividade sugere que mudanças sustentáveis e 
significativas na natureza da escolarização não podem ser 
alcançadas pela manipulação de nenhum componente sozinho 
ou grupo isolado de componentes do sistema de atividades. 
Mudança exige a construção de um novo objeto e o cultivo dos 
motivos correspondentes. Assim, por sua vez, é alcançado 
somente pela transformação de todos os componentes do 
sistema de atividades em questão incluindo e estrategicamente 
enfatizando a parte de baixo do icebergue (ENGESTRÖM, 2008, 
p. 90). 

 

Complementarmente, Rodrigues (2013) enfatiza que a possibilidade de 

mudança no processo só é possível caso haja uma reestruturação global de 

todos os componentes constituintes da atividade educacional. Ou seja: 

 

[...] a transformação do objeto, sua construção e expansão, 
implicam em uma transformação global do sistema de 
atividades. Na medida em que o objeto é transformado todo o 
conjunto do sistema deve sofrer transformações para lidar com 
as novas questões trazidas, novas contradições que engendram 
o sistema como um todo (RODRIGUES, 2013, p. 130). 

 

É neste sentido que ao propor um currículo balizado por Temas 

Geradores – que na modelagem da atividade proposta por Leontiev (1978) 

corresponde a mudanças inicialmente voltadas ao Objeto Cognoscente e aos 

Motivos – e analisá-lo sob a óptica dos Sistemas de Atividades proposto por 
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Engeström (1987, 2001), a Abordagem Temática Freireana sugere uma 

reestruturação global dos componentes da Atividade Educacional promovida na 

Abordagem Conceitual. Em outras palavras, ao ser analisada sob a óptica dos 

sistemas de atividades proposto por Engeström (2001), a Abordagem Temática 

Freireana, por transformar o objeto cognoscente, sugere um conjunto de 

mudanças globais nos componentes da estrutura da atividade educacional 

proposta pela Abordagem Conceitual. Tal conjunto de mudanças pode ser 

evidenciado nas Figuras 6 e 7, que foram delineadas por meio da estrutura 

explicitada na Figura 5. 
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Figura 6: A interação entre os sistemas de atividades de professor e aluno no contexto 
da Abordagem Conceitual. 

Figura 7: A interação entre os sistemas de atividades de professor e aluno no contexto 

da Abordagem Temática Freireana. 
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Em suma, a estrutura da Teoria da Atividade permite analisar a Atividade 

Educacional desenvolvida no ensino bancário, comumente balizado pela 

Abordagem Conceitual, bem como identificar a reorientação proposta pela 

Abordagem Temática Freireana – via identificação da apropriação dos conceitos 

correlatos aos elementos que compõem a estrutura da Atividade Educacional dos 

professores. Tendo se apropriado dos conceitos correlatos a estes elementos, 

considera-se que os professores tornar-se-ão capazes de reestruturar e 

reorientar sua Atividade Educacional. 

Desta forma, a Teoria da Atividade pode contribuir enquanto aporte 

analítico para auxiliar a investigação acerca da avaliação de processos 

formativos que vislumbrem a restruturação e a reorientação da Atividade 

Educacional dos professores. A avaliação desses processos pode centrar-se na 

análise da compreensão e apropriação – por parte dos professores – dos 

pressupostos teórico-metodológicos abordados. 

Neste sentido, o Capítulo 4 apresentará os percursos metodológicos 

seguidos durante o desenvolvimento de um processo formativo de professores 

baseado na proposta da ATF, que foi teoricamente analisada neste capítulo. A 

Teoria da Atividade contribuiu enquanto aporte teórico-metodológico para 

construção de uma estrutura de categorias analíticas que têm por objetivo 

investigar, no Capítulo 5, como os professores compreenderam e se 

apropriaram das ideias correlatas aos elementos que estruturam a proposta da 

ATF. 
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CAPÍTULO 4 

OBTENÇÃO DO TEMA GERADOR E O PLANEJAMENTO DE 
ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 

 

Este capítulo apresenta as principais características da pesquisa e os seus 

encaminhamentos, os instrumentos para a obtenção de dados, a estratégia e a 

ferramenta de análise adotada, as ações desenvolvidas e os sujeitos 

participantes da pesquisa. No que se refere às ações desenvolvidas, explicita-se 

o processo de construção coletiva de uma proposta didático-pedagógica, 

baseada no Tema Gerador “O perigo do rio Água Preta em Pau Brasil-BA”, no 

contexto de um curso de formação permanente de professores de ciências. 

 

4.1  Características da Pesquisa, o Contexto e os Sujeitos 

 

Esta pesquisa, conforme Bogdan e Biklen (1994), caracteriza-se como do 

tipo qualitativa por envolver a coleta de dados descritivos, na qual buscou-se 

compreender as perspectivas dos sujeitos participantes da pesquisa durante 

todo o processo desenvolvido.  

Trata-se de uma pesquisa de intervenção, ou seja, de “uma pesquisa 

sobre a ação quando se trata de estudá-la para compreendê-la e explicar seus 

efeitos” (CHIZZOTT, 2006, p. 80), isto porque a pesquisa teve o objetivo de 

identificar indicativos de apropriação da proposta da ATF, analisando a 

compreensão dos professores acerca dos elementos que a compõe. Para isso, 

desenvolveu-se um processo formativo de professores baseado na realização 

das cinco etapas da ATF. Daí que seja possível caracterizá-la enquanto pesquisa 

de intervenção, pois trata-se de um estudo que envolveu a compreensão da 

ação desenvolvida durante a pesquisa. 

A pesquisa foi desenvolvida por meio de um processo formativo de 

professores de ciências com base na proposta da ATF, o qual foi elaborado e 

promovido pelo Grupo de Estudos sobre Abordagem Temática no Ensino de 

Ciências (GEATEC) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), em 

parceria com o Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e 
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Formação de Professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

Campus Jequié (UESB) e com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e 

Cultura (SEDUC) da cidade de Pau Brasil/BA, para professores de ciências dos 

anos finais do ensino fundamental que atuam no município. 

O município de Pau Brasil está lotado na mesorregião do sul da Bahia a 

aproximadamente 550 km de distância da capital baiana, sua população é 

estimada em 11.166 habitantes e sua economia é predominantemente agrícola e 

baseada no cultivo e na extração de cacau. 

Conforme o Instituto Cabruca10, em 1990 a produção sul baiana de cacau 

sofreu com o fungo vulgarmente denominado por “vassoura de bruxa11”, praga 

que devastou a maioria das lavouras de cacau. Isto, aliado aos preços 

declinantes do produto no mercado internacional, gerou uma forte crise no 

setor econômico das cidades de toda a região. Por consequência, o município 

sofre com problemas sociais decorrentes da crise cacaueira e da falta de 

políticas públicas que atendam as reais necessidades de sua população. 

 

 
Fonte: Imagens extraídas do site: http://pt.wikipedia.org/wiki/Pau_Brasil_(Bahia) 

                                                             
10O Instituto Cabruca nasceu com a missão de conservar e valorizar o sistema de produção 
conhecido como “cacau-cabruca” ou simplesmente "cabruca", palavra que deriva do verbo 
"brocar", que, por sua vez, significa “fazer buracos na mata para plantar o cacau”. Localizado 
em Ilhéus e com projetos na Bahia, no Pará e no Espírito Santo, o instituto busca conservar e 
difundir o sistema cabruca e seu grande potencial para a produção de cacau. Disponível em: 
http://www.cabruca.org.br/index.php. 
11O fungo é cientificamente conhecido por Crinipellis perniciosa. 

Figura 8: Imagens da localização de Pau Brasil no mapa do estado da Bahia (à esquerda) 
e no mapa do Brasil (à direita). 

 

Pau Brasil 

http://www.cabruca.org.br/index.php
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Pau Brasil possui apenas uma escola municipal de anos finais do ensino 

fundamental na zona urbana, a qual é denominada de Centro Educacional 

Maria Santana (CEMS). No ano de 2014, período em que foi desenvolvida a 

pesquisa, essa escola contava com cinco professores de ciências distribuídos nos 

três turnos. Destes professores, dois possuem graduação em Licenciatura em 

Ciências Biológicas/Biologia, sendo que um tem especialização (latu sensu) em 

Educação Ambiental e o outro em Gestão Escolar; um professor tem 

Licenciatura em Geografia, mas leciona em disciplinas de Ciências, e outro tem 

formação em Pedagogia, Licenciatura em Biologia e especialização (latu sensu) 

em Psicopedagogia. 

As iniciativas desenvolvidas no processo formativo com os professores 

foram realizadas em três etapas: i) Minicurso I, ii) Curso e iii) Minicurso II. 

Minicurso I: realizou-se o contato inicial com os professores 

participantes.  Desenvolvido no contexto da Jornada Pedagógica do CEMS em 

fevereiro de 2014, foi solicitado pela direção do colégio e contou com a 

participação de três professores que lecionavam a disciplina de ciências. Tal 

qual explicitado por Magalhães et al. (2014), o minicurso teve carga horária de 

quatro horas e foi promovido com o objetivo de compreender como os 

professores planejavam e organizavam suas atividades ao incluir a abordagem 

de problemas sociais locais em suas aulas de ciências. 

No minicurso, discutiram-se as contribuições e as possibilidades de 

abordar temas baseados em situações problemáticas da comunidade em aulas 

de ciências, a exemplo do problema do lixão municipal e do consumo de 

drogas. Com base nestes problemas os professores identificaram dois temas  

sociais e elegeram os conteúdos de ciências que consideraram necessários para 

melhor compreender o problema. Além disto, foi apresentado às professoras 

exemplos de duas propostas didático-pedagógicas, tendo como referência a 

perspectiva freireana, em que os Planos de Aula estavam baseados em Temas 

que retratam problemas sociais locais, quais sejam: “Rio Cachoeira: que água é 

essa?” (SOLINO, 2013) e “Consumo de água na comunidade do Banco da 

Vitória” (SOUSA, 2013). A dinâmica adotada para a realização das atividades 
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do minicurso baseou-se em Torres et al. (2008), que articulam as etapas do 

processo de obtenção de Temas Geradores às etapas do processo analítico 

proposto pela Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2007). 

Por encontrar indicativos de que os professores já abordavam problemas 

do município em suas aulas de ciências, a exemplo do tráfico de drogas e da 

prostituição, mas que o conhecimento abordado nas discussões durante as aulas 

se estreitavam na esfera do senso comum, enfatizou-se as possíveis 

contribuições para a formação destes professores ao participarem de um curso 

fundamentado na perspectiva educacional freireana. Isto porque a proposta da 

ATF consiste também em abordar situações-limite de modo que os 

conhecimentos científicos sejam contemplados a fim de desenvolver a 

Conscientização e a Curiosidade Epistemológica (FREIRE, 2013) dos educandos. 

Curso: desenvolveu-se um curso denominado “Relações entre a Escola e 

a Comunidade: repensando o currículo de Ciências” que foi estruturado com 

carga horária de 40 horas distribuídas em quatro encontros de, 

aproximadamente, oito horas cada, durante os meses de abril a julho de 2014 e 

promovido em parceria com professores de Ciências do Ensino Fundamental II 

do Centro Educacional Maria Santana (CEMS). O curso teve por objetivo inserir 

os professores num movimento práxico que atrelou o desenvolvimento das 

etapas da ATF (DELIZOICOV, 1982; 1991) com o processo reflexivo acerca dos 

pressupostos teórico-metodológicos que fundamentam a proposta. 

Participaram do curso quatro professores, dos quais dois já tinham participado 

do minicurso e outros dois que foram convidados pela direção e por um 

integrante do GEATEC em momento posterior à Jornada Pedagógica de 2014. 

A caracterização profissional dos professores que participaram do curso 

foi disponibilizada no Quadro 5, no qual a identificação dos mesmos deu-se por 

meio do sistema alfanumérico P1, P2, ..., Pn, resguardando-se a identidade dos 

mesmos.  
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Quadro 5: Identificação e caracterização dos professores participantes do curso 

Professor Tempo de 
Magistério 

Formação 
acadêmica 

Nível de 
ensino em 
que atua 

Disciplinas 
que 

lecionam 

Séries/Ano 
em que atuou 

em 2014 

P1 13 anos Licenciada em 
Biologia 

 
 

Especialização 
(latu sensu): 

Gestão 
Educacional 

Ensino 
Fundamental 
e Educação de 

Jovens e 
Adultos (EJA) 

 
Ambos no 

CEMS 

Ciências 
CEMS 

6º ano Ensino 
Fundamental 

II 
 

5ª e 6ª no EJA 

P2 7 anos Pedagogia Ensino 
Fundamental 

II 

Educação 
Artística e 
Geografia 

5º, 6 º, 7º, 8º e 
9º anos 

P3 26 anos Graduada em 
Biologia 

 
Especialização 
em Educação 

Ambiental 

Ensino 
Fundamental 

II 

Ciências 8º e 9º anos. 

P4 16 anos Licenciada em 
Pedagogia, 

Biologia. 
Especialização 

(latu sensu): 

Psicopedagogia 

Ensino 
Fundamental 

(CEMS); 
 

Ensino Médio 
no Colégio 

Estadual Luíz 
Eduardo 

Magalhães 
(CELEM) 

História no 
CEMS; 

 
Artes no 
CELEM 

5º, 7º e 8º anos 

 

A identificação dos componentes do GEATEC também seguiu um 

sistema alfanumérico, caracterizados por C1, C2... Cn, resguardando-se a 

identidade dos mesmos, conforme o Quadro 6. 

 

Quadro 6: Identificação e caracterização dos componentes do GEATEC 

Sujeito Formação acadêmica 

C1 Licenciada em Física 
Mestre em Educação nas Ciências 

Doutora em Educação Científica e Tecnológica 

C2 Licenciado em Física 
Mestrando em Educação Científica e Formação de 

Professores 

C3 Graduada em Pedagogia 
Mestranda em Ensino de Ciências 

C4 Licenciada em Física 
Mestranda em Ensino de Ciências 

C5 Graduada em Pedagogia 
Mestranda em Ensino de Ciências 
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Após o curso, os professores destacaram a importância de apresentar o 

desenvolvimento do processo investigativo, que culminou na obtenção do 

Tema Gerador e no planejamento das atividades didático-pedagógicas, aos 

demais professores da escola. Neste sentido, em comum acordo com os 

professores, com a direção do colégio e com o GEATEC, optou-se por 

desenvolver um minicurso no contexto da Jornada Pedagógica de 2015. 

Minicurso II: realizado em março de 2015 e intitulado por “Os desafios 

educacionais no cotidiano dos professores e a Abordagem de Temas Geradores 

em sala de aula”. O minicurso II teve carga horária de quatro horas e seguiu o 

objetivo de discutir a ATF enquanto proposta com potencial para contribuir a 

superar alguns problemas que o CEMS vem enfrentando, a exemplo da evasão 

dos educandos, do baixo rendimento no IDEB e do pouco engajamento dos 

educandos frente ao processo de ensino-aprendizagem. 

 

4.2   O Curso 

 

O curso “Relações entre a Escola e a Comunidade: repensando o currículo de 

Ciências” foi organizado tendo como referência a dinâmica de obtenção de 

Temas Geradores no contexto escolar: as etapas da ATF (DELIZOICOV, 1982; 

1991) e os Momentos de Silva (2004), ambos baseados na Investigação Temática 

(FREIRE, 1987). 

A proposta de Silva (2004), denominada de Práxis Curricular via Tema 

Gerador12, consiste numa ressistematização do processo de Investigação 

Temática estruturado por Freire (1987) e revisto por Delizoicov (1982; 1991). 

Silva (2004) organiza o processo de Investigação Temática em cinco Momentos: 

i) Desvelamento do real pedagógico a partir das necessidades imanentes da 

prática; ii) Resgate de falas significativas constituindo sentido à prática: 

elegendo temas/contratemas geradores; iii) Contextualização e percurso do 

diálogo entre falas e concepções da realidade local: rede temática e questões 

geradoras; iv) Planejamento e organização pedagógica da prática crítica; v) 

                                                             
12 Enfatiza-se que, assim como Torres (2010) e Sousa et al. (2014), denominamos a proposta de Silva 

(2004) como Práxis Curricular via Tema Gerador. 
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Reorganização coletiva da escola a partir do fazer pedagógico. Segundo Silva 

(2004), esses momentos foram estruturados com intuito de promover a 

Problematização crítica da prática curricular vigente e a Construção da práxis 

do projeto curricular interdisciplinar. 

Considerou-se as análises teóricas desenvolvidas por Torres (2010), no 

que se refere às complementaridades entre a ATF e a Práxis Curricular via Tema 

Gerador, quanto ao processo de Investigação Temática proposto por Freire 

(1987), para realizar algumas adaptações às etapas estruturadas por Delizoicov 

(1982; 1991) no sentido de considerar e inserir alguns elementos de 

pesquisa/intervenção da proposta de Silva (2004) às etapas da ATF, a exemplo 

da construção da Rede Temática, do Ciclo Temático e do Contratema. 

Sousa et al. (2014), considerando as análises teóricas de Torres (2010), 

sistematizaram uma releitura das etapas da Abordagem Temática Freireana e 

da Práxis Curricular via Tema Gerador, as quais sejam: a) Aproximação inicial 

com a comunidade local e escolar: as autoras realizaram uma pesquisa em blogs 

locais, estudos acadêmicos e jornais regionais e identificaram hipóteses de 

situações problemáticas que envolvem a comunidade local, apresentaram-nas 

às professoras e escolheram uma hipótese; b) Apresentação de possíveis 

situações-limite para a comunidade local: as autoras apresentaram a hipótese à 

comunidade com o intuito de obter informações sobre o pensamento dor 

moradores acerca do problema escolhido; c) Legitimação da hipótese: de posse 

das informações que sinalizaram para a compreensão da comunidade sobre a 

hipótese investigada, as autoras rediscutiram o problema com as professoras 

com o intuito de obter o Tema Gerador (pensamento dos educadores) e o 

Contratema (pensamento da comunidade); d) Organização da programação 

curricular: as autoras, em parceria com as professoras, elaboraram as atividades 

didático-pedagógicas que seriam abordadas em sala de aula. 

Utilizou-se, então, das etapas estruturadas por Sousa et al. (2014), 

enquanto dinâmica investigativa para obtenção e desenvolvimento de Temas 

Geradores, atreladas aos Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2011), enquanto perspectiva metodológica, para organizar os 
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encontros com os professores participantes do curso. No Quadro 7  explicita-se 

as atividades desenvolvidas em cada encontro. 

 

Quadro 7: Organização do curso baseado na dinâmica dos Momentos Pedagógicos 
articulados às etapas da Investigação Temática. 

Encontros 
Momentos 

Pedagógicos 

Etapas da 

“Investigação 

Temática”(SOUSA 

et al. 2014) 

 

Atividades 

1º 
Problematização 

inicial 

Aproximação inicial 
com a comunidade 

local e escolar. 

Problematização de possíveis 
contradições sociais do município; 
 
Realização de visitas aos locais da 
cidade de Pau Brasil que denotavam 
problemas sociais, em que foram 
registradas imagens e gravadas 
conversas com alguns professores e 
moradores locais; 
 
Leitura e discussão do texto: “Cenas e 
questões do cotidiano escolar” 
(DELIZOICOV; ANGOTTI; 
PERNAMBUCO, 2011) com os 
professores participantes do curso. 

2º 
Organização do 
Conhecimento 

Análise das 
informações e 

escolha de possíveis 
situações-limite; 

Legitimação das 
hipóteses. 

Discussão de imagens e falas dos 
moradores, obtidas na visita, em busca 
da legitimação de situações-limites, e 

obtenção do Tema Gerador: “O perigo 
do rio Água Preta em Pau Brasil/BA”; 
 
Leitura e discussão do texto: “Quando 
a troca se estabelece” 
(PERNAMBUCO, 1993); 
 
Implementação de uma aula exemplar 
do Tema Gerador “Consumo de água 
na comunidade do Banco da Vitória” 
(SOUSA, 2013) estruturada com base 
nos Momentos Pedagógicos; 
 
Construção da Rede Temática por 

meio da Questão Geradora “Quais 

fatores contribuem para a poluição do rio 

Água Preta e quais as consequências da 

utilização acrítica da água do rio para a 

saúde dos moradores de Pau Brasil - BA?” 

e do Contratema “O uso consciente da 

água do rio Água Preta em Pau Brasil - 

BA”; 

Construção do Ciclo Temático “O ciclo 
da poluição do rio Água Preta”. 
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3º 
Organização do 
Conhecimento 

Organização da 
programação 

curricular. 

Discussão teórica da dinâmica dos 
Momentos Pedagógicos;  
 
Escolha dos conteúdos e conceitos 
científicos necessários para 
compreender o tema;  
 
Elaboração do Plano de Ensino e de 
atividades didático-pedagógicas, 
tendo como referência o exemplar 
“Consumo de água na comunidade do 
Banco da Vitória” (SOUSA, 2013); 

4º Organização do 

Conhecimento 

Organização da 

programação 

curricular. 

Continuidade da elaboração do 
planejamento de atividades didático-
pedagógicas para aulas de Ciências do 
Ensino Fundamental; 
 

Apresentação e discussão de alguns 
pressupostos de Paulo Freire e do 
processo de Investigação Temática 
para obtenção de um Tema Gerador; 

Continui

dade 

Aplicação do 

Conhecimento 
Sala de Aula 

Continuidade do planejamento das 
atividades didático-pedagógicas em 
parceria com os professores e o 
posterior desenvolvimento em sala de 
aula. 

 

O terceiro Momento Pedagógico, a Aplicação do Conhecimento, e a 

quinta etapa da Investigação Temática, o desenvolvimento em Sala de Aula, 

ficaram caracterizados pela continuidade da elaboração das atividades didático-

pedagógicas - Planejamento - e sua posterior implementação em sala de aula 

pelos professores com o auxílio de um componente do GEATEC. 

Enfatiza-se que o curso foi estruturado de forma a tornar possível o 

desenvolvimento de todas as Ações que compõem a Atividade Educacional 

proposta pela ATF. Em outras palavras, estruturou-se o curso de modo a 

desenvolver a práxis (FREIRE, 2013) durante as cinco etapas que compõem o 

processo de Investigação Temática baseado em Delizoicov (1982; 1991) e Sousa 

et al. (2014). 

Conforme estrutura explicitada no Quadro 3 do item 2.2.2, a Atividade 

Educacional da ATF é composta por cinco Ações, cada uma voltada a um fim 

específico. Tal estrutura encontra-se pautada nas ideias de Leontiev (1978), que 

relaciona a efetivação de uma Atividade a um Motivo e o desenvolvimento das 

Ações a seus respectivos objetivos específicos. Daí que tentou-se evidenciar, nos 
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itens seguintes, o desenvolvimento de cada etapa do processo investigativo 

desenvolvido durante o curso, no intuito de explicitar os objetivos específicos 

que as nortearam. 

 

1ª Etapa – Aproximação inicial com a comunidade local e escolar: no 

primeiro encontro com os professores, realizou-se algumas questões acerca de 

problemas sociais que os moradores da cidade de Pau Brasil vivenciam, tais 

como: i) Quais os problemas sociais do município que vocês acham que podem ser 

abordados nas aulas de ciências? ii) Quais os locais que nós poderíamos visitar par 

poder ter contato com estes problemas? iii) É possível visitar alguns destes locais? 

Quais? e iv) Quais vocês acham que seriam mais relevantes? 

Por meio de uma conversa com os integrantes do GEATEC, os 

professores relataram alguns problemas que eles conhecem ou que já ouviram 

algum morador do município relatar. Inicialmente os problemas mais 

apontados estavam relacionados ao próprio ambiente escolar, tais como o lixo 

que os alunos jogam no chão da sala de aula, a falta de compromisso dos alunos 

com os estudos ou até mesmo a indisciplina e a conversa em sala de aula. Neste 

sentido, os integrantes do GEATEC direcionando o diálogo para a 

problematização de problemas mais externos ao ambiente escolar, suscitaram a 

discussão de alguns problemas sociais do município que poderiam, na 

compreensão dos professores, ser abordados nas aulas de ciências. Os seguintes 

problemas foram elencados pelos professores: 
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Quadro 8: Problemas sociais elencados pelos professores 

Imagem do problema Descrição do problema 

Fonte: imagem fornecida por morador local 

 
O problema do Lixão municipal: os 

professores destacaram que o descarte do lixo 
municipal é feito sem qualquer tipo de 
tratamento adequado que pudesse minimizar a 
contaminação do meio ambiente. Esse descarte 
é feito em um terreno às margens da rodovia 
que liga o município de Pau Brasil ao município 
de Camacan. Por ocasião destacaram que o 
Lixão municipal desta cidade vizinha também 
fica localizado às margens da mesma rodovia e, 
de modo semelhante, sem tratamento 
adequado. Ademais, foi destacado que alguns 
moradores da comunidade vivem em situação 
de miséria nas imediações do lixão (como pode 
ser visto na imagem ao lado). 

Fonte: imagem fornecida por morador local  

 

O problema do lixo nas ruas: os 
moradores possuem um hábito de despejar o 
lixo doméstico em locais proibidos e em 
terrenos abandonados. Além disso, foi 
destacado que muitos moradores colocavam o 
lixo doméstico em seus respectivos locais de 
coleta fora do horário estipulado pelos órgãos 
responsáveis para fazer o recolhimento e leva-lo 
ao lixão municipal. Os professores destacaram 
que este problema facilita a proliferação de 
parasitas transmissores de doenças. 
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Fonte: imagem fornecida por morador local 

 

O problema da poluição do rio Água 
Preta: o rio que corta a zona urbana do 
município de Pau Brasil encontra-se numa 
situação preocupante de degradação dos seus 
recursos hídricos devido ao despejo direto do 
esgoto municipal em diversos pontos de seu 
leito. Os professores consideraram um 
problema importante para o município por que 
muitos moradores da comunidade utilizam as 
águas poluídas do rio para a realização de 
diversas atividades. 

Fonte: imagem fornecida pela direção do CEMS. 

 

O problema do tráfico no CEMS: alguns 
alunos estavam sendo usados para repassar 
drogas dentro do colégio. Ao passo que poucos 
alunos já entravam no colégio portando as 
substâncias entorpecentes, outros a recebiam no 
portão principal do colégio (a estrutura metálica 
do portão permitia a troca do “material” 
facilmente). Este fato, segundo relato do vice-
diretor, foi a principal causa de colocarem uma 
espécie de tampão metálico na estrutura vazada 
do portão do CEMS. 

 

Destes problemas, os professores destacaram a gravidade da poluição do 

rio Água Preta. Por isto decidiu-se, em comum acordo, visitar alguns pontos do 

rio no qual o problema da poluição pudesse ser evidenciado. Enfatiza-se que os 

professores ficaram responsáveis por sugerir os pontos que deveriam ser 

visitados. 

De modo análogo a Sousa et al. (2014), os professores também foram 

considerados como representantes13 da comunidade durante a visita, isto 

                                                             
13 Optou-se por considerar os professores como representantes da comunidade com o intuito de 
promover neles uma postura ativa de busca frente ao processo de investigação temática, 
tornando-os sujeitos e não apenas objetos das ações investigativas desenvolvidas. Esta 
característica possibilitou que professores e integrantes do GEATEC agissem e se enxergassem 
enquanto sujeitos do processo investigativo. 
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porque todos sempre residiram no município e, com exceção de um professor, 

todos lecionam no CEMS há anos. Tal consideração encontra-se em 

convergência com as ideias propostas por Freire (1987) para caracterizar a 

importância da participação de moradores e/ou representantes da comunidade 

durante o desenvolvimento da Investigação Temática. Haja vista que o Tema 

Gerador envolve diretamente o pensar do povo acerca do problema observado. 

 

Assim como não é possível [...] elaborar um programa a ser 
doado ao povo, também não o é elaborar roteiros de pesquisa 
do universo temático a partir de pontos prefixados pelos 
investigadores que se julgam a si mesmos os sujeitos exclusivos 

da investigação (FREIRE, 1987, p. 57, grifo meu). 

 

Isto possibilitou que professores e integrantes do GEATEC agissem e se 

enxergassem enquanto sujeitos do processo investigativo. 

Durante a visita registrou-se imagens e áudio das conversas realizadas 

com moradores que vivem próximos ao rio e com pessoas que utilizam o rio 

para atividades domésticas como, por exemplo, a lavagem de roupas e de 

utensílios domésticos próximos a bocas de lobo que despejam o esgoto da 

cidade no rio sem qualquer tipo de tratamento. 

No Quadro 9 estão evidenciadas algumas imagens e situações 

identificadas durante a visita.   
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Quadro 9: Características do problema do rio Água Preta em Pau Brasil – BA. 

Imagens obtidas durante a visita à 
comunidade 

Descrição da situação representada na imagem 

 

 

Na imagem é possível perceber três mulheres 
lavando utensílios domésticos, roupas e lençóis no 
rio. Durante a conversa promovida na visita, uma 
das moradoras destacou que, apesar de não morar 
tão próximo ao leito do rio, gostava de lavar as 
roupas e os utensílios domésticos naquele local 
pela praticidade e rapidez com que executava a 
tarefa. O episódio destacado abaixo ratifica esta 
assertiva. 

 
A gente está fazendo uma visita aqui no rio, porque a 
gente queria trabalhar essa questão da poluição do rio 
com os meninos na escola (...). A senhora sabe me dizer 
se tem muita gente que lava roupa aqui no rio assim 
como a senhora? (Componente do GEATEC) 
 
Sim, sim, lavam sim. Muita gente lava roupa aqui no 
rio, inclusive tem gente que joga sujeira ali ó, mas 
também tem gente que queima. (Moradora) 
 
Mas por que a senhora vem lavar tudo isso aqui no rio? 
(Componente do GEATEC) 
 
Porque fica mais fácil de enxaguar e pra economizar 
água, e dentro de casa parece que eu sinto mais dores, e 
aqui eu lavo mais rápido e nem “destronco”. (Moradora) 
 
Na realidade já acostumou né? (Componente do 
GEATEC) 
 
É já acostumei lavar no rio, e eu gosto de lavar no rio 
assim é rapidinho, num instante eu termino, em casa eu 
demoro mais. (Moradora) 
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O local indicado pelas imagens é chamado 

pelos moradores como Beira-Rio. Neste local há 
uma boca de lobo a céu aberto no qual todo tipo de 
dejetos (sólidos e líquidos) são despejados 
constantemente. O problema destacado pelos 
professores consiste no uso dos recursos hídricos 
do rio neste ponto. Durante a entrevista, alguns 
moradores queixaram-se do mau cheiro e dos 
problemas de saúde que, possivelmente, são 
causados pela contaminação via rio poluído. 
Ademais, foi possível perceber, no relato dos 
moradores, um tipo de adaptação ao problema 
vivenciado, uma vez que o mau cheiro do local não 
os impediam de fazer churrascos próximo ao rio 
tampouco a presença da boca de lobo os impediam 
de utilizar a água contaminada para as tarefas 
domésticas – lavagem de roupas e utensílios 
diversos. 

 
O esgoto daqui (dessa boca de lobo) é do hospital? 
Esgoto hospitalar? (Componente do GEATEC) 
 
É do hospital e é do esgoto geral. As manilhas caem tudo 
dentro do “esgotão”. (Moradora do Beira-Rio) 
 
Ali é aonde eles lavam roupa, não é? (Componente do 
GEATEC) 
 
Lavam! Aqui você pode observar que é tudo cheio de 
limo, e com mau cheiro. (Moradora do Beira-Rio) 
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Foi possível encontrar pessoas tomando 
banho e brincando em locais próximos a bocas de 
lobo enquanto as senhoras (suas responsáveis) 
lavavam roupas e utensílios. Após realizar as 
tarefas domésticas, as senhoras aproveitavam para 
tomar banho e lavar os cabelos sem atribuir muita 
importância ao fato de estarem próximas à boca de 
lobo. Tal fato pode indicar pouco conhecimento e 
falta de informação acerca dos perigos da 
contaminação e dos danos decorrentes à saúde. 

 
Nesse rio tanta gente nada. (Moradora do Beira-Rio) 
 
Tem criança que toma banho aí, engole água e tudo 
mais. (Moradora) 

 

 

O matadouro municipal de gado fica 
localizado logo na entrada da zona urbana do 
município. Nele, uma grande quantidade de gado 
é abatido, tratado em cortes e distribuído para os 
diversos açougues do município. Durante a visita, 
constatou-se que tanto o sangue quanto algumas 
partes do gado são despejados diretamente no rio 
sem qualquer tipo de tratamento, o que atrai a 
presença de urubus e compromete drasticamente o 
ecossistema local do rio. 

 
Eu tenho 24 anos morando em Pau Brasil e nunca vi 
isso aí e aposto que também tem muita gente que nunca 
viu. (Componente do GEATEC). 

 
Tem o (problema) do matadouro também. Lá as 
porcarias (carcaça e sangue) do boi são jogadas tudo no 
rio. Se a gente for lá, a gente vai ver (P1). 
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Alguns postos de lavagem de carros e motos 
ficam localizados próximos às margens do rio 
Água Preta, no qual todos os produtos químicos 
oriundos do processos de lavagem são despejados 
diretamente no rio. As imagens ao lado mostram 
os diques nos quais os carros são posicionados. 
Alguns moradores explicitaram que: 

 
É a realidade de Pau Brasil, eu fico besta (...) (P3). 

 
 

Se for prestar atenção, esse pessoal que lava os carros 
perto do rio também está errado (...) o óleo, o sabão, os 
produtos vão tudo para o rio. Isso também faz parte do 
problema (P1). 

 

Por fim, considerando a estrutura da Atividade Educacional proposta pela 

ATF explicitada no Quadro 3, o Levantamento Preliminar constitui-se como uma 

Ação que teve por objetivo promover o reconhecimento inicial da comunidade 

para a identificação de um problema social local. 

 

2ª Etapa – Análise das informações e escolha de possíveis situações-

limite: seguindo as ideias do Quadro 3, são dois os objetivos que norteiam a 

segunda Ação que compõe a Atividade Educacional da ATF: a identificação de 

possíveis Situações-limite e a elaboração das codificações. Considerando isto, 

realizou-se, no contexto do GEATEC, a análise de todas as informações obtidas 

durante a visita, tais como as falas dos moradores, as falas dos professores 

acerca do problema e as imagens registradas por meio de fotografias e vídeos. 

Da apreciação crítica das informações, alguns problemas foram identificados e 

elencados enquanto apostas da equipe do GEATEC como possíveis Situações-

limite para os sujeitos que conviviam com os problemas e, possivelmente, para 

os professores. 

Nesta etapa, as possíveis Situações-limite elencadas configuravam-se 

enquanto apostas da equipe e, por isso mesmo, necessitavam ser validadas. Em 
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outras palavras, elas precisavam ser legitimadas por representantes da 

comunidade. Lembrando que, conforme Freire (1987), as Situações-limite 

correspondem a situações de injustiça que denotam contradições sociais nas 

quais os sujeitos encontram-se imersos e, por vezes, não possuem consciência 

crítica acerca da situação nem as compreendem como um problema passível de 

superação. O Quadro 10 apresenta uma síntese de algumas falas que 

representaram possíveis situações-limite. 

 

Quadro 10: Apostas de situações-limite. 

Situações-limite Falas 

 
 

Compreensão limitada 
do problema 

E também, nessa época também esse Rio foi explorando na questão 
dos minérios né? Areia, barranco, [...] para a construção das casas, as 
pedras entendeu? Então era assim tinha grande utilidade, lavadeiras, 
muitas lavadeiras. Pra pescarem também, mas, depois desse 
saneamento básico que foi [...] depois que agente veio ver as 
consequências né? Aí então, essa água passou a ser poluída. (P3) 

 
Uso acrítico dos recursos 
do rio e implicações para 

a saúde 

Tem a questão também que tem aqueles vasos de agrotóxicos que não 
podem ser utilizados mais, aí as pessoas vão lavar no rio aquele vaso e 
reutilizam aí aquela água que foi lavada já acaba matando os animais. 
(P1) 

 
Visão determinística, 
adaptação e aceitação 

acrítica e do problema. 

Eu “tô” vendo o Rio Água Preta morrendo e não posso fazer nada!” 
(P3) 
 
Eu quase não venho nesse rio pra olhar, porque me dói o coração. É 
uma situação que a gente se sente impotente. (P3) 

 

De acordo com que algumas Situações-limite eram identificadas pelo 

GEATEC, tanto pela análise das falas quanto das imagens, foi-se discutindo 

algumas questões para que o problema fosse identificado e interpretado em 

seus mais variados aspectos. Após a discussão acerca dos principais aspectos 

presentes nas informações obtidas na primeira etapa, o GEATEC preparou 

alguns códigos de modo que fosse possível problematizar, junto aos 

professores, as distintas situações que perpassavam o problema da poluição do 

rio Água Preta no município de Pau Brasil – BA. 

Neste sentido, preparou-se os códigos seguindo três situações 

constatadas pelo grupo: 
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Quadro 11: Aspectos que perpassam o problema da poluição do rio Água Preta 

 
 Situação i: Fontes de contaminação do rio Água Preta 

Lavagem dos carros Matadouro municipal 

Esgoto doméstico e hospitalar Pessoas lavando roupas, cabelos, 
utensílios domésticos e etc. 

 
 Situação ii: as implicações do uso da água contaminada para a saúde 

Principais formas de contaminação 
– doenças 

Banho das pessoas 

Pesca de peixes Lavagem de roupas e utensílios 
domésticos 

 
 Situação iii: aspectos acerca da qualidade da água 

Qualidade da água do rio 
Água Preta 

Parâmetros de avaliação da 
qualidade da água 

 

 

Para a elaboração do material que foi apresentado aos professores nos 

diálogos descodificadores, o GEATEC considerou as seguintes informações: 

a) Imagens obtidas durante a visita; 

b) Falas significativas da comunidade – referentes às imagens; 

c) Informações estatísticas obtidas de fontes – não apenas aquelas 

obtidas de conversas informais; 

d) Perguntas problematizadoras relacionadas às fotos para serem 

realizadas aos professores sobre as imagens. 

As informações foram codificadas e dispostas em slides, sendo que 

alguns aspectos foram considerados para a sua elaboração, tais como: 

a) Sintonia entre as imagens, as falas e as perguntas elaboradas; 

b) A disposição dos códigos nos slides favoreceu a problematização 

das apostas de Situações-limite do grupo; 

Seguindo estas orientações, os códigos foram elaborados e dispostos em 

slides de modo a promover o diálogo, via processo de codificação-

problematização-descodificação, e legitimar a(s) hipótese(s) de situações-limite. 

 

3ª Etapa – Legitimação da(s) hipótese(s): a terceira Ação que compõe a 

Atividade Educacional da ATF, seguindo a estrutura do diagrama evidenciado no 
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Quadro 3, tem por objetivo discutir e legitimar algumas apostas de Situações-

limite (hipótese) para que seja possível obter um Tema Gerador. Desta forma, as 

codificações sistematizadas pelo GEATEC, que representam situações-limite, 

foram apresentadas em forma de imagens e falas para os professores da escola. 

Para Freire (1987), a descodificação também é denominada de “círculo de 

investigação temática”, em que os sujeitos expressam sua consciência real acerca 

das situações representadas nos códigos. Freire enfatiza, ainda, que cabe ao 

investigador, neste caso aos componentes do GEATEC, ouvir os sujeitos e 

problematizar tanto as situações que se encontram codificadas quanto as 

respostas dos sujeitos que vão emergindo do diálogo estabelecido. Neste 

processo, denominado por Freire (1987) de codificação-problematização-

descodificação, ocorre a legitimação de Situações-limite, que sintetizam o Tema 

Gerador. 

As discussões promovidas via processo de codificação-problematização-

descodificação ocorreram no âmbito do curso considerando os professores 

como os representantes da comunidade. A discussão foi mediada pelo 

material14 preparado pelo grupo, tal como exemplifica a Figura 9. 

A Figura 9 apresenta imagens do rio Água Preta e falas dos moradores 

da comunidade e dos professores – representantes da comunidade –bem como 

                                                             
14 O material elaborado com as codificações encontra-se disponível em sua íntegra no 
APÊNDICE C. 

Figura 9: Exemplo do material elaborado para o diálogo das situações-limite 

identificadas e selecionadas pelo GEATEC. 
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questões que foram elaboradas pelo GEATEC para dirigir as discussões sobre as 

apostas das Situações-limite. As falas não foram acompanhadas de identificação 

para evitar que os professores ficassem constrangidos frente à problematização 

de algumas informações que eles explicitaram durante o a realização da 

primeira etapa. 

De modo análogo à Sousa et al. (2014), no momento do processo 

dialógico em busca da legitimação das apostas das Situações-limite, os 

professores participam enquanto representantes da comunidade. Uma vez que 

as situações já foram legitimadas e se inicia o processo de identificação e 

nomeação do Tema Gerador, os professores foram considerados enquanto 

integrantes da equipe que estava desenvolvendo o processo de obtenção do 

Tema Gerador. 

A partir desses diálogos, confirmou-se a existência de algumas 

situações-limite, a exemplo da Visão determinística, adaptação e aceitação acrítica e 

do problema e da Compreensão limitada do problema que configuraram o Tema 

Gerador “O perigo do rio Água Preta em Pau Brasil – BA”. 

O diálogo que explicita a obtenção e a nomeação do Tema Gerador 

pode ser evidenciado no Episódio1, que foi obtido durante o segundo encontro 

com os professores. 

Quadro 12: Nomeação do Tema Gerador pelos professores. 

EPISÓDIO 1 

Sujeito Falas 

Componente 
do GEATEC 

Bom aí eu pensei em dar um nome pra essa discussão que a gente está 
fazendo aqui. Dar um nome para um tema, a gente tem um tema aqui, o 
nosso tema trata do Rio da Água Preta, mas tem muito mais coisa 
relacionada. Não é só simplesmente o rio, então que nome que a gente poderia 
dar? 

Componente 
do GEATEC 

Eu pensei que o problema não é o Rio Água Preta em si, né? Têm outras 
questões envolvidas. O que vocês acham que ele é? Qual seria o problema 
principal? 

P1 Da contaminação da água, o que ela pode trazer, né? O perigo da 
contaminação, ou o Perigo do Rio Água Preta hoje, na atualidade. Ele 
realmente está sendo um perigo, porque são coisas que podem afetar a saúde, 
então aquilo que afeta a nossa saúde é um perigo para a nossa saúde. 

Componente 
do GEATEC 

Então aí a gente já tem a questão da saúde, né? 

P1 É o que essa contaminação da água pode causar a essas pessoas. Que é a 
questão da saúde. 

P2 É verdade. 
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P1 Porque isso aí chama a atenção, “O Perigo do Rio Água Preta” chama 
atenção. É uma frase chamativa! Aí vem o questionamento: que perigo é 
esse? O que está acontecendo? Aí daí então as pessoas vão ser inseridas a 
participar disso aí e vão descobrir. 

Componente 
do GEATEC 

Ficamos então com O Perigo do Rio Água Preta. 

Componente 
do GEATEC 

Mas, eu queria colocar mais alguma coisa, porque se agente for trabalhar e 
mostrar isso pra outras pessoas que não moram em Pau Brasil, a gente tem 
que dizer pelo menos de onde que é isso, né? 

P3 Para destacar que é em Pau Brasil? 

Componente 
do GEATEC 

Sim. 

P1 O Perigo do Rio Água Preta em Pau Brasil. 

Componente 
do GEATEC 

Bahia? 

P1 É pode ser em Pau Brasil-BA. 

Componente 
do GEATEC 

Sim, mas, vocês acham que se a gente falar com os alunos e com outras 
pessoas O Perigo do Rio Água Preta eles vão associar isso a questão da 
poluição diretamente ou não? Ou eles vão parar pra pensar? 

P1 É, isso faz a gente pensar em que sentido, é uma frase chamativa! E a pessoa 
vai ter a curiosidade de pensar: Vixe o que está acontecendo? 

P3 Eles vão para pra pensar, eles vão questionar: será que tem epidemia aí? 

Componente 
do GEATEC 

Mas não vão associar a questão de afogamento não é? 

P1, P3 Não, não. 

P3 Vão pensar no risco de contaminação mesmo (...) 

P1 Aí é uma questão de uma frase chamativa, pra chamar atenção para o 
problema que está acontecendo, no caso no rio. Um tema que possa chamar a 
atenção da comunidade para o que está acontecendo.  

Componente 
do GEATEC 

Tá então vamos bater o martelo nesse aqui? O que vocês acham? 

P1, P3,P4, P2 Aprovo! 

 

Desta forma, os diálogos descodificadores com os professores15 serviram 

para legitimar a existência de algumas Situações-limite que perpassam a 

existência e a compreensão do problema da poluição do rio Água Preta em Pau 

Brasil – BA. Daí que foi possível identificar e nomear o Tema Gerador “O perigo 

do rio Água Preta em Pau Brasil – BA”. 

Das Situações-limite legitimadas, o GEATEC observou que os professores 

compreendiam que a situação degradante do rio se configurava enquanto um 

problema porque inferia problemas à saúde dos cidadãos que de alguma forma 

tinham contato com a água contaminada do rio Água Preta. Este fato foi 

                                                             
15Vale enfatizar que, quando da legitimação das Situações-limite, os professores foram 

considerados enquanto representantes da comunidade, quando da nomeação do Tema Gerador 
foram integrantes da equipe. 
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observado durante o diálogo destacado no Episódio 1, acima explicitado, 

quando os professores enfatizaram o problema do rio enquanto um “perigo” à 

saúde humana. 

Considerou-se, portanto, que os professores explicitaram uma 

“Compreensão limitada do problema” por demonstrarem que o problema 

centra-se, sobretudo, na contaminação do homem pelo rio e não na degradação 

dos recursos hídricos do rio pela ação humana. Em outras palavras, por 

considerar que o problema, em sua essência, é a contaminação do homem pelo 

rio contaminado e não a poluição do rio via ação humana, concluiu-se que os 

professores estavam numa Situação-limite, que conforme o Quadro 6 classificou-

se na categoria das que apresentam uma “Compreensão limitada do problema”. 

Nesta etapa, inspirados na proposta de Silva (2004), também realizou-se 

a construção de uma rede temática (Figura 10), a qual potencializou a análise da 

visão da comunidade e dos educadores acerca do problema por meio da 

Questão Geradora “Quais fatores contribuem para a poluição do rio Água Preta e 

quais as consequências da utilização acrítica da água do rio para a saúde dos moradores 

de Pau Brasil - BA?”, do Contratema “O uso consciente da água do rio Água Preta 

em Pau Brasil - BA” e do Ciclo Temático “O ciclo da poluição do rio Água Preta” 

(Figura 11). Este ciclo foi elaborado com base nos aspectos analisados e 

destacados no Quadro 11 e organizado em quatro fases: I) Fontes de 

Contaminação do rio; II) Implicações do uso da água contaminada para a saúde; 

III) Qualidade da água e IV) Iniciativas individuais e do poder público: 

possíveis soluções. 
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Figura 10: Rede Temática “A poluição do rio Água Preta em Pau Brasil – BA”. 
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4ª Etapa – Organização da programação curricular: conforme o 

delineamento da estrutura da Atividade Educacional da ATF e suas Ações, 

explicitado no Quadro 3, o objetivo pretendido durante esta etapa consiste na 

elaboração da programação curricular. Isto é, o objetivo consiste na estruturação 

do conteúdo programático e na elaboração das atividades didático-pedagógicas 

que serão abordadas posteriormente em sala de aula. 

Como cada professor buscou selecionar os conteúdos que comumente já 

abordavam em sala de aula fazendo uma simples adaptação ao tema, este 

aspecto foi problematizado para que eles não ficassem presos à organização 

curricular tradicional baseada na Abordagem Conceitual16. 

Sendo assim, em comum acordo entre professores e integrantes do 

GEATEC, elegeu-se os conteúdos e conceitos científicos necessários para a 

compreensão de cada uma das fases contidas no Ciclo Temático. De posse dos 

                                                             
16Conforme explicitado no item 2.2.1, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) caracterizam a 
Abordagem Conceitual como uma perspectiva curricular cuja lógica de organização é 
estruturada pelos conceitos científicos, com base nos quais se selecionam os conteúdos de 
ensino. 

Figura 11:  Ciclo Temático “O ciclo da poluição do rio Água Preta” 
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conteúdos, seguiu-se com a estruturação do programa escolar em três unidades 

didático-pedagógicas, as quais foram baseadas nas três17 primeiras fases do 

Ciclo Temático: i) Fontes de contaminação; ii) Implicações do uso da água 

contaminada para a saúde; iii) Qualidade da água. 

A Figura 12 apresenta os conteúdos e conceitos selecionados para serem 

trabalhados no contexto do tema “O perigo do rio Água Preta em Pau Brasil - 

BA”, que abarcam as áreas de Química, Física, Biologia, Geografia e História. 

 

O planejamento das aulas seguiu a dinâmica dos Momentos Pedagógicos 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011), contudo em cada instante 

do planejamento havia a necessidade de relacionar os conteúdos das aulas às 

Situações-limite legitimadas. Adotou-se, então, a dinâmica da proposta de Silva 

(2004) para a sistematização do planejamento baseado nos Momentos 

Pedagógicos correlacionados às falas dos representantes da comunidade 

(professores e moradores locais). 

                                                             
17 Os aspectos que contornam a quarta fase do Ciclo Temático foram contemplados nas aulas 
estruturadas da terceira unidade didático-pedagógica – Qualidade da água. 

Figura 12: Conteúdo Programático elaborado para a compreensão das situações circunscritas ao 
Tema Gerador "O perigo do rio Água Preta em Pau Brasil – BA". 
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O Quadro 13 apresenta um recorte18 do planejamento coletivo com os 

professores, no qual explicita-se uma aula para cada unidade didático-

pedagógica, tendo como referência sempre uma fala representativa de uma 

Situação-limite, tal qual categorização explicitado no Quadro 10. 

Na proposta de Silva (2004) o planejamento das aulas tem como ponto de 

partida uma fala representativa da comunidade, com base em uma situação-

limite. Todavia, neste trabalho, considerou-se algumas falas que não 

representavam em si uma Situação-limite, mas sintetizavam problemas 

correlacionados às situações que legitimaram a obtenção do Tema Gerador em 

questão. Em outras palavras, considerou-se frases que em si representavam 

problemas e que de alguma forma ligavam-se às situações-limite destacadas no 

Quadro 10. 

Um exemplo disto pode ser analisado no planejamento das aulas 

explicitado no Quadro 13: enquanto as falas da Aula I denotam uma “Visão 

determinística, adaptação e aceitação acrítica do problema”, as falas das Aulas IX e 

VIII não representam nenhuma Situação-limite, mas retratam a necessidade de 

melhor compreensão, por parte dos alunos, de algumas situações que se 

relacionam com o problema da poluição do rio Água Preta, tais como o consumo de 

peixes do rio e alguns parâmetros utilizados para analisar a qualidade da água. 

Ademais, estes aspectos relacionam-se com as situações que nortearam a 

elaboração das três unidades didático-pedagógicas destacadas no Quadro 11. 

 

Quadro 13: Planejamento das aulas baseado em Silva (2004) 

UNIDADE AULA PLANEJAMENTO 

 

 

 

UNIDADE I 

 

 

 

 

Fala: “Eu quase não venho nesse rio pra olhar, 

porque me dói o coração. É uma situação que 

a gente se sente impotente”. 

Problematização 

Inicial: 

Vocês reconhecem essas imagens? Que 

rio é esse? Vocês já ouviram alguma 

história do rio Água Preta? Como ele era 

antigamente? Em que situação o rio se 

encontra atualmente? Quais ações 

humanas contribuíram para o rio ficar 

                                                             
18 O material completo com o Planejamento das aulas encontra-se disponível no Apêndice A. 
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Fontes de 

contaminação 

Aula I dessa forma? 

Organização do 

Conhecimento: 

Aspectos históricos do rio Água Preta. 

Aplicação do 

Conhecimento: 

Os grupos utilizarão os resultados das 

entrevistas e os dados abordados no 

texto para elaborar, por escolha própria, 

uma paródia, poesia, história em 

quadrinhos ou um cordel. 

 

 

 

UNIDADE III 

 

 

Qualidade da 

água 

 

 

 

 

Aula VIII 

Fala: “[...] foi feito uma pesquisa da água, [...] 

fizeram um teste e a água não era 100% 

limpa”. 

Problematização 

Inicial: 

Apresentando imagens do rio Água 
Preta, questionar aos estudantes: 
A água do rio Água Preta é limpa? Ela é 
boa para consumo? 
Ela é diferente da água que você bebe em 
casa? Por quê?  
Como saber se determinada água é 
própria para consumo? 

Organização do 

Conhecimento: 

Parâmetros de análise da água 

Aplicação do 

Conhecimento: 

Retomar a problematização inicial 

acrescida de perguntas como: A partir 

dessa discussão você entende que a água do 

rio Água Preta é boa o consumo? Solicitar 

redação dos alunos respondendo as 

questões abordadas. 

 

Como resultado da produção dos professores, no contexto do curso, 

foram estruturadas onze aulas, quatro durante os encontros e sete durante a 

etapa de continuidade do planejamento com o auxílio de um componente do 

GEATEC. 

A continuidade do processo de planejamento deu-se em parceria com 

dois professores em dois encontros de duas horas cada. Os quatro professores 

foram convidados para dar continuidade ao processo de planejamento coletivo 

das aulas. No entanto, apenas dois compareceram aos encontros e participaram 

efetivamente da construção das atividades didático-pedagógicas. Os 
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professores elaboravam uma aula em casa individualmente e, em cada um dos 

dois encontros, traziam-nas para serem discutidas e revistas durante as 

reuniões. Essas reuniões tinham por objetivo discutir algumas dúvidas dos 

professores e trocar informações sobre como elaborar as atividades de sala de 

aula tendo como referência os Momentos Pedagógicos. Ao fim deste processo, 

as atividades didático-pedagógicas planejadas corresponderam a onze aulas 

(Apêndice A). 

 

5ª Etapa – Sala de Aula: durante o curso foram realizadas as quatro 

etapas correspondentes à obtenção do Tema Gerador e ao planejamento das 

atividades didático-pedagógicas. 

O planejamento das aulas ocorreu até meados do período do terceiro 

bimestre letivo do CEMS. Por isto, os professores poderiam desenvolver as 

aulas no quarto bimestre, o que não foi possível devido a alterações que a 

direção do colégio realizou na quantidade de aulas para cumprir o calendário 

letivo. Daí que os professores optaram, em comum acordo, por realizar o 

desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas no primeiro bimestre do 

ano letivo de 2015. 

4.3  Os instrumentos de obtenção de informações e a análise 

 

Para obtenção das informações desta pesquisa19, utilizou-se os seguintes 

instrumentos de registros: 

a) gravação em áudio e vídeo dos encontros com os professores: todos os 

quatro encontros foram gravados em áudio e vídeo, os quais foram transcritos. 

Os discursos dos professores foram explicitados em Quadros na forma de 

Episódios e os professores identificados como P1Ep1... PNEpn, no qual o N 

corresponde à identificação dos sujeitos, tal qual explicitado no Quadro 5. O 

Epn remete ao episódio que foi exposto nos Quadros, no qual o n corresponde 

ao número do episódio; 

                                                             
19 Os instrumentos de registro e obtenção de dados desta pesquisa foram apreciados e 
aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) vinculado à Universidade Estadual de Santa 
Cruz, pelo parecer consubstanciado nº 759.797.  
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b) entrevistas semiestruturadas: foram realizadas com dois professores 

que se mostraram disponíveis a participar da entrevista, que ocorreu seis meses 

após a conclusão do quarto encontro do curso. Compreende-se que as ideias 

expressas durante a entrevista correspondem e comportam a noção que os 

professores possuem acerca da ATF. 

Optou-se pela realização das entrevistas para melhor esclarecer algumas 

compreensões que os professores expressaram durante o curso acerca da ATF. 

Organizou-se, então, um roteiro com quatro perguntas que nortearam a 

entrevista. 

O roteiro da entrevista foi elaborado tendo sempre como parâmetro um 

Episódio, obtido durante o curso por meio da videogravação, no qual os 

professores expressavam alguma opinião relacionada à proposta. Esse Episódio 

teve como propósito lembrar o professor de alguns aspectos que foram 

comentados durante o curso. Após a apresentação do Episódio para o professor 

realizou-se a pergunta norteadora do diálogo sobre a compreensão dos 

professores acerca de determinado aspecto da proposta da ATF – a qual foi 

denominada de Questão Norteadora. 

A entrevista semiestruturada foi realizada tendo como referência quatro 

aspectos: 

i) Critérios de seleção do tema; 

ii) Processo de seleção do tema; 

iii) Possibilidade/Viabilidade da ATF 

iv) Planejamento da Atividade Educacional 

Desta forma, a apresentação dos Episódios relacionados às Questões 

Norteadoras possibilitou que os professores se recordassem das discussões 

promovidas no curso e explicitassem sua compreensão acerca do que estava 

sendo questionado em cada aspecto destacado. Justifica-se a necessidade da 

estratégia desenvolvida devido ao tempo transcorrido entre o final do último 

encontro do curso e a realização das entrevistas. 

O Quadro 14 explicita um exemplo de uma Questão Norteadora com seu 

respectivo Episódio. O roteiro completo encontra-se disponível no Apêndice F. 
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Quadro 14: Exemplo de Questão Norteadora da entrevista com seu respectivo Episódio. 

1º - CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO TEMA 
 

Episódio 

 
Falas Sujeitos 

Como os temas da escola foram selecionados? Como 
vocês chegam no tema? (...) como vocês selecionam ele, 
qual é o critério que utilizam geralmente? 

C1 

Por série e disciplina. P2 

O que é mais próximo do conteúdo ou melhor de se 
trabalhar com uma turma? O que vocês utilizam? 

C1 

Geralmente por série né. Cada série tem os conteúdos 
específicos. 

P1 

Nós recebemos (da direção) uma folha com os conteúdos 
por série e por disciplina, aí nós vamos adaptando 
aquelas sugestões à nossa realidade. Se eu acho que 
determinado tema deve ir para tal turma eu coloco no 
plano daquela turma, se eu acho que não deve, não 
coloco. 

P2 

Então tema (seria) igual a conteúdo? C1 

Isso. P3 

Por exemplo, dá um exemplo para nós. Um (tema) que 
vocês já trabalharam. 

C1 

Cuidando do solo. P1 

Então tinha esse conteúdo lá (no rol fornecido pela 
direção)? 

C1 

Isso. Nos conteúdos do sexto ano. Estava lá no rol, eu 
achei interessante trabalhar com a turma e trabalhei. 

P1 

E aí vocês conseguem ver alguma diferença desse 
critério que (vocês) utilizaram para selecionar esses 
temas com o que a gente utilizou pra chegar no (tema) 
"O perigo do rio Água Preta em Pau Brasil-BA"? 

C1 

Com certeza. P1 

Totalmente. É diferente. P2 

 
Questão Norteadora 

 
 Durante o curso, alguns professores deixaram claro que viam 

diferenças entre os critérios de seleção do Tema Gerador “O perigo do rio Água 
Preta em Pau Brasil-BA” e o tema “Cuidando do Solo”. Quais as principais 
diferenças que você destacaria entre os critérios de seleção desses dois temas? 

 

As ideias expressas pelos dois professores que participaram da 

entrevista foram explicitadas ao longo do texto e foram identificadas como 

P1En... PNEn, no qual o N corresponde à identificação dos sujeitos tal qual 

explicitado no Quadro 5. 
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Para a análise dos dados utilizou-se da Análise Textual Discursiva 

(ATD) que, segundo Moraes e Galiazzi (2011), compreende numa metodologia 

de análise qualitativa situada entre os extremos da Análise de Conteúdo e da 

Análise do Discurso. Justifica-se a adoção da ATD como ferramenta 

metodológica de análise, por: 

[...] ser compreendida como um processo auto-organizado de 
construção de compreensão em que novos entendimentos 
emergem de uma sequência recursiva de três componentes: a 
desconstrução dos textos do “corpus”, a unitarização, 
estabelecimento de relações entre os elementos unitários, a 
categorização, o captar do novo emergente em que a 
compreensão é comunicada e validada. (MORAES; GALIAZZI, 
2011, p. 12, grifo dos autores). 

 

Desta forma, a ATD consiste basicamente numa sequência recursiva de 

três componentes: a unitarização, a categorização e a construção do texto 

argumentativo-interpretativo (metatexto). Esta sequência encontra-se 

sistematizada na Figura 13. 

Figura 13: Processo da Análise Textual Discursiva. 

 

Fonte: Torres et al. (2008). 

O corpus da pesquisa corresponde ao conjunto de todas as informações, 

as quais nesta pesquisa foram obtidas por meio da videogravação do curso e 

entrevistas semiestruturadas. O processo de unitarização caracteriza-se pela 

desconstrução do corpus da pesquisa por meio da sua fragmentação em 

unidades de significados, que são identificadas pela relevância que a 

informação apresenta frente ao que se pretende investigar. A categorização fica 
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caracterizada pelo ajuntamento dessas unidades em grupos de sentidos 

semelhantes – que são considerados como categorias. Moraes e Galiazzi (2011) 

afirmam que as categorias podem ser classificadas como a priori ou a posteriori, 

ou seja, podem ser previamente estabelecidas com base num referencial teórico 

ou emergirem a partir da análise dos dados. 

No que se refere às categorias a posteriori: 

(...) o processo de produção de categorias emergentes [...] vai 
dos elementos unitários e específicos para aspectos abstratos e 
gerais, as categorias. Quando adota a análise indutiva o 
pesquisador não parte de hipóteses a priori, mas estas são 
construídas ao longo do processo em forma de hipóteses de 
trabalho (MORAES; GALIAZZI, 2011, p 87). 
 

 

Nesse sentido, a construção de categorias emergentes se dá num 

movimento de análise indutiva na qual os pesquisadores constroem hipóteses 

após e durante a apreciação crítica das unidades de significados. É um processo 

no qual o pesquisador constrói “suas categorias a partir das múltiplas vozes 

emergentes nos textos que analisa” (Idem, p. 117). 

Já no processo de análise via categorias a priori, o: 

 “[...] pesquisador deriva suas categorias de seus pressupostos 
teóricos, sejam explícitos ou implícitos. Nesse caso, as 
categorias já estão definidas antes de se encaminhar a análise e 
a classificação propriamente dita das unidades” (MORAES; 
GALIAZZI, 2011, p 117). 

 

O processo de categorização adotado nesta pesquisa, utilizou-se das 

discussões teóricas estabelecidas no capítulo 3, as quais possibilitaram analisar 

a estrutura da Atividade Educacional proposta pela Abordagem Temática 

Freireana sob a perspectiva do aporte teórico metodológico da Teoria da 

Atividade fundamentada em Leontiev (1978) e Engeström (1987), para 

estabelecer previamente a categoria: A reorientação da Atividade Educacional dos 

professores. Justifica-se a construção desta categoria analítica por entender que a 

apropriação de determinadas propostas educacionais implica na reorientação 

da prática pedagógica dos professores. Entende-se que esta reorientação apenas 

torna-se possível quando os educadores compreendem criticamente os 
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elementos que fundamentam a estrutura da Atividade Educacional que a 

proposta sugere. 

Destaca-se que, inicialmente, a categoria A reorientação da Atividade 

Educacional dos professores foi dividida em duas subcategorias com base em dois 

elementos que compõem a estrutura triangular da Atividade Humana, 

conforme Engeström (1987): i) o objeto ao qual a atividade é dirigida e ii) os 

Recursos Mediacionais que medeiam o desenvolvimento da atividade. 

Justificava-se a escolha destes elementos por entender que para os professores 

adquirirem condições de reorientar sua prática pedagógica (Atividade 

Educacional) necessitam, impreterivelmente, compreender e conhecer as 

principais características correlatas ao Objeto de Conhecimento e aos Recursos 

Mediacionais que a medeiam a sua atividade. Ademais, concorda-se com as 

ideias de Rodrigues (2013), de que quando o objeto da atividade se modifica, 

toda a sua estrutura deve sofrer modificações a fim de lidar com as novas 

nuances e contradições internas que surgem no sistema. Neste sentido, havia a 

seguinte hipótese: caso os professores se apropriassem das ideias correlatas ao 

Objeto de Conhecimento e aos Recursos Mediacionais, que orientam a proposta 

da ATF, ao refletir criticamente acerca do processo de Investigação Temática 

desenvolvido no curso, tornar-se-iam capazes de reorientar sua Atividade 

Educacional. 

Entretanto, durante as análises dos dados, observou-se a emergência de 

um grupo de unidades de significado concernente à compreensão dos 

professores acerca da importância do trabalho coletivo durante o 

desenvolvimento das etapas da obtenção e desenvolvimento de Temas 

Geradores no contexto escolar. Daí que se considerou a emergência de uma 

subcategoria referente à Atividade Educacional da ATF, a qual foi nomeada: A 

dimensão coletiva da Atividade Educacional. 

Justifica-se tal decisão – em considerar um grupo emergente de 

unidades de significados enquanto uma subcategoria de uma categoria 

estabelecida a priori – por compreender que tal subcategoria referia-se a 

aspectos voltados à compreensão dos professores sobre a categoria “A 
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reorientação da Atividade Educacional dos professores”. Além disto, a subcategoria 

A dimensão coletiva das etapas da ATF refere-se a alguns aspectos correlatos 

aos outros três elementos que compõem a estrutura da Atividade Educacional 

da ATF, quais sejam: as Regras, a Divisão Social do Trabalho e a Comunidade. 

Sendo assim, a categoria A reorientação da Atividade Educacional dos 

professores foi dividida em três subcategorias, quais sejam: i) O Objeto 

Cognoscível; ii) Os Recursos Mediacionais; iii) A dimensão coletiva da Atividade 

Educacional. 

Ademais, justifica-se a adoção desta estratégia por considerar que “a 

imposição prematura de um esquema rígido de categorias pode implicar a 

perda de dados significativos que não têm categorias para enquadrá-los” 

(MORAES; GALIAZZI, 2011, p 87). Seguindo esta ideia, durante a análise dos 

dados, optou-se por adotar, complementarmente, uma categoria emergente, 

qual seja: A Possibilidade/Viabilidade de adoção da proposta. 

Desta forma, evitou-se o “fato de não considerar elementos imprevistos 

que [...] podem ser relevantes para a ampliação da compreensão dos fenômenos 

investigados” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p 87). 

Seguindo o processo analítico proposto pela ATD e explicitado ainda na 

Figura 12, é na categorização que se inicia o processo interpretativo que dará 

gênese à produção dos metatextos. Isto é, “categorizar é construir estruturas, 

[...] correspondendo a um sistema de categorias e subcategorias, é parte de um 

processo de busca de compreensão e teorização” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p 

89). Tais estruturas, ao serem transformadas em textos, encaminham as 

descrições e as interpretações do pesquisador no intuito de compreender o 

fenômeno investigado. 

Desta forma, o próximo capítulo destina-se a explicitar as interpretações 

desenvolvidas durante o processo de categorização dos dados. Em outras 

palavras, o capítulo seguinte apresenta os textos descritivos e interpretativos 

elaborados a partir da estrutura de categorias construídas durante a análise dos 

dados. Tem-se, portanto, o objetivo de comunicar as compreensões emergentes 

das análises desenvolvidas.  
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CAPÍTULO 5 

O PROCESSO FORMATIVO E A POSSIBILIDADE DE 
REORIENTAÇÃO DA ATIVIDADE EDUCACIONAL DOS 

PROFESSORES 

 

O objetivo deste capítulo consiste em apresentar as análises 

correspondentes às compreensões dos professores acerca dos elementos que 

compõem a estrutura da Atividade Educacional proposta pela ATF. Conforme 

apresentado no capítulo 4, a organização da análise seguiu uma categoria a 

priori, A reorientação da Atividade Educacional dos professores, e uma emergente, A 

Possibilidade/Viabilidade de adoção da proposta. Essa estrutura de categorias foi 

desenvolvida com o intuito de garantir a amplitude necessária para investigar 

os complexos processos que perpassam a compreensão dos elementos que 

fundamentam uma proposta educacional como a ATF. 

 

5.1 A reorientação da Atividade Educacional dos professores 

 

Nesta categoria investigou-se a compreensão dos professores acerca dos 

elementos que compõem a estrutura20 da Atividade Educacional proposta pela 

Abordagem Temática Freireana. Se constatado que os professores se 

apropriaram de conceitos e características correlatas aos elementos constituintes 

da ATF, tem-se como hipótese a ideia de que os professores estarão aptos a 

efetivarem a proposta e, caso queiram, reestruturar sua própria Atividade 

Educacional. 

Para melhor explicitar a compreensão dos professores acerca dos 

elementos, esta categoria foi dividida em três subcategorias: i) O Objeto de 

Conhecimento; ii) Os Recursos Mediacionais; iii) A dimensão coletiva da 

Atividade Educacional. 

 

                                                             
20 A estrutura triangular da Atividade Educacional proposta pela Abordagem Temática Freireana 

encontra-se explicitada no item 3.3 do capítulo 3. 
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5.1.1 Objeto de Conhecimento: o Tema Gerador 

 

Esta subcategoria destinou-se às análises da compreensão dos 

professores acerca do Objeto de Conhecimento da proposta da ATF: o Tema 

Gerador. Neste sentido, as análises tiveram como foco a compreensão dos 

professores sobre alguns aspectos relacionados ao Tema Gerador, tais como: 

natureza, características e critério de seleção do tema. 

Durante as discussões desenvolvidas no curso, os professores 

apresentaram indícios de que o Tema Gerador possui características distintas de 

outros temas. No Episódio 1, por exemplo, é possível constatar  isto. 

 

EPISÓDIO 1 

Sujeito Fala 

C1 P3 nos deu a sugestão de um nome pra esse nosso tema, que é "O perigo 
do rio Água Preta em Pau Brasil-BA". E acabou ficando. Aí tem uma 
pergunta que eu queria retornar pra vocês: Quais são as diferenças desse 
nosso tema com os temas que vocês têm trabalhado em sala de aula? Existe 
realmente alguma diferença? 

P2 Eu acho que existe sim. Esse tema aí é um tema local e às vezes quando a 
gente trabalha é mais falando sobre em termos de país, e aí no caso está 
relacionado com uma situação problema da comunidade. 

P3 Um problema nosso. 
P4 Os alunos se interessam mais por ser um problema real né. 

P2 Próximo da realidade dele! 

 

P2, P3 e P4 destacaram uma característica essencial do Tema Gerador: a 

sua relação com os problemas locais da comunidade. Para estes professores, 

essa característica propicia maior interesse e participação dos alunos ao passo 

que a curiosidade por explorar um problema que muitos deles vivenciam, 

conhecem ou, no mínimo, já ouviram falar torna o processo de ensino e 

aprendizagem mais significativo. 

Por compreender que o Tema Gerador se baseia em problemas locais da 

comunidade, P4 explicita que:  

[...] até a forma de trabalhar o tema é diferente pra os alunos. 
Eles vão ter mais curiosidade em participar da aula, em prestar 
mais atenção no assunto por que no caso não é um tema 
“vazio” onde eles questionam: Poxa por que está falando sobre 
isso? (P4En, grifos meus) 
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Para P4, o tema não é vazio porque pode possuir um sentido21 para os 

alunos. Este sentido parte do conhecimento que eles já possuem acerca do 

problema. Consequentemente, se o problema é conhecido e possui um 

significado para a comunidade, o próprio tema pode apresentar um sentido 

para os alunos. Daí que P4 relata a possibilidade de os alunos se interessarem 

em saber sobre “o quê” o tema retrata. 

Entretanto, saber “o quê” o Tema Gerador retrata implica em 

compreender os problemas que a ele estão circunscritos. Isto influi na apreensão 

dos conceitos científicos abordados com o intuito de interpretar os problemas e 

conhecer as causas de sua origem. É neste sentido que Freire (1995) destaca que 

a apreensão do objeto do conhecimento – neste caso o Tema Gerador – perpassa 

tanto a aprendizagem do conteúdo científico que ele abarca quanto a 

compreensão crítica dos fenômenos que a ele estão associados. 

As falas de P4Ep1e P4En explicitam que há uma preocupação do professor 

com a participação dos alunos no trabalho com temas. Isto evidencia que o 

professor analisou as características do Tema Gerador por meio de suas 

possíveis contribuições para um fazer pedagógico que seja capaz de despertar 

maior curiosidade e participação dos alunos. 

 

Então não é uma coisa vaga que você vai imaginar como você 
vai trabalhar. A partir das informações (obtidas durante a 
Aproximação inicial com a comunidade local e escolar) podem 
ir surgindo as ideias sobre o que trabalhar e como podemos 
trabalhar o conteúdo pra surtir mais efeito para o aluno. (P4En, 
grifo meu) 

 

P4 frisa a importância que a primeira etapa da ATF possui frente ao 

processo investigativo que é desenvolvido para a obtenção de temas que sejam 

significativos para os alunos. Ao afirmar que “não é uma coisa vaga”, P4 infere 

                                                             
21 Importa destacar que a compreensão de sentido e significado adotada nesta pesquisa 
encontra-se pautada nas ideias de Vygotsky (1982), o qual explicita que: “o sentido de uma 
palavra é a soma de todos os eventos psicológicos que a palavra desperta em nossa consciência 
[...] O significado é apenas uma das zonas do sentido, a mais estável e precisa” (VYGOTSKY, 
1982, p. 333). Daí que Gehlen (2009) destaca que enquanto o significado de uma palavra está 
relacionado a uma construção histórica que se dá no domínio do mundo interpessoal – não 
pertencendo, desta forma, a um sujeito -, o sentido da palavra é mais subjetivo e refere-se a 
construções intrapessoais – pertencendo, portanto, ao sujeito. 
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que até a construção do conteúdo programático – durante a Organização da 

programação curricular – torna-se mais fácil, haja vista que para este professor 

“a partir das informações podem ir surgindo as ideias sobre o que trabalhar”. 

Desta forma, P4 deixa explícito que compreende a importância que a 

Aproximação inicial com a comunidade local e escolar possui. 

Delizoicov (1982, p. 07) destaca a importância do Levantamento 

Preliminar (etapa correspondente à Aproximação inicial com a comunidade 

escolar e local), uma vez que “através dele, o professor de Ciências, ou equipe 

de professores, pode identificar os fenômenos ou situações de maior relevância 

na vida sócio-cultural e econômica da população envolvida”. 

Estas situações de maior relevância social enfatizadas por Delizoicov 

(1982) comumente constituem um problema social vivenciado pela 

comunidade. Acerca disto, P4 compreende que a primeira etapa possibilita a 

identificação destes problemas que são a essência do Tema Gerador. 

 

Houve uma conversa, uma pesquisa, foi para a pesquisa de 
campo e buscou informações pra depois definir um tema pra 
ser trabalhado, com um problema da comunidade. (...) e eu 
destaco a questão do problema que é um problema do 
município, que está relacionado também à falta de saneamento 
básico e à falta do tratamento do esgoto. (P4En, grifo meu) 

 

Com isto, P4 também enfatiza uma característica do Tema Gerador: sua 

gênese na identificação de um problema da comunidade que os alunos vivem, 

e, por isto mesmo, pode apresentar um sentido especial para eles. Lindemann 

(2010) destaca que esta característica do Tema Gerador possibilita um estudo da 

realidade dos educandos, o que permite a análise do contexto em que os alunos 

vivenciam. 

Acerca disto, Solino (2013) destaca que o problema na perspectiva 

freireana envolve uma contradição social e sua abordagem – via Tema Gerador 

– em sala de aula possibilita que os alunos reflitam sobre sua situação/condição 

atual na sociedade. Daí é possível inferir que, em acordo com P4, o Tema 

Gerador pode propiciar um trabalho que desperte maior interesse nos alunos. 

Nas palavras de Freire (1995, p.83): “o que se propõe é que o conhecimento com 
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o qual se trabalha na escola seja relevante e significativo para a formação do 

educando”. 

Desta forma, o autor afirma que o ideal seria contemplar o contexto 

vivencial dos educandos e caminhar rumo à compreensão do contexto maior e 

global. Em outras palavras, seria partir da abordagem do contexto local e ir ao 

nacional e global. Corroborando com as ideias de Freire (1995), o professor P1En 

explicita que: 

 

Esse problema (a poluição do rio Água Preta) é específico da 
comunidade de Pau Brasil. Mas depois a gente pode pensar e 
trabalhar que esse rio deságua no rio Pardo. E o rio Pardo 
deságua aonde? Em Canavieiras. Então a poluição do rio Água 
Preta não prejudica só aqui em Pau Brasil, porque vai parar no 
mar de Canavieiras. E aí depois a gente pode estender isso pra 
pensar num contexto maior. Mas inicialmente o tema fala de 
um problema específico e local de Pau Brasil. (P1En) 

 

O fato de um Tema Gerador se basear num problema específico da 

comunidade não limita o trabalho pedagógico ao contexto do qual o problema 

foi observado. A partir da fala de P1En, encontrou-se indicativos de que o 

professor compreendeu que o objetivo consiste em promover uma leitura crítica 

acerca dos problemas locais para caminhar rumo à análise do contexto global. 

Além disto, os professores apresentaram indicativos de que temas com 

esta característica não são selecionados de qualquer forma ou escolhidos 

aleatoriamente por decisão deste ou daquele professor. A fala de P4 ratifica esta 

ideia. 

 

Eu achei interessante (...) a forma que a gente utilizou pra criar 
esse Tema Gerador. (...) primeiro nós fizemos um levantamento, 
uma pesquisa de campo, algumas entrevistas, fizemos algumas 
observações dentro daquela pesquisa para a gente conseguir o 
Tema Gerador e depois (...) nós pudemos ver quais os tipos de 
conteúdos dentro desse tema gerador poderiam ser abordados 
na sala de aula. (P4En, grifo meu) 

 

Desta forma, P4 apresenta indicativos de ter compreendido que a escolha 

dos conteúdos, na proposta da ATF, é subordinada ao tema. Isto é, primeiro 

identifica-se e obtêm-se o Tema Gerador e a partir dele são escolhidos os 
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conteúdos. Esta lógica de construção do conteúdo programático fica bem 

delineada tanto no processo que Delizoicov (1982; 1991) sistematizou em cinco 

etapas, para o contexto formal do ensino de ciências, quanto nos elementos da 

proposta de Silva (2004) que foram inseridos para desenvolver o processo da 

Investigação Temática nas etapas de Sousa et al. (2014). Isto foi enfatizado pelos 

professores como um diferencial da proposta da ATF, a exemplo do que P4 

explicita: 

 

Assim, antes de mais nada, foi feito o que? A pesquisa. Nós 
fomos fazer uma pesquisa de campo para fazer um 
levantamento pra depois descobrir (o problema). [...] então essa 
questão do levantamento que nós fizemos e da pesquisa eu 
achei mais interessante porque depois dessa pesquisa foi 
criando hipóteses. Quais são as possibilidades de trabalhar com 
esse tema? De que forma a gente poderia solucionar o problema 
que ali foi observado? Então foi nessa parte aí que eu achei mais 
interessante – a questão do levantamento e da pesquisa pra que 
a gente fizesse uma análise primeiro se realmente aquilo que a 
gente observou ali deveria ser trabalhado ou não. Poderia 
também dali partir um Tema Gerador. (P4En, grifo meu) 

 

Neste fragmento, P4 descreve de forma mais detalhada o processo 

investigativo desenvolvido para obter o Tema Gerador “O perigo do rio Água 

Preta em Pau Brasil – BA”. O professor, inclusive, destaca alguns aspectos 

relacionados à legitimação do tema, a exemplo do levantamento e 

problematização de hipóteses de situações-limite desenvolvidos na terceira 

etapa – Legitimação das hipóteses (de situações-limite). 

Ao compreender que foi feita uma análise das situações observadas – 

via processo de codificação-problematização-descodificação – com o objetivo de 

delimitar quais aspectos poderiam ser abordados em sala de aula, P4 sinaliza 

para a importância do processo de codificação das informações. Tal processo 

potencializa a realização dos diálogos descodificadores via problematização da 

compreensão inicial que cada investigador possuía acerca das situações 

observadas na primeira etapa. Freire (1987, p. 61) afirma que desta forma, os 

investigadores, “‟re-admiram‟ sua admiração anterior no relato da “admiração” 

dos demais”. 
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 Este aspecto merece ser destacado, haja vista que P4 parece ter 

compreendido a dinâmica investigativa e dialógica do processo de obtenção de 

Temas Geradores – o levantamento de informações, de hipóteses e a 

legitimação de Situações-limite por representantes da comunidade para a 

obtenção do tema na perspectiva freireana. Entretanto, não fica explícito na fala 

dos professores que este tema necessita ser selecionado a partir da legitimação 

de uma Situação-limite, isto é, não há indicativos explícitos de que os professores 

se apropriaram deste aspecto da terceira etapa. 

A fala de P1 exemplifica tal assertiva: 

Então, a diferença que eu destacaria é a forma que foi usada pra 
chegar ao tema, por que o “Cuidando do Solo” foi uma 
proposta do currículo escolar para aquela série. E no nosso caso 
aqui não. Houve uma conversa (com os moradores), um 
diálogo sobre os problemas do rio (Água Preta), uma pesquisa, 
(a gente) foi para a pesquisa de campo e buscou informações 
pra depois então definir um tema pra ser trabalhado, com um 
problema da comunidade. Que é diferente do outro tema 
programático (Cuidando do Solo) que é apenas uma proposta 
escolar. Apesar de que a gente trabalha se quiser né, mas não é 
feito uma pesquisa antes pra chegar a esse tema. (P1En, grifo 
meu) 

 

Este professor destaca um critério específico de seleção do Tema 

Gerador: a pesquisa que lhe confere a identificação de um problema peculiar da 

comunidade. P1 também frisou o caráter dialógico e problematizador da 

realidade observada durante o processo investigativo, o que converge com os 

pressupostos do processo metodológico que Freire (1987, p. 50) estruturou para 

a busca de Temas Geradores. 

 

[...] uma metodologia que não pode contradizer a dialogicidade 
da educação libertadora. Daí que seja igualmente dialógica. Daí 
que conscientizadora também, proporcione, ao mesmo tempo, a 
apreensão dos “temas geradores” e a tomada de consciência 

dos indivíduos em torno dos mesmos (FREIRE, 1987, p. 50). 

 

Neste sentido, é justamente a dialogicidade da Investigação Temática que 

permite identificar e obter Temas Geradores baseados em problemas sociais 

específicos da comunidade, bem como conhecer o pensar dos sujeitos acerca 

dele.  
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Quanto a este aspecto, os professores enfatizaram a diferença entre o 

Tema Gerador obtido durante o curso e os outros temas que comumente 

trabalham em sala de aula.  Entretanto, de modo análogo à P4, também não há 

indícios nas falas de P1 que sinalizam para a compreensão do processo de 

identificação do Tema Gerador por meio da legitimação de Situações-limite. 

Desta forma, da análise das falas tanto de P4 quanto de P1, é possível 

inferir que os professores compreenderam que o critério de escolha de um 

Tema Gerador está baseado na realidade dos sujeitos, nas vivências com as 

contradições sociais de sua localidade e na compreensão que os sujeitos tenham 

acerca desta realidade. 

É neste aspecto que Freire (1987) destaca a importância do caráter 

dialógico e problematizador da Investigação Temática. 

 

É na realidade mediatizadora, na consciência que dela 
tenhamos, educadores e povo, que iremos buscar o conteúdo 
programático da educação. 
O momento deste buscar é o que inaugura o diálogo da 
educação como prática da liberdade. É o momento em que se 
realiza a investigação do que chamamos de universo temático do 
povo ou o conjunto de seus temas geradores. [...] 
O que se pretende investigar, realmente, não são os homens, 
como se fossem peças anatômicas, mas o seu pensamento-
linguagem referido à realidade, os níveis de sua percepção 
desta realidade, a sua visão do mundo, em que se encontram 

envolvidos seus “temas geradores” (FREIRE, 1987, p. 50, grifos 
do autor). 

 

Compreender que o Tema Gerador é obtido por meio de um processo 

investigativo de caráter dinâmico e dialógico nem sempre é tão simples. Sousa 

et al. (2014) chamam a atenção para isso ao analisar o processo de obtenção de 

Temas Geradores desenvolvido em parceria com professores da educação 

básica. O estudo das autoras deu-se por meio de articulações entre as cinco 

etapas da Investigação Temática – sistematizada por Delizoicov (1991) – e os 

Momentos Organizacionais do Currículo Popular Crítico – estruturado por 

Silva (2004). 
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[...] a obtenção do Tema Gerador não é algo simples de ser 
realizado e nem segue necessariamente uma estruturação 
ordenada, tal como parece ser, quando apresentada nas cinco 
etapas de Delizoicov (1991) e nos cinco momentos de Silva 
(2004). O processo da Investigação Temática é um processo 
dinâmico, em que as etapas se intercalam uma nas outras, 
formando uma rede de significados que auxiliam na obtenção 
do Tema Gerador e na organização da prática educativa (SOUSA 
et al., 2014, p. 172, grifos das autoras). 

 

Contudo, ainda que não seja simples, P4 entende que este processo 

apresenta contribuições importantes para a construção do conteúdo 

programático mais dialógico e significativo, tanto para os alunos quanto para os 

próprios professores. Para esse professor, este processo consiste numa: 

 

[...] outra forma de a gente trabalhar e não receber tudo (o 
planejamento) já pronto. Que seríamos nós mesmos que 
estaríamos levantando hipóteses de que tipo de conteúdo 
(abordar) ou não, pra a gente não dizer: Ah, mas pra que 
(ensinar) isso? Pra até nós mesmos não irmos desmotivados 
com aquele conteúdo ali. Porque muitas vezes a gente dá 
(aborda o conteúdo) porque tem que estar no currículo ou na 
grade curricular, mas que às vezes a gente acha que não tem 
tanta importância. (P4En) 

 

Neste sentido, o envolvimento dos professores na obtenção do Tema 

Gerador e na construção coletiva do conteúdo programático pode contribuir 

para maior participação dos alunos e engajamento dos professores no processo 

de ensino e aprendizagem. Desta forma, evitar-se-ia a falta de atribuição de 

sentido aos conteúdos ao passo que os próprios professores também seriam os 

autores do conteúdo programático. P4 ainda acrescenta que o processo de 

seleção dos conteúdos promovido no curso contempla a realidade local. 

 

[...] tudo aquilo ali que a gente escolheu trabalhar, aqueles 
conteúdos são conteúdos que estão dentro do nosso município, 
dentro da realidade não só dos alunos, mas nossa também 
porque a gente sabe que isso é a realidade. (P4En, grifo meu) 

 

Esta maior atribuição de sentido aos conteúdos pode dever-se ao perfil 

colaborativo no qual se deu o desenvolvimento das etapas da Investigação 

Temática durante o curso, considerando os professores enquanto sujeitos ativos 
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desde a obtenção das informações sobre a comunidade – na Aproximação 

inicial com a comunidade local e escolar – até a escolha dos conteúdos e 

elaboração do planejamento das atividades – durante a Organização da 

programação curricular. 

Desta forma, a opinião e a participação dos professores foram essenciais 

para toda a elaboração das atividades didático-pedagógicas baseada no Tema 

Gerador “O perigo do rio Água Preta em Pau Brasil – BA”. Este aspecto 

converge com as ideias de Halmenschlager, Hunsche e Delizoicov (2013, p.6) 

acerca da “importância de desenvolvimento de processos formativos que 

promovam a autonomia e enfatizem a autoria de material didático pelos 

docentes e licenciandos, com vistas a diminuir o foco no livro didático”. 

Nessa mesma perspectiva, Torres et al. (2008), ao analisarem um 

processo formativo desenvolvido em parceria com professores de uma escola 

de Florianópolis, sinalizaram para a importância de considerar os professores 

enquanto sujeitos ativos de propostas de inovação curricular para que seja 

possível a reinvenção dos modos de trabalhar dos docentes. Para os autores, o 

fato de os professores se engajarem na elaboração do próprio currículo que é 

sugerido pelas propostas de inovação curricular pode garantir a efetividade do 

processo formativo.  

Além disto, é possível inferir que P4 conseguiu compreender que a 

natureza do Tema Gerador está relacionada a um problema social da 

comunidade e que uma de suas características é sua articulação entre o saber 

científico e o saber popular. 

Nessa mesma linha, Strieder, Caramello e Gehlen (2012), ao analisarem a 

compreensão de professores relacionados à Abordagem Temática, sinalizam 

para a necessidade de conjugar esforços de modo que os conteúdos abordados 

no trabalho com temas possam estabelecer relações entre as distintas formas de 

conhecimento, como, por exemplo, o científico e o popular. 

Enfatiza-se, porém, que não se trata de abordar apenas o conhecimento 

popular – que comumente advêm da experiência vivencial dos educandos – e 

problematizar as interpretações que eles possuem acerca dos problemas sociais 

que identificaram o Tema Gerador. O que Freire (1995) propõe é que: 
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A partir do conhecimento que o aluno traz, que é uma 
expressão da classe social à qual os educandos pertencem, haja 
uma superação dos mesmos, não no sentido de anular esse 
conhecimento ou de sobrepor um conhecimento a outro 
(FREIRE, 1995, p.83) 

 

É neste sentido que Halmenschlager (2014), ao analisar a formação 

proposta por documentos oficiais, destaca que o conhecimento a ser abordado 

na escola extrapola os de cunho científico e perpassa os problemas e as questões 

contextuais dos educandos. Evidencia-se, portanto, a necessidade da inserção 

dos aspectos sociais e econômicos dos conteúdos abordados no ensino de 

Ciências (STRIEDER; CARAMELLO; GEHLEN, 2012). 

Ao apontarem esses aspectos do Tema Gerador, os professores já 

apresentam uma compreensão suficiente para diferenciá-lo de outros temas que 

são propostos pela escola, por exemplo. O Episódio 2  ilustra essa compreensão.  

 

EPISÓDIO 2 

Sujeito Fala 

C1 Como os temas da escola foram selecionados?  Como vocês chegam no 
tema? (...) como vocês selecionam ele, qual é o critério que utilizam 
geralmente?   

P2 Por série e disciplina. 

C1 O que é mais próximo do conteúdo ou melhor de se trabalhar com 
uma turma? O que vocês utilizam? 

P1 Geralmente por série né. Cada série tem os conteúdos específicos. 
P2 No planejamento da unidade, nós recebemos (da direção) uma folha 

com os conteúdos por série e por disciplina, aí nós vamos adaptando 
aquelas sugestões à nossa realidade. Se eu acho que determinado tema 
deve ir para tal turma eu coloco no plano daquela turma, se eu acho 
que não deve, não coloco. 

C1 Então tema igual a conteúdo? 
P3 Isso. 
C1 Por exemplo, dá um exemplo para nós. Um (tema) que vocês já 

trabalharam. 

P1 Cuidando do solo. 

C1 Então tinha esse conteúdo lá? 
P1 Isso. Nos conteúdos do sexto ano. Estava lá no rol, eu achei 

interessante trabalhar com a turma e trabalhei. 
C1 E aí vocês conseguem ver alguma diferença desse critério que vocês 

utilizaram para selecionar esses temas com o que a gente utilizou pra 
chegar no tema "O perigo do rio Água Preta em Pau Brasil-BA"? 

P1 Com certeza. 
P2 Totalmente. É diferente. 
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Neste episódio os professores explicitam a ideia de que os temas que 

geralmente são abordados em suas aulas são selecionados por contemplarem 

alguns conteúdos específicos que, por indicação da direção, necessitam ser 

abordados em determinadas séries e disciplinas. Isto é, a seleção dos "temas" 

abordados tem por critério a sua adequação ao conteúdo que a direção sugeriu 

trabalhar. Contudo, no Episódio 3 é possível verificar que P4 explicita que na 

abordagem de Temas Geradores essa lógica se inverte. 

 

EPISÓDIO 3 

Sujeito Fala 

C1 Então a principal característica desse tema "O perigo do rio Água Preta 
em Pau Brasil-BA" é um problema. Concorda comigo? Ele representa 
um problema. Diferente do tema "Cuidando do solo". 

P4 [...] a gente escolheu falar sobre o rio né, esse rio que no caso foi o rio 
Água Preta. Ele (o tema) gerou vários conteúdos, no caso, é isso que 
você quis dizer né, tipo um tema gerador que através de um 
(problema) surgiu os conteúdos. No caso, a gente teria conteúdo pra 
trabalhar quase duas unidades aqui. Por que se a gente for falar sobre 
(...) os tipos de doenças, essas coisas que pode ser causado aí, eu 
entendi mais ou menos da forma que ela quis passar (explicar). 

 

Para a professora P4, o Tema Gerador "gera" os conteúdos que serão 

abordados, ou seja, os conteúdos são escolhidos ou selecionados de acordo com 

o tema. Tal ideia encontra-se em convergência com a perspectiva da 

Abordagem Temática descrita por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), a 

qual deixa clara a ideia de que a seleção dos conteúdos está subordinada ao 

tema em questão. 

[...] a abordagem dos conceitos científicos é ponto de chegada, 
quer seja da estruturação do conteúdo programático quer da 
aprendizagem dos alunos, ficando o ponto de partida com os 
temas [...], de um lado, a seleção e organização do rol de 
conteúdos, ao serem articulados com a estrutura do 
conhecimento científico, o, de outro, o início do processo 
dialógico e problematizador (DELIZOICOV; ANGOTTI; 
PERNAMBUCO, 2011, p. 194). 

 

De maneira oposta à abordagem de temas, que são escolhidos com base 

nos conteúdos sugeridos pela direção, a professora P1 considera que na ATF: 
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[...] os conteúdos não descem de lá pra cá e como você falou os 
problemas existem e dentro desses problemas, as doenças que o 
rio Água Preta pode causar a população a gente pode escolher 
os conteúdos. Como a questão das verminoses (...). Então, 
trabalhar esses conteúdos científicos. Dentro do problema, 
conscientizá-los que o problema existe e o que esse problema 
pode causar à saúde deles. (P1En) 

 

Desta forma, o professor explicita ter compreendido que a ATF propõe 

que os conteúdos sejam subordinados ao Tema Gerador. Considera-se, 

portanto, que P1 além de compreender as características do Tema Gerador, 

compreende que durante a Organização da programação curricular os conceitos 

científicos são escolhidos pela necessidade de compreender melhor os 

problemas que sintetizam o tema. É neste mesmo sentido que P4 destaca que 

até a forma de escolher e abordar os conteúdos proposta pela ATF diferencia-se 

da perspectiva que eles comumente trabalham com temas. 

 

(...) trabalhar com alguns temas e falar sobre as verminoses, 
como a questão do solo também, a poluição, e todos aqueles 
conteúdos ali (...) a gente geralmente já trabalha, mas trabalha 
dentro da realidade do livro e não dentro da realidade de coisas 
que acontecem dentro da nossa cidade. (P4En, grifo meu) 

 

Desta forma, considera-se que os professores explicitaram indicativos 

que sinalizam para a compreensão de que o Tema Gerador diverge dos demais 

temas quanto à: i) natureza: os professores compreenderam que o Tema 

Gerador está intimamente ligado ao contexto social e cultural dos educandos e é 

identificado por meio da constatação de um problema da comunidade e do 

pensar dos moradores referidos a este problema; ii) características: os 

professores evidenciaram que por meio do diálogo dos problemas  vivenciados 

pela comunidade, a proposta da ATF se faz potencialmente capaz de envolver 

mais os educandos no processo de ensino e aprendizagem; iii) critério de 

seleção do tema: os professores evidenciaram que a seleção de Temas Geradores 

está relacionada ao processo da Investigação Temática. Todavia, enquanto que 

para P1 este processo ganha destaque durante a Aproximação inicial com a 

comunidade escolar e local, para P4 é na Organização da programação 
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curricular que a ATF demonstra sua principal contribuição para conferir maior 

atribuição de sentido aos conteúdos que serão abordados. 

 

5.1.2 Os Recursos Mediacionais 

 

Esta subcategoria tem por objetivo analisar a compreensão dos 

professores acerca dos Recursos Mediacionais que medeiam a relação entre a 

ação do Sujeito e o Objeto de Conhecimento na estrutura da Atividade 

Educacional proposta pela ATF. 

A noção de Recursos Mediacionais (RM) deriva da problematização que 

Wertsch (1998) introduz quanto à distinção entre instrumentos técnicos e 

simbólicos, presente em pesquisas que consideram a perspectiva histórico-

cultural pautada nas ideias de Vygotsky. 

Enquanto alguns pesquisadores (PINO, 2003; OLIVEIRA, 1993) 

enunciam que a utilização de instrumentos técnicos refere-se a atividades 

voltadas ao meio exterior (meio concreto) e os instrumentos simbólicos são 

construções humanas que, uma vez compostos por signos, tem orientação ao 

meio interno do próprio sujeito (meio psicológico), Wertsch (1998) considera 

que a utilização de instrumentos técnicos não altera apenas o meio externo, mas 

alteram, também, o funcionamento mental dos sujeitos. Daí que o autor sugere 

uma noção ampliada da ideia de instrumentos de mediação na atividade 

humana e introduz o conceito de mediacional mean. Este, por sua vez, tem sido 

traduzido por pesquisadores no ensino de ciências como Recursos 

Mediacionais, a exemplo de Paula e Moreira (2014) e Paula e Talim (2015).  

Para Leontiev (1987), o desenvolvimento humano se dá pela 

interiorização de instrumentos produzidos culturalmente. Tal interiorização22 

implica na apropriação do conhecimento histórico acumulado nesses 

instrumentos, aqui denominados de Recursos Mediacionais. Por sua vez, a 

apropriação do conhecimento potencializa a modificação da estrutura mental 

dos sujeitos (WERTSCH; TULVISTE, 2002). Daí que seja importante o estudo da 

                                                             
22Oliveira (1993), baseada nas ideias de Vygotsky, compreende o processo de internalização 
como uma reconstrução interna (sujeito) de operações externas (social).  
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compreensão dos professores acerca dos RM‟s – e dos conhecimentos que neles 

estão circunscritos – que medeiam as Ações dos sujeitos na Atividade Educacional 

proposta pela ATF. 

Durante o curso os professores constantemente discutiram o uso de 

alguns RM‟s que utilizavam para organizar, estruturar e nortear sua prática 

pedagógica. O Episódio 4 apresenta um exemplo disto: 

 

EPISÓDIO 4 

Sujeito  Fala 

P1 No planejamento a gente recebe um rol de conteúdos (...) 
P3 Já vem pronto né. 
P2 Nós recebemos uma folha com os conteúdos por série e por disciplina. 
C2 Que precisam ser trabalhados durante o ano? 

P1 Isso, exato. 

P2 Sugestões por série, aí vamos adaptando aquelas sugestões à nossa 
realidade (de sala de aula). Se eu acho que determinado tema ou conteúdo 
deve ir para tal turma eu coloco no plano daquela turma. Se eu acho que 
não deve, eu não coloco. 

 

Os professores destacam que durante o planejamento a coordenação 

entrega uma lista (um rol) de conteúdos que necessitam ser trabalhados em 

cada série e disciplina. Ao elaborar este rol de conteúdos, a 

coordenação/direção utiliza-o como um meio para comunicar aos professores 

os conteúdos que, no seu entender, são importantes de serem trabalhados e, 

portanto, necessitam ser considerados no planejamento dos professores. Daí 

que o rol entregue aos professores – por possuir esta função de mediador no 

processo de comunicação entre coordenação e professores – pode ser 

compreendido como um RM utilizado no processo de elaboração do conteúdo 

programático. 

Nas Figuras 6 e 7, apresentadas no Capítulo 3, é possível observar que na 

estrutura da Atividade Educacional – da Abordagem Conceitual e da ATF –, a 

diferença entre os RM’s pode ser analisada quanto à introdução dos Momentos 

Pedagógicos. Daí que se considerou importante analisar a compreensão dos 

professores acerca deste RM que estrutura a Atividade Educacional da ATF. Uma 

vez que os professores tenham se apropriado dos conhecimentos e das ideias 
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contidas nos Momentos Pedagógicos, o modo do funcionamento psíquico e os 

processos mentais dos professores podem se modificar. 

Portanto, para que haja modificação de alguns processos mentais dos 

professores – tais como o pensamento, linguagem e comportamento – faz-se 

necessário que eles compreendam e se apropriem dos conhecimentos 

acumulados nos RM‟s que fazem parte da Atividade Educacional da ATF. Daí que 

esta subcategoria se deteve em analisar a compreensão dos professores acerca 

dos Momentos Pedagógicos. 

Considerou-se, portanto, a importância dos Momentos Pedagógicos, tal 

qual sistematizados por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), por ser uma 

dinâmica de atuação em sala de aula, com momentos e objetivos 

estrategicamente fundamentados numa perspectiva teórica – a pedagogia 

Crítico-Libertadora de Freire – com um sistema de signos linguísticos com 

significados bem delineados. Isto permite que professores desenvolvam uma 

dinâmica de ação educativa que potencializa o movimento práxico entre o fazer 

e o pensar dos objetivos pretendidos para cada momento. 

Aliás, é justamente nesta esfera do pensar o fazer que os Momentos 

Pedagógicos adquirem a possibilidade de serem considerados enquanto RM. 

Isto porque eles propõem diretrizes para facilitar a tomada de decisão no 

intuito de garantir a promoção do diálogo em sala de aula (PERNAMBUCO, 

1993). Os Momentos Pedagógicos servem, portanto: 

 

Como organizadores, esses momentos não se distinguem 
necessariamente no tempo, constituindo atividades separadas. 
São sobretudo uma forma de refletir aonde queremos chegar e 
qual direção podemos dar ao trabalho em cada momento. É um 
lembrete permanente para a nossa postura de diálogo não cair 
em uma confusão “semântica” ou na fala de só de um dos 
lados, quer seja o do aluno ou o do professo, como em geral 
acontece (PERNAMBUCO, 1993, p. 35). 

 

Ao discutirem as características desta dinâmica, os professores 

apresentaram indicativos de que estavam começando a compreender a função 

dos Momentos Pedagógicos. No Episódio 5 evidencia-se esta afirmação. 

 



 
 

 

142 

EPISÓDIO 5 

Pessoa Fala 

P3 Algo que P2 falou também pode servir de exemplo. Ele falou assim que 
não deveria subestimar o aluno.  

P2 Eu disse no sentido de não deixar de lado o que o aluno já sabe. Porque 
muitas vezes a gente não faz isso de perguntar o que eles (sabem sobre o 
conteúdo). Vamos logo para a parte de ensinar os conteúdos e pronto. 
Depois que a gente começa a questionar o que já foi trabalhado. 

C1 Isso. Cabe ao professor fazer o que então no primeiro momento? 
P3 (...) não subestimar o aluno e o conhecimento que ele possui. (...) o 

professor num primeiro instante (pode) partir desse conhecimento que o 
aluno já possui e fazer o que C1 falou, questionar, problematizar esse 
conhecimento, fazer o link entre o que o aluno já sabe, fazendo ele sentir a 
vontade de avançar, conhecer mais. 

C5 Isso que P3 falou é interessante porque o objetivo é justamente esse, levar 
o aluno a conhecer mais e às vezes até superar uma visão que seja do senso 
comum com um conhecimento com mais rigor, o conhecimento científico. 
(...) sempre levando em consideração que ele (o aluno) não é uma tábula 
rasa como o ensino tradicional considera. 

P2 Foi nesse sentido que eu falei. A gente pode ir perguntando, questionando 
e problematizando essa situação do rio (Água Preta) para depois começar 
a trabalhar o conteúdo de ciências. 

 

As falas de P2 e P3 evidenciam indicativos da compreensão da dinâmica 

do primeiro momento pedagógico, a Problematização Inicial (PI). Conforme 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011, p.201) “o ponto culminante dessa 

problematização é fazer com que o aluno sinta a necessidade da aquisição de 

outros conhecimentos que ele ainda não detém”. Ao explicitar a sua 

compreensão acerca da PI, P3 afirma que cabe ao professor questionar, 

problematizar de modo tal que os alunos sintam “vontade de avançar, conhecer 

mais”. Daí é possível concluir que P3 e P2 durante o curso já começaram a 

compreender alguns aspectos das ideias, dos objetivos e dos pressupostos 

teóricos que fundamentam a PI. O Episódio 6 vai ao encontro desta assertiva. 

 

EPISÓDIO 6 

Pessoa Fala 

C4 Eu queria fazer um comentário. Eu achei que vocês se apropriaram muito 
bem dos momentos pedagógicos para uma primeira experiência. Porque 
não é fácil não viu. Principalmente a gente pensar as perguntas, muitas 
vezes a gente acaba fazendo pergunta muito conceitual. Chega lá e 
(pergunta) então gente, o que é coliforme pra vocês? Muitas vezes a gente 
tem essa dificuldade de sair da lógica conceitual e eu achei que vocês 
conseguiram elaborar super bem as aulas. 

C1 Eles estão percebendo que a dinâmica é um pouco diferente.  



 
 

 

143 

P2 É porque agora a aula começa diferente, começa perguntando (...) uma 
pergunta relacionada ao rio. 

C1 Ao invés de começar direto do conteúdo eu começo mais com a realidade 
do aluno e depois eu chego no conteúdo e depois eu volto de novo em 
alguns aspectos da realidade. O conteúdo ele sempre vem pra 
compreender aspectos da realidade. 

P3 Sabe o que eu estou observando? Que essas aulas não podem ser 
(planejadas) isolada, tem que sempre sentar em grupo para poder a gente 
trabalhar, porque (dessa forma) cada um dá uma sugestão. 

C1 Então mostra a importância do trabalho coletivo. O quanto é legal a gente 
sentar aqui, escutar vocês, ir trocando ideias, trocando experiências. 

P2 Isso mesmo. 

 

A fala de C4Ep6 converge com a ideia de que os professores começaram a 

compreender bem a dinâmica dos Momentos Pedagógicos e a se apropriar de 

alguns aspectos para a elaboração das aulas. Destaca-se que no terceiro 

encontro do curso, os professores trouxeram duas aulas elaboradas com base 

nos Momentos Pedagógicos. Daí que ao discutir sobre a elaboração dessas aulas 

C4 afirmou que os professores se apropriaram bem dos conceitos correlatos aos 

Momentos Pedagógicos. 

Neste sentido, é possível afirmar que durante o curso os professores já 

apresentaram indicativos que apontam para a compreensão dos pressupostos 

teórico-metodológicos que fundamentam um RM – os Momentos Pedagógicos – 

que compõe a estrutura da Atividade Educacional da ATF. Além disto, conforme 

ideia expressa por C4Ep6 os professores evidenciaram a possibilidade de 

apropriação destes pressupostos para planejar aulas fundamentadas nesta 

perspectiva. 

Além disto, considerando que a apropriação dos Momentos Pedagógicos 

implica a modificação do fluxo e da estrutura das funções mentais dos 

professores, tal modificação poderia influenciar a adoção de estratégias 

educacionais convergentes com a proposta da ATF. Em outras palavras, ao 

compreenderem e se apropriarem de alguns aspectos dos Momentos 

Pedagógicos, tais como a problematização para a promoção do diálogo em sala 

de aula, os professores já sinalizariam para a modificação da própria estrutura 

de sua Atividade Educacional. Este fato foi relatado por um professor por ocasião 

da entrevista. 
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Depois do curso, na terceira e quarta unidade eu consegui 
trabalhar com a metodologia (os Momentos Pedagógicos). 
Então eu iniciava as minhas aulas com um problema, eu 
questionava, eu fazia exposições para depois entrar no 
conteúdo. (P1En) 

 

Quando questionado sobre o objetivo pretendido com a modificação de 

sua Atividade Educacional, P1 relata que: 

 

Questionar mais, problematizar mais (...) trazer o conteúdo que 
trabalho mais para a realidade deles (os alunos). Foi tanto que 
no conteúdo do solo nós fizemos uma horta de garrafas pet lá 
no muro do fundo da escola. Mas antes de fazer tudo isso, eu 
fui pra problematização porque isso é um problema aqui em 
Pau Brasil. Aqui no município tem muita horta, mas qual é a 
origem dessas hortas? Aonde elas são feitas? Tem uma que é 
dentro do cemitério municipal e que vende as coisas na feira. 
Como é que estão sendo molhadas essas hortas? Com que 
água? A água contaminada do rio Água Preta? E aí a gente fez 
toda uma problematização pra depois trabalhar os conteúdos 
do solo e depois a gente fazer a horta. Fiz isso com uma turma, 
uma das turmas que eu tinha no ano passado (2014). (P1En) 

 

De acordo com P1, o processo de ensino dialógico proposto pela ATF é 

viabilizado pela característica problematizadora dos Momentos Pedagógicos. 

Além disso, o professor explicita argumentos que sinalizam para a apropriação 

de conceitos referentes ao novo RM com o intuito de tornar suas aulas mais 

dialógicas. Daí que seja possível concluir que o professor se apropriou de 

determinados aspectos teórico-metodológicos que fundamentam a dinâmica 

dos Momentos Pedagógicos. 

Contudo, importa destacar que P1 se apropriou deste RM para trabalhar 

os conteúdos que a coordenação sugeriu por ocasião do planejamento, tal qual 

explicitado no Episódio 1. Isto é, P1 seguiu o desenvolvimento do conteúdo 

programático estabelecido pela proposta pela coordenação. 

 

[...] eu já tinha o planejamento, a proposta do ano. Eu não fugi 
dos meus conteúdos, mas eu modifiquei minha metodologia 
para aplicar minhas aulas. Mesmo com os meus conteúdos 
mesmo, não modifiquei nada. E eu te digo: os alunos também 
gostam da metodologia, é uma metodologia diferente, 
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diferenciada porque dão espaço para os alunos participarem 
mais das aulas. (...) Eu falei várias vezes no curso, eu amei a 
proposta e amei a metodologia e já coloquei em prática. (P1En) 

 

Considera-se que a intenção de P1 ao se apropriar deste “novo” RM 

consiste em tornar suas aulas mais atrativas e dialógicas. Contudo, não ficou 

explícito a maneira que o professor relacionou o conteúdo a um problema local 

da comunidade. No caso do conteúdo exemplificado pelo professor – o solo – 

foi possível estabelecer algumas relações com problemas específicos da 

realidade dos alunos. Todavia, considera-se que nem sempre isto será possível, 

haja vista que o professor está escolhendo primeiro o conteúdo para depois 

tentar encontrar relações com situações problemáticas da comunidade. 

Outro aspecto a destacar seria a possível desconexão entre a Atividade 

Educacional que P1 está desenvolvendo e o aporte teórico que o fundamenta a 

perspectiva da ATF. Em outras palavras, é preciso considerar que ao escolher o 

conteúdo para depois relacioná-lo a algum problema da comunidade, P1 estaria 

seguindo a lógica de estruturação curricular proposta pela Abordagem 

Conceitual e opondo-se à ATF. 

Este fato pode sinalizar para o uso mecânico dos Momentos Pedagógicos 

de forma que a Problematização Inicial seja desenvolvida com o pretexto de 

atribuir maior dialogicidade às aulas sem, contudo, resignificar a proposta 

educacional via reorientação curricular proposta pela ATF. Acerca disto, 

Delizoicov (2008) e Muenchen e Delizoicov (2014, p. 634) advertem para o 

cuidado que se deve ter em apenas utilizar “o primeiro momento pedagógico 

como pretexto para introduzir, no Segundo Momento, conteúdos 

tradicionalmente abordados sem um compromisso da problematização e da 

dialogicidade”. Desta forma, evitar-se-ia a descaracterização da proposta da 

ATF. 

Em suma, nesta subcategoria foi possível analisar o rol de conteúdos – 

que é elaborado pela coordenação/direção e entregue aos professores do CEMS 

para a elaboração do conteúdo programático – e os Momentos Pedagógicos 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011) enquanto Recursos 

Mediacionais. Além disto, foi possível analisar as compreensões dos professores 
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acerca dos Momentos Pedagógicos, na qual foram encontrados indicativos de 

que os professores compreenderam a dinâmica e a função tanto da 

Problematização Inicial quanto da Organização do Conhecimento. As falas de 

P3Ep5, P2Ep5, P1En e C4Ep6 evidenciam isto. Entretanto, destaca-se que não há 

indicativos de que os professores se apropriaram das ideias e dos conceitos que 

fundamentam a Aplicação do Conhecimento – Terceiro Momento Pedagógico. 

 

5.1.3 A dimensão coletiva da Atividade Educacional 

 

Esta subcategoria destina-se a analisar a compreensão dos professores 

acerca das relações sociais que perpassam o desenvolvimento da sua atividade 

com o coletivo. Neste sentido, procurou-se nas falas dos professores indicativos 

que apontassem para a compreensão sobre alguns aspectos dos elementos que 

perpassam o conjunto das relações sociais da Atividade Educacional dos 

professores – as Regras, a Comunidade e a Divisão Social do Trabalho. 

Esses elementos contornam uma das mais importantes contribuições da 

estrutura da atividade humana sistematizada por Engeström (1987). Ao analisar 

as Figuras 3 e 4, no Capítulo 2, é possível observar a inserção destes três 

elementos que Engeström propôs na estrutura sistematizada por Leontiev 

(1978). 

Considerando que as relações sociais são mecanismos difíceis de 

identificar, qualificar ou quantificar com precisão, a proposição de Engeström 

(1987) serve para melhor compreender o papel e a importância que elas 

possuem na mediação entre os elementos que compõem a estrutura triangular 

da atividade humana. 

Neste sentido, fez-se necessário analisar se os professores 

compreenderam a importância da dimensão social e coletiva para o 

desenvolvimento da Atividade Educacional proposta pela ATF. 

P1 e P4 sinalizaram que compreendiam o desenvolvimento de sua 

prática educativa relacionada às práticas do coletivo de professores – 

Comunidade – o qual é contornado por Regras que medeiam as relações sociais 

estabelecidas para o desenvolvimento da Atividade Educacional de cada um. 
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Esses indicativos começaram a aparecer quando P1 explicava a necessidade da 

aprovação da direção e da coordenação para que ele pudesse adotar e 

desenvolver a proposta da ATF no CEMS. 

 

[...] eu te falei que como é uma forma mais produtiva (...) vai 
surtir bem mais efeito, eu acredito que ela (a direção) pode 
abraçar a causa (a proposta). Mas a gente não pode chegar e 
dizer: Ah não, não vou querer mais trabalhar com esses 
conteúdos (do rol) e agora eu vou trabalhar com um Tema 
Gerador. Eu vou trabalhar dessa forma porque eu achei mais 
interessante! (P1En, grifo meu). 

 

P1 explicita que compreende que a ATF possui um diferencial frente à 

perspectiva de ensino adotada e desenvolvida atualmente no CEMS, que em 

muito se aproxima da Abordagem Conceitual. Entretanto, enfatiza a 

necessidade da aprovação ou apoio da direção para que desenvolva a proposta. 

O pensamento de P4 vai ao encontro e complementa as ideias de P1. 

 

Sim (...) nós somos uma equipe onde cada um tem que cumprir 
regras. Então claro que (...) a gente precisa da abertura da 
direção (...). Eu não posso tomar decisão dessa sozinha. Porque 
tudo que é feito lá (no CEMS), a gente faz em parceria, tudo a 
gente faz em parceria com a coordenadora. Tem que ter a 
aprovação dela, entendeu? Então a coordenadora pode estar 
levando pra direção para depois a gente colocar em prática. 
Então por isso que eu não posso dizer que eu gostei e vou fazer. 
Tenho que ter a permissão. (P4En, grifo meu) 

 

A noção de coletividade expressa por P4 denota o estabelecimento de 

uma parceria entre a direção, a coordenação e os professores. Este fato pode 

indicar a existência de um projeto político educacional que propõe orientações 

pedagógicas para o desenvolvimento de práticas educacionais coesas entre todo 

o coletivo de professores. P1 e P4 explicitaram que o conteúdo programático 

comumente é elaborado durante o planejamento das unidades, que geralmente 

ocorre uma semana antes de começar cada bimestre letivo. Segundo estes 

professores, o planejamento seguindo a perspectiva da ATF deve ser diferente 

do que atualmente é desenvolvido no colégio. 
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E eu acredito também que o planejamento não deveria ser 
individual, acho que deveria ser em conjunto. Talvez se eu 
tivesse feito essa pesquisa, esse planejamento sozinho eu não 
teria tantas ideias como quando é feito em conjunto. (...) Porque 
também é como eu estou falando: às vezes eu tenho uma forma 
de uma aula e você já tem uma outra metodologia, então é 
interessante que quando você compartilha, você tem outra 
visão de que forma você pode trabalhar. (P4En) 

 

Conforme analisado no item 4.1.1, via Episódio 2, e no item 4.1.2, por 

meio do Episódio 3, o planejamento é desenvolvido de forma que os 

professores, ainda que estejam agrupados por áreas de conhecimento, 

constroem o conteúdo programático individualmente. Neste sentido, P1 

explicita que desenvolver a etapa da Organização da programação curricular de 

forma coletiva seria inviável com todo o coletivo de professores da escola. 

 

Então o planejamento coletivo com todos os professores seria 
um sonho acontecer, pelo menos naquela escola. (...) É difícil. 
Eu não sei nem te responder se é possível. Mas se for os 
professores só de uma disciplina eu acho que é possível. Com a 
escola toda não, mas uma minoria, um grupo, seria possível 
(P1En). 

 

P1 e P4 sinalizam que a atual organização social e coletiva do CEMS 

possibilita a adoção e o desenvolvimento da Atividade Educacional proposta pela 

ATF, mas restringe essa possibilidade a inciativas desenvolvidas por meio de 

grupos menores de professores. Contudo, destaca-se que ao constatar que a 

Atividade Educacional dos professores é desenvolvida em conexão com a 

orientação pedagógica adotada pela coordenação do colégio e considerar que a 

direção do CEMS é aberta a outras propostas pedagógicas, é possível inferir a 

possibilidade de desenvolver processos formativos com a comunidade escolar 

do CEMS. Desta forma, tanto a direção quanto os professores, ao discutirem os 

aspectos referentes à ATF, conheceriam melhor as possíveis contribuições que a 

proposta apresenta e poderiam desenvolver a Atividade Educacional que é 

composta pelo processo de Investigação Temática. 
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5.2 A possibilidade/viabilidade de adoção da proposta da ATF 

 

Esta categoria emergiu da análise das falas de P1En e P4En ao sinalizarem 

para a possibilidade de adoção da ATF pelos professores do CEMS. Objetiva-se, 

portanto, analisar a compreensão dos professores acerca da possibilidade de 

adoção da proposta da ATF no contexto educacional ao qual estão inseridos. 

Constatou-se a significativa aceitação dos professores à ATF, 

principalmente no que se refere à proposição de desenvolver a Organização da 

programação curricular para realizar o planejamento coletivo das aulas, 

reorientar o currículo e conferir mais significado para os conteúdos que são 

abordados em sala de aula. As falas de P1 e P4 evidenciam isto. 

 

Então eu achei interessante assim, (mesmo) que não seja na área 
de ciências, a metodologia, a forma que a gente utilizou pra 
criar esse Tema Gerador, a gente pode criar também 
(desenvolver) em outras áreas. Então o ruim, foi o que eu falei 
pra você, foi por que foi no final (do ano letivo) e não deu pra 
colocar em prática. Mas eu acredito que até os outros colegas 
que também participaram do curso [...] vão colocar em prática, 
porque foi uma aula diferente, foi uma forma diferente de 
trabalhar os conteúdos em sala de aula. Então eu pretendo 
colocar (em prática) (P4En). 

 

A fala de P4 exemplifica a aceitação dos professores à ideia de reorientar 

sua Atividade Educacional e reestruturar suas aulas com base em Temas 

Geradores. P1 e P4 compreenderam e explicitaram que a adoção da ATF 

implica na reestruturação de todo o fazer pedagógico – desde o levantamento 

de problemas para a obtenção dos temas, passando pelo processo de 

planejamento das atividades didático-pedagógicas até o posterior 

desenvolvimento em sala de aula. Isto é, os professores compreenderam que a 

Atividade Educacional deles se inicia muito antes do planejamento. Contudo, isto 

não se mostra como um fator limitante para a adoção da proposta. Na visão de 

P1 este fato pode até ser compreendido como um diferencial da ATF para que 

os conteúdos tenham maior sentido para os alunos.  

 

O processo que a gente fez pra chegar até o tema e planejar as 
aulas dá mais trabalho, mas é o diferencial da proposta. É o que 
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faz os conteúdos serem mais atrativos e até as aulas também 
(...). Fica mais interessante. (...) Eu acho que com força de 
vontade não tem dificuldade. (P1En) 
 
[...] a gente poderia fazer isso (o planejamento das aulas) aí 
sempre e não acontecer de receber o conteúdo pronto, que é o 
que acontece. (P4En) 

 

Entretanto, P4 enfatizou que a mudança de orientação do currículo pode 

não ser aceita por todos os professores. 

 

Olhe bem, é claro que se a gente for colocar todo mundo 
(professores do CEMS) a gente sabe que nem todos os 
professores pensam da mesma forma. (Alguns podem pensar) 
Aquilo vai dar mais trabalho. Vamos trabalhar com aquilo que 
é mais prático. Isso por que nem todos (professores) tem aquele 
pensamento que te falei. Se a gente for pensar nos nossos 
alunos e for pensar na melhoria (da educação) a gente não vai 
pensar tanto em dificuldades e em (ter mais) trabalho. Mas 
infelizmente nem todos pensam assim. Porque se você for 
analisar, até para participar do curso, houve a resistência de 
pessoas que estavam na área (Ensino de ciências). Houve 
aquela dificuldade, nunca teve vontade, nunca teve a 
disposição (pra encontrar tempo) (P4En). 

 

Esta resistência pode ser compreendida como algo justificável, uma vez 

que a proposta da ATF consiste numa ruptura com a perspectiva curricular 

hegemônica no sistema atual de ensino brasileiro – a Abordagem Conceitual 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO 2011). 

Nesse sentido, considera-se que apesar de constatar a boa aceitação de P1 

e P4 à proposta da ATF, para P1 esta reorientação seria possível para uma ou 

duas unidades, servindo como uma inserção pontual da ATF por meio do que o 

professor chama de projeto. A reconstrução de toda a programação curricular 

do CEMS ou da disciplina seria inviável na visão de P1. O diálogo disposto 

abaixo – ocorrido por ocasião da entrevista – confirma esta ideia.  

Sujeito Fala 

C2 E se a gente fizesse o processo de Investigação Temática e obtivesse dois 
ou três temas geradores diferentes para trabalhar no ano inteiro em uma 
ou duas turmas. Você acha que seria possível? 

P1 É possível, mas a gente precisa escolher os temas que englobe os 
conteúdos. 
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C2 Englobe aqueles conteúdos que a direção sugere?  
 

P1 Isso, isso. Pelo menos englobe parte daqueles conteúdos. Porque trabalhar 
o ano inteiro fugindo daquele currículo não dá. Eu acho que não será 
aceito pela coordenação. 
 

C2 Você disse que não é aceito pelos professores ou pela direção?  
 

P1 Pela direção. 
 

C2 Mas você acha que é possível, então, reestruturar o currículo para pelo 
menos duas unidades?  
 

 
 
 
 

P1 

Com certeza! Agora eu acredito que a proposta tem que chegar como um 
projeto, porque eu mesmo não parei nenhuma unidade para trabalhar com 
um projeto, mas eu ouvia direto os professores falando que iam parar a 
unidade para trabalhar com um projeto. Então que essa proposta chegue, 
mas como um projeto e aí dá para implementar sim, em uma ou em duas 
unidades. Eu pararia uma unidade para trabalhar com essa proposta e 
com essa metodologia, até duas. 

 

Ao afirmar que a ATF poderia ser implementada em uma ou duas 

unidades em forma de projeto, P1 explicita que o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico, via Tema Gerador, aproxima-se do que Halmenschlager (2014) 

classifica como Reconstrução Curricular Contextual. Isto é, iniciativas que 

envolvam, em maior ou menor grau, alguns destes aspectos: 

 

[...] (i) um nível maior de articulação entre a abordagem de 
temas e mudanças no currículo, de forma que as discussões vão 
além de questões metodológicas; (ii) o tema parece configurar o 
eixo estruturador do programa escolar; (iii) as atividades 
desenvolvidas a partir do tema envolvem, de maneira geral, um 
bimestre ou trimestre, ou ainda, todo o ano letivo 
(HALMENSCHLAGER, 2014, p.157). 

 

Destaca-se que as atividades didático-pedagógicas construídas em 

parceria com os professores, presentes no Anexo A, possuem características do 

tipo (i), (ii) e (iii). Além disto, ao afirmar que pararia o bimestre letivo para 

desenvolver o “projeto” baseado na ATF, P1 sinaliza para a compreensão de 

que esta proposta não se configura enquanto potencialmente capaz de 

reestruturar todo o currículo de uma escola ou de um sistema educacional. Este 

fato é compreensível uma vez que os currículos escolares historicamente vêm 
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sendo criados a partir de um modelo tradicional de ensino, no qual as 

percepções culturais são desvalorizadas e os conteúdos carecem de atribuição 

de sentido pelos alunos (KRASILCHIK, 2010; ZANON; HAMES; SANGIOGO, 

2012). 

Compreende-se que realizar mudanças na orientação curricular não é 

algo simples de ser promovido sem que haja resistência ou que os professores 

não apresentem dificuldades, a exemplo das inciativas desenvolvidas e 

analisadas nos trabalhos de Lindemann et al. (2009), Torres et al. (2008), 

Giacomini (2014), Sousa et al. (2014) e Dermatini e Silva (2013). 

Enfatiza-se, portanto, a necessidade de promover outros cursos que 

deem continuidade ao processo formativo destes professores, explorando a 

amplitude que a ATF pode apresentar frente ao processo de construção de 

currículos que visem incluir os problemas e as questões contextuais no 

conteúdo escolar. Isto porque “ações continuadas de formação podem 

contribuir para reflexões e avanços das concepções, pois elas são determinantes 

para a concretização das mudanças nas concepções e práticas docentes” 

(ZANON; HAMES; ZANGIOGO, 2012, p. 31). Aliás, futuros processos 

formativos podem explorar a ideia de que o currículo é uma produção cultural 

enquanto produto de uma prática sociocultural e que, por isto mesmo, 

encontra-se num constante movimento de constante transformação. 

Em suma, considera-se que apesar de constatar a significativa aceitação 

dos professores à reorientação do currículo por meio de Temas Geradores, há 

indicativos de que a compreensão desta reorientação pode ser limitada ao 

desenvolvimento de projetos temáticos, que se aproxima do que 

Halmenschlager (2014) denomina de Inserções Pontuais. Destaca-se que o fato 

de P1 frisar possíveis problemas na adoção da proposta pelo coletivo de 

professores do CEMS, infere a necessidade da promoção de processos 

formativos que explorem o caráter histórico e evolutivo do currículo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nesta pesquisa, investigou-se a compreensão de professores acerca da 

proposta da Abordagem Temática Freireana, tendo como parâmetro alguns 

aspectos da Teoria da Atividade fundamentada em Leontiev e Engeström, 

como os elementos que compõem a estrutura da Atividade Educacional. Dentre 

os principais resultados, constatou-se que os professores compreenderam 

significativamente os conceitos que fundamentam teoricamente a ATF. 

Ao analisar alguns estudos que investigam iniciativas voltadas ao ensino 

de ciências balizados pela Abordagem Temática (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2011), constatou-se a necessidade de avaliar as possíveis 

contribuições de processos formativos à prática pedagógica de professores. Daí 

que, no capítulo 2, analisou-se algumas pesquisas na área do ensino de ciências 

pautadas no aporte teórico-metodológico da Teoria da Atividade. Verificou-se 

que tais pressupostos eram empregados, por pesquisadores na área de Ensino 

de Ciências, enquanto suporte analítico para compreender distintos aspectos 

que perpassam a Atividade Educacional desenvolvida em diferentes propostas 

(BIZERRA, 2009; RODRIGUES, 2013; NERY, 2014). Considerou-se, então, que a 

Teoria da Atividade poderia contribuir para analisar o processo de reorientação 

curricular proposto pela Abordagem Temática Freireana (DELIZOICOV, 1982; 

1991), uma vez que a estrutura sistematizada por Leontiev (1978) e revista por 

Engeström (1987) permite analisar as mudanças que a ATF sugere nos Motivos, 

no Objeto de Conhecimento e na Divisão Social do Trabalho dos professores. 

Utilizando o modelo da atividade em Leontiev (1978) e a estrutura 

triangular sistematizada por Engeström (1987), analisou-se, no capítulo 3, a 

Atividade Educacional proposta pela Abordagem Conceitual e pela ATF. Na 

Abordagem Conceitual – perspectiva curricular adotada na maioria das escolas 

brasileiras – a Atividade Educacional dos professores comumente consiste na 

transferência de conhecimento científico, sendo que o motivo que incita a 

Atividade dos professores relaciona-se ao acúmulo dos conhecimentos 

abordados. Daí que foi possível considerar que a Abordagem Conceitual em 

muito se aproxima da perspectiva educacional que Freire (1987) denomina de 

“educação bancária”. Isto é, o Objeto de Conhecimento e o Motivo que incita a 



 
 

 

154 

Atividade Educacional da Abordagem Conceitual coincidem com a perspectiva 

da “educação bancária” (FREIRE, 1987). 

Já na perspectiva curricular da Abordagem Temática Freireana, 

constatou-se que a Atividade Educacional se modifica, pois ela deixa de consistir 

na transferência de conhecimento científico e passa a ser pautada numa série de 

Ações que, quando coordenadas, compõem o que Delizoicov (1982; 1991) – 

baseado em Freire (1987) – denomina de Investigação Temática.  Concluiu-se 

que esta mudança é justamente o que configura a Reorientação da Atividade 

Educacional proposta pela ATF. 

As análises acerca desta Reorientação apontaram para a necessidade de 

um movimento contínuo entre a reestruturação do Conteúdo Programático e a 

reorientação da Prática Educativa dos professores. Isto é, propõe-se que os 

conceitos e os conteúdos sejam escolhidos de acordo com o processo de busca e 

obtenção de Temas Geradores e o seu desenvolvimento em sala de aula sejam 

pautados na dinâmica dos Momentos Pedagógicos, que potencializa a 

promoção do diálogo via processo de problematização.  

No processo de reorganização do currículo de ciências balizado por 

Temas Geradores, a ATF modifica o Objeto de Conhecimento e os Motivos 

correspondentes da Atividade Educacional e, por isto mesmo, acaba por 

introduzir um conjunto de novas modificações na estrutura da Atividade 

Educacional desenvolvida na perspectiva curricular da Abordagem Conceitual. 

Isto é, ao ser analisada sob a óptica da Teoria da Atividade, a ATF, por 

transformar principalmente o Objeto Cognoscente, infere uma série de mudanças 

nos outros elementos que compõem a estrutura da Atividade Educacional 

proposta pela Abordagem Conceitual. 

Com o intuito de explorar essas ideias no contexto educacional, 

promoveu-se um processo formativo com professores de ciências, exposto no 

capítulo 4, no qual explorou-se o processo de Reorientação da Atividade 

Educacional proposta pela ATF por meio do desenvolvimento das quatro 

primeiras etapas de Sousa et al. (2014), as quais foram estruturadas com base 

nas relações estabelecidas por Torres (2010) entre as etapas de Delizoicov (1982; 

1991) e os Momentos de Silva (2004). Além disto, utilizou-se dos elementos que 
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constituem a estrutura da Atividade Educacional da ATF, que foi elaborada com 

base na estrutura triangular da Teoria da Atividade sistematizada por 

Engeström (1987), para compor uma categoria analítica – A reorientação da 

Atividade Educacional dos professores – e analisar a compreensão de professores de 

ciências acerca de alguns pressupostos da ATF. 

Neste sentido, no capítulo 5, foram analisadas as ideias que os 

professores possuíam acerca dos elementos que compõem a estrutura da 

Atividade Educacional proposta pela ATF. Constatou-se, então, que eles 

compreenderam significativamente os conceitos correlatos a cada elemento. 

Quanto ao Objeto Cognoscente, constatou-se que os professores 

compreenderam que a natureza do Tema Gerador está relacionada ao contexto 

sociocultural dos educandos e é identificado pela constatação de um problema 

específico da comunidade. A respeito da diferença entre o Tema Gerador e os 

demais temas, os professores explicitaram a existência de um critério de seleção: 

o processo investigativo de busca que tem sua gênese em problemas 

vivenciados pelos educandos. Além disto, há indicativos de que os professores 

analisaram a proposta da ATF pela possibilidade de envolver os alunos no 

processo de ensino aprendizagem. Tal possibilidade foi atribuída às 

características problematizadora e dialógica da proposta. 

No que se refere aos Recursos Mediacionais que medeiam a Atividade 

Educacional, verificou-se que a proposta da ATF sugere a utilização dos 

Momentos Pedagógicos. Ao analisar a compreensão dos professores acerca 

deste recurso, constatou-se que eles compreenderam significativamente a 

dinâmica e a função tanto da Problematização Inicial quanto da Organização do 

Conhecimento. Contudo, não há indicativos de que os professores 

compreenderam os conceitos que fundamentam a Aplicação do Conhecimento 

– terceiro momento pedagógico. 

Quanto à dimensão coletiva da Atividade Educacional, que abarca alguns 

aspectos das Regras, da Comunidade e da Divisão Social do Trabalho, os professores 

indicaram que a organização social do CEMS favorece a adoção e o 

desenvolvimento da ATF, desde que seja efetivada por grupos menores. Os 

professores advogam a favor desta ideia por compreenderem que muitas 
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dificuldades surgiriam se toda a comunidade de professores adotassem a ATF. 

Por entender que realizar mudanças na orientação curricular não é algo tão 

simples de ser promovido sem que haja resistência ou que os professores não 

apresentem dificuldades, a exemplo das constatações de Lindemann et al. 

(2009), Torres et al. (2008), Giacomini (2014), Sousa et al (2014), Dermatini e 

Silva (2013), defende-se que este fato deve ser analisado como um obstáculo 

passível de solução. Daí que os próprios professores enfatizaram a necessidade 

de desenvolver outros processos formativos a fim de discutir tanto as 

possibilidades e contribuições quanto os limites que devem ser enfrentados pela 

comunidade escolar, caso queiram adotar a ATF. 

Constata-se, portanto, que os professores compreenderam os conceitos 

teóricos que fundamentam os elementos que compõe a estrutura da Atividade 

Educacional da ATF. Aliado a isto, entende-se que por terem efetivado as quatro 

primeiras etapas do processo investigativo de obtenção e desenvolvimento de 

Temas Geradores – dinâmica que se configura como a própria Atividade 

Educacional da ATF – os professores tornaram-se aptos a desenvolver as 

atividades didático-pedagógicas, que foram elaboradas no curso (ver Anexo A), 

em sala de aula. Contudo, salienta-se a necessidade do desenvolvimento 

simultâneo de outros processos formativos que auxiliem os professores na 

reflexão acerca das contribuições e dos fatores limitantes que podem aparecer. 

Neste sentido, sinaliza-se para a necessidade de outros trabalhos que 

analisem a compreensão que os professores possuem acerca da ATF durante o 

desenvolvimento das aulas. A ideia consiste em analisar e verificar se houve 

mudança na compreensão dos professores durante todo o desenvolvimento do 

processo formativo que se dará simultaneamente ao desenvolvimento das 

aulas. É importante analisar como essas compreensões foram se (re)fazendo e o 

valor que os professores foram atribuindo à ATF ao longo do processo 

formativo. 

Outra possibilidade seria desenvolver articulações teóricas e 

epistemológicas entre a Teoria da Atividade e a Abordagem Temática 

Freireana, de modo que algumas aproximações sejam ampliadas com o intuito 

de subsidiar as análises dos valores que os professores atribuem à ATF e a 
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influência destes valores no processo de Reorientação da Atividade Educacional 

dos professores.  
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APÊNDICE A 

UNIDADE I 

FONTES DE CONTAMINAÇÃO 

 

Planejamento coletivo das atividades didático-pedagógicas baseadas no Tema Gerador “O 
perigo do rio Água Preta em Pau Brasil – BA”. 

 
 
 
 
 
 
 

Aula I 

Fala: “Eu quase não venho nesse rio pra olhar, porque me dói o 
coração. É uma situação que a gente se sente impotente”. 
Problematização Inicial: 

 
Vocês reconhecem essas imagens? Que rio é esse? 

Vocês já ouviram alguma história do rio Água Preta? Como ele era 
antigamente? 
Em que situação o rio se encontra atualmente?  
Quais ações humanas contribuíram para o rio ficar dessa forma? 
 

Organização do Conhecimento: Aspectos históricos e culturais do 
rio Água Preta. 
Aplicação do Conhecimento:  
Os grupos utilizarão os resultados das entrevistas e os dados 
abordados no texto para elaborar, por escolha própria, uma 
paródia, poesia, história em quadrinhos ou um cordel. 

 
 
 
 
 
 
 

Aula II 

Fala: “O rio aqui tem muita contaminação [...]”. 
Problematização Inicial: 
 

Como podemos identificar se o rio está poluído?  
Quais tipos de lixo podem ser encontrados no rio Água Preta?  
Você acha que ao tomar banho no rio, dar banho em animais como 
cavalo, cachorro pode contaminar o rio? 
E ao lavar o carro ou moto, utensílios domésticos também 
contribuem para deixar o rio mais poluído? 
 

Organização do Conhecimento: Contaminação orgânica e química 
do rio Água Preta. 
Aplicação do Conhecimento: 
 

“Show do Conhecimento” (jogo de perguntas e respostas entre os 
grupos de alunos). 
OBS: Serão reconsideradas algumas questões da Problematização 
Inicial 

 Fala: “De lá pra cá não vem [esgoto] não”. 
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Aula III 

Problematização Inicial: 
 

(Imagens de pessoas utilizando a água do rio Água Preta) 

Você acha aquela água limpa pra ser utilizada? 
Vocês acham que essas pessoas estão correndo algum risco 
utilizando a água do rio Água Preta?  
Quais as possíveis doenças que podemos adquirir através dela? 

Organização do Conhecimento: Microrganismos patogênicos 

Aplicação do Conhecimento:  
 
Retomada da Problematização Inicial 
Há algum problema de utilizar a água do rio próximo a um local 
em que o esgoto é despejado? Por quê? 
 
Preenchimento da Cruzadinha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula IV 

Fala: “Deus me livre comer peixe desse rio, vem contaminado. Não 
é possível que uma doença contagiosa não venha no peixe.” 
Problematização Inicial: 
 

Vocês conhecem alguém que come ou já comeu peixes do rio Água 
Preta? 
Esses peixes podem causam algum mal à saúde? Por quê? 

Organização do Conhecimento: Contaminação dos peixes 

Aplicação do Conhecimento: 
 
Retomada da Problematização Inicial 
Existe algum problema em comer peixes do rio Água Preta?  
Redija um texto dissertativo-argumentativo ou narrativo 
respondendo a essa questão. Nele é preciso que esteja presente o 
que você compreendeu dos conteúdos abordados.  
 
O texto será elaborado em três ou quatro grupos e um aluno de 
cada equipe fará a apresentação do texto na próxima aula. 

 

 

UNIDADE II 

IMPLICAÇÕES DO USO DA ÁGUA CONTAMINADA PARA A SAÚDE 

 
 
 

Fala: “A maioria dos peixes tem verme”. 

Problematização Inicial: Vocês acham que os peixes do rio Água 
Preta podem transmitir algumas vermes? De que maneira?  
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Aula V Organização do Conhecimento: Verminoses (Tipos de vermes; 
ciclo de vida; formas de contágio; tipos de doenças). 
 
Palestra com duas ex-alunas do CEMS: 
1 – Estudante de Enfermagem 
2 – Nutricionista 

Aplicação do Conhecimento: Retomada da problematização inicial 
e confecção de cartazes. 

 
 
Aula VI 

 

Fala: “Bom, contaminação do rio pega de várias maneiras”. 

Problematização Inicial: Você já ouviu alguém falando que já teve 
alguma doença causada por bactéria do rio Água Preta? 
Você conhece o local nessa foto? Será que neste lugar há algum 
perigo de o sermos contaminados e ficarmos doentes? O que causa 
essas doenças? 

Organização do Conhecimento: Bactérias (nocivas e não nocivas; 
bactérias decompositoras). 

Aplicação do Conhecimento: Retomar a problematização inicial e 
solicitar pesquisa sobre bactérias benéficas. 

 

UNIDADE III 

QUALIDADE DA ÁGUA 

Aula VII Fala: “O esgoto só passa beirando aí no outro lado (...)”; “Aí a água 
é limpa, água bem corrente”. 

Problematização Inicial: Vocês acham que as bocas de lobo só 
contaminam o rio na margem em que o esgoto é despejado? Por 
quê? A água que se encontra na outra margem do rio estaria 
“limpa”? Por quê? 

Organização do Conhecimento: Misturas  
Aplicação do Conhecimento: 
 

 O esgoto despejado em uma margem do rio contamina a 
água corrente que se encontra na margem oposta? 

Com base nos observações feitas, pedir que os grupos formados 
durante a atividade II a discutam e escrevam um texto 
respondendo as questões sobre a qualidade da água próxima à área 
em que o esgoto é despejado e como eles podem avaliar se a água 
do rio na outra margem está poluída. As questões da 
problematização inicial podem ser retomadas. 

 
 

Fala: “(...)  foi feito uma pesquisa da água, (...)  fizeram um teste a 
água não era 100% limpa”. 
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Aula VIII Problematização Inicial: Apresentando imagens do rio Água Preta, 
questionar aos estudantes: 
A água do rio Água Preta é limpa? Ela é boa para consumo? 
Ela é diferente da água que você bebe em casa? Por quê?  
Como saber se determinada água é própria para consumo? 

Organização do Conhecimento: Parâmetros de análise da água 

Aplicação do Conhecimento: Retomar a problematização inicial 
acrescida de perguntas como: A partir dessa discussão você entende 
que a água do rio Água Preta é boa o consumo? Solicitar redação dos 
alunos respondendo as questões abordadas. 

 
 

Aula IX 
 

Fala: “(...)  foi feito uma pesquisa da água, (...)  fizeram um teste a 
água não era 100% limpa”. 

Problematização Inicial: São em todos os lugares que a água do rio 
Água Preta é suja? Tem alguns pontos que ela é própria para o 
consumo? Vocês conhecem este lugar? A água deste lugar é 
captada e utilizada para molhar a plantação e dar água ao gado. 
Mas e se você fosse um morador e não tivesse a água tratada da 
EMBASA, como você faria para deixar essa água “limpa” (própria 
para o consumo”)? 

Organização do Conhecimento: Processo de desinfecção da água 

Aplicação do Conhecimento: Se você fosse um morador que 
precisasse utilizar aquela água mostrada no início da aula, qual tipo 
de tratamento você faria? Descreva o procedimento e justifique sua 
resposta. 

 
 

Aula X 

Fala: “(...)  foi feito uma pesquisa da água, (...)  fizeram um teste a 
água não era 100% limpa”. 

Problematização Inicial: Como é feito o tratamento da água que 
chega até a sua casa? Ela é própria para o consumo?  O que garante 
isso? 

Organização do Conhecimento: Estação de Tratamento da Água – 
ETA 

Aplicação do Conhecimento: Solicitar que os alunos façam um 
(texto) com suas impressões sobre a ETA municipal, sobre as etapas 
que ela possui e se o tratamento está adequado ou deveria ser feito 
de alguma outra forma. Esse texto pode ser desenvolvido em 
grupos (caso o professor queira). 

 
 
 

 
 

Aula XI 

Fala: “Eu tô vendo o Rio Água Preta morrendo e não posso fazer 
nada...” 

Problematização Inicial: 

Qual é a atual situação do rio Água Preta atualmente? 
Quais são os fatores que influenciam na sua degradação? 
É possível fazer alguma coisa para minimizar ou solucionar esse 
problema? 
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Organização do Conhecimento: Medidas para minimizar e/ou 
solucionar o problema:  
Iniciativas Pontuais 
Iniciativas do Poder Público – Construção da Estação de 
Tratamento de Esgoto – ETE 
 
Palestra com um ex-aluno, hoje Engenheiro Civil do município que 
está à frente do processo de elaboração do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 
Aplicação do Conhecimento: 
 
Apresentação teatral organizada pelos alunos entre as aulas I e II. 
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Relação dos conteúdos abordados por aula 

Relação AULA – CONTEÙDO 

 
Aula I 

 

 

Aspectos históricos do rio 

 
Aula II 

 

 
Contaminação orgânica e química do 

rio Água Preta 
 

Aula III 
 

 
Microrganismos patogênicos 

 
Aula IV 

 

 
Contaminação dos peixes 

 
Aula V 

 

 
Verminoses 

 
Aula VI 

 

 
Bactérias 

 
Aula VII 

 

 

Misturas  

 
Aula VIII 

 

 
Parâmetros de análise da água 

 
Aula IX 

 

 
Processo de desinfecção da água para 

o consumo humano 
 

 
Aula X 

 

 
Estação de Tratamento da Água – 

ETA 
 

Aula XI 
 

 
Estação de Tratamento do Esgoto – 

ETE 
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JUSTIFICATIVA: 

Considerando que o Rio Água Preta é uma das mais importantes fontes 
de recursos hídricos dentro do município de Pau Brasil e que sua conservação 
depende da atitude consciente de seus munícipes, a comunidade escolar precisa 
conhecer e refletir sobre os riscos que o consumo da água contaminada deste rio 
traz para a saúde daqueles que a utilizam em suas atividades diárias, visto que 
são fatores visíveis na comunidade local. 

 

OBJETIVOS GERAIS:  

 Despertar na comunidade escolar a conscientização e reflexão sobre as 
consequências da utilização da água do Rio Água Preta para a saúde da 
população; 

 Tornar oportuno a reflexão sobre os impactos ambientais da 
contaminação dos recursos hídricos do município.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PERIGO DO RIO ÁGUA PRETA EM PAU BRASIL – BA! 

 

UNIDADE I – FONTES DE CONTAMINAÇÃO: 

Nesta unidade são propostas atividades que abordem a situação atual de 

degradação do rio Água Preta de modo que as diversas fontes de contaminação 

sejam analisadas e contempladas. O objetivo dessas atividades consiste na 

promoção do reconhecimento do problema da poluição do rio, suas causas e 

possíveis consequências. 
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AULA I 

 

FALA: “Eu quase não venho nesse rio pra olhar, porque me dói o coração o coração. É 

uma situação que a gente se sente impotente”. 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

 

Vocês reconhecem essas imagens? Que rio é esse? 

Vocês já ouviram alguma história do rio Água Preta? Como ele era 
antigamente? 
Em que situação o rio se encontra atualmente?  

Quais ações humanas contribuíram para o rio ficar dessa forma? 
 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Fazer leitura compartilhada do texto em aula. 

 

O rio Água Preta: ambiente de belezas naturais 

Na fundação de Santa Rosa, nome dado para a cidade de Pau Brasil 

antes de sua emancipação política, os moradores tinham como lazer o rio Água 

Preta e outras fontes que existiam na cidade. Este lugar possuía muitas riquezas 

naturais como minérios, pedras, areia, terra de barranco, em suas proximidades 

retirava-se argila para produzir tijolos, potes de água, telhas etc. 

Nas suas margens existiam árvores frutíferas em abundância onde os 

banhistas se deliciavam com as frutas do ingazeiro, jenipapeiro, mangueira, 

cajazeira, jaqueira, etc. Em dias chuvosos os moradores tremiam de medo 

devido à água que chegava às casas daqueles que moravam próximo ao rio. 

Esse fato ocorre até os dias atuais. 
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O nosso rio era tão limpo que dava para beber água, cozinhar e tomar 

banho. Servia também como fonte econômica para as lavadeiras e os 

pescadores, onde pescavam algumas espécies como tilápia, beré, traíra, acari, 

gaje etc. Os caçadores desfrutavam da caça de pacas, tatu. 

Com o passar do tempo, o rio foi perdendo sua beleza e sua 

importância. Suas águas foram ficando sujas, poluídas, contaminadas. A 

contaminação das águas do rio Água Preta é feita de várias formas: algumas 

pessoas jogam lixo no rio sujando as águas e suas margens, algumas mulheres 

lavam roupas e pratos poluindo o rio por causa do sabão e de outros produtos, 

os lava-jatos que despejam todos os produtos que usam para lavar os carros e as 

motos; o matadouro que jogam os restos do gado no rio e o esgoto de toda a 

cidade que é lançado diretamente no leito do rio sem tratamento nenhum. 

O Água Preta foi perdendo sua formosura e muitos moradores de Pau 

Brasil nem percebem o estado lastimável que o rio se encontra. Poluído, feio, 

não serve mais para o lazer como servia antes, sem muitas riquezas naturais, o 

rio Água Preta não é mais considerado como um rio importante para os 

moradores. 
FONTE: Prof.ª Solineide e Prof. Jucelino 

 

Atividade de Organização 

A sala será dividida em grupos que discutirão os principais problemas 

que o rio Água Preta possui atualmente. Na tentativa de responder algumas 

perguntas feitas na problematização inicial, os grupos irão elaborar um roteiro 

para entrevistar alguns moradores antigos da comunidade. 

O professor deve orientar os alunos para escolherem entrevistar 

moradores que tenham tido alguma vivência com o rio Água Preta e que 

conheçam a situação atual do rio. Além disto, o professor deve enfatizar que a 

entrevista pode ser gravada pelos alunos (com câmeras simples de seus 

celulares) ou as respostas dos moradores podem ser anotadas em seus 

cadernos. 

As seguintes orientações podem ser feitas para ajudar os alunos na 

elaboração do roteiro da entrevista: 

1. Nome completo 

2. Idade 

3. Profissão 

4. Quando tempo faz que você mora em Pau Brasil? 
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5. Como você utilizava a água do Rio Água preta? 

6. A comunidade utilizava o rio para quais outros fins? 

7. Quais foram os primeiros sinais de poluição que você se lembra? 

8. Quais são as melhores lembranças que você se lembra sobre o rio? 

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Cada grupo deverá entregar um texto com os principais resultados da 

entrevista. Estes resultados servirão para que eles elaborem ou uma paródia, 

uma poesia, uma história em quadrinhos ou um cordel. 

 

AULA II 

FALA: “O rio aqui tem muita contaminação”. 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

Como podemos identificar se o rio está poluído?  
Quais tipos de lixo podem ser encontrados no rio Água Preta?  

Você acha que ao tomar banho no rio, dar banho em animais como cavalo, 
cachorro pode contaminar o rio? 
E ao lavar o carro ou moto, utensílios domésticos também contribuem para 
deixar o rio mais poluído? 
 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Fazer a leitura coletiva e discutir os principais aspectos do texto. 

 

PRINCIPAIS CONTAMINANTES DA ÁGUA 
 

A contaminação da água dá-se pela introdução de microrganismos, substâncias 
químicas e/ou resíduos no meio ambiente numa concentração superior para 
desequilibrar as características desse meio. 

A água poluída quando as suas características e qualidades se deparam 
alteradas, prejudicando tudo o que dela depende: animais, plantas e solo. O que causa 
a poluição da água está na origem dos poluentes, pois estes são resíduos gerados nas 
mais variadas atividades humanas que causam um impacto ambiental negativo. Desses 
poluentes os mais importantes são os agentes infecciosos, matéria orgânica, produtos 
químicos orgânicos e inorgânicos, nutrientes vegetais, materiais radioativos e etc. 
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Principais poluentes da água 
 
- Resíduos e detritos - o lixo sólido na água impossibilita a entrada de luz, causando a 
morte nas plantas aquáticas. Assim, o oxigénio dissolvido na água irá diminuir, o que 
pode comprometer a sobrevivência dos outros seres vivos; 
  
- Produtos químicos - como ácidos, adubos, pesticidas e detergentes, são lançados na 
água, provocando a sua poluição. Os acidentes com petroleiros ou a limpeza dos seus 
tanques deitam ao mar grandes quantidades de petróleo, o que dá origem às chamadas 
marés negras. Como resultado, as praias ficam poluídas e morrem muitos peixes e 
aves; 
 
- Matéria orgânica - é formada pelos detritos que constituem os esgotos de habitações, 
de criação de gado e também de algumas indústrias: lacticínios, azeite, têxteis e papel. 
A decomposição desta matéria orgânica em excesso esgota o oxigénio dissolvido na 
água, causando a morte dos seres vivos aquáticos; 
 
- Aquecimento das águas - as águas usadas para refrigeração nas indústrias saem 
aquecidas para o exterior. Este desequilíbrio na temperatura pode provocar a morte de 
alguns seres vivos e o desenvolvimento exagerado de outros. 

 

Causas da poluição da água (poluentes) 

Texto adaptado de: http://biologia-poluicaodaagua.blogspot.com.br/p/principais-contaminantes-da-

agua_22.html 

http://4.bp.blogspot.com/_Nl2T5j8UpvE/S9NNVEaO1dI/AAAAAAAAADs/8RbxJEKoRR8/s1600/ytyrty.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Nl2T5j8UpvE/S9NNVEaO1dI/AAAAAAAAADs/8RbxJEKoRR8/s1600/ytyrty.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Nl2T5j8UpvE/S9NNVEaO1dI/AAAAAAAAADs/8RbxJEKoRR8/s1600/ytyrty.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Nl2T5j8UpvE/S9NNVEaO1dI/AAAAAAAAADs/8RbxJEKoRR8/s1600/ytyrty.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Nl2T5j8UpvE/S9NNVEaO1dI/AAAAAAAAADs/8RbxJEKoRR8/s1600/ytyrty.jpg
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APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

“Show do Conhecimento” (jogo de perguntas e respostas entre grupos de 

alunos). 

OBS: As perguntas elaboradas para a o jogo versam sobre as informações 

abordadas no texto. Serão reconsideradas algumas questões da Problematização 

Inicial 

 

AULA III 

FALA: “De lá pra cá não vem (esgoto) não”. 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

 
Você acha aquela água limpa pra ser utilizada? 
Vocês acham que essas pessoas estão correndo algum risco utilizando a água do 
rio Água Preta?  
Quais as possíveis doenças que podemos adquirir através dela? 
 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Fazer a leitura do texto abaixo. Solicitar que cada aluno leia um parágrafo em 

voz alta e ir interpretando junto com eles ao término de cada parágrafo. 

Os microrganismos patogênicos 

Os Microrganismos possuem uma forma de vida que não pode ser visualizada 

sem auxílio de um microscópio. Estes seres diminutos podem ser encontrados no ar, no 

solo, na água e, inclusive, no homem. 

Com relação ao seu contato com o homem, este pode ocorrer de forma 

positiva e indispensável à vida (bactérias nitrificantes) ou bastante negativa, neste caso, 

o efeito é prejudicial à saúde e, até mesmo, à vida do homem. Se dá pelo contato com 

microrganismos patogênicos (causadores de doenças). Entre os contaminantes 

biológicos podem-se citar organismos patogênicos como: bactérias, vírus, protozoários 
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e helmintos. Esses contaminantes utilizam a água como veículo, que quando ingerida, 

causam danos ao organismo do animal. Agentes de muitas doenças podem ser 

veiculados pela água como por exemplo: carbúnculo, leptospirose, brucelose, 

tuberculose, febre aftosa, hepatites virais, síndrome diarreica aguda e outras (Figura 1). 

 

 

Os patógenos que se desenvolvem na água merecem considerável atenção. Eles 

podem causar desordens gastrointestinais, infecções em órgãos respiratórios, pele, 

ouvido, olhos e trato urinário. Exposição a patógenos oportunistas em ambiente ao ar 

livre pode ocorrer através de inalação através de spray dos efluentes de esgotos e 

também com o contato corporal com água contaminada para consumo ou para 

irrigação. Podem ser também transmitidos por contato direto com os animais ou com 

suas fezes, de uma pessoa para outra, e através de fontes de água para consumo, como 

poços e mananciais. 

A leptospirose, por exemplo, é uma doença que acomete principalmente 

roedores e outros animais silvestres, porém afeta também o homem e diversos animais 

domésticos, tendo como principal meio de propagação a urina dos animais 

contaminados, que em contato com o meio (exemplo: água e alimentos) irá contaminar 

outros animais. A leptospirose pode sobreviver no ambiente até semanas ou meses, 

dependendo das condições do ambiente. Porém, são bactérias sensíveis aos 

desinfetantes e a exposição de luz solar direta, sendo rapidamente mortos pelo 

hipoclorito de sódio, presentes na água sanitária. 
FONTE: Prof.ª Elicassea E Prof.ª Érica 

 

 
Doenças recorrentes em Pau 

Brasil 

Síndrome diarreica aguda 

Esquistossomose 

Hepatite Viral A 

Leptospirose 

Leishmaniose Tegumentar 
Americana 

Ascaris Lumbricoides 

Tuberculose 

Coqueluche 

Maiores agentes infecciosos encontrados em 
água contaminada em todo o mundo. 

Algumas doenças notificadas modo surto 
pela Vigilância Epidemiológica do município 
de Pau Brasil  
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Atividade de organização 

Um experimento com um microscópio caseiro feito com um laser poderá ser 

realizada para demonstrar e comprovar a existência de alguns microrganismos 

na água poluída do Água Preta. 

Experimento disponível em: 

http://www.manualdomundo.com.br/2011/11/microscopio-caseiro-com-

laser-experiencia-de-fisica-e-biologia/ 

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Retomada da Problematização Inicial: Há algum problema de utilizar a água do 

rio próximo a um local em que o esgoto é despejado? Por quê? 

Responda a atividade preenchendo a cruzadinha: 

1- Qual o aparelho utilizado para visualizar os microrganismos? 
Microscópio 

 
2- Escreva o nome de um organismo patogênico, que seja um contaminante 
biológico:  
Protozoários 

 
3- Escreva o nome de um organismo patogênico, que seja um contaminante 
biológico: 
Bactérias 

 
4- Quais os tipos de desordens os protozoários desenvolvidos na água podem 
causar?  
Gastrointestinal 

 
5- Qual é o tipo de doença causada principalmente por roedores e outros 
animais silvestres?  
Leptospirose  

 
6- Qual o meio de propagação da leptospirose presente nos animais 
contaminados? 
Urina 

 
7- Cite o nome de uma doença veiculada pela água contaminada: 
Tuberculose 

 

http://www.manualdomundo.com.br/2011/11/microscopio-caseiro-com-laser-experiencia-de-fisica-e-biologia/
http://www.manualdomundo.com.br/2011/11/microscopio-caseiro-com-laser-experiencia-de-fisica-e-biologia/
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AULA IV 

FALA: “Deus me livre comer peixe desse rio, vem contaminado. Não é possível que 

uma doença contagiosa não venha no peixe.” 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

Vocês conhecem alguém que come ou já comeu peixes do rio Água Preta? 
Esses peixes podem causar algum mal à saúde? 
 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Neste momento o professor entregará aos alunos uma folha para que 

anotem as informações mais importantes do vídeo que será apresentado. O 

vídeo abordará a questão da contaminação dos peixes que vivem em águas 

poluídas e se o consumo destes peixes pode causar algum dano à saúde 

humana. 

Após a análise do vídeo, o professor pode pedir que os alunos escrevam 

as informações do vídeo. À escolha do professor, os alunos também podem ser 

estimulados a redigir perguntas sobre as informações que não compreenderam 

 

7 

FONTE: Cruzadinha elaborada pelos professores 
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bem. Essas perguntas serão utilizadas na Aplicação do Conhecimento para 

discutir as compreensões dos alunos sobre o vídeo. 

Vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=Yigv33U5aL0 

Uma vez que os alunos já escreveram suas compreensões sobre as 

informações dispostas no vídeo, o professor pode dividir a sala em grupos. 

Cada grupo discutirá internamente o que entendeu do vídeo. 

Este momento servirá para que cada componente do grupo apresente 

seus escritos e suas perguntas. Após a leitura de todos os integrantes, cada 

equipe fará um resumo acerca da compreensão do grupo. Os grupos também 

serão orientados a redigir uma ou duas questões. 

Feito isto, um representante de cada grupo irá ler seu texto em voz alta. A fim 

de promover o debate de ideias entre os grupos, após a leitura de cada texto o 

componente fará uma pergunta para algum outro grupo. Caso o grupo 

questionado não consiga responder a pergunta, o professor poderá anotar a 

questão na lousa para que a classe tente responder após a leitura dos demais 

textos. 

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Após o debate das equipes por meio da leitura dos textos de cada grupo 

e das perguntas, os alunos podem ser instigados a tentar responder novamente 

as questões da problematização inicial. 

O professor poderá pedir que os alunos (individualmente) façam uma 

pesquisa com seus pais e com algum morador da cidade que já tenha comido 

peixe do rio Água Preta. A pesquisa deverá ser entregue na aula seguinte e 

servirá para que os alunos tenham uma noção das ideias que os pais e os 

moradores possuem acerca do consumo de peixes de águas contaminadas. 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA A PESQUISA DOS ALUNOS 

Você já comeu peixes do rio Água Preta ou de algum rio que estava contaminado? 

Você acha que é saudável comer peixes de rios poluídos? 

Esses peixes podem causar algum mal à saúde? De que forma? 

Será que eles podem transmitir algum tipo de verminose? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Yigv33U5aL0
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Obs.: Considera-se importante que na aula seguinte esta pesquisa seja 

explorada de alguma forma. O professor pode aleatoriamente sortear um ou 

dois alunos para expor sua pesquisa e fazerem suas considerações. Logo após 

o professor pode fazer uma breve discussão sobre a visão dos alunos e dos 

pais. 

 

 

 

 

 

 

AULA V 

FALA: “A maioria dos peixes daqui (do rio Água Preta) tem vermes.” 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

Alguns alunos serão escolhidos para ler suas pesquisas e o professor 

deverá ficar atento para o relato das ideias dos pais e dos moradores sobre a 

questão da contaminação e da transmissão de vermes por meio do consumo 

desses peixes. 

Talvez alguma fala dos pais e moradores sinalizem para a ideia de que 

os peixes podem transmitir algum tipo de doença ou de verminose. Daí que o 

professor pode realizar alguns questionamentos: 

Vocês acham que os peixes do rio Água Preta podem transmitir 

algumas vermes? De que maneira? 

A depender das ideias que os alunos expressem, tanto da pesquisa 

quanto da discussão, o professor poderá inserir novos questionamentos. É 

importante que essas questões sejam anotadas na lousa. 

 

 

UNIDADE II – IMPLICAÇÕES DO USO DA ÁGUA CONTAMINADA PARA A 

SAÚDE: As atividades propostas nesta unidade tem o objetivo de abordar questões 

relacionadas aos efeitos nocivos que a poluição do rio apresenta à saúde humana. O objetivo 

consiste em trabalhar os conteúdos relacionados aos problemas de saúde causados pela 

poluição do rio de modo que as razões de ser destes problemas sejam sempre consideradas. 

Isto é, para além de abordar os possíveis problemas de saúde que a poluição do rio pode 

causar, pretende-se sempre relacionar estas doenças à poluição do rio causada principalmente 

pelo homem. 
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ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Palestra sobre tipos de vermes; ciclos de vida; formas de contágio e os 

principais tipos de doenças. 

As palestrantes são duas ex-alunas do CEMS. 

1- Estudante de Enfermagem 

2- Nutricionista 

Atividade de Organização: Os palestrantes ou o próprio professor pode 

explorar um vídeo com o relato de uma moradora que encontrou vermes em 

um peixe. A intenção é discutir com os alunos, quais medidas devem ser 

adotadas para que o contágio seja evitado. 

Vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=JlxrCLtRFXw 

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Retomada das questões realizadas na problematização inicial. 

Confecção de cartazes com os principais tipos de vermes que podem ser 

contraídos por meio da água poluída do rio Água Preta e as principais formas 

de evitar o contágio. A dinâmica de organização (em grupos, em duplas, trios e 

etc.) fica a critério do professor. 

 

AULA VI 

FALA: “Bom, contaminação do rio (a gente) pega de várias formas.”  

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

Você já ouviu alguém falando que já teve alguma doença causada por 

bactéria do rio Água Preta? 

Você conhece o local nessa foto? Será que neste lugar há algum perigo de 

o sermos contaminados e ficarmos doentes? O que causa essas doenças?  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JlxrCLtRFXw
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ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Após questionar os alunos, o professor pode abordar o texto. À escolha do 

professor, pode-se realizar a leitura compartilhada do texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACTÉRIAS 
 
As bactérias são os seres vivos muito simples e de menor tamanho podendo ser 

conhecidas também como micróbios. As bactérias são MICRORGANISMOS que podem até 
causar doenças. São abundantes no ar, no solo e na água e na sua maioria inofensivas para o 
ser humano, sendo algumas até BENÉFICAS. 

As bactérias podem proliferar onde não há oxigênio, ou seja, nas camadas profundas 
dos tecidos ou nas feridas e causar infecções. As infecções são causadas quando as bactérias 
produzem toxinas, que são nocivas para as células humanas. Se estas estiverem presentes em 
número suficiente e a pessoa a ser afetada não dispuser de uma imunização contra elas, o 
resultado é a doença. 

As bactérias podem penetrar no corpo humano, através dos pulmões, por meio da 
inalação de partículas expulsas pela respiração, tosse ou espirros de uma pessoa infectada. As 
bactérias também podem estar presentes nos alimentos desde o local de produção das 
matérias primas ou transportadas até eles por moscas ou mãos contaminadas. 

Algumas vezes as infecções são bastante graves e podem até causar a morte. Um 
exemplo de infecção que pode ser grave é a causada pela Escherichia coli. Esta bactéria causa 
infecção do trato urinário, infecção do sangue, diarreia e falência dos rins. Algumas delas são 
ultra resistentes. 
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APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Após a leitura do texto, o professor pode retomar a Problematização 

Inicial e pedir que os alunos façam uma pesquisa sobre as bactérias e escrevam 

no caderno as respostas da tirinha acima. 

 

 

 

 

 

AULA VII 

FALA: “O esgoto só passa beirando aí no outro lado (...)”;  “Aí a água é limpa, bem 

corrente”. 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

Vocês acham que as bocas de lobo só contaminam o rio na margem em que o 

esgoto é despejado? Por quê? A água que se encontra na outra margem do rio 

estaria “limpa”? Por quê? 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Realizar uma atividade para problematizar a compreensão dos alunos e suscitar 

o debate entre as equipes que serão formadas durante o item II.  

UNIDADE III – QUALIDADE DA ÁGUA: Para esta unidade, propõem-se atividades que 

abordem diversos aspectos relacionados à qualidade, ao tratamento e aos tipos de água. O que 

se pretende é que os alunos tornem-se capazes de utilizar os conceitos abordados para 

compreender os critérios utilizados para caracterizar determinados tipos de agua em poluída 

ou potável. Além disto, objetiva-se despertar a conscientização crítica nos alunos sobre a 

poluição do rio Água Preta e as medidas passíveis de solucionar este problema. 
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I. Numa bandeja refratária de vidro transparente colocar água limpa e em 

um dos lados despejar algumas gotas de alguma solução colorida (pode ser 

algum tipo de desinfetante que tenha um cheiro bem forte). 

Após os alunos observarem a diluição da solução na água, pede-se que eles 

escrevam no caderno se a solução fica restrita à área em que foi despejada e 

elaborem alguma explicação para o que está sendo observado. (Caso seja 

utilizado o desinfetante, pode-se dirigir a análise do fenômeno da diluição tanto 

pelo cheiro quanto pela coloração). 

 

II. Dividir os alunos em quatro grupos sendo que cada grupo ficará em um 

canto da sala. A cada grupo será dado um vaso com uma solução com um 

cheiro específico (desinfetante cítrico – cloro – café forte – acetona. Para que não 

descubram a solução pela coloração, todas as soluções serão misturadas com 

tinta guache preta).  

Dinâmica: um grupo despeja toda a sua solução no chão e os outros três grupos 

tentam identificar o cheiro característico de cada solução sendo que, o grupo 

que identificar primeiro será o próximo a despejar a solução. (Enquanto os 

alunos tentam adivinhar o cheiro, pode-se anotar as opiniões na lousa). 

O objetivo dessa atividade é fazer com que os alunos analisem e compreendam, 

de forma lúdica, que tanto no ar quanto na água as soluções não ficam restritas 

ao lugar específico em que são despejadas. 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Com base nos observações feitas, pedir que os grupos formados durante a 

atividade II a discutam e escrevam um texto respondendo as questões sobre a 

qualidade da água próxima à área em que o esgoto é despejado e como eles 

podem avaliar se a água do rio na outra margem está poluída. As questões da 

problematização inicial podem ser retomadas. 
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AULA VIII23 

FALA: “(...)  foi feito uma pesquisa da água, (...)  fizeram um teste a água não 

era 100% limpa”. 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

Apresentando imagens do rio Água Preta, questionar aos estudantes: 

 A água do rio Água Preta é limpa? Ela é boa para consumo? 

 Ela é diferente da água que você bebe em casa? Por quê?  

 Como saber se determinada água é própria para consumo? 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Propor a análise de uma conta de água para identificar em conjunto com 

os alunos os parâmetros utilizados pela empresa de tratamento de água e que 

são designados pelo Ministério da Saúde. 

  

                                                             
23 Aula adaptada do material de Sousa (2013) 
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Fonte: http://www.embasa.ba.gov.br/centralservicos/index.php/conheca-sua-conta?id=130 

 

Para melhor compreender estes parâmetros o professor poderá explicar 

aos alunos um pouco mais cada um deles, para isso poderá utilizar os slides a 

http://www.embasa.ba.gov.br/centralservicos/index.php/conheca-sua-conta?id=130


 
 

 

192 

seguir contendo suas definições24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida o professor deverá destacar que a análise deste, e de outros 

parâmetros, só pode ser feita através de um estudo em laboratório e por pessoas 

especializadas. No entanto, deve-se destacar a importância do tratamento 

caseiro para o consumo de água. Caso seja possível, após esta aula, o professor 

poderá convidar um representante da associação de moradores do bairro para 

                                                             
24 Adaptado de http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=40 

1 2 

3 4 

5 

http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=40


 
 

 

193 

discutir os encaminhamentos necessários para a análise de água do rio Água 

Preta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Após esta discussão, buscando responder as perguntas da 

Problematização Inicial, abordar a qualidade da água do rio Água Preta. 

 

Apresentando uma amostra de água da parte do rio próximo ao despejo 

de esgoto e propor a análise pelos alunos de alguns parâmetros apresentados 

durante a aula. 

Logo após o professor poderá questionar aos educandos: 

Será que a água do rio 

Água Preta é imprópria 

para o consumo? 
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 A partir dessa discussão você entende que a água do rio Água Preta é boa 

o consumo? 

 

Em seguida, os estudantes serão convidados a escrever um texto 

justificando a sua resposta. 

 

AULA IX25 

Fala: “(...)  foi feito uma pesquisa da água, (...)  fizeram um teste a água não era 

100% limpa”. 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

São em todos os lugares que a água do rio Água Preta é suja? 
Tem alguns pontos que ela é própria para o consumo? 
Apresentar as imagens e discutir com os alunos aspectos voltados à 

possibilidade de alguns moradores não possuírem água encanada e ter que 

consumir da água da parte “limpa” do rio Água Preta (o professor deve ter em 

mente que as fossas sépticas construídas por moradores da região podem 

contaminar o rio). 

 

Vocês conhecem este lugar? A água deste lugar é captada e utilizada 

para molhar a plantação e dar água ao gado. 

Mas e se você fosse um morador e não tivesse a água tratada da 

EMBASA, como você faria para deixar essa água “limpa” (própria para o 

consumo”)? 

Durante a discussão, o professor pode enfatizar a importância do do 

                                                             
25 Aula adaptada do material de Sousa (2013) 
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tratamento caseiro para o consumo de água. 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

O professor pode fazer a leitura compartilhada do texto26 realçando sempre o 

objetivo de cada medida indicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É importante que perceber que estas medidas referem-se, em geral, aos 

cuidados gerais com a higiene a fim de diminuir o risco de contaminação via 

água contaminada. É neste sentido que o professor deve frisar a importância 

das orientações a) e b). 

 

 

                                                             
26 Texto adaptado do livro didático: CRUZ, D., Ciências e Educação Ambiental: O meio ambiente, São 

Paulo: Ática, 2002. 

 

Se a água que chega a sua casa não recebe nenhum tratamento ... 

... seu pai, sua mãe, você ou outras pessoas responsáveis deverão tomar alguns cuidados: 

a) Procurar nos postos de saúde ou comprar na farmácia o hipoclorito de sódio 

(cloro), diluindo-o na água de acordo com as orientações da embalagem (o 

melhor é pedir ajuda a um adulto). 

b) Se não for possível conseguir cloro, ferver sempre a água (depois esfriá-la) 

antes de bebê-la. 

c) Os alimentos crus (verduras e frutas, por exemplo) devem ser muito bem 

lavados em água clorada ou deixados em água com cloro por cerca de uma 

hora. 

d) Procurar sempre comer alimentos bem cozidos, principalmente peixes e frutos 

do mar. 

e) Tomar apenas leite bem fervido e esfriado em recipiente limpo e tampado. 

f) Proteger muito bem todos os alimentos de moscas de baratas. 

g) Lavar bem as mãos: antes das refeições; durante o preparo de qualquer 

alimento; depois de ir ao banheiro. 

Estas orientações devem ser seguidas por todos para que sua saúde seja preservada. Mas 

aqueles que não recebem água tratada devem redobrar estes cuidados. 
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Abordar junto com os alunos a importância e a forma de tratar a água 

por meio da adição do hipoclorito de sódio. Sugere-se que o professor leve 

diferentes quantidades de água (um litro; dois litros; um balde e assim por 

diante) para que os alunos façam a análise da quantidade de hipoclorito devem 

adicionar à porção de água que ele quer tratar. 

Pode-se dividir a sala em grupos e solicitar que cada grupo preencha, 

numa folha de caderno a ser entregue ao professor, os seguintes quesitos:  

  

É importante que o professor auxilie os alunos na condução da atividade 

para que eles consigam interpretar os dados da Tabela 1 (abaixo) e consigam 

realizar o procedimento de tratamento da água. 

 

Se for utilizar água de 

fonte não tratada, é 

importante ... 

Quantidade de água a ser tratada: 

Quantidade de hipoclorito utilizado 

Vocês consideram esta água boa para 

beber? Por quê? 

 

Utilizem a Tabela 1 como base para 

realizar os procedimentos. 
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APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Pedir que os grupos que realizaram os procedimentos de tratamento da 

água, respondam, na mesma folha que anotaram as informações da atividade 

anterior, as seguintes questões: 

 Se você fosse um morador que precisasse utilizar aquela água 

mostrada no início da aula, qual tipo de tratamento você faria? 

Descreva o procedimento e justifique sua resposta. 
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AULA X 

Fala: “(...)  foi feito uma pesquisa da água, (...)  fizeram um teste a água não era 

100% limpa”. 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

Como é feito o tratamento da água que chega até a sua casa? 
Ela é própria para o consumo?  O que garante isso? 
 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

O professor deve apresentar para os alunos as etapas do processo de 

purificação da água que uma Estação de Tratamento de Água geralmente 

utiliza. O seguinte material será entregue aos alunos para facilitar a atividade. 

 FONTE: http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=47 
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É importante que cada aluno receba uma página impressa com as etapas 

do tratamento da água que uma ETA possui.  
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APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Neste momento, o professor deve organizar uma atividade de visita dos 

alunos à ETA municipal. Nela os alunos serão convidados a analisar quais das 

10 etapas a estação municipal possui. 

Como atividade extraclasse, o professor pode solicitar que os alunos 

façam um (texto) com suas impressões sobre a ETA municipal, sobre as etapas 

que ela possui e se o tratamento está adequado ou deveria ser feito de alguma 

outra forma. Esse texto pode ser desenvolvido em grupos (caso o professor 

queira). 

 

AULA XI 

FALA: “Eu tô vendo o Rio Água Preta morrendo e não posso fazer nada...” 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

Qual é a atual situação do rio Água Preta? 
Quais são os fatores que influenciam na sua degradação? 
É possível fazer alguma coisa para minimizar ou solucionar esse problema? 
 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

As respostas dos alunos apresentarem devem ser anotadas na lousa a fim de 
classificar as alternativas para solução do problema em: 
Iniciativas individuais e Iniciativas do Poder Público 
No que se refere às iniciativas do poder público, o Engenheiro Civil da 
prefeitura municipal de Pau Brasil, que é responsável pela elaboração do Plano 
de Saneamento Básico Municipal, fará uma palestra abordando alguns aspectos: 
- Funcionamento de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 
- Implantação de uma ETE no município de Pau Brasil. 
 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Pedir que os alunos elaborem cartazes abordando o funcionamento da ETE e a 
importância das inciativas individuais dos moradores do munícipio. 
  



 
 

 

201 

 APÊNDICE C  

MATERIAL ELABORADO NA CODIFICAÇÃO 
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APÊNDICE D 

ROTEIROS ELABORADOS PELO GEATEC PARA A 
REALIZAÇÃO DOS QUATRO ENCONTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CURSO: Relações entre a Escola e a Comunidade: repensando o currículo de ciências em Pau 
Brasil – BA. 

 

ROTEIRO PARA O 1º ENCONTRO 

 

Período da Manhã 

C1 e C2 – Coordenar a socialização entre o GEATEC e os PROFESSORES: 

Apresentação do Grupo 

C2 – Apresentar os objetivos do curso em Pau Brasil:  

I. Discutir limites e potencialidades da abordagem de questões e situações-problema 

do município nas aulas de Ciências. 

II. Construir atividades didático-pedagógicas baseadas em um Tema em colaboração 

com os professores de ciências do município. 

Pedir-se-á aos professores que apontem alguns locais que possam denotar alguma situação-

problema existente no município de Pau Brasil. Enfatiza-se a necessidade de que os 

professores justifiquem porque consideram as situações como um problema para as pessoas 

que vivem no município.  

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
Programa de Pós-Graduação em Educação Científica  

e Formação de Professores – PPGECFP 
 

Universidade Estadual de Santa Cruz 
Grupo de Estudos em Abordagem Temática 

 para o Ensino de Ciências – GEATEC 
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Construção de uma rota de percurso para visitação dos locais citados pelos professores. No 

intuito de obter mais informações e conhecer um pouco mais os problemas apontados, será feita 

uma visita a cada um destes locais e, possivelmente, por meio de conversas com as pessoas que ali 

moram, será feita uma análise dos problemas apontados de acordo com as perspectivas dos 

moradores e dos professores.  

Conversas com os moradores 

Obs.: A rota de percurso será construída pelos próprios professores. Destaca-se que os locais serão 

escolhidos para visitação pelo potencial que possuem de demonstrar situações-problema do 

município. 

Durante a visita aos lugares traçados, os professores apresentarão as informações primárias (O 

rio, o lixão e etc). 

Nós (GEATEC) devemos estar atentos e colher (se possível) as informações secundárias (Postos de 

Saúde, Noticiários, Internet e etc.). 

 

Período da Tarde 

 

Leitura compartilhada do texto CENAS E QUESTÕES DE UM COTIDIANO ESCOLAR pág. 115 

do livro Ensino de Ciências: fundamentos e métodos. 

 

Breve discussão acerca das questões contidas no texto. 

 

Pedir aos professores que produzam uma redação relacionando os principais aspectos do Texto 

com os problemas explicitados e investigados na visitação feita no período da manhã. 

Logo após pediremos que eles troquem suas redações entre si, no intuito de encontrarem no texto 

do colega algo novo (algum aspecto ou situação que não havia pensado acerca do assunto) ou 

algo que queiram destacar. 
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CURSO: Relações entre a Escola e Comunidade: repensando o currículo de ciências em Pau 
Brasil – BA. 

 
 

ROTEIRO PARA O 2º ENCONTRO 

Período da Manhã 

C3 vai apresentar os slides com as imagens, falas e questões para discussão. 

C1 vai sintetizar a discussão no quadro até chegar no Tema Gerador. 

Em seguida questionar: 

 Quais as relações entre este tema e os temas que os professores costumam trabalhar 

em sala de aula (temas que são eleitos por eles ou sugeridos pela secretaria de 

educação)? Quais os elementos desse tema (Tema Gerador) que são diferentes dos 

outros? 

 Discutir se eles já trabalharam algo relacionado a esse tema em sala de aula e quais 

elementos (aspectos) foram abordados. Com isso, mostrar outros aspectos que 

podem ser abordados a partir das falas dos moradores, tais como: consumo de 

peixes com verme, a poluição na água salobra, a discussão em torno da “poluição 

localizada” (ex.: se o esgoto cai numa margem do rio a outra margem é mais limpa, 

ou a contaminação do rio segue o seu curso natural não contaminando regiões no 

sentido oposto da corrente) etc. 

Se sobrar tempo... Discutir com os professores como abordar questões próximas da vivência 

dos alunos em sala de aula, como saber coordenar a discussão sem fugir do assunto ou 

causar balburdia. A partir disso, fazer o link com o texto do livro Ousadia no Diálogo (ler até 

a página 29). 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
Programa de Pós-Graduação em Educação Científica  

e Formação de Professores – PPGECFP 
 

Universidade Estadual de Santa Cruz 
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Período da Tarde 

 

C4 - Começar o encontro falando da proposta do Banco da Vitória (SOUSA et al., 2014) como 

um exemplo de Tema Gerador. 

C3 - Começará o desenvolvimento de uma aula do material de Sousa et al. (2014) para 

abordar o exemplo da dinâmica dos Momentos Pedagógicos. 

 

Em seguida discutir com os professores quais aspectos desta aula mais chamou a atenção 

deles e o por quê.  

 

Entregamos o material completo do Banco da vitória para os professores e propomos 

compreender melhor como esta aula foi organizada. 

 

C4 - Apresentar as relações da aula com os Momentos Pedagógicos nos slides. 

 

Começamos a leitura do texto para aprofundar alguns aspectos dessa proposta. 

 

Fechamento do dia: Agora munidos do Tema Gerador e sabendo como organizar as aulas, no 

próximo encontro vamos começar a Organização da programação curricular. 

 

Se sobrar tempo... Iniciar a organização da programação curricular. 
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CURSO: Relações entre a Escola e Comunidade: repensando o currículo de ciências em Pau Brasil 
– BA. 

 
 

ROTEIRO PARA O 3º ENCONTRO 

 

Período da Manhã 

C4 - Apresentação Síntese com os principais aspectos da Aula Experimental que foi desenvolvida 

no segundo encontro para fazer promover uma análise da Estrutura Metodológica da Aula 

(Metodologia – 3MP). É importante considerar e problematizar as compreensões dos professores. 

Estudo sistemático dos 3MP – Apresentação Power Point 

PI - OC - AC 

Entregar um exemplar do material de Sousa (2013) a cada professor e fazer uma análise sucinta do 

material baseada nos seguintes aspectos: 

I. Estrutura das aulas que está fundamentada nos 3MP (a ideia aqui é discutir o exemplar do 

Planejamento de Aulas baseadas nos Momentos Pedagógicos) 

II. Analisar os Conteúdos que foram abordados em cada aula (Projetar em Power Point o 

Painel Geral dos Conteúdos – C4 tem isso pronto, e, em outro Slide, um Quadro que 

relacione os Conteúdos que foram abordados em cada Aula). 

OBS: Na análise dos conteúdos, o que pensamos foi apenas explicitá-los fazendo uma relação dos 

conteúdos abordados em cada aula. Entretanto, o PRINCIPAL e o essencial é enfatizar os critérios 

adotados para a SELEÇÃO DOS CONTEÚDOS. 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
Programa de Pós-Graduação em Educação Científica  

e Formação de Professores – PPGECFP 
 

Universidade Estadual de Santa Cruz 
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C3 - Apresentação dos critérios de seleção dos conteúdos na perspectiva da Abordagem Temática 

Freireana sem, contudo, teorizar a ATF. (a partir do slide 11) 

Fazendo um gancho com a apresentação dos critérios, C3 vai dar início à Seleção dos Conteúdos 

com os professores. Importa destacar que os Conteúdos são escolhidos sempre com o objetivo de 

promover maior entendimento do Tema, neste caso, O Perigo do rio Água Preta em Pau Brasil – 

BA. 

 

 

 

Período da Tarde 

C2 – Apresentação de um Modelo de Plano de Ensino baseado na estrutura metodológica dos 

Momentos Pedagógicos e, início da construção do Plano de Ensino baseado no Tema: O perigo do 

rio Água Preta em Pau Brasil – BA. 

Caso tenhamos tempo, pediremos que os professores elaborem um Plano de Aula baseado nos 

3MP. 

Pedir que cada professor elabore uma Aula baseada nos 3MP para trazer no próximo encontro e 

apresentar aos colegas. 
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CURSO: Relações entre a Escola e Comunidade: repensando o currículo de ciências em Pau Brasil 
– BA. 

 

ROTEIRO PARA O 4º ENCONTRO 

 

Período da Manhã 

C2 - Apresentação Síntese do Terceiro Encontro 

C2 - Apresentação do Plano de Ensino que fizemos no terceiro encontro 

Apresentação dos Planos de Aula dos professores – em projeção no data show 

Plano de aula de P2 e P3 

Plano de aula – P1 e P4 

C2 - Observação feita na página de anotações 

Continuação da elaboração das aulas 

Perguntas: 

• Durante a formação (graduação e cursos), em algum momento vocês já participaram de 

um processo de elaboração de material didático? 

• Esse processo tem relação com algum autor conhecido por vocês? 
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Período da Tarde 

 

C3 - Apresentação em slides das atividades desenvolvidas nos três encontros – Síntese do curso. 

GEATEC - Discussão teórica sobre as contribuições reais e as principais dificuldades que os 

professores atribuem à proposta. 

C2 - Discussão sobre as iniciativas individuais e coletivas que os moradores de Pau Brasil podem 

desenvolver para solucionar ou minimizar o problema da poluição do rio Água Preta. 

Quando abordar as iniciativas coletivas, convidar o coordenador de infraestrutura do município 

para apresentar os principais pontos do projeto de construção do Plano de Saneamento Básico 

Municipal (PSBM). É importante problematizar e discutir junto com coordenador e os professores, 

que a construção da Estação de Tratamento de Esgoto é uma das principais ações previstas no 

PSBM.  

C1 - Final do curso: discussão com os professores sobre o curso (Críticas e sugestões). 
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APÊNDICE E 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM OS PROFESSORES 

 
 

A compreensão dos professores acerca dos elementos que constituem a Atividade 
Educacional da ATF 

 
 
Graduação: 
Ano de conclusão da graduação: 
Pós-graduação: 
Séries/anos em que atua: 
Tempo de magistério: 
 

 
1º - CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO TEMA 
 

Episódio 

 
C1: Como os temas da escola foram selecionados? Como vocês chegam no 
tema? (...) como vocês selecionam ele, qual é o critério que utilizam geralmente? 
 
P2: Por série e disciplina. 
 
C1: O que é mais próximo do conteúdo ou melhor de se trabalhar com uma 
turma? O que vocês utilizam? 
 
P1: Geralmente por série né. Cada série tem os conteúdos específicos. 
 
P2: Nós recebemos (da direção) uma folha com os conteúdos por série e por 
disciplina, aí nós vamos adaptando aquelas sugestões à nossa realidade. Se eu 
acho que determinado tema deve ir para tal turma eu coloco no plano daquela 
turma, se eu acho que não deve, não coloco. 
 

C1: Então tema (seria) igual a conteúdo? 
 
P3: Isso. 
 
C1: Por exemplo, dá um exemplo para nós. Um (tema) que vocês já 
trabalharam. 
 
P1: Cuidando do solo. 
 
C1: Então tinha esse conteúdo lá (no rol fornecido pela direção)? 
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P1: Isso. Nos conteúdos do sexto ano. Estava lá no rol, eu achei interessante 
trabalhar com a turma e trabalhei. 
 
C1: E aí vocês conseguem ver alguma diferença desse critério que (vocês) 
utilizaram para selecionar esses temas com o que a gente utilizou pra chegar no 
(tema) "O perigo do rio Água Preta em Pau Brasil-BA"? 
 
P1: Com certeza. 
 
P2: Totalmente. É diferente. 
 

Questão Norteadora 
 

 Durante o curso, alguns professores deixaram claro que viam 
diferenças entre os critérios de seleção do Tema Gerador “O perigo do 
rio Água Preta em Pau Brasil-BA” e o tema “Cuidando do Solo”. Quais 
as principais diferenças que você destacaria entre os critérios de 
seleção desses dois temas? 

 
 

Obs: É importante ir prestando atenção nas ideias que o professor vai explicitar 
acerca da existência de Situações-limite (ou de problemas da comunidade) e da 
legitimação do tema por meio delas. Além disso, pode-se questionar o processo 
investigativo por meio do qual se obtém o Tema Gerador para fazer o link com 
a próxima pergunta. 
 
 
2º - PROCESSO DE SELEÇÃO DO TEMA 

 
Episódio 

 
C1: Estou lembrando os encontros, nos encontros a gente fez a visita ao rio 
Água Preta e foi coletado algumas imagens, falas de moradores da comunidade. 
No encontro dois a gente fez algumas discussões das imagens e das falas dos 
moradores e dos problemas encontrados no rio Água Preta. (...) Neste dia 
também (...) nós chegamos a identificação do problema da poluição do rio Água 
Preta, foi confirmado (...) por nós que existe um problema, que o problema do 
rio Água Preta é a questão da contaminação e nós chegamos no nosso tema a 
partir dessa discussão que a gente fez. 
 

Pergunta 

 
 

 Você se lembra do processo que nós fizemos durante o curso para 
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chegar ao Tema? Quais são as principais diferenças entre o tema “O 
perigo do rio Água Preta em Pau Brasil-BA” e os temas que 
comumente vocês abordam em sala de aula? 

 

Obs: Nesta questão, é importante questionar a compreensão dos professores 
acerca do processo de obtenção de Temas Geradores.  
Ao passo que o professor for explicitando o que lembra sobre o processo de 
Investigação Temática realizado durante o curso, ficar atento para tentar captar 
a compreensão dele acerca das diferenças do processo de obtenção entre os 
temas destacados. A partir dessas diferenças, fazer o link para a próxima 
questão que refere-se à possibilidade de reorganizar o ensino de ciências por 
meio do processo de Investigação Temática. 
 
 
3º - POSSIBILIDADES/VIABILIDADE DA ATF 
 

Episódio 

 
C2: E que é meio diferente, meio não, é diferente você olhar para os conteúdos e 
depois dos conteúdos você escolher um tema. Por exemplo, tinha lá no rol (de 
conteúdos) o solo. Então qual o tema que eu posso trabalhar o solo? Aí você vai 
e escolhe um tema. Isso é uma abordagem meio diferente do que essa que 
estamos fazendo. Meio ou quase ou totalmente. 
 
P1: Meio não, totalmente. Eu acharia interessante se no início do ano a gente 
tivesse a oportunidade de escolher o tema. Desse tema, (iriamos) escolher todos 
os conteúdos que nem a gente fez de algumas aulas aqui, fazer para o ano 
inteiro, seria muito interessante. 
 
C2: E de repente se um tema, por exemplo, se nesse tema os conteúdos se 
esgotassem na segunda unidade, então a gente (...) ia fazer investigação pra ter 
outro tema, e aí organizar o conteúdo para outras unidades também. 

 
Pergunta 

 
 Você considera possível reestruturar suas aulas de ciências baseando-

se nessa proposta? 
 Quais as principais dificuldades que você enxerga para desenvolver 

essa proposta? 

 
 

Obs: Provavelmente os professores vão elencar alguns fatores que podem 
dificultar o desenvolvimento da proposta, como falta de tempo para planejar as 
aulas, horários rígidos, grande quantidade de conteúdos a ser trabalhados e etc. 
Caso isso aconteça, pode-se realizar o seguinte questionamento: 
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I. Quais alterações são necessárias, na escola e na sua prática de professor, 
para desenvolver essa proposta? 

 
 

Obs: O link para chamar a próxima pergunta se encontra na discussão acerca 
das dificuldades do desenvolvimento coletivo da Investigação Temática e, 
principalmente, no planejamento coletivo das aulas. 
 
 
4º - PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE EDUCACIONAL 

 
Episódio 

 
P3: Sabe o que eu estou observando? Que essas aulas que a gente (está 
elaborando) não pode (ser feita) isolada. Tem que sempre sentar o grupo aqui 
para poder a gente trabalhar, por que cada um dá uma sugestão. 
 
C1: Então assim, mostra também a importância do trabalho coletivo, o quanto é 
legal a gente sentar aqui, escutar vocês, ir trocando ideias, trocando 
experiências(...). 
 
 

Pergunta 

 
 Durante o planejamento das unidades, existe alguma 

possibilidade de os professores planejarem as atividades em 
conjunto? O que seria preciso modificar para que isso se torne 
possível? 

 
 
Pergunta Complementar: 

 

- Sua prática de sala de aula teve alguma alteração após a experiência do curso? 
Em que sentido? 
 
Comentários pessoais dos professores acerca do curso – pontos positivos e 
negativos. 
 


