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Resumo 
 

 
 

Este trabalho investiga as contribuições da Abordagem Temática Freireana (ATF) na 

elaboração de atividades didático-pedagógicas para o Ensino de Ciências de uma escola do 

campo de Iguaí/BA. O estudo buscou contribuir com o planejamento da disciplina de Ciências 

Naturais através da estruturação de atividades didático-pedagógicas com base no Tema 

Gerador: “Para onde vai o lixo do meio rural de Iguaí/BA?”, selecionado mediante adaptação 

das etapas de Sousa et al. (2014), sistematizadas por meio da articulação entre a Abordagem 

Temática Freireana (DELIZOICOV, 1991) e a Práxis Curricular via Tema Gerador (SILVA, 

2004). Metodologicamente, este estudo foi realizado em três etapas: a) um questionário com 

professores da escola para identificar a compreensão deles sobre os princípios da Educação do 

Campo, b) desenvolvimento do processo de Investigação Temática com alunos e suas 

professoras, no contexto de um curso de formação continuada e c) entrevista semiestruturada 

com uma professora que participou do curso. Os dados foram obtidos por meio de 

questionários, entrevistas, diários realizados pelos integrantes do Grupo de Estudos sobre 

Abordagem Temática no Ensino de Ciências (GEATEC) e produções de alunos, analisados 

mediante a Análise Textual Discursiva (MORAES e GALIAZZI, 2011). Dentre os resultados, 

destaca-se que são poucas produções acadêmicas em relação à Educação do Campo,  

carecendo de maiores aprofundamentos nas discussões para melhor compreender o real 

sentido da Educação do Campo. Quanto às contribuições da ATF para o contexto  da  

Educação do Campo, chama-se a atenção para aspectos como: a) o aluno do campo passa a   

ser considerado como sujeito de sua aprendizagem, uma vez que ele faz parte do processo de 

ensino-aprendizagem; b) a necessidade de formação continuada para os professores do campo 

com vista à inserção da realidade do campo no currículo escolar; c) a importância da 

interdisciplinaridade a partir da interação entre as diferentes áreas do conhecimento, 

especialmente nas fases da Redução Temática e d) a necessidade do professor conhecer a sua 

própria realidade, o que pode contribuir com a superação de situações-limites. 

 

 
Palavras-Chaves: Educação do Campo. Ensino de Ciências. Perspectiva Freireana. 



Abstract 
 

 

 

This paper investigates the contributions of Thematic Approach Freirean (ATF) in the 

elaboration of didactic and pedagogical activities for Science Teaching in a school Iguaí field 

/ BA. The study sought to contribute to the planning of Sciences discipline through  

developing didactic and pedagogical activities based on the Theme Generator, "Where does 

the garbage from rural communities in Iguaí / BA", selected by adapting the steps of Sousa et 

al . (2014), systematized through the articulation between the Thematic Approach Freirean 

(Delizoicov, 1991) and the Praxis Curricular via generator theme (SILVA, 2004). 

Methodologically, this study was conducted in three stages: a) a questionnaire with school 

teachers to identify their understanding of the principles of the Field Education, b) 

development of the process of Thematic Research with students and their teachers in the 

context of a course continuing education and c) semistructured interview with a teacher who 

attended the course. Data were collected through questionnaires, interviews, diaries made by 

members of GEATEC and productions students, analyzed by Discursive Textual Analysis 

(Moraes and Galiazzi, 2011). Among the results, it stands out that few academic productions  

in relation to the Rural Education, lacking major insights in discussions to better understand 

the real meaning of Rural Education. As for the contributions of ATF for Rural Education 

context, called attention to aspects such as: a) the student's field is regarded as the subject of 

their learning, since it is part of the teaching-learning process; b) the need for continuing 

education for the field of teachers for the insertion of the field reality in the  school  

curriculum; c) the importance of interdisciplinarity from the interaction between different 

areas of knowledge, especially in the phases of the Thematic Reduction d) the need for the 

teacher to know your own reality, which can contribute to overcomingsituations-limits. 

 

Keywords: the Field Education. Science Teaching. Paulo Freire perspective. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O início deste estudo teve como base meu contato direto com o campo, onde morei e 

estudei até concluir a Alfabetização. Não havendo possibilidade de dar continuidade aos 

estudos, devido à precariedade do ensino, mudei para a cidade de Poções/BA, na qual concluí 

o Ensino Fundamental e Médio (antigo Magistério). Ao finalizar o Ensino Médio retornei a 

Iguaí/BA, dando início a carreira docente, tendo como primeira experiência salas 

multisseriadas nos anos iniciais. Com a necessidade de capacitação, em 2004, mais uma vez 

sai do campo para cursar o Ensino Superior na cidade de Ibicaraí/BA. Assim que finalizei o 

Ensino Superior, trabalhei em duas escolas do campo no distrito de Iguaibi como  

coordenadora pedagógica. O fato de ter estudado e trabalhado no meio rural me permitiu ter 

uma percepção de algumas dificuldades enfrentadas pelos professores e alunos do campo, as 

quais me inquietaram e contribuíram para dar início a esta pesquisa com o intuito de  

contribuir com a Educação do Campo. 

Para Ferreira e Brandão (2011), o campo sempre foi considerado um lugar de atraso, 

com ausência de políticas sociais que atendam as necessidades de sua população. Por não 

existirem perspectivas para a continuidade no campo, por volta das décadas de 60 e 80 os 

moradores começaram a deixá-lo na esperança de conseguir trabalho nas grandes indústrias. 

Além da escassez de trabalho, outro fator relevante que estimulou o êxodo rural foi a estrutura 

organizacional da educação, denominada de Educação Rural, baseada no pensamento 

latifundialista empresarial (MOLINA e FERNANDES, 2004), pois, essa educação ensinava 

apenas alguns aspectos relacionados às atividades dos trabalhadores do campo, como, utilizar 

ferramentas de trabalho, plantar ou mexer com animais. Esse sistema educacional era pautado 

na produção capitalista, centrado nos interesses dos grandes fazendeiros. 

Como o ensino oferecido na Educação Rural não atendia aos anseios das pessoas que 

moravam no campo surgiu a Educação do Campo, fundamentada nas lutas sociais dos 

trabalhadores que buscavam o direito dos moradores das áreas rurais a uma educação de 

qualidade, construída juntamente com eles (CALDART, 2012). 

As inquietações referentes à produção do conhecimento neste contexto estão ligadas a 

todas as áreas do conhecimento. No que concerne ao Ensino de Ciências, Sassi (2014, p. 44) 

afirma que este ensino “pode estabelecer relações com os princípios da Educação do Campo 

podendo contribuir na discussão e compreensão das questões comunitárias a fim de formar 

cidadãos que  sejam comprometidos com a  sociedade”. Entretanto, para que essa    discussão 
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contribua com a formação dessa visão crítica e atuante, é necessário organizar o currículo 

escolar com vista a um trabalho pedagógico mediado pelo viés da realidade doscampesinos. 

Inserir a realidade dos alunos no planejamento pedagógico é um processo, muitas 

vezes, complicado. Isso porque associar a proposta curricular com a vivência dos alunos 

envolve fatores ligados a aspectos sociais, políticos e econômicos. Dessa forma, Lindemann 

(2010), Araújo, Silva e Sousa (2013) e Sassi (2014) propõem que o ensino seja pautado nos 

pressupostos freireanos, os quais buscam a contextualização dos conceitos científicos com a 

realidade destes indivíduos, por meio do diálogo e da problematização. 

Esses autores têm como referência a Abordagem Temática Freireana (ATF) 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009), a qual indica que o planejamento 

pedagógico seja produzido por meio de Temas Geradores provenientes do processo de 

Investigação Temática proposto por Freire (1987) e reestruturado por Delizoicov (1991). A 

prática pedagógica, seguindo a perspectiva freireana, é organizada com base nos pressupostos 

teóricos da educação dialógica e problematizadora, estruturada para trabalhar situações- 

limites
1 
provenientes de contradições sociais vividas pela comunidade (FREIRE, 1987). 

A partir dos estudos realizados sobre os princípios que regem a Educação do Campo e 

os pressupostos freireanos (LINDEMANN, 2010; ARAÚJO, SILVA e SOUSA, 2013), 

entende-se que ambos convergem, pois defendem a contextualização do ensino tornando-o 

significativo, pois, tanto os princípios que regem a Educação do Campo quanto os 

pressupostos freireanos consideram os aspectos da realidade que fazem parte da comunidade 

dos povos do campo e buscam sistematizar o ensino na relação teoria e a prática. Assim,  

“partir da realidade é uma das premissas básicas para uma educação libertadora, para que a 

partir dela os aprendentes possam perceber as situações de negação a que estão subjugados” 

(ARAÚJO, SILVA e SOUSA, 2013, p. 11). 

Ao se reportar às dificuldades de aprendizagem nas áreas  do  conhecimento, 

Lindemann (2010) destaca que “um dos elementos mencionados para o enfrentamento dessas 

dificuldades no ensino e aprendizagem tem sido a inserção da realidade dos sujeitos e dos 

conteúdos trabalhados, ou seja, a sua contextualização” (p.21). Com base no  desafio  de  

inserir a realidade dos sujeitos do campo na organização curricular do Ensino de Ciências, a 

presente pesquisa tem como objetivo geral investigar as contribuições da Abordagem 

Temática Freireana (ATF) na elaboração de atividades didático-pedagógicas para o Ensino de 

 
 

1 
Freire (1987) compreendia as Situações-limite enquanto situações de injustiça social em que os sujeitos estão imersos de tal 

maneira que não possuem consciência crítica nem as compreendem como passíveis de superação. 



16 

 

 

 

 

Ciências de uma escola do campo de Iguaí/BA. A proposta é construir atividades didático- 

pedagógicas fundamentadas na perspectiva freireana com as professoras do 5º ano de uma 

escola municipal do meio rural. 

A partir da elaboração das atividades didático-pedagógicas e dos estudos teóricos que 

fundamentam a ATF e a Educação do Campo, buscou-se responder a seguinte questão: Quais 

são as contribuições da ATF na elaboração de atividades didático-pedagógicas para o Ensino 

de Ciências em uma escola do campo de Iguaí/Ba? 

Em busca por respostas a este questionamento, apresentam-se os objetivos específicos: 

 Mapear as produções acadêmicas relacionadas ao Ensino de Ciências na Educação do 

campo e sua relação com Paulo Freire; 

 Analisar compreensões de professores que atuam no campo sobre a Educação do 

Campo; 

 Investigar limites e possibilidades na elaboração e desenvolvimento de uma proposta 

didático-pedagógica fundamentada na perspectiva freireana; 

 Identificar alguns limites e possibilidades do processo de obtenção do Tema Gerador e 

da elaboração de atividades didático-pedagógicas, por parte dos professores 

participantes do processo de formação. 

 

Metodologicamente, a pesquisa foi estruturada em três etapas: 1) realização de um 

questionário com professores da escola para investigar como os princípios da Educação do 

Campo têm sido trabalhados no contexto da escola; 2) desenvolvimento do processo de 

Investigação Temática, realizado com alunos, durante uma atividade didático-pedagógica, e 

com professores durante um curso de formação continuada e 3) realização de entrevistas 

semiestruturadas com as professoras que participaram do curso. Os dados foram coletados por 

meio do diário do professor, adaptado de Pórlan e Martíns (1997), produções realizadas pelos 

alunos e entrevistas semiestruturadas com as professoras participantes do curso. Estas 

informações foram analisadas por meio da Análise Textual Discursiva (MORAES e 

GALIAZZI, 2011). 

Assim, apresenta-se a estrutura deste estudo organizada em capítulos: 

No primeiro capítulo, buscou-se mapear as produções acadêmicas sobre o Ensino de 

Ciências na Educação do Campo, expressas em dissertações e teses defendidas em alguns 

programas de Pós-Graduação em Educação e Ensino de Ciências, bem como nos Anais do 

Encontro  Nacional  de  Pesquisa  em  Educação  em  Ciências  (ENPEC),  com o  objetivo de 
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conhecer o que as pesquisas têm discutido sobre o Ensino de Ciências na Educação do 

Campo. 

O segundo capítulo consiste em apresentar alguns aspectos que permearam o 

surgimento da Educação do Campo, ao mesmo tempo em que são apresentadas as principais 

características de alguns Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos de Licenciatura em 

Educação do Campo da Bahia, com o objetivo de conhecer como estes têm organizado o 

currículo de Ciências. 

No terceiro capítulo, apresentam-se elementos teórico-metodológicos da perspectiva 

educacional de Paulo Freire, discutindo aspectos relacionados às etapas da Investigação 

Temática no processo de obtenção do Tema Gerador em pesquisas relacionadas ao Ensino de 

Ciências e a Educação do Campo. 

No quarto capítulo, são apresentadas as etapas do processo de obtenção do Tema 

Gerador: “Para onde vai o lixo do meio rural de Iguaí/Bahia?” no contexto de uma escola do 

meio rural de Iguaí/BA e como este foi abordado no curso de formação de professores, bem 

como a concepção de uma professora acerca do processo de Investigação Temática. 
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CAPÍTULO 1 – A EDUCAÇÃO DO CAMPO NA PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS 

Almeida e Chamon (2012) afirmam que a Educação do Campo é um conceito em 

construção, fato que pode justificar o desenvolvimento tímido das produções acadêmicas. Esta 

carência de pesquisas sobre a Educação do Campo denota uma lacuna, subentendendo que há 

pouco interesse dos pesquisadores por essa temática. Assim: 

 

Existe ainda, no meio acadêmico brasileiro, um espaço lacunar de trabalhos 

que abranjam não só o sujeito do campo em sua totalidade e que considerem 

a Educação do Campo construída por e para os diferentes sujeitos e 

territórios, mas também as várias práticas sociais e identidades culturais que 

compõem a diversidade do campo (VASCONCELOS, 2011, p. 15). 

 

Neste sentido, o objetivo deste capítulo é identificar pesquisas realizadas no contexto 

do Ensino de Ciências na Educação do Campo e suas relações com Paulo Freire, uma vez que 

os princípios que norteiam a Educação do Campo têm como base a organização do ensino 

apartir da realidade dos sujeitos, característica que converge com a perspectiva freireana. Para 

isso, efetuou-se um levantamento das produções acadêmicas do Ensino de Ciências na 

Educação do Campo expressas em dissertações e teses, publicadas entre os anos de 2010 e 

2013, em Programa de Pós-Graduação em Educação com conceitos 6 e 7 e em Programas de 

Pós-Graduação em Educação em Ciências com conceitos 5 e 6 atribuídos pela Coordenação  

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no triênio 2010-2011-2012. 

Além de teses e dissertações, realizou-se o mapeamento de estudos publicados nos 

Anais do VIII e IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) nos 

anos de 2011 e 2013, evento selecionado devido a sua amplitude nas discussões sobre o 

Ensino de Ciências. 

O critério de escolha do período de 2010 até 2013 para a realização do mapeamento de 

teses, dissertações e dos trabalhos publicados no ENPEC, teve como referência a aprovação  

do Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, que dispõe sobre a política de educação do 

campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), o qual aponta  

a necessidade de rever o ensino que está sendo ofertado para os sujeitos do campo, além de 

Resoluções e Diretrizes descritas no Capítulo 2. Motivo pelo qual buscou-se compreender o 

que e como as pesquisas acadêmicas estão abordando esta temática. 

 

1.1 Estudos sobre o Ensino de Ciências na Educação do Campo 
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Os estudos sobre Educação do Campo têm buscado espaço nas pesquisas acadêmicas, 

porém, este processo caminha em passos lentos mesmo com a abrangência deste termo na 

atualidade. Entretanto, este fato está tomando novos rumos, porque mesmo de forma tímida 

está havendo um aumento nas produções acadêmicas referentes à Educação do Campo 

(ALMEIDA e CHAMON, 2012). 

Como base em Almeida e Chamon (2012), o foco deste capítulo é compreender o que 

as pesquisas acadêmicas têm discutido sobre o Ensino de Ciências na Educação do Campo a 

partir da perspectiva freireana. Nesse sentido, buscou-se trabalhos que discutem o Ensino de 

Ciências na Educação do Campo e suas relações com Paulo Freire. 

Após a localização dos trabalhos, analisou-se os mesmos por meio da Análise Textual 

Discursiva (ATD)
2
, organizada em três etapas: unitarização, categorização e metatexto 

(MORAES e GALIAZZI, 2007). 

Durante a unitarização, os trabalhos foram selecionados por características 

semelhantes, originando a unidade de significado, tendo como referência as palavras “Ensino 

de Ciências” e “Educação do Campo”. Na categorização, segunda etapa da ATD, as  

produções foram organizadas em duas categorias de análise baseadas nos trabalhos de 

Almeida e Chamon (2012): formação de professores e Concepções e práticas, as quais 

caracterizam os trabalhos analisados. 

Para análise das categorias foram observadas as seguintes características: 

a) Formação de Professores - agrupa trabalhos que evidenciaram desafios quanto à 

formação inicial e continuada de professores e ao desenvolvimento desse profissional em 

formação ou que já trabalha na Educação do Campo. 

b) Concepções e práticas – apresenta trabalhos que analisaram práticas de professores 

em diferentes escolas que trabalham na Educação do Campo, concepções de docentes em 

formação, bem como atividades realizadas por estes educadores em diversos níveis de ensino 

da Educação Básica e Ensino Superior. 

 

1.2 Teses e dissertações 

 

 

O levantamento de teses e dissertações teve como referência os trabalhos de Almeida e 

Chamon  (2012)  e  Cavalcante  e  Baptista  (2013),  os  quais  realizaram  pesquisas  sobre   a 

 

 

 
 

2 
No capítulo 4 apresenta-se de forma mais detalhada a definição da ATD. 
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Educação do Campo ressaltando que apesar das discussões ainda serem recentes, tem ocorrido 

um avanço no compromisso da universidade com os sujeitos do campo. 

Como já explicitado, o levantamento dos dados desta pesquisa realizou-se nas 

Instituições de Nível Superior (IES) com Programa de Pós-Graduação em Educação e 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências. No quadro 1, segue a relação das IES 

com seus respectivos Programas e notas atribuídas pela Capes. 

 
UNIVERSIDADES CURSOS NOTA ATRIBUÍDA PELA 

CAPES 

EDUCAÇÃO 

UFF M/D 6 

UFRGS M/D 6 

USP M/D 6 

UFMG M/D 7 

UNISINOS M/D 7 

UERJ M/D 7 

ENSINO DE CIÊNCIAS 

UFBA M/D 5 

UEL M/D 6 

UFSC M/D 6 
 

Quadro 1 – Instituições localizadas que apresentam nota entre 5 e 7 da CAPES no triênio 2010-2011- 2012. 

Disponível em: http://www.capes.gov.br/ 

 

 

A seleção dos trabalhos teve como base o Ensino de Ciências na Educação do Campo 

explícito nos títulos, nas palavras-chave e nos resumos. Quando nestes não apareciam 

claramente aspectos relacionados à temática, realizou-se uma leitura na íntegra dos trabalhos. 

A localização dos trabalhos foi mediante o banco de teses e dissertações de Programas de Pós- 

Graduação das respectivas Instituições. 

A tabela 1 apresenta o número de trabalhos que têm como principal referência a 

Educação do Campo e o ano de defesa. Os trabalhos estão discriminados de  acordo  seu 

caráter – dissertação (D) e tese (T). 

 

 
Universidade Programas D T 2010 2011 2012 2013 Total 

UFMG Educação 7 2 4 2 0 3 09 
 

UFRGS 
 

Educação 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

2 

UFSC Educação 2 4 2 1 1 1 6 

Tabela 1 - Quantidade de trabalhos localizados por instituição 

 

 
Observa-se na Tabela 1 que a maior concentração de trabalhos está no ano de 2010 

com oito trabalhos, porém nos anos subsequentes não houve aumento nas produções, 

revelando   a  necessidade  de   mais   pesquisas   nessa  área  que  discutam  as  políticas    de 

http://www.capes.gov.br/
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implementação dessa proposta,   principalmente  nos  cursos de formação inicial   dos 

professores. 

Foram identificados 17 trabalhos entre dissertações e teses de programas de pós- 

Graduação, os quais foram apresentados na Tabela 2 de acordo com a instituição e seu 

respectivo programa, o título, o caráter do trabalho – dissertação (D) e tese (T) – e a data de 

publicação. 

 
 

Instituição Autor Ano D/T Título 

UFMG Programa da Pós- 

Graduação em Conhecimento 

e Inclusão Social em 

Educação 

Luciane de 

Souza Diniz 

2013 D Representações sociais sobre a educação 

do campo construídas por educandos do 

curso de licenciatura em Educação do 

Campo 

UFMG Programa de Pós- 

Graduação em Educação 

Lucimar 

Vieira Aquino 

2013 D Representações sociais de educandas e 
educandos do curso de licenciatura em 

Educação do Campo sobre a leitura de 

textos acadêmicos 

UFMG Conhecimento e 

Inclusão Social em Educação 

Sonia Maria 

Roseno 

2010 D O curso de Licenciatura em Educação do 

Campo: Pedagogia da Terra e a 

especificidade     da     formação dos 

educadores e educadoras do campo de 

Minas Gerais 

UFMG Programa da Pós- 

Graduação em Conhecimento 

e Inclusão Social em 

Educação 

Vania 

Aparecida 

Costa 

2010 T Práticas de leitura em uma sala de aula da 

Escola do Assentamento: educação do 

Campo em construção Prática pedagógica 

UFMG 

Programa da Pós-Graduação 
em Conhecimento e Inclusão 

Social em Educação 

Vândiner 

Ribeiro 

2013 T Currículo e MST: relações de poder-saber 
e a produção da "subjetividade lutadora 

Currículo 

UFMG Programa da Pós- 

Graduação em Conhecimento 

e Inclusão Social em 

Educação 

Jucelia Marize 

Pio 

2011 D Apropriação da escrita no contexto da 

formação de professores de ciências na 

educação do campo 

UFMG Programa da Pós- 

Graduação em Conhecimento 

e Inclusão Social em 

Educação 

Tatyanne 

Gomes 

Marques 

2010 D Pedagogia da Terra: significados da 

formação para educadores e educadoras 

do campo 

UFMG Programa da Pós- 

Graduação em Educação 

Kyrleys 

Pereira 

Vasconcelos 

2011 D Um estudo sobre práticas de numeramento 

na educação do campo: tensões entre os 

universos do campo e da cidade na 

educação de jovens e adultos 

UFMG Programa da Pós- 

Graduação em Conhecimento 

e Inclusão Social em 
Educação 

Cristiane 

Benjamim de 

Freitas 

2010 D A escola no horizonte de jovens 

camponeses de uma escola família  

agrícola 

UFRGS Programa de Pós- 

Graduação em Educação 

Patricia 
Rutz Bierhals 

2013 D Gestão democrática na escola pública na 

perspectiva da educação popular do 

campo: um estudo de caso na  E.M.E.F. 

Dr. Jaime de Faria 

UFRGS 
Programa de Pós-Graduação 

em Educação 

Clésio Acilino 

Antonio 

2010 T 'Por uma educação do campo': um 

movimento popular de base política e 

pedagógica para a educação do campo no 

Brasil 

UFSC Programa de Pós- Sadi José 2012 D A formação dos professores do campo: um 

http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=author&amp;amp%3Bvalue=Bierhals%2C%20Patricia%20Rutz
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=author&amp;amp%3Bvalue=Bierhals%2C%20Patricia%20Rutz
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Graduação em Educação Rodrigues da 

Silva 
  estudo na serra catarinense 

UFSC Programa da Pós- 

Graduação em Educação 

Kamila Farias 

Pantel 

2011 D Escola rural multisseriada: espaço de 

relações 

UFSC Programa de Pós- 

Graduação em Educação 

Mauro Titton 2010 T O limite da política no embate de projetos 

da Educação do Campo políticas públicas 

UFSC Programa da Pós- 

Graduação em Educação 

Marlene Lucia 

Siebert Sapelli 

2013 T Escola do campo - espaço de disputa e de 

contradição: análise da proposta 

pedagógica das escolas itenerantes do 

Paraná e do Colégio Imperatriz Dona 

Leopoldina. 

UFSC Programa da Pós- 

Graduação em Educação 

Sandra 

Luciana 

Dalmagro 

2010 T A Escola no contexto das lutas do MST 

UFSC 
Programa de Pós-Graduação 
em Educação Científica e 

Tecnologia 

Renata 

Hernandez 
Lindemann 

2010 T Ensino de química em escolas do campo 

com     proposta      agroecológica : 

contribuições a partir da perspectiva 

freireana de 23educação 

Tabela 2 – Dissertações e Teses localizadas 

 

 

 

Dos 17 trabalhos localizados, apenas dois fazem referência ao Ensino de Ciências na 

Educação do Campo: a tese de Renata Hernadez Lindemann, publicada em 2010, e a 

dissertação de Jucelia Marize Pio que foi publicada em 2011. 

Destes dois trabalhos que abordam o Ensino de Ciências e a Educação do Campo, 

apenas a tese de Lindemann (2010) faz a relação entre o Ensino de Ciências, Educação do 

Campo e Paulo Freire, o qual será apresentado de forma detalhado no Capítulo 3. 

Com base nas informações obtidas em teses e dissertações, observa-se que houve 

pouco interesse dos pesquisadores em estudos relacionados ao Ensino de Ciências para os 

povos campesinos. É possível que este fato seja concernente ao pouco tempo em que o termo 

Educação do Campo entrou nas discussões das políticas públicas, a exemplo, da recente 

inserção do curso de Licenciatura em Educação do Campo (CAVALCANTE e BAPTISTA, 

2013). 

 

1.3 O Ensino de Ciências na Educação do Campo presente no ENPEC 

 

 

Dada a pouca quantidade de teses e dissertações localizadas sobre o Ensino de 

Ciências na Educação do Campo, optou-se em localizar a presença desta temática no ENPEC. 

Nos anais do VIII e IX ENPEC foram localizados 6 trabalhos que discutem o Ensino 

de Ciências na Educação do Campo,  distribuídos da seguinte forma: 

http://www.bu.ufsc.br/teses/PEED0979-T.pdf
http://www.bu.ufsc.br/teses/PEED0979-T.pdf
http://www.bu.ufsc.br/teses/PEED0979-T.pdf
http://www.bu.ufsc.br/teses/PEED0979-T.pdf
http://www.bu.ufsc.br/teses/PEED0979-T.pdf
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ENPEC Total de 

trabalhos 

Trabalhos 

referentes à 

Educação do 

Campo 

Total de trabalhos em 

porcentagem - Educação do 

Campo 

VIII ENPEC 

2011 

1235 4 0,3% 

IX ENPEC 

2013 

1060 2 0,1% 

Tabela 3: Trabalhos publicados no ENPEC relacionados à Educação do Campo 

 

 
 

A Tabela 3 contém os trabalhos publicados no ENPEC e chama-se a atenção que o 

número de trabalhos do VIII ENPEC foi superior a IX edição, assim, há indicativos de que 

houve pouco avanço nas pesquisas em relação à Educação do Campo, tal fato pode estar 

relacionado ao pouco tempo em que os cursos de graduação e pós-graduação em Educação do 

Campo foram implantados. 

A Tabela 4 explicita estas pesquisas, com seus respectivos autores, ano einstituição. 
 
 

Autor Instituição Título ENPEC 

 

Rodrigo dos Santos Crepaldi 

Orlando Aguiar Jr. 

 
 

UFMG 

O desenvolvimento do conceito 

de energia em um diálogo 

intercultural entre as ciências e 

as vivências de estudantes de 

Licenciatura do campo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VIII ENPEC 

2011 

 

 
Marina de Lima Tavares 

Juarez Melgaço Valadares 

Rodrigo dos Santos Crepalde 

 

 

 
UFMG 

Uma experiência de articulação 

entre conhecimentos de uma 

disciplina de biologia e outra de 

física do currículo de um curso 

de licenciatura para o campo com 

ênfase em ciências da vida e da 

natureza (cvn) de uma 

universidade federal brasileira. 

Luciana da Anunciação Lima 

Alessandra Alexandre Freixo 

 

UEFS 
Dialogando saberes no campo: 

um estudo de caso em uma escola 
família agrícola 

Ana Karla Pazda 

Rita de Cássia 

Marcia Regina Carletto 

 

UTFPR 
A intervenção pedagógica na 

significação dos resíduos sólidos 

para alunos de uma escola rural 

Carolina dos Santos Fernandes 

Geovana Mulinari Stuani 

 
 

UFSC 

A temática dos agrotóxicos no 

Ensino de Ciências: as 

compreensões dos estudantes da 

licenciatura em Educação do 

Campo 

 

IX ENPEC 

2013 

Carla Cristiane Mueller 

Edson Luiz Lindner 

 
UNITAU 

A construção do conhecimento 

em comunidades rurais e a 

recuperação dos saberes locais. 

Tabela 4 – Trabalhos localizados no VIII e IX ENPEC. 
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Dos 6 trabalhos localizados, destaca-se que nenhum faz referência à perspectiva 

freireana. 

O levantamento dos trabalhos publicados no ENPEC também revelou que poucos 

foram os estudos que fazem referência sobre o Ensino de Ciências na Educação do Campo, 

resultado semelhante aos dados obtidos nas teses e dissertações. 

 

1.4 Discussão das categorias selecionadas 

 
Em relação aos trabalhos localizados nos Programas de Pós-Graduação e nas edições 

do VIII e IX ENPEC, os dados sinalizam que as pesquisas têm se preocupado mais com a 

formação do educador do campo e com a prática deste professor em sala de aula, conforme 

apresenta o Quadro 2. 

 
 

 Total de 

trabalhos 

Formação de 

Professores 

Porcentagem em 

relação à 

quantidade de 

trabalhos (%) 

Concepções 

e práticas 

Porcentagem em 

relação à quantidade 

de trabalhos (%) 

Teses e 

Dissertações 

17 1 5,8 1 5,8 

VIII ENPEC 

2011 

4 2 0,1 2 0,1 

IX ENPEC 

2013 
2 1 0,09 1 0,09 

Quadro 2 – Trabalhos identificados e organizados em categorias. 

 

No Quadro 2, os dados revelam que o interesse dos pesquisadores foram iguais em 

relação às duas categorias analisadas tanto nos Programas de Pós-Graduação quanto no 

ENPEC. 

 

1.4.1 Pesquisas sobre formação de professores 

 
A formação de profissionais para atuarem na educação é indispensável, em se tratando 

dos educadores do campo as políticas públicas defendem a formação específica para esses 

profissionais. Entretanto, esses educadores encontram obstáculos para participarem de cursos 

de formação inicial e continuada devido às dificuldades enfrentadas para se deslocarem, pois, 

na maioria das vezes esses cursos encontram-se bem distantes de seu contexto. Aquino (2013) 

aponta que: 

O estudante em processo de formação para a docência na perspectiva da 

Educação do Campo precisa superar a dificuldade de sua trajetória escolar, 
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bem como, transformar a habilidade de ler o mundo por meio da oralidade 

com habilidade para ler o texto escrito numa perspectiva crítica, criadora e 

transformadora (AQUINO, 2013, p. 74). 
 

Outros estudos localizados no ENPEC, a exemplo de Tavares, Valadares e Crepalde 

(2011) e Crepalde e Aguiar Júnior (2011), destacam a prática e os desafios vivenciados pelos 

educandos da licenciatura com relação à construção de saberes sobre a Educação do Campo. 

Pio (2011), em sua dissertação de mestrado, apresenta uma construção sobre o diálogo entre a 

Educação do Campo, a Educação em Ciências e a mediação da leitura e da escrita nos espaços 

formativos. Trata-se de um estudo relacionado à formação de professores leitores e produtores 

de textos da disciplina de Ciências, com o objetivo de compreender o processo de uma 

atividade pedagógica realizada em uma oficina de leitura e escrita de textos didáticos de 

Ciências. A autora afirma que houve uma ressignificação da oficina de leitura e escrita de 

textos didáticos de Ciências, pois os professores em formação destacaram que ela os auxiliou 

na escrita de forma geral e não especificamente no contexto de textos didáticos de Ciências. 

Fernandes e Stuani (2013) realizam um estudo sobre a compreensão de estudantes de 

licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Santa Catarina, em relação 

ao tema agrotóxico no Ensino de Ciências. As autoras destacam que: 

 
No ensino de Ciências podem ser explorados não só aspectos ligados a 

conteúdos conceituais e de cunho social, ambiental, político, econômico, 

histórico e ético, como também outros igualmente importantes para a 

formação de sujeitos mais críticos e ativos na sociedade (FERNANDES e 

STUANI, 2013, p. 7). 
 

As autoras ressaltam que apesar dos licenciandos apresentarem uma visão contrária ao 

tema agrotóxico, este, mostra-se controverso, sendo necessário ser trabalhado em sala de aula 

por meio de diferentes visões. 

Em síntese, os trabalhos referentes à categoria formação de professores estão 

relacionados à formação inicial de professores, com a expressa preocupação com o domínio  

de ferramentas básicas na compreensão de conceitos ligados ao saber científico e a realidade 

do campo, buscando promover o desenvolvimento da prática pedagógica em contextos 

diferentes. 

 

1.4.2 Pesquisas sobre Concepções e práticas 

 
As pesquisas analisadas na categoria Concepções e Práticas discutem concepções 

relacionadas a conceitos científicos e a vivência de estudantes do campo, fazendo um paralelo 
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entre as tensões vividas entre o campo e cidade. Além disso, os estudos fazem uma reflexão 

sobre as experiências, práticas e rotinas pedagógicas de escolas ruraismultisseriadas. 

Pazda, Stadler e Carletto (2011) realizaram um estudo sobre o significado dado pelos 

alunos de uma escola rural sobre os resíduos sólidos, objetivando analisar a representação 

desses alunos sobre a temática, por meio de ações de responsabilidade ambiental. 

As inquietações que levaram ao desenvolvimento da pesquisa ocorreram devido aos 

problemas causados pelos resíduos sólidos ao meio ambiente, quando descartados de forma 

inadequada. As autoras constataram que pequenas ações como a reciclagem podem instigar os 

alunos a proteger seu ambiente de vida e afirmam que tais comportamentos possam sem 

repassados para as suas famílias. 

Lima e Freixo (2011) realizaram uma pesquisa sobre os saberes no campo, dialogando 

acerca dos conhecimentos tradicionais e o conhecimento científico produzido nas aulas de 

Ciências da Escola Família Agrícola, localizada em Valente/BA. Tiveram como objetivo 

identificar as possíveis relações existentes entre os conhecimentos tradicionais apresentados 

pelos estudantes e o conhecimento científico veiculado nas aulas de ciências da Escola  

Família Agrícola, particularmente aqueles relativos às plantas dacaatinga. 

Como instrumentos de coleta de informações, as autoras realizaram a observação e a 

entrevista com a professora. Os dados apontam que a professora sente dificuldade em 

relacionar os conteúdos com a realidade dos alunos, fato que se concretizou quando as autoras 

constataram que o principal instrumento pedagógico era o Livro Didático de Ciências, usado 

de forma desarticulada com a proposta da escola (Pedagogia da Alternância)
3
. Outro fator 

pontuado por Lima e Freixo (2011) é a importância que a Escola Família Agrícola apresenta 

para os alunos na preservação da fauna e flora local, bem como a valorização do local onde 

moram. 

A análise das teses, dissertações e dos trabalhos publicados no ENPEC revela que há 

poucos estudos referentes ao Ensino de Ciências na Educação do Campo quando comparados 

a outras áreas do saber, em que apenas um faz relação com Paulo Freire que é a tese de 

Lindemann (2010). Diante disso, sobressai a necessidade de pesquisas que apresentem como 

foco o Ensino de Ciências pautado nos princípios da Educação do Campo. Para isso, 

considera-se  importante que estudos na  área da Educação  do  Campo  estejam pautados  nas 

 
3 
É uma proposta de ensino que permite aos educandos ter uma visão de sua realidade a partir dos conhecimentos 

adquiridos em sala de aula. Esta ação teórica metodológica se divide em dois tempos: Tempo-universidade e 

Tempo-comunidade (PPP/UFRB, 2013). 
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propostas de Paulo Freire, uma vez que em seus estudos foram retratados aportes de uma 

educação libertadora (FREIRE, 1987) a partir do diálogo e da problematização construída em 

sala de aula, proposta esta sistematizada também pelo MST (SANTOS, SILVA e SOUZA, 

2012). 

Para fomentar esta discussão sobre o Ensino de Ciências na Educação do Campo, o 

próximo capítulo apresenta alguns objetivos que conduziram o surgimento da Educação do 

Campo e como os cursos de Licenciatura em Educação do Campo na Bahia têm organizado 

seus currículos, em especial no que concerne ao ensino de Ciências. 
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CAPÍTULO 2 - EDUCAÇÃO DO CAMPO NO BRASIL: UM PROCESSO EM 

DESENVOLVIMENTO 

 
O objetivo deste capítulo consiste em apresentar alguns aspectos que permearam o 

surgimento da Educação do Campo, ao mesmo tempo em que serão apresentadas as principais 

características de alguns Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos de Licenciatura em 

Educação do Campo da Bahia, com o objetivo de explicitar como estes têm organizado o 

currículo de Ciências. 

 

2.1 Educação do Campo: uma educação voltada aos sujeitos do campo 

 

 

A educação para os povos do campo é marcada no cenário brasileiro como um fator de 

descaso (FERREIRA e BRANDÃO, 2011), pensada pela elite, em que os camponeses não 

participavam de sua elaboração (SANTOS, SILVA e SOUZA, 2012). Estas ideias são 

características do sistema de ensino oferecido pela Educação Rural. 

A Educação Rural foi adotada pelo Estado na década de 1960 para evitar o êxodo rural 

(BRASIL, 2007). Esta educação relacionava-se à industrialização do campo e mão-de-obra 

qualificada para as atividades agropecuárias (TRANZILO, 2008). 

Contrapondo a esse sistema educativo tecnocrata surge a Educação do Campo, com “a 

ideia de reivindicar e simultaneamente construir um modelo de educação sintonizado com as 

particularidades culturais, os direitos sociais e as necessidades próprias à vida dos 

camponeses” (BRASIL, 2007, p. 11). Resultado das lutas de classes sociais por uma educação 

que seja pensada para a população do campo, pensada a partir do modo de ver e agir desses 

sujeitos (LINDEMANN, 2010). 

Arroyo (2005) destaca que: 

 
A Educação do Campo nasceu dos pensamentos, desejos e interesses dos 

sujeitos do campo, que nas últimas décadas intensificaram suas lutas, 

espacializando-se e territorializando-se formando territórios concretos e 

imateriais, constituindo comunidades e políticas, determinando seus destinos 

na construção de suas ideologias, suas visões de mundo (ARROYO, 2005, 

p. 10). 

 

A Educação do Campo se constituiu como prática social, na medida em que as lutas 

sociais foram surgindo, para que todos tivessem direito a uma educação voltada para seus 

interesses, feitos por eles e não para eles (CALDART, 2012). 
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A Educação do Campo defende a importância do ensino que inclua fatores sociais, 

econômicos, ambientais e culturais que compõem uma determinada localidade (SASSI, 2014). 

Neste sentido, Caldart (2009) ressalta a necessidade de um olhar criterioso para alguns 

aspectos da organização escolar: 

Esta exigência implica por sua vez em um alargamento da função social da 

escola e na superação de currículos pobres, assépticos, sem vida social, 

cultural, política. Ensinar a ler, a escrever, a fazer contas, continua sendo 

tarefa social da escola básica, mas não como habilidades em si mesmas ou 

meramente preparatórias à entrada no ―mercado de trabalho, não como 

aquela educação rudimentar que historicamente se considerou suficiente para 

os trabalhadores e sim como dimensão de um processo formativo que se 

exige cada vez mais amplo, complexo, social e humanamente rico. 

(CALDART, 2009, p. 26). 
 

A autora se refere à mudança na forma de organizar a educação, desde o ensino 

ofertado aos campesinos à estrutura física da escola. Nesta busca por um ensino voltado às 

necessidades dos sujeitos do campo surgem às políticas públicas propiciando a criação de 

propostas pedagógicas que buscam atender aos anseios da população do campo. 

As políticas públicas são resultados da luta dos camponeses por direitos igualitários. 

Neste aspecto, os Movimentos Sociais Populares tiveram um papel fundamental na busca por 

ações legais que se concretizem na prática do campo. Para Gohn, (2007, p.13) os movimentos 

sociais são: 

Ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam 

distintas formas da população se organizar e expressar suas demandas. Na 

ação concreta, essas formas adotam diferentes estratégias que variam da 

simples denúncia, passando pela pressão direta (mobilizações, marchas, 

concentrações, passeatas, distúrbios à ordem constituída, atos de 

desobediência civil, negociações etc.), até as pressões indiretas (GOHN, 

2007, p.13). 
 

Essa educação surge como uma resposta ao autoritarismo e a repressão da ditadura 

militar, época em que os movimentos sociais e intelectuais orgânicos da classe trabalhadora 

lutavam pela redemocratização da sociedade. Essas lutas conseguiram conquistas relevantes e 

espaços de participação nas políticas públicas e na legislação do país por meio da  

Constituição Federal de 1988. Santos, Silva e Souza afirmam que: 

No que se refere à educação, a Lei de Diretrizes e Bases (9.394/96) contém 

artigos que trazem adequações curriculares às especificidades do meio rural. 

Com essa abertura política e legal, os movimentos sociais passavam a  

discutir a alteração na nomenclatura da Educação Rural, propondo a  

mudança do termo educação rural para educação do campo (SANTOS; 

SILVA e SOUZA, 2013, p.59). 

 

Os movimentos sociais do campo surgiram para defender a fixação do homem no 

campo (SANTOS; SILVA e SOUZA, 2013). Suas lutas e seus objetivos foram discutidos nas 
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Conferências para Educação Básica do Campo com a presença de vários segmentos do 

governo, o que ocasionou a organização de uma comissão dos movimentos sociais para 

atuarem junto ao Ministério da Educação e do Desporto (MEC). 

Para os movimentos sociais do campo, o homem do campo produz o  seu  

conhecimento como um sujeito social e político, capaz de superar o domínio capitalista na 

busca de valorização do trabalho e de sua cultura, assim, o campo não é só um lugar de 

produzir para abastecer a cidade, mas um lugar com sua própria identidade (SANTOS;  

SILVA e SOUZA, 2013). 

Por meio das lutas dos movimentos sociais, políticas públicas voltadas para o campo 

passaram a ser implementadas, as quais têm se atentado para a importância de por meio da 

educação fomentar um ensino específico para a realidade rural. Entende-se que, para dar  

início este processo educativo, é necessário haver formação específica para os professores 

deste contexto. 

 

2.2 O papel das políticas públicas: um olhar a partir dos documentoslegais 

 
A Educação do Campo é um trabalho coletivo que visa oportunizar a sociedade a 

concretização de seus direitos por meio de uma concepção dialética, através da luta de classes 

(SANTOS, SILVA e SOUZA, 2012). Portanto, políticas públicas têm sido implantadas para 

que os povos do campo tenham uma educação de qualidade pautada nos princípios da 

Educação do Campo. 

Tranzilo (2008), ao analisar o panorama sobre a Educação do Campo realizado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP) em 2006, ressalta que “a educação para os 

povos do campo enfrenta grandes desafios em superar o quadro de políticas públicas que  

ainda são consideradas inadequadas ou ausentes” (TRANZILO, 2008, p. 65). Neste sentido, 

toda política de educação deve proporcionar alternativas que facilitem a permanência dos 

sujeitos do campo na escola (BRASIL, 2007). Caldart (2012) afirma que as políticas públicas 

são fundamentais para garantir aos trabalhadores do campo o direito à educação, 

especialmente que seja no e do campo. 

Entretanto, é necessário o aprimoramento e cumprimento das políticas públicas, para 

que haja valorização do campo e os moradores tenham a opção de decidir se querem 

permanecer ou não no campo. Fernandes et al. (2004) ressaltam que o campo deve ser: 

[...] um lugar de vida, onde as pessoas podem morar, trabalhar, estudar com 

dignidade de quem tem o seu lugar, a sua identidade cultural. O campo não é 

só  o  lugar  da  produção  agropecuária  e agroindustrial,  do  latifúndio  e da 
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grilagem de terra. O campo é espaço e território dos camponeses e dos 

quilombolas (FERNANDES et al., 2004, p. 137). 
 

Com o avanço das lutas sociais, a Constituição de 1988 estabelece que a educação seja 

um direito de todos, contemplando a diversidade cultural de cada lugar, compromissando o 

Estado e a sociedade brasileira a desenvolvê-la. Em conformidade, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDB (Lei nº 9.394/96) determina que ao oferecer a educação básica 

para a população rural, os sistemas de ensino têm que se adequar a realidade da localidade.  

No artigo 28 estabelece: 

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação, às particularidades 

da vida rural e de cada região, especialmente: 

I- conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 

interesses dos alunos da zona rural; 

II- organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar ás 

fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III- adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 1996). 
 

As lutas dos movimentos sociais ganharam abrangência nos debates que discutiam 

melhorias no ensino para os povos do campo. Estes debates tiveram início com o I Encontro  

de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária (IENERA), realizado em 1997, dando 

continuidade nas Conferências Nacionais por uma Educação Básica do Campo nos anos de 

1998, 2002 e 2004, as quais discutiram os seguintes temas: educação, reforma agrária e 

articulação de ideias, organizadas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO) e pelo 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). 

A I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, realizada no ano de 

1998, permitiu discutir estratégias de inclusão do meio rural na política do país, por meio da 

reflexão de uma educação peculiar para o povo do campo, que acima de tudo promova 

formação humana. O resultado desta Conferência foi o comprometimento de todos a 

participarem de lutas que integram a escola brasileira, como: ampliar significativamente as 

oportunidades educacionais e buscar a transformação da escola do meio rural (BRASIL,  

1998). 

A partir desta Conferência o termo Educação do Campo tornou-se comum entre os 

pesquisadores e educadores. Para Caldart (2004, p. 13), “a proposta é pensar a educação do 

campo como processo de construção de um projeto de educação dos trabalhadores do campo 

gestado desde o ponto de vista dos camponeses e da trajetória de lutas de suas organizações”. 
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As discussões difundiram com a criação do Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (PRONERA) em 1998, pelo Ministério da Política Fundiária por meio da Portaria nº 

10/98 em 17/04/1998 executado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA),  com o objetivo de: 

Fortalecer a educação nas áreas de Reforma Agrária, estimulando, propondo, 

criando, desenvolvendo e coordenando projetos educacionais, utilizando 

metodologias voltadas para a especificidade do campo tendo em vista 

contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável(BRASIL, 2004, 

p. 17). 

Com o reconhecimento do modo próprio de viver e agir dos camponeses, em 2002, o 

Conselho Nacional de Educação sob a Resolução nº 1 de 3 de abril aprova as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica do Campo. No artigo 2º, Parágrafo Único retrata como a 

escola do campo é vista pelos seus defensores no que concerne à adequação do projeto 

educacional, e aponta que: 

A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões 

inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios 

dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência  

e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de 

projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade 

social da vida coletiva no país (BRASIL, 2002, p. 1). 

Nestas diretrizes, as políticas públicas reconhecem o modo próprio de vida, os  

aspectos sociais, culturais e econômicos, em sua totalidade, além de pensar um currículo 

próprio. Logo, os sistemas de ensino deverão oferecer essa formação observando alguns 

critérios estabelecidos no Artigo 13: 

I - estudos a respeito da diversidade e o efetivo protagonismo das crianças, 

dos jovens e dos adultos do campo na construção da qualidade social da vida 

individual e coletiva, da região, do país e do mundo; 

II - propostas pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, a 

diversidade cultural e os processos de interação e transformação do campo, a 

gestão democrática, o acesso ao avanço científico e tecnológico e respectivas 

contribuições para a melhoria das condições de vida e a fidelidade aos 

princípios éticos que norteiam a convivência solidária e colaborativa nas 

sociedades democráticas (BRASIL, 2002). 

 
Ao reconhecer as dificuldades em estabelecer a inclusão, estruturação e 

reconhecimento da Educação do Campo, em 2004 o MEC, através da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), construiu os Cadernos Temáticos que 

documentam e discutem políticas públicas implementadas. Outro acontecimento no ano de 

2004 que marcou  a  luta por uma Educação  do  Campo  foi a realização  da II     Conferência 
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Nacional por uma Educação Básica do Campo. No relatório final desta Conferência 

estabeleceu-se: 

1. Universalização do acesso à Educação Básica de qualidade para a 

população brasileira que trabalha e vive no e do campo, por meio de uma 

política pública permanente (...). 

2. Ampliação do acesso e permanência da população do campo à Educação 

Superior, por meio de políticas públicas estáveis. 

3. Valorização e formação específica de educadoras e educadores do campo 

por meio de uma política pública permanente. 

4. Respeito à especificidade da Educação do Campo e à diversidade de seus 

sujeitos (BRASIL, 2004). 
 

Toda essa sistematização demanda do interesse de incluir os povos do campo com 

igualdade de direitos a todos, ampliando este ensino a nível superior para formar profissionais 

de educação capazes de exercer sua prática pedagógica com metodologias apropriadas para 

esta modalidade de ensino. 

O Art. 7º da Resolução nº 2, de 28 de Abril de 2008, que estabelece diretrizes 

complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de 

atendimento da Educação Básica do Campo, destaca: 

A Educação do Campo deverá oferecer sempre o indispensável apoio 

pedagógico aos alunos, incluindo condições infra-estruturais adequadas, bem 

como materiais e livros didáticos, equipamentos, laboratórios, biblioteca e 

áreas de lazer e desporto, em conformidade com a realidade local e as 

diversidades dos povos do campo, com atendimento ao art. 5º das Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas escolas do campo (BRASIL, 2008, 

p. 3). 

 

 
É necessário que o projeto pedagógico da escola esteja em consonância com os  

objetivos dos povos do campo e que o mesmo seja capaz de colaborar na formação de  

cidadãos capazes de perceber, discutir e questionar os problemas inerentes a sua vivência.  

Para tanto, as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo no  

artigo 7º ressaltam: 

É de responsabilidade dos respectivos sistemas de ensino, através de seus 

órgãos normativos, regulamentar as estratégias específicas de atendimento 

escolar do campo e a flexibilização da organização do calendário escolar, 

salvaguardando, nos diversos espaços pedagógicos e tempos de 

aprendizagem, os princípios da política de igualdade (BRASIL, 2002, p. 23). 

 

Esta organização do espaço escolar, seja em relação ao projeto pedagógico da 

escola ou a organização do calendário letivo, é fundamentada no artigo 28, inciso II da 

LDB/96. A referida Lei estabelece que o calendário letivo deve ser organizado respeitando o 

tempo de chuva, plantação e colheita, bem como as especificidades em relação ao meio  rural. 
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Para contribuir no atendimento a esta demanda surgiram os cursos de Licenciatura em 

Educação do Campo, voltados a proporcionar formação específica para os docentes. 

 

2.3 Licenciatura em Educação do Campo no estado da Bahia: a estrutura curricular do 

Ensino de Ciências 

Como já citado, na Constituição de 1988 ficou estabelecido que a educação é um 

direito de todos, a qual abrange todos os ciclos e segmentos de ensino, bem como todas as 

áreas, sejam elas culturais, sociais, políticas ou econômicas, isto é, todo contexto de vida de 

um sujeito. 

Com o avanço das lutas pelos movimentos sociais por uma educação de  qualidade  

para povos do campo, emergiu a necessidade de formar profissionais de educação para  

atender a demanda. Arroyo (2010) salienta que não existe um protótipo único, genérico, só  

um tipo de docente-educador para todos os níveis da educação básica, chamando a atenção 

para a formação específica para estes profissionais. 

Entretanto, Santos, Silva e Souza (2012) advertem que as instituições superiores de 

educação que se encarregam da formação dos professores não tem se preocupado em formar 

educadores para o campo. Esta preocupação é referente ao que é estabelecido no Art nº 7, 

parágrafo 2 da Resolução nº 2, de 28 de Abril de 2008 que definem diretrizes  

complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de 

atendimento da Educação Básica do Campo: 

A admissão e a formação inicial e continuada dos professores e do pessoal  

de magistério de apoio ao trabalho docente deverão considerar sempre a 

formação pedagógica apropriada à Educação do Campo e às oportunidades 

de atualização e aperfeiçoamento com os profissionais comprometidos com 

suas especificidades (BRASIL, 2008, p. 3). 
 

Assim, com o intuito de cumprir a Legislação e fornecer subsídios para a prática 

pedagógica e desenvolvimento de um currículo específico, o MEC e a Secretaria de Educação 

Superior (SESU) elaboraram editais para que as Instituições de Ensino Superior enviem 

propostas para criação dos cursos de formação em nível de graduação e pós-graduação. 

O curso de Licenciatura em Educação do Campo no Brasil foi desenvolvido pelo 

Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo 

(PROCAMPO), uma iniciativa do MEC em cumprimento a legislação. O PROCAMPO tem 

como objetivo formar educadores para atuar no campo, organizado por meio da alternância 

pedagógica entre curso-escola e escola-curso. 



35 

 

 

 

 

O PROCAMPO começou a se desenvolver em 2007 com a experiência piloto em 

quatro universidades federais: Universidade de Brasília (UNB), Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Universidade Federal de 

Sergipe (UFS). 

No estado da Bahia, atualmente, há o curso de Licenciatura em Educação do Campo 

oferecido pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Universidade Federal do Recôncavo 

da Bahia (UFRB), os quais serão apresentados a seguir, explicitando a presença do Ensino de 

Ciências. 

 

2.3.1 Licenciatura em Educação do Campo da UFBA 

 

 

O curso de Licenciatura em Educação do Campo da UFBA teve inicio no segundo 

semestre de 2008, as ações do curso foram elaboradas e implementadas juntamente com a 

UFRB (MORADILLO et al., 2011). É um curso destinado a formar professores do 6º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio, tendo inicio com a elaboração de um projeto- 

piloto que: 

[...] levasse em consideração uma nova forma de tratar e organizar o 

conhecimento, e consequentemente o currículo, proporcionando aos 

educandos do campo uma visão crítica de mundo - para além do campo, 

superação do cotidiano -, capaz de propiciar um agir e pensar de acordo com 

as categorias da totalidade e da contradição dialética, mediadas pelo ato 

educativo. Tudo isso sem perder de vista os limites históricos, individuais e 

sociais, que estamos imersos nesse momento atual de relações capitalistas de 

produção e reprodução da nossa existência (MORADILLO  et al., 2011, p.  

4). 

Além disso, a Faculdade de Educação da UFBA (FACED/UFBA) contou com a 

colaboração do Fórum Estadual de Educação do Campo (FEEC-BA) e do MEC. A proposta  

de implantação justifica-se em reconhecer a necessidade de oferecer aos povos do campo uma 

educação que não se limita ao espaço geográfico e seja permeada pelos aspectos culturais, 

sociais e a formação do sujeito (PPP/UFBA, 2008). Assim: 

A LEPEL/FACED/UFBA propõe a Licenciatura em Educação do Campo 

para formação de docentes que atuem com o conhecimento produzido pela 

humanidade, baseado na ontogênese do ser social e no método dialético, 

garantindo uma leitura da realidade que utilize a prática escolar e o 

conhecimento, ainda organizado em disciplinas, mas caminhando para uma 

organização multidisciplinar, como instrumentos de elevação do pensamento 

empírico ao teórico e produção de ações de superação do projeto histórico 

capitalista (PPP/UFBA, 2008, p. 5). 
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Quanto ao Ensino de Ciências são apresentadas as seguintes áreas: Ciências da 

Natureza e da Matemática e Ciências Agrárias, nas quais a organização curricular busca a 

interdisciplinaridade (PPP/UFBA, 2008). Na tabela 5, apresentam-se algumas disciplinas que 

compõem o Ensino de Ciências. 

 
 

Área: Ciências da Natureza e da Matemática 

Disciplinas Ementas 

Biologia Teoria celular. Organização da célula: organismos procariotos e eucariotos. 

Diferenças entre célula vegetal e animal. Elementos químicos presentes nos seres 

vivos. Água, molécula essencial à vida. Água como solvente (propriedades físicas 

e químicas da água). Química dos organismos (funções e reações básicas da 

química orgânica). Íons e ácidos. Proteínas. Estrutura básica das proteínas. 

Estrutura tridimensional das proteínas e ligações peptídicas. Funções das 

proteínas. Carboidratos, glicoproteínas, lipídios, nucleotídeos e ácidos nucléicos. 

Ensino de Química no 

contexto 

Utilizar conceitos de química para entender atividades humanas e processos 

naturais. Exame crítico de contextos reais envolvendo a química e identificação de 

implicações econômicas, sociais, éticas, ambientais neles presentes. 

Física Geral e 

Experimental I 

Introduzem-se conceitos de: Cinemática, Dinâmica, Gravitação, Momento  

Angular e Energia, Teoria Cinética dos Gases, Eletrostática, Eletromagnetismo, 

Movimento Ondulatório da Luz. 

Educação Sócio- 

Ambiental 

Estudos sobre as dimensões da questão ambiental relacionando o ser humano, as 

sociedades, o meio ambiente e os modelos de desenvolvimento, e discutindo os 

vários sentidos dados ao termo natureza ao longo da evolução das ciências sociais. 

Área: Ciências Agrárias 

Geografia Agrária O que é questão agrária. A evolução da situação de posse e uso da terra no   Brasil 
e a formação do campesinato brasileiro. Diferentes teses clássicas sobre a questão 

agrária brasileira. Debate atual sobre Reforma Agrária e Desenvolvimento do 

campo. 

Tabela 5: Algumas disciplinas ofertadas no curso de licenciatura em Educação do Campo da UFBA
4

 

 

 
As áreas descritas acima foram escolhidas em coletivo com a participação de 

especialistas, movimentos sociais, professores e interessados no assunto, os quais concluíram 

que estes saberes são fundamentais para a formação dos sujeitos do campo (PPP/UFBA). As 

aulas são ministradas em dois tempos: Tempo Escola e Tempo Comunidade. O Tempo Escola 

acontece na Faculdade de Educação/UFBA e pela UFRB; e o Tempo Comunidade é 

desenvolvido nos locais onde os licenciandos moram e/outrabalham. 

Portanto, o curso de Licenciatura em Educação do Campo da UFBA: 
 

É uma ação estratégica que possibilitará aproximar as instituições de 

pesquisa, ensino e extensão, especialmente as universidades públicas das 

redes de ensino existentes. Trata-se de uma experiência impar,  para  

assegurar o direito universal dos povos do campo à educação pública de 

qualidade e socialmente referenciada (PPP/UFBA, 2008, p. 6). 
 

 
 

4  
As demais disciplinas encontram-se no Apêndice A. 
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O curso conta com o envolvimento mútuo da Universidade - FACED/UFBA, 

movimentos de luta do campo, movimento docente e órgãos governamentais. É um projeto 

que visa à valorização dos saberes produzidos no campo, habilitando profissionais para numa 

realidade pouco contextualizada. 

 

2.3.2 Licenciatura em Educação do Campo da UFRB 

 

 

O curso de Licenciatura em Educação do Campo com Habilitações em Ciências da 

Natureza e Matemática da UFRB foi implementado no ano de 2013. O Projeto Pedagógico da 

referida instituição foi elaborado em parceria com a Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS), com habilitações nas Ciências da Natureza e da Matemática - Semiárido. O 

curso é uma: 

Possibilidade de tratar o desenvolvimento territorial a partir de seus sujeitos 

da dinâmica educativa com princípios de autonomia e da afirmação cultural 

no espaço da escola do mundo do campo em sua plenitude, contrapondo a 

visão destas unidades escolares como isoladas e descontextualizadas por 

conta da precariedade não só na infraestrutura, mas nos processos 

pedagógicos de formação dos professores que atuam nesta área (PP/UFRB, 

2013, p. 4). 

A demanda para organização e implantação do curso se fortaleceu na busca de uma 

educação específica que valoriza a identidade da população do campo e considera os aspectos 

relacionados ao modo de agir e viver dos camponeses. O curso justifica-se “por considerar  

que a Educação do Campo, segundo as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo, é direito social e cabe ao Estado garantir as condições e os recursos para a 

sua efetivação” (PP/UFRB 2013 p. 8). Ainda considera: 

Os dados do IBGE (2010) onde se registra 27,3 milhões de brasileiros no 

campo, em que 48% desta população estão no Nordeste brasileiro e sendo a 

taxa de analfabetismo no campo três vezes maior que na cidade, fazem-se 

necessárias políticas de formação de professores do campo que venha  

atender esta demanda (PP, 2013, p. 6). 

Em relação ao analfabetismo, os indicadores do MEC revelam que existe uma 

desigualdade enorme entre o campo e a cidade. Na cidade a população não alfabetizada chega 

a 8,6% e no campo é quase três vezes maior, alcançando o percentual de 23,7% (PP/UFRB, 

2013). Esses dados mostram o quanto são urgentes políticas de implantação de cursos 

voltados aos povos do campo. Assim, o objetivo proposto na implementação das políticas 

institucionais da licenciatura é: 
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Proporcionar a formação de profissionais da educação em licenciatura em 

Educação do Campo no contexto do semiárido brasileiro delineado a partir 

das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica do Campo [...], na 

perspectiva de contribuir com a estratégia de desenvolvimento rural de base 

popular vinculados à realidade das escolas do campo capaz de possibilitar a 

construção de novas bases de organização do trabalho pedagógico 

interdisciplinar a partir das áreas do conhecimento das Ciências da Natureza 

e da Matemática (PP, 2013, p. 21). 

 
 

A organização curricular do curso é dividida em núcleos formativos. A tabela abaixo 

apresenta a sistematização de algumas disciplinas
5 

do curso para a área de Ciências da 

Natureza, com as ementas, todas obrigatórias. 

 

Núcleo Formativo: Formação Específica em Ciências da Natureza 

Disciplinas Ementas 

Ambiente e 

Sociedade 

Equilíbrio de fases em sistemas simples. Solução ideal, solução diluída ideal e 

Propriedades Coligativas. Estática dos fluídos e dinâmica dos fluídos. Introdução ao 

eletromagnetismo. Efeito de campos eletromagnéticos em seres vivos. Proteção da vida 

pelo campo magnético terrestre. Bioimagem. Elaboração do Plano de estudo para o 

Tempo comunidade. Seminário Integrador. 

Ciência e 
Tecnologia I. 

Hidrocarbonetos e fontes de energia. Obtenção natural dos compostos orgânicos. 

Funções orgânicas básicas. Drogas, cosméticos e outras aplicações industriais dos 

compostos orgânicos. Estruturas e funções bioquímicas das proteínas, carboidratos e 

lipídeos. Aditivos químicos alimentares. Cinética química e tecnologias de  

conservação de alimentos. Elaboração do Plano de estudo para o Tempo comunidade. 

Seminário Integrador. 

Recursos Naturais 

I. 

Sistemas dispersos. Reações químicas em soluções aquosas e fundamentos de  

equilíbrio químico. Teorias ácido-base. Parâmetros de qualidade de águas. Principais 

contaminantes de águas e solo. Interações químicas no solo. Técnicas de amostragem. 

Principais métodos de análise fisco-química de água e esgoto. Principais métodos de 

análise físico-química de solos e sedimentos. Elaboração do Plano de estudo para o 

Tempo comunidade. Seminário Integrador. 

Núcleo Formativo: Formação sócio-política 

Disciplinas Ementas 

Ciência, 

Tecnologia 

Sociedade 

Estudo das relações entre ciência, tecnologia e sociedade ao longo da história, com 

ênfase na atualidade. Filosofia da ciência; análise de valores e ideologias envolvendo a 

produção e divulgação da ciência e da Tecnologia. Influências das diferenças culturais 

nas concepções de ciência e tecnologia e de suas relações com as sociedades. 

Participação da sociedade na definição de políticas relativas às questões científicas, 

tecnológicas, econômicas e ecológicas. O impacto da informática na sociedade. 

Elaboração do Plano de estudo para o Tempo comunidade. Seminário Integrador. 

Núcleo Formativo: Formação Pedagógica Integradora 

Disciplinas Ementas 

Didática das 

Ciências e 

Educação do 

Campo 

Surgimento da didática das ciências como campo de pesquisa. Concepção e análise de 

currículo no ensino de ciências na Educação do Campo. Seleção de conteúdos, 

planejamento e escolha de estratégias de ensino/aprendizagem. Processos avaliativos 

para o ensino de ciências. concepções alternativas e sua utilização no processo 

educativo nas escolas de Educação do Campo. Elaboração do Plano de estudo para o 

Tempo comunidade. Seminário Integrador. 

Núcleo Formativo: Formação geral 

Disciplinas Ementas 

Fundamentos da 

Química 

Normas de segurança em procedimentos químicos; Técnicas básicas de laboratório; 

Classificação,  propriedades e aspectos estruturais da matéria;  Modelos atômicos e a 

 
5  

As demais disciplinas encontram-se no Apêndice B. 
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 classificação periódica dos elementos; Propriedades periódicas e ligações químicas; 

forças intermoleculares e os estados físicos da matéria; Equações químicas e 

estequiometria. Elaboração do Plano de estudo para o Tempo comunidade. Seminário 

Integrador 

História das 

Ciências 

Desenvolvimento das ciências modernas. Modelos que emergiram da revolução 

científica. Aspectos sociais e culturais das ciências na modernidade. Aspectos 

históricos das ciências no Brasil. Elaboração do Plano de Estudo para o Tempo 

Comunidade. Seminário Integrador. 
 

Tabela 6: Disciplinas de Ciências ofertadas no curso de licenciatura em Educação do Campo/UFRB 

 

O curso segue os princípios da Pedagogia da Alternância em período integral que se 

divide em Tempo-Universidade e Tempo-Comunidade. No Tempo-Universidade são 

organizadas atividades que buscam atingir os objetivos do processo formativo a que se 

pretende alcançar. As atividades elaboradas durante o Tempo-Universidade serão executadas 

durante o Tempo-Comunidade. 

No Tempo-Comunidade os licenciandos retornam aos lugares onde moram ou 

trabalham para colocar em prática o que foi programado durante as aulas e são acompanhados 

pelos docentes da Instituição de Ensino Superior (PP/UFRB, 2013). Este acompanhamento é 

apresentado de duas formas: uma presencial e outra virtual pelo Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) na Plataforma Moodle. 

 

2.3.3 A presença da interdisciplinaridade nos cursos 

 

 

Destaca-se que tanto a proposta do curso de Licenciatura do Campo da UFBA quanto 

da UFRB buscam formação específica para os educadores do campo com atividades que se 

consolidam no desenvolvimento de ações contextualizadas com a realidade do campo por 

meio da interação entre as disciplinas. Entretanto, constata-se que há algumas diferenças na 

estruturação dos cursos. Na UFBA o curso tem como proposta uma formação mais geral 

enquanto que na UFRB o curso oferece uma formação específica para o Ensino de Ciências, 

preocupando-se, também, com a dimensão epistemológica, importante para a prática docente. 

Isto é possível constatar por meio da programação curricular oferecida no curso, esta, busca a 

construção do conhecimento em diferentes áreas, a exemplo da História das Ciências e 

Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

A Tabela 5, referente às disciplinas do curso da UFBA indica que há disciplinas que 

apresentando possibilidade de relações entre alguns conceitos científicos, a exemplo da 

disciplina de Biologia e da disciplina de Ensino de Química no contexto, Por exemplo, na 

Biologia há conteúdos de  Química, como “Elementos químicos presentes nos seres vivos”   e 
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na disciplina de Ensino de Química no contexto há conteúdos de Biologia, como  por 

exemplo: “Utilizar conceitos de química para entender atividades humanas e processos 

naturais”. A presença de conteúdos que dialoguem tanto com a disciplina de Biologia quanto 

com a disciplina Ensino de Química no contexto tende a possibilitar aos professores 

trabalharem em colaboração ou fazer a relação entre uma disciplina com outra, aspecto que é 

denominado pelos PCN, de interdisciplinaridade. Garcia (2008) analisando o conceito de 

interdisciplinaridade, de acordo os PCN, afirma que “a noção de interdisciplinaridade está 

associada a um conjunto plural e dissonante de significados, reflete distintas e não articuladas 

perspectivas teóricas e está apresentada de um modo desatento ao seu desenvolvimento 

histórico” (p. 364). Para o referido autor, os PCN trazem a interdisciplinaridade como uma 

crítica a produção do conhecimento fragmentada. Assim, a interdisciplinaridade contribui  

para a produção do conhecimento por meio da relação entre as diversas áreas. 

A Tabela 6, referente às disciplinas do curso da UFRB apresenta a organização 

curricular por meio de Núcleos Formativos o que permitiu intercalar o conhecimento  

científico entre diferentes disciplinas. Esta dinâmica favorece um conhecimento amplo a  

partir de várias áreas do saber. No PPP da UFRB constatou-se a possibilidade do trabalho 

interdisciplinar, a exemplo, nas disciplinas de Ciência e Tecnologia I e Recursos Naturais I, 

ambas, comportam em suas ementas conteúdos de Química, o que indica que uma depende da 

outra no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Além de favorecer o diálogo entre as 

disciplinas, o PPP traz aspectos discutidos pela pesquisa em Educação em Ciências, como a 

perspectiva Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e a História das Ciências, o que permite 

que os alunos tenham uma compreensão sobre a ciência e seu processo de produção. 

Tanto o PPP da UFBA quanto o PPP da UFRB possibilitam a relação entre a teoria e prática 

por meio dos Tempos (Universidade e Comunidade). Desta forma, o estudo é distribuído de 

maneira que permita a aquisição do conhecimento acadêmico (Tempo Universidade) e o 

exercício da prática pedagógica onde moram ou trabalham os discentes (Tempo  

Comunidade). Com o intuito de colaborar com a relação teoria e prática na Educação do 

Campo, autores como Lindemann (2010) Santos, Souza e Silva (2012) e Sassi  (2014) 

sugerem que o planejamento pedagógico seja pautado nos pressupostos freireanos, 

fundamentado no diálogo por meio da problematização de situações significativas presentes  

na realidade dos sujeitos. 
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CAPÍTULO 3 - PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO TEMÁTICA E SUA RELAÇÃO 

COM A EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 
Neste capítulo, busca-se compreender a perspectiva freireana e sua relevância para o 

ensino-aprendizagem dos sujeitos do campo. Apresentam-se alguns aspectos referentes ao 

processo de busca pelo Tema Gerador, no contexto de propostas didático-pedagógicas 

relacionadas ao Ensino de Ciências, bem como na articulação entre este ensino e a Educação 

do Campo. 

 

3.1 Tema Gerador 

 

 

Paulo Freire tem seus estudos balizados na dialogicidade, na conscientização e na 

problematização de contradições sociais presentes dentro de um contexto. Estas contradições 

representam situações significativas, que agrupadas e sistematizadas no planejamento do 

professor promovem uma Educação “Libertadora” (FREIRE, 1987), contribuindo no 

desenvolvimento da consciência crítica dos sujeitos, permitindo aos mesmos participarem 

ativamente da sociedade. Para Freire (1987): 

O importante do ponto de vista da educação libertadora, e não “bancária”, é 

que, em qualquer dos casos, os homens se sintam sujeitos de seu pensar, 

discutindo o seu pensar, sua própria visão do mundo, manifestada implícita 

ou explicitamente, nas suas sugestões e nas de seus companheiros (FREIRE, 

1987, p. 166). 

 
Nesta perspectiva, o homem é sujeito do seu conhecimento, na medida em que ele tem 

contato com o objeto a ser aprendido. Portanto, não se separa objeto e sujeito, ambos se 

relacionam na obtenção do novo conhecimento. Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco 

(2009, p. 182), “o conhecimento tem sua origem na interação não neutra entre sujeito e objeto, 

que podem fundamentar de maneira mais consistente uma análiseepistemológica”. 

Esta interação é promovida a partir da problematização de situações-problemas do 

cotidiano do aluno, permeada pelo diálogo entre os sujeitos, contrapondo ao que Freire (1987) 

denominou de educação “bancária”, na qual a cabeça dos alunos é apenas um depósito de 

conteúdos. 

De acordo com Freire (1987), a educação é uma prática de liberdade que permite o 

desenvolvimento de um sujeito crítico frente a situações adversas, nas quais a comunidade 

escolar está  inserida, nomeadas por ele de  situações-limite. Segundo  o  autor, as   situações- 



42 

 

 

 

 

limite não devem ser encaradas como barreiras insuperáveis pela condição de oprimidos. 

Assim: 

No momento mesmo em que os homens as apreendem como freios, em que 

elas se configuram como obstáculos à sua libertação, se transformam em 

“percebidos destacados” em sua “visão de fundo”. Revelam-se, assim, como 

realmente são: dimensões concretas e históricas de uma dada realidade 

(FREIRE, 1987, p. 125). 

A partir destas situações presentes na realidade dos alunos e muitas vezes não 

percebidas pelos mesmos, Freire (1987) sugere a organização do conteúdo programático via 

Tema Gerador. O Tema Gerador não se esgota apenas em conhecer sua existência, é 

necessário a reflexão crítica do homem sobre o mundo. O tema do qual Freire (1987) se refere 

emerge da problematização de situações significativas da realidade dos indivíduos, que 

embora estejam envolvidos com o problema não apresentam uma visão crítica. Portanto,  

trazer estes temas para as discussões de sala de aula possibilita a compreensão das situações 

significativas presentes no mundo real do indivíduo. Porém, não pode ser qualquer tema, este, 

essencialmente, deve emergir da realidade do educando através do processo de Investigação 

Temática (FREIRE, 1987). 

Na medida em que os Temas Geradores são idealizados, o fazer, o pensar, o agir e o 

refletir aparece na mesma proporção, uma vez que o processo de obtenção deste tema envolve 

a comunidade escolar de forma ativa (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2009). 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009), ao descreverem sobre os Temas Geradores 

trazem alguns princípios básicos quanto a sua natureza: 

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 crítica, de problematização 

constante, de distanciamento, de estar na ação e de observar e se criticar 

nessa ação e apontar para a participação, discutindo no coletivo e exigindo 

disponibilidade dos educadores (DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2009, p. 166). 

Freire (1987) afirma que é necessário propor ao povo contradições existentes em sua 

realidade, desafiando os sujeitos a buscarem respostas e ações mediadas pelo conhecimento, 

nunca uma doação ou imposição. A participação ativa do educando permite superar sua 

condição passiva, “esta superação, que não existe fora das relações homens-mundo, somente 

pode verificar-se através da ação dos homens sobre a realidade concreta em que se dão as 

“situações-limite” (FREIRE, 1987, p. 52). 

Silva (2004), num estudo sobre a transposição das ideias de Freire (1987) para a 

educação  formal,  propõe a  Práxis  Curricular  via Tema Gerador,  em que  fundamenta  sua 
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proposta nas cinco etapas da Investigação Temática (DELIZOICOV, 1991). Nesta proposta, o 

autor busca através das falas significativas estabelecer o programa escolar via Tema Gerador. 

O autor organiza este processo em cinco momentos, quais sejam: 

I Momento– Desvelamento do real pedagógico a partir das necessidades imanentes da 

prática: este momento é destinado a busca por contradições entre a teoria e a prática 

vivenciada no cotidiano escolar; 

II Momento – Resgate das falas significativas constituindo sentido à prática: elegendo 

temas/contratemas: este momento caracteriza pela busca de falas que representam situações- 

limites; 

III Momento – Contextualização e percurso do diálogo entre falas e concepções da 

realidade local: Rede Temática e questões geradoras: aqui é construído uma Rede Temática, 

organizada a partir da visão da comunidade e dos educadores; 

IV Momento – Planejamento e organização pedagógica da prática crítica: com o Tema 

Gerador estabelecido, é construído o programa de sala de aula; 

V Momento – Reorganização coletiva da escola a partir do fazer pedagógico: este 

momento é destinado à reflexão dos educadores em relação a sua prática. 

Quanto às situações-limite, Silva (2004) chama a atenção para falas de moradores de 

uma determinada comunidade, as quais são tomadas como base para entender a visão que os 

sujeitos apresentam sobre uma situação problemática de um determinado local. Essas falas  

são reveladoras, pois com elas “podemos compreender as falas como uma expressão do 

conhecimento, a elaboração de raciocínios, a partir da articulação de conceitos e juízos, sendo 

este enunciado através de proposições” (SILVA, 2004, p. 201). Assim, as falas apresentam-se 

como instrumentos importantes, pois podem revelar o que na maioria das vezes não fica tão 

explícito na observação. O mesmo autor enfatiza a importância dos professores se atentarem 

para as falas que contrariam suposições anteriores, pois essas que revelam contradições antes 

não visíveis. 

O contato do educador com a realidade dos educandos é para conhecer seus problemas 

e anseios, atrelados a desigualdade nas questões sociais, econômicas e políticas. Através desta 

relação e por meio das etapas da Investigação Temática (FREIRE, 1987), o professor 

juntamente com a equipe pedagógica e comunidade escolar obtém o tema, o qual é necessário 

ser abordado em sala de aula para compreensão de fatores ligados ao cotidiano dos  

educandos. Neste processo, “o resgate das falas significativas dos alunos e da comunidade 

propicia identificar temas geradores e suas concepções reversas, reveladoras das contradições 

sociais” (SILVA, 2004, p. 201). 



44 

 

 

 

 

As falas que Silva (2004) se refere são adquiridas no processo de obtenção do Tema 

Gerador, que representa uma contradição social, cuja identificação ocorre por meio da 

Investigação Temática (FREIRE, 1987). 

 

3.2 Investigação Temática 

 

 

A Investigação Temática é o processo de busca por Temas Geradores, desenvolvida  

por Freire (1987) para a educação não formal. É uma investigação: 

Que se dá no domínio do humano e não no das coisas, não pode reduzir-se a 

um ato mecânico. Sendo processo de busca, de conhecimento, por isso tudo, 

de criação, exige de seus sujeitos que vão descobrindo, no encadeamento dos 

temas significativos, a interpenetração dos problemas (p. 57). 

Para este autor, a investigação é necessária na obtenção de temas significativos referentes 

a problemas que fazem parte das contradições sociais em que os alunos estão envolvidos. A 

Investigação Temática envolve o próprio pensar do povo sobre as situações significativas, por 

esta razão, deve acontecer por meio da interação entre os sujeitos, numa visão crítica sobre a 

realidade, ação fundamentada no diálogo (FREIRE, 1987). Esse ato investigativo é baseado  

no processo de codificação-problematização-descodificação (FREIRE, 1987), que foi 

organizado por Delizoicov (1991) em cinco etapas para o contexto da educação formal, as 

quais sejam: 

Primeira etapa – Levantamento Preliminar: consiste no estudo da realidade dos 

educandos, por meio de diversas fontes de informação, tais dados permitem aos profissionais 

traçarem um panorama do contexto no qual esses indivíduos vivem e conhecer as situações- 

limites vividas por eles. Para Delizoicov (1982), esta etapa se forma a partir da: 

[...] 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 de professores, pode identificar os 

fenômenos ou situações de maior relevância na vida sócio-cultural e 

econômica da população envolvida (DELIZOICOV, 1982, p. 7). 

As informações surgem das contradições sociais vividas por uma determinada 

comunidade e podem ser conhecidas por meio do contato direto com a população, através de 

visitas, entrevistas e questionários e fontes oficiais, como documentos relacionados com a 

comunidade, blogs, jornais, entre outros. 

Nesta etapa é necessário um trabalho minucioso na obtenção de elementos que  

retratam o ambiente pesquisado e o envolvimento dos sujeitos da comunidade no processo,  

em que a presença ativa dos indivíduos é mais importante do que a coleta de dados (FREIRE, 
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1987). Todos os registros formarão um conjunto de dados que revelam as possíveis situações- 

limites, derivadas da percepção dos sujeitos sobre determinado assunto, dos quais serão 

organizados os códigos para serem interpretados. 

Segunda etapa – Codificação: de posse dos dados obtidos por meio do Levantamento 

Preliminar, a equipe analisa e escolhe as contradições vividas pelos alunos que necessitam ser 

compreendidas nas aulas. Para tanto, as codificações “devem ser simples na sua complexidade 

e oferecer possibilidades plurais de análises na sua descodificação” (FREIRE, 1987, p. 62). 

Aqui Freire chama a atenção para a importância da participação dos sujeitos, entretanto, é 

necessário se atentar para as especificidades do local, pois a confirmação das informações é 

realizada com a comunidade investigada. 

Lindemann (2010, p. 110) ressalta que as Codificações “constituem situações 

existenciais desses sujeitos, ou seja, elas são dificuldades que necessitam ser percebidas e 

superadas pelos indivíduos”. Essa etapa é realizada pela equipe de investigadores-professores 

que ao mesmo tempo em que analisa as informações prepara os códigos para a 

Descodificação. Os códigos podem ser representados em forma de falas, imagens, fotografias 

que retratam as situações significativas da comunidade (FREIRE, 1987). 

Terceira etapa - Descodificação: nesta etapa, a equipe retorna à comunidade com 

hipóteses de situações-limites, que representam possíveis temas para serem discutidos e 

analisados nos círculos de investigação temática. Estes temas se configuram em situações- 

limite da comunidade. 

Freire (1987) ressalta: 

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 (FREIRE, 1987, p. 65). 

 

Este processo é um trabalho coletivo, em que os diálogos se constituem na busca pela 

compreensão dos sujeitos acerca das situações significativas da realidade. Ocorrendo a 

legitimação das hipóteses surge o Tema Gerador. 

Quarta etapa – Redução Temática: Após a escolha do Tema Gerador, a equipe 

seleciona quais conceitos científicos e conteúdos são necessários para compreender o tema, 

seguido do planejamento das aulas. Ressalta-se que esta organização curricular necessita ser 

realizada de maneira interdisciplinar. Freire (1987) destaca que a ”redução” é feita em equipe 

e cada especialista dentro de sua área do conhecimento apresenta sua proposta pedagógica. 
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No contexto da educação formal, para auxiliar no planejamento das atividades 

didático-pedagógico, de caráter interdisciplinar, Angotti (1993) propõe os Conceitos 

Unificadores, os quais “podem se constituir balizadores ou âncoras, tanto para as aquisições 

do saber em Ciências Naturais como para minimizar o excesso de fragmentação do 

pensamento dos estudantes” (ANGOTTI, 1993, p. 1). Eles são unificadores porque aplicados 

em larga escala podem construir pontes ou, pelo menos, elos para o conhecimento crítico em 

Ciências  (DELIZOICOV,  ANGOTTI  E  PERNAMBUCO,  2009).  Angotti  (1993)  propõe 

quatro Conceitos Unificadores: transformações, ciclos e regularidades, energia eescala. 

Para o planejamento de atividades didático-pedagógicas para serem desenvolvidas em 

sala de aula, relacionadas ao Tema Gerador, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009) 

propõem a dinâmica dos três Momentos Pedagógicos, quais sejam: Problematização Inicial, 

Organização do Conhecimento e  Aplicação do Conhecimento. 

Problematização Inicial: o professor problematiza situações que possibilitem aos 

alunos refletir sobre questões do seu cotidiano, conduzindo-os a buscar novos conhecimentos 

para interpretá-las. Este momento é caracterizado pelo desejo de: 

Aguçar explicações contraditórias e localizar as possíveis limitações e 

lacunas do conhecimento que vem sendo expresso, quando este é cotejado 

implicitamente pelo professor com o conhecimento científico que já foi 

selecionado para ser abordado. [...], a finalidade deste momento é propiciar 

um distanciamento crítico do aluno, ao se defrontar com as interpretações  

das situações propostas para discussão (DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2009, 201). 

É uma busca por distintas percepções do individuo acerca do contexto em que está 

imerso (SILVA, 2004). 

Organização do Conhecimento: é neste momento que os conceitos científicos são 

trabalhados para entender o tema, ou seja, na busca de entender as questões que foram 

levantadas no primeiro momento. Ademais, “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 e PERNAMBUCO, 2009, p.201). 

Aplicação do Conhecimento: de posse do conhecimento científico, o professor retoma 

as questões inicias para serem respondidas à luz dos conceitos científicos. Este momento tem 

como meta capacitar o aluno para que articule a conceituação científica com situações reais e 

não apenas domine fórmulas para encontrar uma solução para as situações que exprimem 

contradições (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2009). 
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Quinta etapa – Desenvolvimento em sala de aula: realização do planejamento em sala 

de aula (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2009). 

 

3.3 A Investigação Temática na pesquisa em Ensino de Ciências 

 

 

A sociedade tem visto o crescente avanço no campo da ciência e tecnologia,  

entretanto, “buscam-se, lentamente, avanços na forma de se ensinar Ciências e no que ensinar 

em Ciências. Grande parte dos programas escolares não considera relevante a abordagem de 

situações significativas em sala de aula” (HALMENSCHLAGER, 2011, p. 11). Esta é uma 

contradição a ser superada e a sala de aula é local apropriado para desfazer esses equívocos. 

Para tanto, o educador necessita proporcionar atividades significativas e contextualizadas que 

que contribuam coma formação de cidadãos críticos capazes de intervir em sua realidade. 

Diversos pesquisadores da área de Ensino de Ciências, como Delizoicov e Angotti 

(1991),  Silva  (2004),  Delizoicov,  Angotti  e  Pernambuco  (2009),  Gehlen  (2009),   Stuani 

(2010), Torres (2010), Lindemann (2010), Solino (2013), Sousa et al. (2014), Chagas (2014) e 

Araújo (2015) têm utilizado algumas ideias de Paulo Freire, na educação formal, para 

reorganizar o currículo da Educação Básica. 

Conforme destacado no subtópico 3.2, o processo de Investigação Temática (FREIRE, 

1987) é composto por quatro etapas, quais sejam: Levantamento Preliminar, Codificação, 

Descodificação e Redução Temática, e Delizoicov (1991) fez uma transposição para a 

educação formal e propôs, também, a quinta etapa: o Desenvolvimento em Sala de Aula. 

O processo de Investigação Temática permite conhecer a realidade e a visão que os 

moradores têm sobre determinada situação, além de contribuir na organização do ensino por 

meio de suas etapas. Deste modo, apresentam-se alguns estudos realizados no contexto do 

Ensino de Ciências que desenvolveram o processo de Investigação Temática e elaboraram 

atividades didático-pedagógicas junto com professores. Dentre os estudos, destacam-se os de 

Furlan et al. (2011)
6
, Sousa et al. (2014) e Magalhães (2015). A descrição das etapas da 

Investigação Temática, que esses estudos seguiram, será apresentada a seguir, em forma de 

quadros, para melhor compreensão. 

Solino (2013) organizou o estudo sobre os problemas que envolviam alunos do 5º ano 

de uma escola pública do município de Itabuna-BA, a partir da investigação em fontes 

secundárias emergiu o Tema Gerador: “Rio Cachoeira: que água é essa?”, desenvolvido    nas 

 
 

6 
As etapas de Furlan et al. (2011) estão detalhadas nos próximo item. 
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aulas de Ciências destacando o problema da poluição. A referida autora seguiu apenas três 

etapas da Investigação Temática, quais sejam: Levantamento Preliminar (primeira etapa), 

Redução Temática (quarta etapa) e Desenvolvimento em Sala de aula (quinta etapa), como 

mostra o Quadro 3. 

 
 

1.Levantamento 

Preliminar 

4. Redução Temática 5. Sala de aula 

Com a leitura de  documentos Para entender o Tema Gerador: Rio Cachoeira: que água é As aulas foram 
oficiais da cidade de essa?, a pesquisadora juntamente com o Grupo de Estudos desenvolvidas pela 

Itabuna/Ba, do PPP da escola, sobre Abordagem Temática no Ensino de Ciências pesquisadora com os 

registro do entorno da (GEATEC) selecionou conteúdos das seguintes áreas: alunos    do    5º    ano  do 

comunidade  escolar, dados Educação Ambiental: Água, Poluição da Água, Lixo Ensino   Fundamental  nas 

do IBGE, notícias de  jornais, (resíduos sólidos e líquidos) e Preservação ambiental. aulas    de    Ciências    da 

foi  possível  constatar  que  a Aspectos históricos, econômicos e culturais sobre o Rio Natureza,   entretanto,   as 

poluição do Rio Cachoeira se Cachoeira. aulas  de  Física  contaram 

constituía uma situação- Química: Estação de Tratamento de água e esgoto e com   a   participação  dos 

problema    vivenciada   pelos Filtração da água. integrantes   do  GEATEC 

sujeitos da pesquisa. Física; Densidade, Volume, Massa e Pressão da água. no   desenvolvimento  das 

 Biologia: Algumas doenças causadas pela contaminação da atividades  em  sala de 

 água e Planta aquática (aguapés). aula. 

Quadro 3: Etapas da Investigação Temática realizadas por Solino (2013). 

 

 

Ressalta-se que a autora organizou algumas aulas com base na relação entre a 

Abordagem Temática Freireana e o Ensino de Ciências por Investigação (SOLINO e 

GEHLEN, 2014; 2015). 

As etapas organizadas por Sousa et al. (2014), para obtenção e planejamento do Tema 

Gerador, teve como base a Investigação Temática sistematizada por Delizoicov (1991) e Silva 

(2004), as quais são apresentadas no Quadro 4. As autoras no contexto do GEATEC 

realizaram um trabalho juntamente com três professores, com formação em Ciências 

Biológicas, em uma escola do município de Ilhéus-BA, localizada no bairro Banco da Vitória, 

sobre o Tema Gerador: “Consumo de Água na comunidade do Banco da Vitória”. 

 
 

1. Aproximações 

iniciais com a 

comunidade local e 

escolar 

2. Apresentação de 

possíveis situações-limite 

para a comunidade local 

3. Legitimação da 

hipótese 

4. Organização da programação 

curricular 

A aproximação com a Com o  auxílio  de  um painel Foram apresentadas  aos O  planejamento  escolar  se  dividiu 
comunidade foi com    imagens   relacionadas professores    da   escola em  quatro  unidades:  Água  do Rio; 

realizada  por  meio de aos diferentes recursos imagens da comunidade Água do Poço; Água da Embasa e  a 

visitas    na    escola   e hídricos existentes na e  falas  dos   moradores Água   da   Bica.   Os   conteúdos das 

comunidade,  além  de comunidade, o GEATEC sobre as possíveis seguintes áreas: Biologia: 
pesquisas   em   blogs, realizou uma visita à situações-limite, em que Microrganismos;   Doenças   obtidas 

jornais, sites da região comunidade local para houve  a  legitimação da via   contato   com   águas  poluídas; 

e estudos acadêmicos. realização de conversas situação    “Recorrer    a Cuidados   no   consumo   de   águas 

 informais   com  moradores  e águas de diversas contaminadas. 

 registro de imagens origens   para   suprir as Química:   Tratamento   de água; 
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 representativas   de  situações suas necessidades Filtração; Misturas; Concentração; 

problema.    Neste   contexto, básicas”. Parâmetros água potável 
foram    escolhidas    algumas A partir daí, elegeu-se o Educação Ambiental: Distribuição 
informações consideradas Tema Gerador: da água no planeta e desperdício. 
apostas  de  situações-limites, “Consumo  de  água   na Geografia: Águas subterrâneas 
como: Comunidade  do  Banco Física: Densidade 
Saneamento   Básico;   Água: da Vitória”,  
abastecimento e consumo   
acrítico e Violência/Tráfico.   

Quadro 4: Etapas da Investigação Temática realizadas por Sousa et al. (2014). 

 

 

Ressalta-se que no trabalho de Sousa et al. (2014) a Quinta etapa: Desenvolvimento  

em sala de aula da Investigação Temática não foi realizada, uma vez que o foco foi o 

planejamento das atividades didático-pedagógicas no âmbito da formação de professores. 

Magalhães (2015) desenvolveu o processo de Investigação Temática e obteve o Tema 

Gerador: “O perigo do rio Água Preta em Pau Brasil- BA”, durante um curso de formação de 

professores de Ciências de uma escola pública da cidade de Pau Brasil-BA. O autor realizou 

quatro etapas da Investigação Temática, como apresenta o Quadro 5. 

 
 

1. Aproximações 

iniciais com a 

comunidade local 

e escolar 

2. Análise das 

informações e escolha de 

possíveis situações- 

limite. 

3. Legitimação da hipótese 4. Organização da programação 

curricular 

Problematização de O   GEATEC,   analisou    as O material em slides foi A   seleção   dos   conteúdos   em três 
possíveis informações obtidas por apresentado aos professores e, unidades  (estruturadas  com  base nas 
contradições sociais meio   das   imagens   e  das por meio do processo de três primeiras fases do Ciclo 
do município; conversas com os codificação-problematização- Temático: i) Fontes de contaminação; 

 moradores; O grupo descodificação, as hipóteses ii)   Implicações   do   uso   da    água 
Visitas ao rio Água possíveis    situações-limites de situações-limite foram contaminada    para    a    saúde;    iii) 
Preta, na qual dos   professores   acerca do discutidas legitimadas junto Qualidade da água. 
registrou-se problema da poluição do rio aos   professores, em que Seleção  dos  conteúdos  e   conceitos 
imagens e falas dos Água    Preta,   consideradas obteve-se o Tema Gerador: científicos necessários à 
moradores acerca como hipóteses que “O perigo do Rio Água Preta compreensão   críticas   das situações 
do problema da legitimariam um Tema em Pau Brasil – BA”. circunscritas    às    fases    do    Ciclo 
poluição do rio. 

 

. 

Gerador: 
* Compreensão limitada do 

problema; 

** Uso acrítico dos recursos 

do rio e implicações para a 

saúde;*** Visão 

determinística, adaptação e 

aceitação acrítica e do 

problema. 

Foi elaborador um material 

em slides, no qual se dispôs 

as informações que 

remetiam   às   hipóteses  de 

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:* Física: Densidade; 
Temperatura. 
** Geografia: Aquíferos; Hidrografia 

da região. 

*** Biologia: Microrganismos; 

Doenças obtidas via contato com 

águas poluídas; Ecossistema. 

**** Química: Tratamento de água; 

Filtração; Misturas; Parâmetros de 
análise da água; Tipos de água 

***** Aspectos históricos e culturais 

sobre o rio Água Preta. 

 Situações-limite. Temático “O ciclo da  
  poluição do rio Água Preta”.  

Quadro 5: Etapas da Investigação Temática realizadas por Magalhães (2015). 
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A Redução Temática sistematizada por Magalhães (2014) foi construída pelos 

integrantes do GEATEC em conjunto com professores de Ciências do município de Pau 

Brasil. 

As atividades didático-pedagógicas planejadas durante a Redução Temática seguiram  

a dinâmica dos três Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 

2009). 

 

3.4 Os alunos como representantes da comunidade no processo da Investigação 

Temática 

 

 

No processo de Investigação Temática é de suma importância a participação da 

comunidade na discussão dos problemas locais. Esta ação acontece tanto no Levantamento 

Preliminar das situações significativas quanto na Descodificação, com a discussão das 

informações adquiridas referentes à realidade dos sujeitos. 

Alguns estudos têm envolvido os educandos no processo de Investigação Temática, 

especialmente na obtenção de informações sobre a realidade dos alunos, a exemplo de Furlan 

et al., (2011) e Giacomini (2014). 

Furlan et al. (2011), em um estudo sobre a Abordagem Temática no Ensino de 

Ciências, apresentou como proposta o lixo como condição humana. A pesquisa foi realizada 

em uma unidade de ensino estadual da cidade de Sorocaba/SP com alunos do 6º ano do  

Ensino Fundamental. Com o intuito de fazer com o que os alunos percebessem que as 

contradições sociais existentes na comunidade não eram uma fatalidade e sim resultado da 

ação humana. Os autores, denominados na pesquisa de educadores-investigadores,  

construíram atividades a partir da realização das etapas da Investigação Temática (FREIRE, 

1987). O Quadro 6 apresenta uma síntese das etapas da Investigação Temática realizadas  

pelos autores. 

 
 

1. Levantamento 

Preliminar 

2. Codificação 3. Descodificação 4. Redução Temática 5. Sala de aula 

Realização de Análise das O material construído foi Organizada por meio da Atividades 
caminhada pelo fotografias e a escolha analisado pelos Rede  Temática (SILVA didático- 

bairro onde os das imagens que educandos   em   sala  de 2004). pedagógicas 

educadores- melhor representavam aula, a partir das Os autores não foram 

investigadores as contradições significações obtidas explicitaram no estudo implementadas 

registraram através de sociais  locais  para   a foram selecionadas falas. os conteúdos pelos educadores- 

fotografias vários preparação do Elegeu-se    como   Tema selecionados.As aulas investigadores. ,. 

momentos do material.  A  situação- Gerador:  “O  Lixo    está foram planejadas  
cotidiano  e condições limite está em todo  lugar”,  ou seja, seguindo a dinâmica  
básicas   de   vida que fundamentada na fala: lixo como condição dos Momentos  
lhes pareciam “O  lixo  está  em todo humana. Pedagógicos  
significativos ou lugar”, esta   fala  (DELIZOICOV, 2008).  
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contraditórios. expressa a ideia  que 

os educandos traziam 

a respeito da realidade 

vivenciada. 

   

Quadro 6: Síntese das etapas da Investigação Temática realizadas por Furlan et al. (2011). 

 

 
 

Após a etapa da Codificação, os educadores-investigadores elaboraram um material 

composto de três atividades, posteriormente, analisadas pelos educandos durante as aulas de 

Ciências em (Descodificação), momento que serviu para obter falas que expressavam a visão 

dos alunos sobre os dados levantados. As atividades apresentavam imagens diferentes, recurso 

que possibilitou perceber várias interpretações. 

Após identificação do Tema Gerador elaboraram um Contratema (SILVA, 2004), qual 

seja: “Lixo como construção cultural a partir de uma desigualdade social”, sistematizado na 

Rede Temática (SILVA, 2004). A Redução Temática seguiu a organização proposta por Silva 

(2004), a qual é iniciada a partir de uma fala significativa, por meio desta, selecionou-se os 

conteúdos, que segundo, os investigadores-educadores contribuiram para a superação da 

situação-limite. Em síntese, Furlan et al. (2011) envolveram os alunos como representantes da 

comunidade no momento da Descodificação dos problemas identificados pelos 

investigadores-educadores no Levantamento Preliminar. 

Outro exemplo, que envolveu os educandos no processo de Investigação Temática,  foi 

o estudo de Giacomini (2014) sobre o tema “Intervenções curriculares na perspectiva da 

abordagem temática”, realizado em uma escola pública de Ensino Médio do município de 

Restinga Seca/RS, durante o ano de 2012 com professores do Ensino Médio Politécnico
7 

regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Este estudo foi realizado com oito turmas 

do Ensino Médio Politécnico e três turmas da EJA, no qual os pais dos alunos do primeiro ano 

do Ensino Médio Politécnico participaram do processo de Levantamento Preliminar, 

respondendo um questionário que serviu para o reconhecimento da comunidade e da realidade 

dos alunos. O Quadro  7 apresenta uma síntese das etapas desenvolvidas na pesquisa. 

 
 

1- Levantamento 

Preliminar 

2 - 
Codificação 

3 – Descodificação 4 - Redução 

Temática 

5 – 
Desenvolvimento 

em sala de aula 

Realização de Organização Encontro realizado Reuniões  quinzenais e O material didático- 
questionário sobre das com  os  alunos,  pais  e mensais com os pedagógico 

aspectos sócio- informações representantes da professores. produzido nessas 

antropológicos com obtidas no comunidade, Ressalta-se que o autor reuniões eram 

 
7 

O Ensino Médio Politécnico é um ensino voltado à prática, o qual, proporciona aos alunos através  de  

atividades de pesquisa colocarem em prática os conhecimentos teóricos, além de prepará-los para o mundo do 

trabalho ou para a continuidade dos estudos no nível superior. 
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quem??? questionário de 

acordo com 

categorias 

semelhantes de 

situações- 

problema.Teve 

situação- 

limite?? 

Quais?? Se não 

teve ...colocar 

que ess 

situação não 

estava 

explícita no 
estudo 

professores   e 

funcionários da escola 

para apresentar  os 

códigos a fim de buscar 

por temas  que 

representassem 

situações problemáticas 

significativas   da 

comunidade. Foram 

selecionados temas?? 

Quais?? Colocar alguns 

exemplos.... 

não deixa expressos os 

conteúdos 

selecionados nas 

reuniões com  os 

professores. 

Exemplo - Tema: 

Drogas no município 

de Restinga Sêca. 

Conceitos 

científicos/conteúdos: 

Área das Ciências da 

Natureza: 

Conceitos e tipos de 

drogas lícitas e ilícitas; 

Overdose de drogas; 

Efeitos das drogas no 

organismo humano; 

Ação das drogas no 

sistema nervoso; 

implementados nas 

salas de aula do 

Ensino Médio 

Politécnico e da EJA 

pelos professores. 

 

Quadro 7: Etapas da Investigação Temática realizadas por Giacomini. (2014). 

 

 
 

Com os alunos da EJA, nas turmas de primeiro ano, o processo foi semelhante ao das 

turmas do Ensino Médio politécnico, com um questionário um pouco mais simples 

desenvolvido com os educandos. 

Em síntese, no trabalho de Giacomini (2014) os representantes da comunidade 

foram os alunos, pais, representantes da esfera comercial e política da cidade, professores e 

funcionários da escola. Neste estudo, os alunos participaram do Levantamento Preliminar e da 

Codificação. Por fim, destaca-se que nos estudos de Furlan el al. (2014) e Giacomini (2014)  

os alunos também participaram como integrantes da comunidade, o que indica a possibilidade 

dos alunos participarem de alguns aspectos do processo de Investigação Temática. 

 

3.5 Investigação Temática em escolas do campo: alguns exemplos 

 

 

Como visto, a Educação do Campo busca um ensino adequado à população do campo  

e voltado ao seu interesse, que valorize os conhecimentos prévios dos alunos. Para tanto, a 

organização curricular necessita ser construída de forma contextualizada. Lindemann (2010) e 

Sassi (2014) defendem que a organização curricular e o planejamento pedagógico para as 

escolas do campo sejam estruturados a partir da perspectiva freireana. As autoras realizaram 

estudos sobre o Ensino de Ciências na Educação do Campo, permeados pelos pressupostos 

Freireanos, em que constataram que esta perspectiva de ensino contribui para a inserção da 

realidade dos sujeitos do campo no currículo escolar. 
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Lindemann (2010) buscou através da dimensão dialógica e problematizadora 

ressignificar o Ensino de Química para a formação técnica de estudantes de uma escola da 

zona rural de Santa Catarina, no contexto de um Curso Técnico de nível Médio em 

Agroecologia. A autora explicita a realização de duas etapas da Investigação Temática 

(FREIRE, 1987), quais sejam: Levantamento Preliminar e Redução Temática. A descrição,  

em síntese,  destas etapas encontra-se no Quadro 8. 

 
 

1- Levantamento Preliminar 4 - Redução Temática 

a)   análise   documental   do   Projeto    Político 
Pedagógico da Escola 25 de Maio (PPP  

Escola); b) análise documental do Projeto do 

Curso Técnico (PPP Curso); c) entrevista com 

representantes do curso; d) anotações em diário 

de campo; e) gravações de áudio das reuniões 

entre professores; f) levantamento de 

características das famílias e de suas 

propriedades, realizado por meio do Diário de 

Bordo, fotografias e planilha de dados; e g) 

entrevista com agricultores e agricultoras, pais 

dos estudantes do referido curso. 

A escolha dos conceitos científicos/conteúdos e a 
organização do planejemento das aulas iniciou a partir da 

elaboração de Rede Temática (SILVA, 2004). 

A programação das aulas de um dos módulos seguiu a 

dinâmica dos momentos Pedagógicos (DELIZOICOV, 

2008). 

Conceitos cinetíficos/conteúdos selecionados: Substâncias 
moleculares, ligações químicas, conceitos de ácido e bases. 

Reação de combustão e em seus desdobramentos, como os 

relacionados aos diferentes tipos de poluição. 

Processos de decomposição da matéria orgânica, ciclo 

hidrológico, erosão, entre outros. 

Elementos Químicos e os Vegetais - Macronutrientes e 

Micronutrientes Propriedade dos Elementos Químicos 

Ciclos biogeoquímicos: disponibilidade e alterações (ciclo 

do nitrogênio) Reações de oxi-redução: nitrificação; redução 

de nitratos; desnitrificação. 

pH: um indicador das condições do solo (atividade 

experimental). 
Quadro 8: Etapas da Investigação Temática realizadas por Lindemann (2010). 

 

 
Com as informações obtidas durante o Levantamento Preliminar Lindemann (2010) 

identifica algumas temáticas como: a produção do fumo e de carvão vegetal e o uso de 

agrotóxico, as quais representavam situações significativas da vida dos trabalhadores rurais. 

Diante desta demanda, a autora configurou “o uso indiscriminado de agrotóxicos” como uma 

situação-limite, uma vez que os agricultores apresentaram diferentes compreensões em  

relação ao uso deste composto. 

A partir desta situação-limite, Lindemann (2010) sinalizou como Tema Gerador: 

“Agricultura: fonte de vida e renda?” A autora constatou que a prática agrícola ao mesmo 

tempo em que colocava em risco a vida dos sujeitos que a praticavam também se constituía 

como fonte de renda. Neste contexto, surge o tema “agrotóxicos” como possibilidade de um 

tema dentro do Tema Gerador. Apesar da autora afirmar que se inspirou nas três primeiras 

etapas da Investigação Temática (1987), ressalta-se que a mesma não explicita como realizou 

o processo de codificação e descodificação. 
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A partir da obtenção do tema, a autora iniciou a Redução Temática por meio da 

organização da Rede Temática (SILVA, 2004), com o intuito de relacionar alguns 

conhecimentos historicamente sistematizados pela Química aos diferentes aspectos da 

realidade vivida pelos alunos. Com a rede, a autora percebeu que as questões relacionadas à 

agricultura estão intrinsicamente ligadas a aspectos de ordem política, econômica, social e 

cultural, entendendo que nem a escola tampouco o Ensino de Química podem dar conta das 

mudanças que necessitam acontecer no ensino. 

O Curso Técnico da escola onde Lindemann (2010) realizou a pesquisa é estruturado 

em módulos, o que permitiu a autora apresentar alguns temas para serem trabalhados nos 

módulos, como: Fertilidade do Solo; Agrotóxicos e o Solo; Água e suas implicações às 

plantas; Carvão e biomassa: produção de energia limpa. Em sua pesquisa, a autora ilustra 

como possibilidade a estruturação do módulo I com o tema “Fertilidade do solo” que se 

constituiu como tema dobradiça com atividades didático-pedagógicas para o Ensino de 

Química, como uma tentativa de apontar que é possível, por meio da Abordagem Temática 

Freireana, inserir a realidade local no currículo da escola do campo. Para este tema a autora 

sugeriu como contratema: O solo está empobrecido devido às práticas agrícolas baseadas no 

uso em grande escala de insumos que têm proporcionado o empobrecimento do homem do 

campo e comprometido sua saúde. O Quadro 8 apresenta os conceitos científicos selecionados 

por Lindemann (2010) que podem ser abordados na disciplina de Química a partir do tema 

“Agricultura: fonte de vida e renda?”. 

Lindemann (2010) ressalta a importância de um ensino contextualizado e sugere que a 

construção do currículo seja balizado pelo compromisso de um estudo aprofundado na 

realidade dos agricultores e fundamentados na perspectiva freireana. 

Outros exemplo da realização do processo de Investigação Temática no contexto da 

Educação do Campo, é o estudo de Sassi (2014) sobre o tema “horta escolar”, desenvolvido 

numa escola municipal do campo, localizada na Comunidade Nova Gonçalves da cidade de 

Canguçu/RS. A proposta organizada pela pesquisadora é uma adaptação do processo de 

Investigação Temática (FREIRE, 1987), como mostra o Quadro 9. Inicialmente a autora 

buscou entender a vida no campo e compreender como as educadoras e pesquisadores 

envolvidos percebem os sujeitos do campo. 



55 

 

 

 

 

1- Levantamento Preliminar 4 - Redução Temática 

As informações foram coletadas por meio  

de questionários, entrevistas e Roda de 
Diálogo com as educadoras da escola. 

Conceitos científicos/conteúdos selecionados: Decompositores; 

Ciclo do Carbono e Nitrogênio; Presença de bioindicadores; 

Fungos; Bactérias; animais vertebrados e  Invertebrados; 

Relação planta-água-solo; Conservação do solo; Seres vivos; 

solo arenos, argiloso e humífero. 

O planejamento das aulas foi realizado a partir da dinâmica dos 

Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV, 2008). 

Quadro 9: Síntese das etapas da Investigação Temática realizadas por Sassi (2014). 

 

 
A partir dos questionários, entrevistas e roda de diálogo com as educadoras a autora 

constatou que a comunidade se destaca pela produção de fumo, entretanto, mesmo havendo 

assistência técnica por parte das fumagueiras, esta prática é preocupante uma vez que há 

exposição dos agricultores com agrotóxicos. Durante a pesquisa emergiram outros temas 

como: vida no campo, produção agrícola, saúde e escolaridade. As informações obtidas foram 

organizadas por meio da Rede Temática inspirada em Silva (2004). A partir da discussão em 

Roda de Diálogo com educadores e pesquisadores envolvidos selecionou-se o tema, 

considerado significativo para elaboração da proposta educativa e os conceitos científicos. A 

autora destaca “Agricultura” como uma temática central e não como Tema Gerador, pois foi 

uma construção individual. 

Assim, as informações obtidas durante a pesquisa serviram de subsídios para a 

elaboração de uma proposta teórico-prática relacionando os conteúdos de Ciências, a horta 

escolar e o solo, denominada Trama Conceitual: Solo: fonte de vida e subsistência. As 

atividades didático-pedagógicas foram estruturadas por meio dos Momentos Pedagógicos 

(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2009). 

Neste capítulo, apresentaram-se alguns aspectos em torno da Abordagem Temática 

Freireana, bem como alguns aspectos dos estudos de Lindemann (2010) e Sassi (2014) que 

sinalizam a importância do trabalho com o Ensino de Ciências na Educação do Campo por 

meio da Abordagem Temática Freireana, uma vez que a mesma converge com os princípios  

da escola do campo. 

Dada a importância de se trabalhar a perspectiva freireana na Educação do Campo, o 

próximo capítulo retrata aspectos referentes à elaboração de uma proposta didático- 

pedagógica para o Ensino de Ciências no meio rural de Iguaí/Bahia. 
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CAPÍTULO 4 - A INVESTIGAÇÃO TEMÁTICA EM UMA ESCOLA DO CAMPO DE 

IGUAÍ/BAHIA 

 
O objetivo deste capítulo é apresentar o processo de obtenção do Tema Gerador: “Para 

onde vai o lixo do meio rural de Iguaí/BA?”, bem como a compreensão de professores que 

atuam na Educação do Campo acerca de limites e possibilidades da elaboração de atividades 

didático-pedagógicas, para o Ensino de Ciências, fundamentadas na perspectivafreireana. 

 

4.1 Contexto e sujeitos da pesquisa 

 
A presente pesquisa foi realizada na cidade de Iguaí/BA em uma escola municipal 

localizada no distrito de Iguaibi, situada no meio rural. 

O nome Iguaí significa “Fonte de beber água”, um nome indígena devido às 180 

cachoeiras e 2000 nascentes que existem, além de inúmeros rios e riachos. De acordo com o 

Censo IBGE 2010, Iguaí possui 25.740 habitantes distribuídos entre o meio rural e urbano. Localiza- 

se na Mesorregião do Centro-Sul Baiano (Região Sudoeste) e fica a uma distância de 470 km 

da capital do Estado, Salvador. A Figura 1 mostra a localização de Iguaí no mapa da Bahia e 

Brasil e a Figura 2 apresenta a imagem da cidade de Iguaí/BA. 

 
 

Figura 1: Localização de Iguaí no mapa da Bahia e Brasil. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Igua%C3%AD 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Igua%C3%AD


57 

 

 
 

 

Figura 2: Imagem da cidade de Iguaí/BA. Fonte: http://www.adelsonmeira.com.br/v1/category/iguai/page 

 

 
Iguaí foi fundada na década de 20 com a vinda das primeiras famílias, como as do 

senhor Ramiro Engrácio de Matos. Poucas eram as propriedades agrícolas, a região era 

constituída, na maior parte de sua extensão, por matas virgens, muitos rios e contava   com 

uma esparsa população nativa e de poucos imigrantes. As primeiras casas eram feitas de 

taipa
8 
fincadas no solo, como mostra a Figura 3. 

 
 

Figura 3: Imagem de uma casa de taipa. Fonte: https://www.google.com.br/search?q=casa+de+taipa 

 

 
Inicialmente, o local foi chamado de Lavrinhas devido ao fato da maior parte dessas 

famílias virem das Lavras Diamantinas (Chapada Diamantina), mais  precisamente  da  

cidade de Jussiape. Em 1932, o Major Bráulio Novaes juntamente com o Major Fulgêncio 

Teixeira iniciou a construção  do  povoado  com o  apoio  de outros moradores.  A cidade foi 

 

8  
Casas de barro sustentadas por estacas. 

http://www.adelsonmeira.com.br/v1/category/iguai/page
http://www.google.com.br/search?q=casa%2Bde%2Btaipa
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construída às margens do Rio Gongogi (em destaque na Figura 4). No dia  12  de  

dezembro de 1952 por meio da Lei estadual nº 513, elevou-a a categoria de cidade com o 

nome de Iguaí (FERREIRA,  2013). 

 

Figura 4: Imagem da cidade de Iguaí/BA, com destaque para a margen do Rio Gongogi. Fonte: 

https://www.iguaimix.com.br 

 

 

 

O distrito de Iguaibi localiza-se a 18 quilômetros de Iguaí e tem aproximadamente 450 

habitantes que, em sua maioria, vivem da agropecuária e outros do comércio. A Figura 5 é 

uma imagem do distrito de Iguaibi. 

 

Figura 5: Imagem do distrito de Iguaibi. Fonte: https://www.br.geoview.info 

http://www.iguaimix.com.br/
http://www.br.geoview.info/
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Anualmente acontece a tradicional festa de São João, momento em que reúne a 

população do município de Iguaí em uma festa que acontece na pracinha do distrito, com 

comidas típicas e apresentações de artistas do município. Para a realização da festa, a 

população ornamenta o distrito, com destaque para as casas feitas de madeira e barro como 

mostra a Figura 6. 

Figura 6: Imagens de ornamentação da festa de   São João.  Fonte: Autora 

 

 
O distrito conta com duas escolas municipais, o Colégio Municipal Duque de Caxias 

com o Ensino Fundamental (anos finais) e a Escola Del Rei com a Educação Infantil e Ensino 

Fundamental (anos iniciais). 

A Escola Del Rei é uma escola do campo com aproximadamente 215 alunos oriundos 

de várias regiões do meio rural de Iguaí, distribuídos nos turnos matutino e vespertino. A 

escola é composta por 11 professores todos com formação em Pedagogia. A Figura 7 mostra a 

imagem da Escola Del Rei. 

 

Figura 7: Imagem da Escola  Del Rei Fonte: Autora 
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A Escola Del Rei é uma escola de pequeno porte, em que a estrutura física é composta 

por cinco salas de aula, uma direção onde funciona também a secretaria da escola, uma 

cozinha, um pátio pequeno e quatro banheiros. Não há biblioteca, sala de informática e espaço 

para hortas e canteiros. A maioria dos alunos, especialmente do turno vespertino, saem de  

casa muito cedo, alguns, almoçando dez horas da manhã e nem sempre tem merenda escolar, 

fatores que influenciam no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. A escola conta com 

os programas
9 

“Mais Educação” e “Despertar”. Com o programa Despertar, professores e 

alunos desenvolvem vários temas relacionados à natureza e o meio ambiente. A igura 8 

apresenta imagens referentes ao tema “A natureza pede socorro!”. 

 
 

Figura 8: Imagens relaciondas ao projeto desenvolvido por meio do Programa Despertar. Fonte: Escola Del Rei 

 

 
O projeto “A natureza pede socorro!”, foi uma iniciativa para trabalhar a ação do 

homem sobre a natureza e os efeitos que as más ações podem acarretar. 

Mesmo contando com programas como “Mais Educação” e “Despertar” na última 

avaliação do Índice da Educação Básica (IDEB), a Escola Del Rei alcançou nota 2,0, do 

percentual de 4,3 que era esperado para o ano de 2013. Com esta nota, constatou-se a 

necessidade de propostas de intervenção que visem melhorar o ensino oferecido na referida 

instituição. Assim, a Escola Del Rei foi escolhida como foco desta pesquisa pelo fato de 

apresentar um baixo IDEB e também por estar localizada no meio rural, além de ser uma 

escola que a autora da pesquisa já trabalhou como coordenadora pedagógica. 

9 
O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/10, 

constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular 

na perspectiva da Educação Integral (BRASIL, 2010). 

O Programa Despertar pretende formar uma nova consciência ambiental através da introdução na sala de aula do Ensino 

Fundamental na zona rural, os conceitos de respeito e preservação do Meio Ambiente, Ética e Cidadania, Saúde, Trabalho e 

Consumo (BAHIA, 2010). 
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Quanto aos sujeitos da pesquisa, destaca-se que fizeram parte: a) alunos das turmas do 

5º ano dos turnos matutino e vespertino, que participaram do processo de Investigação 

Temática, especificamente do Levantamento Preliminar, Codificação e Descodificação. A 

escolha por esses alunos foi devido à participação de suas professoras na pesquisa; b) 

moradores do meio rural da cidade de Iguaí, os quais participaram da coleta de informações 

para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Foi desenvolvido um 

questionário pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA-BA), que fez parte do Levantamento Preliminar e 

c) professores da escola. O Quadro 10 apresenta a formação de cada professor que trabalha na 

escola, tempo de docência e série/ano que leciona no ano de 2014. 

 

Professores Formação Tempo de docência Série/Ano que leciona 

P1 Pedagogia 03 anos Maternal 

P2 Pedagogia 12 anos Maternal 

P3 Pedagogia 12 anos Jardim I 

P4 Pedagogia 12 anos Jardim I 

P5 Pedagogia 12 anos Jardim II 

P6 Pedagogia 25 anos 1º ano 

P7 Pedagogia 12 anos 2º ano 

P8 Pedagogia 12 anos 3º ano 

P9 Pedagogia 16 anos 4º ano 

P10 Pedagogia 12 anos 5º ano 

P11 Pedagogia 12 anos 5º ano 

 

Quadro 10: Atuação e formação dos professores da escola, no ano de 2014. 

 

 
 

Como mostra o quadro acima, a escola conta com onze (11) professores, todos foram 

convidados a participar, porém apenas oito (8) responderam o questionário e destes, duas 

professoras aceitaram fazer parte do curso, ambas do 5º ano. 

 

4.2 As etapas da pesquisa 

 

 

A presente pesquisa adotou uma abordagem de cunho qualitativo, pois segundo 

Bogdan e Biklen (1994): 
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São características da investigação qualitativa: a fonte direta de dados é o 

ambiente natural e o investigador o instrumento principal; a investigação 

qualitativa é descritiva; os investigadores qualitativos interessam-se mais 

pelo processo do que pelos resultados ou produtos (p. 47). 

Esta abordagem possibilita a aproximação do investigador com a situação a ser 

investigada, preocupando-se mais com o processo de investigação do que com o produto. 

Nesse sentido, metodologicamente, a pesquisa foi estruturada em três etapas, as quais 

correspondem,  em síntese: 

Primeira etapa: Realização de um questionário com o objetivo de investigar a compreensão 

dos professores da escola acerca dos princípios que norteiam a Educação do Campo. Este 

questionário foi composto por cinco questões objetivas envolvendo aspectos relacionados à 

Educação do Campo, como: organização do calendário escolar, o planejamento das aulas e a 

formação destes professores. 

Segunda etapa: Desenvolvimento do processo de Investigação Temática (FREIRE, 1987) 

tendo como referência as etapas propostas por Sousa et al. (2014). Essa ação foi realizada  

com: a) duas turmas de alunos do 5º ano da Escola Del Rei por meio de um questionário e 

durante uma atividade didático-pedagógica, em sala de aula; b) com moradores do município 

de Iguaí, durante a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e c) com duas 

professoras da turma no contexto de um curso de formação continuada, em colaboração com o 

GEATEC. 

Ressalta-se que, inicialmente, a proposta do curso foi pensada para todos os  

professores e alunos da Escola Del Rei dos anos iniciais, todavia, apenas duas professoras do 

5º ano mostraram interesse em participar, fato que justifica também a escolha das turmas,  

pois, a finalidade deste estudo foi trabalhar com os educandos e seus respectivos educadores. 

Tanto as respostas dos professores quanto as dos alunos e moradores nos questionários 

contribuíram com a elaboração de um curso de formação continuada com as duas professoras, 

em colaboração com o GEATEC, intitulado “ O Ensino de Ciências nas escolas do campo de 

Iguaí-Ba: um olhar sobre a construção do currículo”, foi promovido no segundo semestre de 

2014, no período de outubro até dezembro, mediante parceria estabelecida entre os  

professores da escola e o Grupo de Estudos sobre Abordagem Temática no Ensino  de 

Ciências (GEATEC
10

) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). 

 

 
 

10O GEATEC é composto por alunos de Iniciação Científica da área de Pedagogia e Física, mestrandos do Programa de Pós- 

Graduação em Educação em Ciências, das áreas de Pedagogia, Física e Química, uma doutoranda em Educação da área de 

Pedagogia, uma professora da área de Biologia que atua na Universidade Estadual do Sudoeste do Bahia e a professora 

coordenadora da área de ensino de Física da UESC. 



63 

 

 

 

 

As atividades do curso foram organizadas em 4 (quatro) encontros, totalizando 

uma carga horária de 40 horas, dos quais dois ocorreram nas dependências da UESC e quatro 

na escola, no horário das Atividades Complementares
11

, sob a orientação de um dos 

integrantes do GEATEC. Na UESC os encontros tiveram como foco a discussão de aspectos 

teórico-metodológicos articulados ao planejamento das atividades didático-pedagógicas 

relacionadas ao Tema Gerador e na escola os professores discutiram e sistematizaram as   

aulas. Quadro 11 apresenta uma síntese das atividades realizadas no curso de formação de 

professores. 
 

Encontros 
 

Atividades 

1º 

UESC 

- Discussão dos principais aspectos da atividade didático-pedagógica realizada com alunos, 

destacando também o processo do Levantamento Preliminar e as possíveis situações-limite, com 

imagens e falas dos alunos e moradores. Após a discussão, elegeu-se o Tema Gerador: “Para 

onde vai o lixo do meio rural de Iguaí/BA?”. 

 

 
2º 

UESC 

- Discussão teórica da dinâmica dos Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV, ANGOTTI E 

PERNAMBUCO, 2009) com a leitura e discussão do texto “Dimensão didático-pedagógica das 

interações”, adaptado do livro “Ensino de Ciências: fundamentos e métodos de Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco (2009) sobre os três Momentos Pedagógicos; 

- Realização da Redução Temática, em que selecionou-se os conceitos científicos/conteúdos. 

- Apresentação e discussão de alguns pressupostos de Paulo Freire e do processo de 

Investigação Temática para obtenção de um Tema Gerador. 

3º 

ESCOLA 

Elaboração de Plano de aula e atividades didático-pedagógicas, tendo como referência o 

exemplar “Consumo de água na comunidade do Banco da Vitória” (SOUSA, 2013). 

Realização do esquema da tabela de Silva com as professoras. 

4º 

ESCOLA 

- Continuação da elaboração do planejamento de atividades didático-pedagógicas para aulas de 

Ciências do Ensino Fundamental; Discussão das características do processo de obtenção do 

Tema Gerador. 

Quadro 11: Organização do curso desenvolvido com as professoras. 

 

 
Na segunda etapa, as informações para análise foram obtidas por meio de questionário 

com os alunos e moradores, assim como, durante o curso de formação com os professores, por 

meio de diários realizados pelos integrantes do Grupo de Estudos sobre Abordagem Temática 

no Ensino de Ciências (GEATEC)
12 

e das produções dos professores na elaboração das 

atividades didático-pedagógicas. 

 

 
11As atividades complementares referem-se ao momento de planejamento e organização das aulas realizados pelos  

professores na escola, as quais ocorrem uma vez porsemana. 

 
12 

A equipe do GEATEC é composta por alunos de Iniciação Científica da área de Pedagogia, mestrandos do 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências, das áreas de Pedagogia, Física e Química, uma 

doutoranda em Educação da área de Pedagogia, uma professora da área de Biologia que atua na Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia e a professora coordenadora da área de Física da UESC. 
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Terceira etapa: Realização de entrevistas semi-estruturadas com as professoras que 

participaram do curso. Essas entrevistas tiveram como foco analisar limites e possibilidades  

da proposta didático-pedagógica baseada na ATF. O contato para a realização da entrevista se 

deu com as duas professoras que participaram do curso, contudo apenas uma delas aceitou em 

participar, sendo que a outra professora não aceitou o convite alegando motivos de doença na 

família. O roteiro da entrevista encontra-se no APÊNDICE D. 

Destaca-se que o detalhamento dessas três fases, que orientaram o desenvolvimento da 

presente pesquisa, bem como dos instrumentos utilizados para a obtenção das informações 

estão explicitados nos próximos itens deste capítulo. 

A análise das informações obtidas nestas três fases foi realizada por meio da Análise 

Textual Discursiva (ATD) (MORAES; GALIAZZI, 2007), a qual pode ser compreendida: 

[...] como um processo de auto-organização de construção de compreensão 

em que os novos entendimentos emergem a partir de uma sequência 

recursiva de três componentes: a desconstrução dos textos do “corpus”, a 

unitarização; o estabelecimento de relações entre os elementos unitários, a 

categorização; o captar o emergente em que a nova compreensão é 

comunicada e validada (MORAES e GALIAZZI, 2007, p. 12). 
 

Sendo constituída de três etapas: unitarização, categorização e metatexto como mostra 

a figura 9. 

 

Figura 9: Processo de Análise Textual Discursiva (TORRES et al., 2008, p. 4). 

 

 

A primeira etapa da ATD é a unitarização, em que os textos são fragmentados de 

acordo com os elementos que os constituem podendo ser chamados de unidades de análise ou 

unidades de significado. Esses textos são denominados de corpus, os quais de acordo com 

Moraes e Galiazzi (2011, p. 16), “representam as informações da pesquisa e para a obtenção 

de resultados válidos e confiáveis requer uma seleção e delimitação rigorosa”. Para esses 

autores, os documentos textuais podem incluir também imagens e outras expressões 

linguísticas e não apenas textos escritos. 



65 

 

 

 

 

Torres et al. (2008), durante o desenvolvimento de um curso de extensão para 

professores da educação básica de Florianópolis- SC, perceberam que é possível fazer  

relações entre as etapas da Investigação Temática (FREIRE, 1987) e da Análise Textual 

Discursiva (MORAES e GALIAZZI, 2011). Esses relações foram sistematizados da seguinte 

forma: o Levantamento Preliminar à unitarização; Escolhas das Situações Significativas e 

Diálogos Descodificadores à categorização; Redução Temática e Desenvolvimento em Sala  

de Aula à comunicação/metatexto (TORRES et al., 2008). 

Desta forma, com referência ao trabalho de Torres et al. (2008), o primeiro momento 

de análise foi a unitarização. Nesta etapa, os materiais que constituem o corpus da pesquisa 

foram: informações coletadas por meio dos questionários, atividade didático-pedagógica 

desenvolvida com os alunos, diários do curso, planejamento das aulas e entrevistas 

semiestruturadas, as quais foram fragmentadas com intuito de buscar a compreensão dos 

sujeitos da pesquisa acerca das informações obtidas. Esses fragmentos deram origem às 

unidades de significados, que foram posteriormente agrupadas de acordo suas semelhanças 

semânticas e constituem as categorias. 

A segunda etapa da ATD é a categorização, neste momento as unidades de  

significados são agrupadas de acordo com sua semelhança. Assim, neste estudo, selecionou-se 

as falas que representavam situações significativas em relação aos problemas do meio rural de 

Iguaí. Essas situações resultaram em uma categoria temática, que foi o problema do descarte 

acrítico do lixo. 

Durante a comunicação, terceira etapa da ATD, construiu-se os textos descritivos, 

interpretativos e argumentativos que podem ser chamados de metatextos. É nesta etapa que o 

pesquisador analisa os dados com base no referencial teórico adotado no estudo. 

 

4.2.1 Primeira etapa da pesquisa: a concepção de Educação do Campo de professores 

que trabalham numa escola do campo 

 

Como já explicado no Capítulo 2, a Educação do Campo defende o ensino voltado à 

realidade dos camponeses, portanto, a organização do espaço escolar precisa estar em 

consonância com este princípio. Assim, para conhecer como a Escola Del Rei tem se 

organizado para atender esta demanda, realizou-se um questionário para investigar as 

compreensões dos profesores acerca dos elementos que norteiam a Educação do Campo e os 

aspectos que são levados em consideração no planejamento das aulas. No quadro 12, seguem 

as questões com seus respectivos objetivos. 
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Questões Objetivo 

1. No período chuvoso em que os carros não podem 

trazer os alunos, como a escola trabalha para recuperar 

esse dia que não houve aula, quais estratégias são 

usadas para adequar no tempo que resta? 

Averiguar de que forma é estruturado o calendário 

letivo. 

2. A respeito dos cursos de formação de professores 

que são realizados pela Secretaria de Educação do 

município atualmente, quais os principais aspectos 

evidenciados nessa formação? Descreva este processo 

de formação 

Investigar qual a formação está sendo ofertada para os 

educadores da Educação do campo de Iguaí/Bahia. 

3. Ao planejar suas aulas quais os principais aspectos 

que você leva em consideração? E como você começa 

suas aulas? Dê algum exemplo. 

Identificar se há indicativos da presença dos princípios 

da Educação do Campo na organização do 

planejamento. 

4. As figuras abaixo apresentam 6 situações que são colocadas à sua disposição para a escolha daquela 

que considerar mais importante para se trabalhar em sala de aula. 
 

(1) Trabalho   infantil (2) Alcoolismo entre adolescentes 

 
Fonte:  www.  nossosbrasileirinhos.blogspot.com  Fonte: m.mdemulher.abril.com.br 

 

(3)  Uso  indevido de agrotóxico (4) Abuso de menores 

  
Fonte:   www.asbraer.org.br  Fonte: www.bigonebrasil.com 

( 5 ) Drogas   entre crianças ( 6 ) Desmatamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  www.tribunadojurua.com.br Fonte: www.estudopratico.com.br 

 

1. Que situação você escolheria para trabalhar em sala? Por quê? 

2. Procure descrever como você gostaria de trabalhar esta situação, em sala de aula, ou qual seria a melhor 

abordagem para esse tema. 

http://www/
https://www.google.com.br/url?sa=i&amp;amp%3Brct=j&amp;amp%3Bq&amp;amp%3Besrc=s&amp;amp%3Bsource=images&amp;amp%3Bcd&amp;amp%3Bcad=rja&amp;amp%3Buact=8&amp;amp%3Bved=0CAYQjB1qFQoTCMm59MbYlMYCFcKMDQod4H0AOw&amp;amp%3Burl=http%3A%2F%2Fm.mdemulher.abril.com.br%2Ffamilia%2Feles-estao-bebendo-demais-balada-757015&amp;amp%3Bei=kFaAVcmxGcKZNuD7gdgD&amp;amp%3Bbvm=bv.96041959%2Cd.eXY&amp;amp%3Bpsig=AFQjCNGop4bivEQ2tRZL87U8N3Ps4K-Swg&amp;amp%3Bust=1434560515133148
https://www.google.com.br/url?sa=i&amp;amp%3Brct=j&amp;amp%3Bq&amp;amp%3Besrc=s&amp;amp%3Bsource=images&amp;amp%3Bcd&amp;amp%3Bcad=rja&amp;amp%3Buact=8&amp;amp%3Bved=0CAYQjB1qFQoTCJyIl53ZlMYCFUyTDQod2GQA7w&amp;amp%3Burl=http%3A%2F%2Fwww.asbraer.org.br%2Fnoticias%2Cminas-e-referencia-na-fiscalizacao-do-uso-de-agrotoxicos-no-pais%2C29003&amp;amp%3Bei=RVeAVdzRFMymNtjJgfgO&amp;amp%3Bbvm=bv.96041959%2Cd.eXY&amp;amp%3Bpsig=AFQjCNE3dZW8Nhy2EPT_NQjQe0Yp7-3irw&amp;amp%3Bust=1434560697262915
https://www.google.com.br/url?sa=i&amp;amp%3Brct=j&amp;amp%3Bq&amp;amp%3Besrc=s&amp;amp%3Bsource=images&amp;amp%3Bcd&amp;amp%3Bcad=rja&amp;amp%3Buact=8&amp;amp%3Bved=0CAYQjB1qFQoTCOeljMXZlMYCFQqagAodza0A9w&amp;amp%3Burl=http%3A%2F%2Fwww.bigonebrasil.com%2F2012%2F02%2Fpedofilia-e-crime.html&amp;amp%3Bei=mVeAVaf1Aoq0ggTN24K4Dw&amp;amp%3Bbvm=bv.96041959%2Cd.eXY&amp;amp%3Bpsig=AFQjCNFYrPqcFYyL4bEAGVI-1VvfzdQC3w&amp;amp%3Bust=1434560789470192
https://www.google.com.br/url?sa=i&amp;amp%3Brct=j&amp;amp%3Bq&amp;amp%3Besrc=s&amp;amp%3Bsource=images&amp;amp%3Bcd&amp;amp%3Bcad=rja&amp;amp%3Buact=8&amp;amp%3Bved=0CAYQjB1qFQoTCMnO9uHZlMYCFUuPgAodx_kATg&amp;amp%3Burl=http%3A%2F%2Fwww.tribunadojurua.com.br%2Fcruzeiro-do-sul%2Fuma-infancia-perdida%2F&amp;amp%3Bei=1VeAVYmQH8ueggTH84PwBA&amp;amp%3Bbvm=bv.96041959%2Cd.eXY&amp;amp%3Bpsig=AFQjCNHzvP0w_JgoqS9qvPoJ4sVWBTNVww&amp;amp%3Bust=1434560844047103
https://www.google.com.br/url?sa=i&amp;amp%3Brct=j&amp;amp%3Bq&amp;amp%3Besrc=s&amp;amp%3Bsource=images&amp;amp%3Bcd&amp;amp%3Bcad=rja&amp;amp%3Buact=8&amp;amp%3Bved=0CAYQjB1qFQoTCLSKr4LalMYCFcSTgAoddksAIg&amp;amp%3Burl=http%3A%2F%2Fwww.estudopratico.com.br%2Fdesmatamento-no-brasil-a-pratica-razoes-e-como-combater%2F&amp;amp%3Bei=GViAVfSZIcSnggT2loGQAg&amp;amp%3Bbvm=bv.96041959%2Cd.eXY&amp;amp%3Bpsig=AFQjCNHhJv8UAMpDytklkFz_X9y0o8DPZQ&amp;amp%3Bust=1434560909453919
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Quadro 12: Questões elaboradas com base nos documentos legais que regem a Educação do Campo 

 

Os dados coletados foram analisados a partir dos aspectos identificados nas respostas 

dos professores quanto ao planejamento das aulas e o contexto de vida dos alunos, tendo com 

base os princípios da Educação do Campo e os pressupostos freireanos para o Ensino de 

Ciências. Os professores foram identificados como P1, P2, P3... e assim sucessivamente, 

mantendo em sigilo a identidade dos mesmos. E a análise seguiu a ATD, em que teve como 

foco a categoria a priori, realidade dos alunos, por estar presente tanto nos princípios da 

Educação do Campo quanto nos pressupostos freireanos. 

No questionário, os professores foram indagados sobre os principais aspectos que 

levam em consideração ao planejar as aulas. Dos oito professores, cinco ressaltaram que tem 

como foco a realidade na qual os alunos estão inseridos, como mostra as seguintes falas: 

Ao planejar levo em consideração a realidade do meu aluno, o meio social onde vive. 

(P2) 

Busco trazer a realidade dos alunos para o meu planejamento. (P8) 

 

 

Ao observar estas respostas, percebe-se que alguns professores revelam que trazem a 

realidade dos alunos para o planejamento pedagógico, entretanto, não deixam claro de que 

maneira associam os conteúdos com os aspectos presentes na vivência dos mesmos. Ao 

destacarem a realidade dos alunos, os professores estão em consonância com os pressupostos 

freireanos e com os princípios da Educação do Campo, mesmo não mencionando  em  

momento algum o termo Educação do Campo, o que sugere que é possível que os professores 

não conheçam esta proposta de ensino. 

Freire (1987) sugere que a educação apresente reflexão crítica sobre o desvelamento  

da realidade, contribuindo com a compreensão crítica dos sujeitos de seu meio. Assim, “é na 

realidade mediatizadora, na consciência que dela tenhamos, educadores e povo, que iremos 

buscar o conteúdo programático da educação” (FREIRE, 1987, p. 50). O referido autor  

ressalta que esta ação favorece a problematização e o diálogo como prática da liberdade. Por 

meio do diálogo, educador e educando possam buscar transformar sua realidade, criando  

novas realidades (FREIRE, 2004). 

Inserir a realidade no planejamento das aulas vai além do reconhecimento de sua 

necessidade.  Para Freire (1987) só  faz  sentido  e só  há transformação  se  essa  inserção  for 

 

Objetivo: investigar quais aspectos da Educação do Campo sãotrabalhados na sala de aula. 
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crítica. Destaca-se que a realidade dos alunos está presente desde o levantamento das 

informações até o desenvolvimento em sala de aula. Esta forma de compreender a educação 

também está presente nos princípios que regem a Educação do Campo, as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, no artigo 2º, parágrafo único, 

ressalta: “a identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões  

inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes ” 

(BRASIL, 2002, 1). 

Com as informações obtidas no primeiro questionário não foi possível constatar como 

os professores abordam temas em aulas de Ciências, sendo necessária a realização de um 

segundo questionário elaborado a partir de quatro situações que apareceram fortemente nas 

respostas dos professores, nos questionários, as quais foram: alcoolismo entre adolescentes, 

abuso de menores, uso indevido de agrotóxico e desmatamento, como mostra o quadro 13: 

 

É possível trabalhar essas situações no Ensino de Ciências? Escolha uma e escreva como você gostaria de 

trabalhar nas aulas de Ciências ou de que maneira poderia ser desenvolvido nas aulas de Ciências. 
 

(1) Alcoolismo  entre adolescentes (2) Abuso de menores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  m.mdemulher.abril.com.br  Fonte: www.bigonebrasil.com 

( 3 ) Uso indevido  de agrotóxico ( 4 ) Desmatamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:  www.asbraer.org.br Fonte: www.estudopratico.com.br 

Quadro 13: Questão específica sobre o Ensino de Ciências. 

 

 
Nas respostas apresentadas em relação a esta questão, três professores descreveram 

acerca da importância de trabalhar os temas,  abuso sexual e alcoolismo    entre adolescentes, 

https://www.google.com.br/url?sa=i&amp;amp%3Brct=j&amp;amp%3Bq&amp;amp%3Besrc=s&amp;amp%3Bsource=images&amp;amp%3Bcd&amp;amp%3Bcad=rja&amp;amp%3Buact=8&amp;amp%3Bved=0CAYQjB1qFQoTCMm59MbYlMYCFcKMDQod4H0AOw&amp;amp%3Burl=http%3A%2F%2Fm.mdemulher.abril.com.br%2Ffamilia%2Feles-estao-bebendo-demais-balada-757015&amp;amp%3Bei=kFaAVcmxGcKZNuD7gdgD&amp;amp%3Bbvm=bv.96041959%2Cd.eXY&amp;amp%3Bpsig=AFQjCNGop4bivEQ2tRZL87U8N3Ps4K-Swg&amp;amp%3Bust=1434560515133148
https://www.google.com.br/url?sa=i&amp;amp%3Brct=j&amp;amp%3Bq&amp;amp%3Besrc=s&amp;amp%3Bsource=images&amp;amp%3Bcd&amp;amp%3Bcad=rja&amp;amp%3Buact=8&amp;amp%3Bved=0CAYQjB1qFQoTCOeljMXZlMYCFQqagAodza0A9w&amp;amp%3Burl=http%3A%2F%2Fwww.bigonebrasil.com%2F2012%2F02%2Fpedofilia-e-crime.html&amp;amp%3Bei=mVeAVaf1Aoq0ggTN24K4Dw&amp;amp%3Bbvm=bv.96041959%2Cd.eXY&amp;amp%3Bpsig=AFQjCNFYrPqcFYyL4bEAGVI-1VvfzdQC3w&amp;amp%3Bust=1434560789470192
https://www.google.com.br/url?sa=i&amp;amp%3Brct=j&amp;amp%3Bq&amp;amp%3Besrc=s&amp;amp%3Bsource=images&amp;amp%3Bcd&amp;amp%3Bcad=rja&amp;amp%3Buact=8&amp;amp%3Bved=0CAYQjB1qFQoTCJyIl53ZlMYCFUyTDQod2GQA7w&amp;amp%3Burl=http%3A%2F%2Fwww.asbraer.org.br%2Fnoticias%2Cminas-e-referencia-na-fiscalizacao-do-uso-de-agrotoxicos-no-pais%2C29003&amp;amp%3Bei=RVeAVdzRFMymNtjJgfgO&amp;amp%3Bbvm=bv.96041959%2Cd.eXY&amp;amp%3Bpsig=AFQjCNE3dZW8Nhy2EPT_NQjQe0Yp7-3irw&amp;amp%3Bust=1434560697262915
https://www.google.com.br/url?sa=i&amp;amp%3Brct=j&amp;amp%3Bq&amp;amp%3Besrc=s&amp;amp%3Bsource=images&amp;amp%3Bcd&amp;amp%3Bcad=rja&amp;amp%3Buact=8&amp;amp%3Bved=0CAYQjB1qFQoTCLSKr4LalMYCFcSTgAoddksAIg&amp;amp%3Burl=http%3A%2F%2Fwww.estudopratico.com.br%2Fdesmatamento-no-brasil-a-pratica-razoes-e-como-combater%2F&amp;amp%3Bei=GViAVfSZIcSnggT2loGQAg&amp;amp%3Bbvm=bv.96041959%2Cd.eXY&amp;amp%3Bpsig=AFQjCNHhJv8UAMpDytklkFz_X9y0o8DPZQ&amp;amp%3Bust=1434560909453919
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porém não mencionaram a necessidade de contextualizar esses temas com o cotidiano dos 

alunos. 

 

Como é um tema complexo trabalharia com palestra, dramatização, texto informativo 

(ECA), seminário, entre outras. (P1) 

 
Trazer um profissional no tema, conscientizando os educandos em denunciar a pessoa 

que está fazendo isto, porque às vezes não temos preparação para desenvolver um 

ótimo trabalho. (P8) 

 
Fazer um projeto promovendo palestras na casa desses adolescentes para melhor 

conhecer cada um.(P2) 

 
Constatou-se que os professores P1, P8 e P2 preocupam-se em trazer especialistas para 

abordagem aspectos dos temas, alguns professores assumindo não terem conhecimento ou não 

estarem preparados para abordá-los em sala de aula. Ao assumir que há necessidade de um 

profissional da área para contribuir na explicação do tema, os educadores apresentam 

indicativos que se eximem de sua função, demonstrando não compreender o seu papel na 

intervenção da realidade. 

Dois professores escolheram os temas “Desmatamento” e “Uso indevido de 

agrotóxico”, e explicam que: 

Na sala de aula poderia ser trabalhado a comparação do antes (Há 10 anos) e o 

depois através de um mapa grande confeccionado com animais e algumas espécies de 

plantas e árvores conhecidas da região que agora foram extintos. Podem ser imagens 

da área da própria região. Rios que antes existiam e agora estão menores ou não 

existem mais. (P3) 

 
Porque é uma prática comum em nossa região. Conscientizar da necessidade de 

recuperar as matas, na visão dos pais limpar a terra (desmatando) ajuda a fertilizar, 

não sabendo dos danos que causa a natureza. (P6) 

 
Como trabalho no meio rural e a possibilidade de plantar alimentos saudáveis em um 

pequeno espaço, até mesmo no quintal de casa, eu traria alimentos e falaria de sua 

importância na saúde de nossos familiares, bem como os cuidados que devemos ter ao 

ingerirmos alimentos contaminados por agrotóxico. (P5) 

 
Os professores P3, P6 e P5 evidenciam a importância do trabalho com os temas 

“Desmatamento” e “Uso indevido de agrotóxico” por estarem relacionados diretamente com 

a realidade dos alunos. Chama-se a atenção, também, para o fato de que os professores não 

mencionaram os conhecimentos científicos que poderiam ser trabalhados no contexto    destes 
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temas. Freire (1987) afirma que o conteúdo necessita surgir a partir da temática significativa, 

sendo que o tema é o ponto de partida para a sua elaboração. Os temas tratados em sala de 

aula devem resultar de contradições vividas pelos alunos, para que, por meio destes os  

sujeitos possam refletir sobre sua situação existencial e sejam desafiados a buscarem respostas 

não só a nível intelectual, mas também proporcionem a ação sobre os fatos (FREIRE, 1987). 

Os professores P7 e P1 não mencionaram o contexto dos alunos para a realização de 

seus planejamentos de aulas, mas preocuparam-se com estratégias metodológicas e dinâmicas. 

A exemplo disso: 

Precisamos trabalhar com o lúdico, dinâmica, jogos educativos, brincadeiras, 

história infantil etc. (P7) 

O importante no meu planejamento é a minha estratégia de ensino para que os 

alunos sintam motivados durante a explanação dos conteúdos. (P1) 
 

De fato, concorda-se com os educadores ao mencionarem a importância das estratégias 

de ensino, entretanto, cabe indagar: mas será que essas estratégias condizem com a realidade 

escolar na qual eles lecionam? Observa-se que P1, ao retratar sobre o trabalho com o tema, 

destaca: “como é um tema complexo trabalharia com palestra, dramatização, texto 

informativo (ECA), seminário, entre outras”. Parece contraditório o que a professora informa, 

pois a mesma afirma ser importante a sua estratégia de ensino, porém, não menciona o fato de 

serem alunos do campo e não aponta a necessidade dos conteúdos para entender a 

profundidade destes temas na vida de seus alunos. 

 

Assim, a partir da análise inicial do questionário, constatou-se que os professores não 

utilizam de metodologias diferenciadas por se tratar de uma educação que acontece no campo, 

havendo a necessidade de realizar um curso de formação continuada, que ao mesmo tempo 

discuta problemas relacionados com a prática pedagógica dos educadores do campo,  

contribua na seleção dos conceitos científicos relacionados com os temas e na organização do 

planejamento pedagógico. 

 

4.2.2 Segunda etapa da pesquisa: Processo de Investigação Temática 

 
 

O processo de Investigação Temática para a obtenção do Tema Gerador, bem como a 

organização das atividades didático-pedagógicas, foram baseadas na adaptação das etapas de 

Sousa et al. (2014), sistematizadas mediante a articulação entre a Abordagem Temática 

Freireana (DELIZOICOV, 1991) e a Práxis Curricular via Tema Gerador (SILVA, 2004), 

quais sejam:1) Aproximações iniciais com a comunidade local e escolar; 2) Apresentação   de 
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possíveis situações-limite para a comunidade local; 3) Legitimação das hipóteses e 4) 

Organização da programação curricular, as quais serão explicitadas aseguir. 

4.2.2.1 Aproximações inicias com a comunidade local e escolar 

 

 
Nessa etapa, buscou-se aproximações com o contexto escolar para melhor 

compreender a realidade a ser estudada. A pesquisadora entrou em contato com a escola e 

professoras do Ensino Fundamental, para discutir a possibilidade de realização de um trabalho 

colaborativo em parceria com o GEATEC. Além disso, buscou-se conhecer o entorno escolar, 

bem como aspectos característicos da comunidade. 

Desta maneira, realizou-se o levantamento, por mim, que trabalhei nas duas escolas 

municipais localizadas no distrito de Iguaibi. Foi por meio de conversas informais com 

moradores que obtive informações em relação às alternativas de descarte do lixo utilizadas 

pela população, não só do distrito mas de todo o meio rural de Iguaí. Concomitantemente a 

realização desta pesquisa, iniciou-se o planejamento do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB), no minicípio de Iguaí/Ba, organizado pela FUNASA e o CREA-BA, projeto 

desenvolvido pelo Programa Sanear Mais Bahia. O PMSB tem como objetivo planejar ações e 

alternativas para a universalização do serviço público de saneamento básico, saúde pública e 

meio ambiente por meio de um estudo sistematizado dos problemas existentes no município. 

Tanto nas conversas informais com os moradores do distrito quanto nas informações 

obtidas por meio do PMSB, as alternativas apresentadas foram: queimado, enterrado, joga na 

valeta, na manga
13

, como ilustram as figuras 10 e 11. 

 
 

Figura 10: Imagens de lixo na “manga” e queimado próximo ao rio obtidas pelapesquisadora. 

 

 

 

 

 
13 

O termo “manga” significa, para os alunos, o pasto do qual os animais se alimentam. 
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Figura 11: Imagens de lixo na valeta.  Fonte: www.promotoriasdexanxere.blogspot.com 

A partir destas informações, iniciou-se junto a comunidade local e escolar a primeira 

etapa da Investigação Temática, tal como sistematizada por Sousa et al. (2015), que consiste 

em: 1) Aproximações iniciais com a comunidade local e escolar, o qual foi iniciando com os 

alunos e posteriormente com os moradores para conhecer as alternativas de descarte do lixo 

que os mesmos utilizam em suas casas. 

 

a) Com os alunos 

 

 

No reconhecimento da realidade realizou-se um questionário com os alunos do Ensino 

Fundamental (anos iniciais), com questões que apresentavam possíveis situações-problemas, 

nas quais a comunidade escolar pode estar envolvida e não as percebem por fazer parte delas. 

O Quadro  14 apresenta o questionário desenvolvido com os alunos. 

 
 

Série/Ano   
 

1. Em qual região você mora? Quantos quilômetros de sua casa até a escola? 

2. Como você vai para a escola? Qual o horário de saída e chegada em casa? 

3. Descreva o trajeto de sua casa para você chegar a sua escola. 

4. Quais desses tipos de atividades são mais comuns onde você mora? Marque com um x. 

(  1 ) Laticínio (  2  ) Pecuária 

Fonte: www.cpt.com.br Fonte: blogmarcosfrahm.com 

http://www/
http://www/
https://www.google.com.br/url?sa=i&amp;amp%3Brct=j&amp;amp%3Bq&amp;amp%3Besrc=s&amp;amp%3Bsource=images&amp;amp%3Bcd&amp;amp%3Bcad=rja&amp;amp%3Buact=8&amp;amp%3Bved=0CAYQjB1qFQoTCOOVne3blMYCFQLsgAod3CoA3w&amp;amp%3Burl=http%3A%2F%2Fwww.cpt.com.br%2Fcursos-laticinios%2Fartigos%2Fimplantacao-de-um-laticinio-dicas-importantes&amp;amp%3Bei=BlqAVeP6BILYgwTc1YD4DQ&amp;amp%3Bbvm=bv.96041959%2Cd.eXY&amp;amp%3Bpsig=AFQjCNGn8XatYTSjShpXppJ5R3-Xnato0Q&amp;amp%3Bust=1434561400153892
https://www.google.com.br/url?sa=i&amp;amp%3Brct=j&amp;amp%3Bq&amp;amp%3Besrc=s&amp;amp%3Bsource=images&amp;amp%3Bcd&amp;amp%3Bcad=rja&amp;amp%3Buact=8&amp;amp%3Bved=0CAYQjB1qFQoTCI-bkJ_dlMYCFYLQgAodMEYAZg&amp;amp%3Burl=http%3A%2F%2Fblogmarcosfrahm.com%2Fsenado-vota-regulamentacao-da-profissao-de-vaqueiro%2F&amp;amp%3Bei=e1uAVc_xCYKhgwSwjIGwBg&amp;amp%3Bbvm=bv.96041959%2Cd.eXY&amp;amp%3Bpsig=AFQjCNH4CtpHXfBmW6pGBpp5q-ezZaHH2g&amp;amp%3Bust=1434561771869453
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Quadro 14: Questões desenvolvidas nas proximações iniciais com a comunidade local e escolar 

 

 
 

Neste questionário foram obtidas informações relacionadas: às atividades econômicas 

exercidas no meio rural; às dificuldades e vantagens de morar no meio rural de Iguaí-Ba; 

origem e destino da água consumida e destino do lixo. Nesta etapa os alunos participaram 

como integrantes da comunidade, pois Freire (1987) afirma que a presença dos voluntários   é 

( 4 ) Vendas e bares ( 3 ) Agricultura 

Fonte: jornalggn.com.br 

( 5 ) Serrador de madeira 

Fonte: www.paraibatotal.com.br 

( 6 ) Vaqueiro 

Fonte: www.estudopratico.com.br 
(7) Pedreiro 

Fonte: blogmarcosfrahm.com 
( 8 ) Casa de farinha 

Fonte: www.setpar.com.br Fonte: serradabarriga.palmares.gov.br 

5. Quem trabalha na sua casa? Você também trabalha, em que? De que forma você ajuda seus país? 
6. Você gosta de morar no meio rural? Por quê? Escreva algumas dificuldades e vantagens. 
7. Você tem animais em casa, cachorro, gato, passarinho, etc? Quais e quantos? 

8. De onde vem a água que é consumida em sua casa? Como é feito o tratamento? 

9. Onde é colocado o lixo de sua casa? Para onde vai à água da pia da cozinha, do banheiro, do tanque de 

lavar roupa? 
10. Como você se diverte nos finais de semana? O que mais gosta de fazer? 

https://www.google.com.br/url?sa=i&amp;amp%3Brct=j&amp;amp%3Bq&amp;amp%3Besrc=s&amp;amp%3Bsource=images&amp;amp%3Bcd&amp;amp%3Bcad=rja&amp;amp%3Buact=8&amp;amp%3Bved=0CAYQjB1qFQoTCL-AsL3clMYCFUGRDQodDjsACg&amp;amp%3Burl=http%3A%2F%2Fjornalggn.com.br%2Fcategoria%2Fagricultura-familiar&amp;amp%3Bei=rlqAVb_xCcGiNo72gFA&amp;amp%3Bbvm=bv.96041959%2Cd.eXY&amp;amp%3Bpsig=AFQjCNHPyISkoYJHch6Z6ZIM1_-SK3ffzw&amp;amp%3Bust=1434561575990270
https://www.google.com.br/url?sa=i&amp;amp%3Brct=j&amp;amp%3Bq&amp;amp%3Besrc=s&amp;amp%3Bsource=images&amp;amp%3Bcd&amp;amp%3Bcad=rja&amp;amp%3Buact=8&amp;amp%3Bved=0CAYQjB1qFQoTCNDLq-7clMYCFUHsgAodxd4ApA&amp;amp%3Burl=http%3A%2F%2Fwww.paraibatotal.com.br%2Fnoticias%2F2015%2F06%2F12%2F11749-dia-dos-namorados-deve-aumenta-procura-por-bares-e-restaurantes-segundo-abrasel&amp;amp%3Bei=FFuAVdDxM8HYgwTFvYOgCg&amp;amp%3Bbvm=bv.96041959%2Cd.eXY&amp;amp%3Bpsig=AFQjCNFCNnW2A4TAfpBQje2lszhISeXRwQ&amp;amp%3Bust=1434561647482785
https://www.google.com.br/url?sa=i&amp;amp%3Brct=j&amp;amp%3Bq&amp;amp%3Besrc=s&amp;amp%3Bsource=images&amp;amp%3Bcd&amp;amp%3Bcad=rja&amp;amp%3Buact=8&amp;amp%3Bved=0CAYQjB1qFQoTCLSKr4LalMYCFcSTgAoddksAIg&amp;amp%3Burl=http%3A%2F%2Fwww.estudopratico.com.br%2Fdesmatamento-no-brasil-a-pratica-razoes-e-como-combater%2F&amp;amp%3Bei=GViAVfSZIcSnggT2loGQAg&amp;amp%3Bbvm=bv.96041959%2Cd.eXY&amp;amp%3Bpsig=AFQjCNHhJv8UAMpDytklkFz_X9y0o8DPZQ&amp;amp%3Bust=1434560909453919
https://www.google.com.br/url?sa=i&amp;amp%3Brct=j&amp;amp%3Bq&amp;amp%3Besrc=s&amp;amp%3Bsource=images&amp;amp%3Bcd&amp;amp%3Bcad=rja&amp;amp%3Buact=8&amp;amp%3Bved=0CAYQjB1qFQoTCI-bkJ_dlMYCFYLQgAodMEYAZg&amp;amp%3Burl=http%3A%2F%2Fblogmarcosfrahm.com%2Fsenado-vota-regulamentacao-da-profissao-de-vaqueiro%2F&amp;amp%3Bei=e1uAVc_xCYKhgwSwjIGwBg&amp;amp%3Bbvm=bv.96041959%2Cd.eXY&amp;amp%3Bpsig=AFQjCNH4CtpHXfBmW6pGBpp5q-ezZaHH2g&amp;amp%3Bust=1434561771869453
https://www.google.com.br/url?sa=i&amp;amp%3Brct=j&amp;amp%3Bq&amp;amp%3Besrc=s&amp;amp%3Bsource=images&amp;amp%3Bcd&amp;amp%3Bcad=rja&amp;amp%3Buact=8&amp;amp%3Bved=0CAYQjB1qFQoTCPLZlczdlMYCFcqRDQodkrUAuA&amp;amp%3Burl=http%3A%2F%2Fwww.setpar.com.br%2Fsaiba-mais%2Fnoticias%2Fconfira-modelo-de-contrato-para-servico-de-pedreiro%2F&amp;amp%3Bei=2VuAVbKJJsqjNpLrgsAL&amp;amp%3Bbvm=bv.96041959%2Cd.eXY&amp;amp%3Bpsig=AFQjCNGR2hJFx7fRCuh11eEZUQafHH87sw&amp;amp%3Bust=1434561854926025
https://www.google.com.br/url?sa=i&amp;amp%3Brct=j&amp;amp%3Bq&amp;amp%3Besrc=s&amp;amp%3Bsource=images&amp;amp%3Bcd&amp;amp%3Bcad=rja&amp;amp%3Buact=8&amp;amp%3Bved=0CAYQjB1qFQoTCMSctvHdlMYCFcPSgAodjokAqA&amp;amp%3Burl=http%3A%2F%2Fserradabarriga.palmares.gov.br%2F%3Fp%3D51&amp;amp%3Bei=J1yAVYTtLcOlgwSOk4LACg&amp;amp%3Bbvm=bv.96041959%2Cd.eXY&amp;amp%3Bpsig=AFQjCNFPVen1tXaMn6wlmO3fu72qA0qMPg&amp;amp%3Bust=1434561954247732
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muito mais importante que a coleta destes dados, pois são fontes diretas de informações. As 

falas dos alunos são representadas por A1, A2, A3... e assimsucessivamente. 

Por exemplo, os alunos ao serem questionados sobre o destino que é dado ao lixo, 

pontuaram que: 

O lixo é queimado lá em casa.(A1) 
Bota perto do rio e depois queima.(A11) 

Joga na manga.(A4) 

Eu sei também o que faz. Bota no lixão e depois queima.(A12) 

Vai tudo pra valeta.(A8) 

 

b) Com os moradores 

 

 

As informações obtidas com os moradores foi por meio da elaboração do PMSB, no 

qual realizou-se o levantamento de possíveis problemas enfrentados pelo município em  

relação à água consumida, ao manejo dos resíduos sólidos, a drenagem e ao tratamento do 

esgoto. Os comitês
14 

executivo e de coordenação são responsáveis por essa coleta de dados.  

Os instrumentos usados foram: visitas e questionários com a população do  meio  rural e 

urbano de Iguaí/BA. A figura 12 mostra imagens dos locais de descarte do lixo nos meio rural 

de Iguaí, adquiridas pelo PMSB. As falas dos moradores serão representadas por M1, M2, 

M3... e assim sucessivamente. 

Em relação ao manejo dos resíduos sólidos, os moradores responderam que: 

É queimado e enterrado. A limpeza da Agrovila se dá de forma coletiva pela 
comunidade.(M10) 
O lixo é destinado a local “adequado”, porém continua a céu aberto.(M9) 

Não tem coleta (Fim destinado).(M2) 

Queimado a céu aberto.(M3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 
A pesquisadora faz parte do comitê de coordenação e tem como função supervisionar o desenvolvimento do 

PMSB. 
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Figura 12: Imagens cedidas pelo Plano Municipal de Saneamento Básico de Iguaí/BA. 

 

 

Cabe destacar que as informações referentes ao reconhecimento da realidade, realizado 

com os moradores, serviram como aporte para o planejamento das ações do PMSB. 

 

4.2.2.2 Apresentação de possíveis situações-limite para a comunidade local 

 
De posse das informações obtidas na etapa anterior, foi possível identificar hipóteses 

de situações-limite (tabela 7). Nesta etapa, as falas significativas e imagens representaram um 

conjunto de contradições em que os educandos e moradores estão imersos, com as quais 

surgiram hipóteses de possíveis situações-limite. 

As possíveis situações-limite foram identificadas tanto pela análise das falas dos 

alunos quanto das falas dos moradores, presentes nos questionários. 

Assim, foi selecionado um conjunto de falas consideradas apostas de situações-limite 

pelo GEATEC. Destaca-se que o GEATEC
15 

representa a equipe de especialistas como sugere 

a Investigação Temática (FREIRE, 1987). A tabela 7 apresenta algumas questões com falas 

que representaram possíveis situações-limite, tais falas foram representadas pelas letras A  

para aluno e M para moradores. 

 

 
Você gosta de morar no meio rural? Por quê? Escreva algumas dificuldades e vantagens. 

Situações-limites Falas 

Visão superficial da realidade A4- Gosto muito e muito. Porque  la tem quase 

tudo  que  eu  preciso.  Muitas  cachoeiras   campo 
 

15 
Ressalta-se que a equipe do GEATEC é uma adaptação dos especialistas que compõem o coletivo da 

Investigação Temática (FREIRE, 2014). 
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 para jogar bola ar sem poluição água a vontade e 

muitas mulheres. 

Onde é colocado o lixo de sua casa? 

Situações-limites Falas 
Descarte do lixo M9 O lixo é destinado a local “adequado”, porém 

continua a céu aberto. 

De onde vem a água que é consumida em sua casa? Como é feito o tratamento? 

Situações-limites Falas 

Uso indiscriminado da água A4 - A água vem de debaixo da terra, não precisa 

tratamento porque não tem contato com outras 

coisas que contamina a agua. 

Tabela 7: Apostas de situações-limite selecionadas pelo GEATEC 
 

 

Esta análise serviu de base para a elaboração de uma atividade didático-pedagógica, 

que consistiu no desenvolvimento de uma história em quadrinhos (Apêndice C) com os 

alunos. A história denominada “Conhecendo o meio rural de Iguaí/BA” foi elaborada 

contendo as falas de alunos, em que os personagens fazem perguntas e também apresentam 

respostas que são as mesmas respondidas pelos alunos no questionário. Por exemplo, 

inicialmente, a professora perguntou aos alunos onde eles depositavam o lixo em suas casas, 

em seguida, ela apresentou algumas imagens de locais onde o lixo é jogado no meio rural para 

verificar se os mesmos reconheciam e se identificavam com os lugares, assim, confirmando as 

informações adquiridas por meio do questionário realizado no Levantamento Preliminar. A 

figura 13 apresenta um recorte da atividade realizada com os alunos, a história completa 

encontra-se no Apêndice C. 
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Figura 13: Imagens da história em quadrinhos planejada para ser realizada com os alunos. 

 

 

 

4.2.2.3 Legitimação das hipóteses 

 

Nesta etapa, os integrantes do GEATEC retornam à comunidade para apresentar as 

hipóteses de possíveis situações-limite, com o intuito de investigar a visão de mundo dos 

sujeitos, isto é, qual a compreensão que o indivíduo apresenta sobre determinado problema 

presente em sua realidade. No contexto da comunidade de Iguaibí, essa etapa foi realizada em 

dois momentos: com os alunos no desenvolvimento da história em quadrinhos e com os 

professores destes alunos, durante o curso de formação continuada de professores realizado 

em parceria com o GEATEC, conforme explicitado no item 4.2. 

É importante lembrar que nesta fase o educador não é apenas ouvinte, é também 

problematizador, levantando questões que desafiem os alunos a refletir sobre a situação- 

problema na qual estão imersos e as respostas que surgem durante o diálogo (FREIRE, 1987). 

Os diálogos descodificadores são construídos nos círculos de investigação temática, com a 

presença de pessoas representantes da comunidade (FREIRE, 1987). A seguir, a descrição 

desta etapa desenvolvida com os alunos eprofessoras. 

 

a) Com os alunos 

 

 

Esta etapa foi realizada com os alunos por meio do desenvolvimento da atividade 

didático-pedagógica baseada na história em quadrinhos. Após a apresentação e discussão da 

história em quadrinhos, a turma foi dividida em quatro grupos para construção de cartazes. Na 

atividade foi solicitado que os alunos listassem e desenhassem em uma cartolina alguns 

aspectos relacionados à origem e destino da água e o descarte do lixo. Destaca-se que  durante 
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a atividade, os alunos participaram ativamente, demonstrando conhecimento sobre a situação 

retratada. Abaixo, imagens da atividade com algumas falas dos alunos que foram registradas 

no diário durante a atividade: 

 

Origem e destino da água que é consumida em suas casas 
 

Figura 14: Cartaz construído pelos alunos referente à origem e destino da água. 

 

 

Na apresentação dos cartazes os alunos explicaram que a água vem de diversas fontes, 

como: rio, barragem, da serra, da mata, da nascente e não tem tratamento, como ilustram as 

falas abaixo: 

Vem do rio, não tem tratamento e vai direto para o esgoto. (A2) 
Vem da Serra. Minha mãe ferve e coa. Depois de usada vai para o mangueiro e para 

a fossa. (A1) 

Vem de uma barragem vai para um tanque de água depois chega em mina casa. não 

tem tratamento. (A17) 

Vem da nascente. Colocamos um produto igunizados na água. (A15) 

Vem da mata pela mangueira e é filtrada.(A6) 

 
Observa-se que a atividade possibilitou aos alunos refletir e discutir sobre os 

problemas que envolvem a origem da água consumida em suas casas, quando questionados 

acerca do tratamento procuravam de qualquer forma justificar a ausência desse tratamento ou 

que apenas o ato de filtrar, coar ou ferver era suficiente. O aluno A15, ressalta que usa em sua 

casa um produto para fazer o tratamento, esse produto (hipoclorito de sódio) é disponibilizado 

pelos agentes de saúde, mas nem todos os alunos têm acesso a esse serviço. 

 
O que é lixo e onde é descartado 

Na apresentação dos cartazes os alunos mostram onde o lixo é descartado em suas 

casas. Abaixo, imagem e falas destas alternativas de descarte pontuadas pelosalunos: 
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Figura 15: Cartaz construído pelos alunos referente ao descarte do olixo. 

 

Joga na manga. (A4) 

Queimado e enterrado. (M10) 

Vai tudo pra valeta. (A8) 

Joga na rua. (A3) 

Bota perto do rio e depois queima. (A11) 
 

Estas falas revelam que na ausência da coleta de lixo, os moradores buscam destinos 

diversos para o lixo produzido em suas casas. Vale ressaltar que mesmo quando há coleta, que 

é o caso dos distritos, o lixo continua em local inadequado, como afirma o aluno A11. 

 

b) Com as professoras 

 

 

Com as professoras, realizou-se esta etapa durante o curso de formação continuada, 

intitulado “O Ensino de Ciências nas escolas do campo de Iguaí-Ba: um olhar sobre a 

construção do currículo” realizado em quatro encontros, dois na escola onde as professoras 

atuam e dois na UESC, com um total de 40 horas incluindo atividades extras do horário dos 

encontros. 

O curso foi elaborado e promovido pelo GEATEC da Universidade Estadual de Santa 

Cruz (UESC), em parceria com a Escola Del Rei, com o objetivo de elaborar atividades 

didático-pedagógicas para os alunos da Educação do Campo baseadas na ATF. Assim, a 

escolha pela ATF se justifica devido ao fato do MST buscar a concretização da educação para 

os povos do campo comprometida com a realidade dos sujeitos, aspectos que estão em 

consonância com a educação dialógica e problematizadora que Freire propõe (LINDEMANN 

2010, p. 24). 

Para a Legitimação das hipóteses, os integrantes do GEATEC organizaram alguns 

slides contendo informações obtidas por meio dos questionários realizados com os alunos e 

moradores e da atividade didático-pedagógica que foi desenvolvida com os alunos. Nos  

slides, figura 16, 17 e 18, chama-se a atenção para as falas dos alunos e moradores em relação 
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às alternativas buscadas pela população do meio rural para o descarte do lixo, bem como os 

diversos locais onde esse lixo é depositado. 

Nos slides apresentados, algumas falas de moradores e alunos foram grifadas por 

representar a visão acrítica desses sujeitos em relação ao descarte do lixo. 

No primeiro encontro do curso, realizou-se uma discussão dos principais aspectos da 

atividade didático-pedagógica desenvolvida com os alunos, com destaque para as possíveis 

situações-limite, com imagens e falas dos alunos e moradores. As figuras 16, 17 e 18 são 

recortes dos slides elaborados para serem apresentados para asprofessoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Imagem retirada da etapa da Legitimação das hipóteses realizada com as professoras. 

 

 
Ao apresentar este slide , as professoras destacam que no distrito de Iguaibi, bem  

como em todo o meio rural de Iguaí, não há tratamento da água. Elas, também, ressaltam que 

alguns moradores buscam fazer o tratamento da água por meio de diversas alternativas, sendo o 

mais comum é a filtração. Nos locais onde contam com a assistência dos agentes de saúde, 

utilizam-se também o hipoclorito de sódio, mas nem todos gostam, devido ao cheiro e gosto  

que deixa na água. 

. 
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Figura 17: Imagem retirada da etapa da Legitimação das hipóteses realizada com as professoras. 

 

 

A discussão referente ao slide da figura 17 causou muitos risos por parte das 

professoras em relação as falas dos alunos, pois demonstram que os mesmos valorizam o local 

onde moram por diversos motivos, o que foi destacado pelas professoras, foi a fala do aluno 

A4, uma vez que Iguaí apresenta uma quantidade expressiva de cachoeiras, as quais são 

pontos turísticos e em alguns casos a única fonte de diversão dos moradores. 

 

Figura 18: Imagem retirada da etapa da Legitimação das hipóteses realizada com as professoras. 
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Em relação à questão do lixo, as professoras confirmaram que não há coleta em todo o 

meio rural, apenas nos distritos, assim, a opção dos moradores é queimar ou enterrar o lixo. A 

fala do aluno A2, em relação a culpar a prefeitura, P1 ressalta: “a comunidade solicitou outro 

lugar para jogar o lixo”, segundo a professora, o aluno culpa a prefeitura devido ao fato da 

comunidade já ter solicitado uma solução para o descarte do lixo no distrito de Iguaibi, assim, 

ela ressalta: “a comunidade já percebeu que é um problema jogar o lixo na beira do rio”, 

entretanto, nada foi feito. 

Esse diálogo confirmou e legitimou algumas situações-limite, conforme ilustra a 

Tabela 8, uma vez que a comunidade busca alternativas inapropriadas de descarte do lixo na 

ausência de uma coleta adequada, não percebendo as implicações desta ação para o meio 

ambiente e para si mesmo. A legitimação das situações-limites foi validada conforme falas  

das professoras durante o curso: 

O meu lixo também vai para esse lugar (rio), também sei que é errado, mas não tem 

outro para jogar. (P1) 

Quando eles queimam o lixo as moscas correm para as casas. (P2) 

A comunidade já solicitou outro lugar para jogar o lixo. (P1) 

 

Observa-se nas falas das professoras indicativos que fundamentam tais situações- 

limite, as quais configuraram o Tema Gerador: “Para onde vai o lixo do meio rural de 

Iguaí/Bahia?”. Nesta etapa, as professoras também foram consideradas como representantes 

da comunidade. 

A tabela abaixo destaca algumas situações-limite, representadas por falas, que validam 

a escolha do Tema Gerador. 

 
 

Situações-limite Falas - Moradores (M), Professores (P) e Alunos (A) 

A queima do lixo é vista como solução M5 - Para não ficar espalhado porque não tem coleta. 
A2 Porque num tem ninguém pra pegar. 

Compreensão acrítica do problema M5 - A queima do lixo próximo às casas na chegada do distrito, 

onde existem casas a menos de 15metros, as pessoas também 

colocam animais e a queima do lixo polui o ar causando muitas 

dores de cabeça e doenças respiratórias. 

P2 – Quando eles queimam o lixo as moscas correm para as casas. 

Acomodação ao problema A2 - Porque num tem ninguém pra pegar. 
M7- Não tem um lugar apropriado para jogar o lixo. 

P1 – O meu lixo também vai para esse lugar (rio), também sei que é 
errado, mas não tem outro para jogar. 

Tabela 8: Situações-limite selecionadas. 
 

 

Após a escolha do Tema Gerador, os integrantes do GEATEC problematizaram e 

discutiram as principais  características  do  tema com base  na  seguinte questão: O que esse 
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tema apresenta de diferente de outros temas? Caracterizando a proposta do trabalho com 

Temas Geradores como uma sugestão para a organização curricular baseada no diálogo e na 

problematização dos conteúdos abordados. 

É nesta etapa da legitimação da hipótese que os integrantes do GEATEC, inspirados  

na proposta de Silva (2004), sistematizaram as falas da comunidade em forma de Rede 

Temática. Silva (2004) apresenta uma visão geral das situações significativas apresentadas 

pela comunidade e as possíveis formas de superação a partir da visão dos educadores. A  

figura 19 representa a Rede Temática, sobre o Tema Gerador, tendo como referência alguns 

aspectos de Silva (2004), em especial o Contratema, a Situação-Problema e a Questão 

Geradora. 

 

Figura 19: Rede Temática: Para onde vai o lixo do meio rural de Iguaí/BA? 
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Para Silva (2007), a Rede Temática é uma representação concreta do conhecimento 

aprendido, sistematizada por meio do diálogo entre os envolvidos na construção da prática 

educativa. O autor ressalta que a leitura da Rede Temática deve ser realizada de baixo para 

cima, do local (visão dos moradores) para o macroestrutural (visão dos educadores). Para  

Silva (2004), na análise dos problemas locais parte-se da dimensão micro para a dimensão 

macro-social, buscando explicitar as relações socioeconômicas e culturais provenientes da 

conexão local-global. Essa leitura é guiada pela visão dos educadores, que a partir da análise 

das falas significativas escolhem quais conceitos científicos são necessários para compreender 

o problema identificado na comunidade (SILVA, 2004). 

Assim, na base da rede encontram-se destacadas na cor laranja as falas da comunidade 

que remetem as alternativas de descarte do lixo, como por exemplo: “Bota perto do rio e 

depois queima” (A11. Esta fala apresenta duas formas de descarte, o fato de colocarem o lixo 

no rio e o de queimar. Tais falas apresentadas na rede estão calçadas pela fala de uma 

moradora, a qual afirma: “o lixo é destinado a local “adequado” porém continua a céu 

aberto” (M9), a partir desta fala, procurou-se sistematizar os locais de descarte sinalizados 

pelos alunos e moradores. Ressalta-se que as falas foram obtidas com o desenvolvimento das 

etapas de Investigação Temática (1987). Para Silva (2004), a compreensão das falas expressa 

conhecimento e possui caráter direcionador no desenvolvimento da Rede Temática. 

As falas apresentadas fundamentaram a escolha da questão geradora, servindo como 

aporte para sistematizar as necessidades da comunidade (SILVA, 2007). A Questão Geradora 

“O que fazer com o lixo do meio rural de Iguaí?”, destacada na cor rosa na Rede Temática da 

figura 19, é uma denúncia da situação-problema destacada na cor verde, a qual seja: “Recorrer 

a forma de descarte do lixo de maneira acrítica sem refletir sobre seus impactos na saúde e no 

meio ambiente”. Chama-se a atenção para as falas dos alunos e moradores em relação às 

alternativas encontradas pela população do meio rural para o descarte do lixo. 

O Tema Gerador: “Para onde vai o lixo do meio rural de Iguaí-Ba?” obtido durante as 

etapas de Investigação Temática (FREIRE, 1987) encontra-se no Centro da rede na cor lilás e 

retrata as situações-significativas apontadas pela comunidade do meio rural de Iguaí. 

E por fim, no Topo da rede, apresenta-se a visão dos educadores, representados neste 

caso pelos integrantes do GEATEC, sobre o problema do descarte do lixo em Iguaí, bem  

como as implicações que as alternativas de descarte do lixo adotadas pela comunidade podem 

causar ao meio ambiente e à saúde humana. Constatou-se que as implicações são relacionadas 

a   fatores  sociais,   econômicos,   políticos  e   culturais.   Ao   analisar   tais   implicações, os 
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educadores sugeriram possíveis alternativas para o descarte do lixo, as quais estão destacadas 

na rede pela cor azul, neste momento elegeu-se o Contratema (SILVA, 2004): “Manejo 

adequado do lixo no meio rural”. Ressalta-se que as alternativas sugeridas pelos educadores 

são passíveis de realização tanto pelo poder público, quanto pela comunidade. Por exemplo, a 

coleta seletiva pode ser realizada pela comunidade com a construção de composteiras para 

produção de adubo e mediada pelo poder público no incentivo àreciclagem. 

A partir da Rede Temática, organizou-se um esquema em forma de Ciclo, o qual vem 

sendo utilizado pelo GEATEC, a exemplo de Solino (2013) e Magalhães (2015). No trabalho 

de Solino (2013), o ciclo foi sistematizado para apresentar uma visão geral sobre as questões 

que envolviam o tema “Rio Cachoeira: que água é essa?”, foi dividido em quatro fases, quais 

sejam: 1ª - Águas do Rio Cachoeira; 2ª – Tratamento e Distribuição; 3ª – Consumo; 4ª 

Tratamento e Preservação. A partir do esquema iniciou-se o processo de Redução Temática. 

Magalhães (2015) a partir do tema “O perigo do Rio Água Preta em Pau Brasil/BA”, 

organizou o ciclo como um esquema explicativo das situações que configuram o problema da 

poluição do rio. O ciclo foi dividido em quatro fases: 1ª - Fontes de Contaminação; 2ª - 

Implicações do uso da água contaminada para a saúde; 3ª – Qualidade da Água; 4ª -  

Iniciativas individuais e do poder público: possíveis soluções, as quais mediaram o processo 

de Redução Temática. 

Nesta pesquisa, o “Ciclo Temático” apresenta uma visão geral do Tema Gerador:  

“Para onde vai o lixo do meio rural de Iguaí-Ba?” e encontra-se dividido em três fases: 1ª – 

Formas de descarte; 2ª - Implicações e 3ª - Manejo adequado do lixo, como mostra a figura  

20. 

O Ciclo Temático foi construído no contexto do GEATEC com o intuito de 

sistematizar a visão dos educadores presente no topo da Rede Temática,bem como para 

auxiliar o processo de organização das unidades didáticas na elaboração das aulas. 
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Figura 20: Ciclo construído para sistematizar alguns aspectos da Rede Temática. 

 

 

Cada fase contemplada no Ciclo Temático foi elaborada por meio de problematizações 

que serviram para o direcionamento da Redução Temática. Salienta-se que a organização do 

Ciclo seguiu uma lógica, iniciando pelas formas de descarte, com a finalidade de 

problematizar a relação dos sujeitos do campo com a questão do lixo e a compreensão acerca 

do meio ambiente. Por meio da fase denominada implicações foram analisadas as alternativas 

de descarte do lixo, sinalizando os efeitos que o descarte inadequado traz para os animais, os 

seres humanos e para o meio ambiente de modo geral. A fase do manejo adequado do lixo 

propõe alternativas para amenizar os impactos causados pelo descarte inadequado do lixo, 

discutido na primeira fase. 

 

4.2.2.4 Organização da programação curricular 

 
Após sistematização da Rede Temática e a configuração do Ciclo Temático, os 

integrantes do GEATEC em conjunto com as professoras realizaram o processo de Redução 

Temática, o qual se refere à escolha dos conceitos científicos e planejamento das aulas, 

necessários para a compreensão e superação das situações-limite do Tema Gerador. No 

decorrer da etapa de Redução Temática foi possível evidenciar um movimento composto por 

cinco fases, as quais sejam: 

1) Discussão dos principais aspectos relacionados ao problema e identificação de 

possíveis alternativas: 
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Após a seleção do tema foram discutidos, pelo GEATEC e pelas professoras, os 

principais aspectos relacionados aos problemas de descarte do lixo. Para isso, foi realizada 

uma análise das falas dos alunos (identificadas por A1, A2, A3...) e moradores (identificadas 

por M1, M2, Mn), as quais fazem parte de um conjunto de falas representativas de situações- 

limite, observando elementos relacionados às formas de descarte do lixo utilizadas pela 

comunidade. Para Silva (2004, p. 207), “o resgate das falas significativas dos alunos e da 

comunidade propicia identificar temas geradores e suas concepções reversas, reveladoras das 

contradições sociais”. Com estas falas foi possível constatar as alternativas buscadas pela 

comunidade para o descarte do lixo, quais sejam: na manga, rio, queima e rua, conforme 

ilustra a figura 21, que relaciona falas com as alternativas de descarte do lixo realizadas pela 

comunidade. 

 

Figura 21: Primeira fase do processo de Redução Temática 

 

2) Análise das alternativas acerca do problema e suas implicações para o Meio 

Ambiente: 

Após a identificação dos diversos locais de descarte do lixo, analisou-se as  

implicações que estas alternativas podem causar para a saúde e o meio ambiente. Aqui é 

importante destacar que a concepção de meio ambiente envolve o todo, portanto, é necessário 

um trabalho interdisciplinar, pois apenas uma disciplina não é capaz de explicar uma situação- 

problema (LINDEMANN et al., 2009). Neste estudo, os problemas que envolvem as 

alternativas que a comunidade apresenta para o descarte do lixo estão intrinsecamente ligadas 

aos animais, ao ser humano, a água e ao solo. Ou seja, o descarte de lixo e a natureza estão 

inter-relacionados. Com essas informações, o esquema da figura 22 foi ampliado   sinalizando 
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as implicações que o descarte inadequado do lixo traz para os animais, água, ser humano e 

para o solo. 

 

Figura 22: Segunda fase do processo de Redução Temática. 

 

 

3) Estruturação do programa escolar em unidades e/ou subunidades: 

 

 

Com base na análise realizada, organizou-se o programa escolar em duas unidades: a) 

descarte do lixo e suas implicações, relacionada as formas de descarte do lixo destacadas  

pelos alunos e moradores nas falas, a qual foi subdividida em quatro subunidades: manga, rio, 

rua e queima. As subunidades foram estruturadas com base nas implicações para saúde e  

meio ambiente de cada tipo de descarte, por exemplo, o descarte do lixo na manga traz 

implicações para os animais que se alimentam do pasto; b) manejo dos resíduos sólidos: 

relacionadas às possíveis soluções para as formas de descarte. Nesta unidade as aulas foram 

distribuídas em: coleta seletiva e composteira. A organização destas unidades está expressa na 

Figura 23. 
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Figura 23: Terceira fase do processo de Redução Temática. 

 

 

4) Seleção dos conteúdos/conceitos científicos necessários para compreensão do 

problema: 

 

Por meio da sistematização realizada na figura 23 foram selecionados alguns  

conteúdos e conceitos científicos para melhor compreender o tema, relacionados  às  

disciplinas de Física: combustão, densidade do ar, calor e temperatura; Química: misturas 

homogêneas e heterogêneas, chorume; Ciências Naturais: contaminação do solo pelo lixo 

orgânico, reciclagem, coleta seletiva e composteira; e Biologia: sistema digestivo  dos  

bovinos. A seleção dos conceitos científicos teve como ponto de partida a análise das falas   

dos alunos e moradores. Para Silva (2004), as falas constituem ponto de partida para a 

organização do programa escolar, pois são reveladoras, no sentido de que, “podemos 

compreender as falas como uma expressão do conhecimento, a elaboração de raciocínios, a 

partir da articulação de conceitos e juízos, sendo este enunciado através de proposições” 

(SILVA, 2004, p. 201). Assim, as falas revelam o que os sujeitos pensam sobre um 

determinado problema, isto é, a compreensão que os mesmos apresentam sobre suarealidade. 

 

5 Planejamento das aulas a partir dos Momentos Pedagógicos: 

 

 

Identificados os conceitos científicos necessários para compreensão do tema, foram 

elaboradas, em parceria com as professoras, as atividades didático-pedagógicas   relacionadas 
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ao tema tendo como referência as falas dos educandos e moradores. O planejamento seguiu os 

Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2009), construído a 

partir de uma adaptação da proposta de Silva (2004), a qual tem sua organização mediada 

pelas falas dos representantes da comunidade (alunos, moradores e professoras). Seguindo 

essa proposta de Silva (2004), na organização do planejamento para as unidades  foram 

levadas em consideração as falas dos alunos, moradores e professoras em relação às soluções 

do descarte do lixo. O quadro 15 é um recorte do planejamento construído de forma coletiva 

com as professoras e no Apêndice E encontra-se o planejamento completo. Ressalta-se que PI 

corresponde a Problematização Inicial, OC a Organização do Conhecimento e AC  a  

Aplicação do Conhecimento. 

Quadro 15: Planejamento das aulas baseado em Silva (2004)
16

. 
 

Unidade Subunidade Aula Planejamento Contradições 

 

UNIDADE I 

 

 

 
 

Destino do lixo 

e suas 

implicações 

Subunidade 

Rio 

Aula 

V 

 

Fala 

O meu lixo também vai para esse 

lugar (rio), também sei que é errado, 

mas não tem outro lugar para jogar 

(P1) 

A  professora  pontua  que 
mesmo sabendo que é 

errado o lixo da casa dela 

também é jogado no rio, 

justificando que não há o 

que fazer.           Esta 

justificativa revela 

acomodação ao problema. 

 
 

PI 

Vocês reconhecem esse lugar? 

Quais problemas o lixo pode causar 

ao rio? 

Quando chove o que acontece com 

esse lixo? 

Por que não conseguimos perceber a 

presença de substâncias na água, a 

exemplo do chorume? 

Vocês já observaram o que acontece 

com o resto de alimentos que são 

jogados no rio quando são lavados os 

pratos? 

OC Poluição da água 

Misturas - homogêneas e 

heterogêneas 

 

AC 
Realização de experimentos com 
vários tipos de misturas. 

UNIDADE II 
 

Manejo de 

resíduos 

sólidos 

Composteira Aula 

X 

 

Fala: 
Não tem um lugar apropriado para 

jogar o lixo (M7) 

Culpado é a prefeitura que paga pra 

jogar ai (A2) 

Observa-se que ao 

justificarem as 

alternativas de descarte, a 

moradora e o aluno 

evidenciam que não há o 

que fazer. Esta situação 

indica que tanto os alunos 

quanto os moradores 

apresentam acomodação 

ao problema. 

 
 

PI 

Alguns moradores afirmaram que não 

há lugar para colocar o lixo. Você 

concorda? 

De que maneira o problema do 

descarte inadequado do lixo pode ser 

resolvido? 

OC Lixo orgânico 

AC Construção de uma composteira com 

os alunos na escola. 

 

 

 

 

 

16  
O planejamento completo encontra-se no apêndice E. 
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A proposta final do curso foi a produção de dez aulas, contudo, não foi possível 

construir todas durante o curso ficando para serem concluídas posteriormente. As aulas 

elaboradas encontram-se no Apêndice F. A continuidade do planejamento das aulas aconteceu 

na escola com o subsídio de um integrante do GEATEC. 

 

4.3 Terceira Etapa: Concepção da professora acerca da ATF na Educação do Campo 

 
Nesta etapa da pesquisa, buscou-se identificar algumas possibilidades e limites do 

desenvolvimento da ATF, em especial do processo de obtenção do Tema Gerador e da 

elaboração de atividades didático-pedagógicas, por parte das professoras. Para tal, realizou-se 

uma entrevista semiestruturada com uma professora que participou do curso promovido pelo 

GEATEC, sendo que a outra professora não aceitou participar desta etapa dapesquisa. 

As respostas obtidas durante a entrevista foram analisadas por meio  da  Análise 

Textual Discursiva (ATD), a partir das categorias a priori “possibilidades na elaboração de 

atividades com base na ATF” e “limites na elaboração de atividades com base na ATF”. 

 

4.3.1 Possibilidades na elaboração de atividades com base na ATF 

 

 

Ao analisar as possibilidades destacadas pela professora emergiram algumas 

subcategorias, quais sejam: cursos que levem em consideração a realidade do campo; 

realidade do aluno no currículo escolar; trabalho coletivo e a inserção dos conteúdos 

programáticos no planejamento didático-pedagógico. 

 

4.3.1.1 Cursos que valorizam a realidade do campo 

 

 

Durante a entrevista, constataram-se algumas dificuldades enfrentadas pela professora 

P1, no que concerne, por exemplo, a sua participação nas discussões durante a elaboração das 

atividades didático-pedagógicas relacionadas ao Tema Gerador. Esse fato talvez justifica-se 

pela característica dos cursos que a professora participou em ocasiões anteriores às atividades 

desenvolvidas pelo GEATEC, uma vez que ela destaca: 

Quando fui convidada a participar do curso pensei que ficaria só ouvindo, mas 

quando cheguei aqui vi que era diferente. (P1) 

 

Esta fala condiz com o que Arroyo (2010) chama a atenção em relação aos cursos de 

formação oferecidos para os educadores do campo. O autor destaca que a condição docente 
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não deve ser pensada como única e pontua que não basta apenas fazer “adaptações” de cursos 

oferecidos para professores de outras modalidades de ensino. Estas adaptações, na visão de 

Arroyo (2010), fazem com que os professores do campo sejam meros ouvintes e não 

participam ativamente do processo de formação. 

Halmenschlager, Stuani e Souza (2011) pontuam que os cursos de formação de 

professores devem ser coerentes com a necessidade de educar para a cidadania e 

transformação da realidade. Assim, oferecer um curso de formação continuada para os 

professores do campo vai além de discussões teóricas. Muitas vezes, os cursos não fazem 

relação com a realidade na qual atuam, assim, não discutem os problemas imersos nos locais 

representados por cada educador. Então, é necessário pensar em como abarcar os problemas 

da realidade dos educandos nos cursos de formação, com vista a refletir sobre as 

especificidades do campo e o entorno onde moram os alunos. 

 

4.3.1.2 Realidade do aluno no currículo escolar 

 

 

Nesta busca pela inserção dos problemas locais na prática do professor, Freire (1987) 

sugere que seja via Tema Gerador. A obtenção de um Tema Gerador está implicitamente 

ligada ao desvelamento da realidade do aluno, em que se pretende conhecer e superar 

possíveis contradições por ele vivenciadas. Acerca da inserção da realidade dos alunos no 

planejamento realizado durante o curso, a professora destaca: 

As atividades foram desenvolvidas partindo da realidade do aluno e não 

como acontece nas nossas aulas que são trabalhadas com problemas de 

outros locais com apoio do livro didático[...] os alunos aprendem mais 

quando pega a sua própria realidade para trabalhar. Não adianta pegar a 

realidade de outros locais sendo que a nossa escola, a nossa região tem 

problemas que podem ser trabalhados. (P1) 

 

Para Freire (1987), a realidade dos educandos fundamenta a prática pedagógica, tornando-se o 

ponto de partida no processo de superação das contradições sociais de um determinado 

contexto local. A ausência da inserção da realidade do aluno na prática pedagógica causa 

distanciamento entre o ensino e a vivencia dos alunos, não fazendo nenhum sentido para os 

mesmos. Para Freire (1987), a realidade existencial se constitui num desafio a ser 

problematizado pelos educandos, pois: 

Quando mais se problematizam os educandos como seres no mundo e com o 

mundo, tanto mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto mais 

obrigados a responder ao desafio. Desafiados, compreendem o desafio na 

ação de captá-lo. Mas, precisamente porque captam o desafio como um 

problema  em  suas  conexões  com  outros,  num plano  de  totalidade,  e não 
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como algo petrificado, a compreensão resultante tende a tornar-se 

crescentemente crítica, por isso, cada vez mais desalienada (FREIRE, 1987, 

p. 70). 

 

No que é proposto por Freire (1987), a problematização da realidade existencial da 

comunidade acontece durante o processo de Investigação Temática (1987). A partir das 

informações obtidas no processo de Investigação Temática os educadores organizam o 

planejamento pedagógico com vista a discutir problemas vivenciados pelos alunos. 

 

4.3.1.3 Trabalho coletivo 

 

 

Freire (1987) propõe que o planejamento pedagógico seja realizado no coletivo, com a 

presença de vários especialistas para a compreensão do Tema Gerador. Foi possível constatar 

esta visão de Freire na fala da professora P1,quando ela aponta que: 

O planejamento que desenvolvemos na escola é feito individual e a grade 

curricular já vem pronta da Secretaria de Educação. E durante o curso, o 

planejamento foi desenvolvido em coletivo a partir da escolha de um tema 

que veio da realidade dos próprios alunos. (P1)(grifo meu) 

 
A professora, ao destacar o planejamento coletivo, apresentou indicativos da sua 

importância no desenvolvimento das atividades. Neste sentido, Halmenschlager, Stuani e 

Souza (2011) afirmam que o estudo coletivo entre os professores favorece o aprofundamento 

das questões relacionadas às temáticas abordadas, além de contribuir na relação entre os 

conteúdos e as temáticas. 

A construção coletiva realizada durante o curso intitulado “O Ensino de Ciências nas 

escolas do campo de Iguaí-Ba: um olhar sobre a construção do currículo” contribuiu para a 

compreensão da professora P1 sobre o processo de obtenção do tema. Isso é possível constatar 

na expressão da professora, especialmente quando ela utiliza os verbos no plural para 

descrever como o tema foi obtido: 

Primeiro foi feito com os alunos da escola que eu trabalho e com os 

moradores do meio rural um questionário buscando conhecer a realidade e 

os problemas locais, partindo dai, discutimos os problemas abordados no 

questionário e entre eles, escolhemos o lixo, porque é jogado a céu aberto e 

não tem coleta seletiva. (P1)(grifo meu) 
 

A professora ao descrever o processo de obtenção do Tema Gerador relacionado ao 

descarte acrítico do lixo, além de justificar a escolha, revela a necessidade de incorporá-lo nas 

aulas. Assim, ao se referir aos locais que o lixo é descartado no meio rural, ela destaca: 
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A gente percebe que esses locais não são adequados para jogar o lixo, dai 

preferimos esse tema para que eles (alunos) tenham conhecimento do 

problema que o lixo pode causar e que deve ser jogado no lugar certo.(P1) 

 

Entretanto, não basta apenas o professor obter um tema, é necessário pensar de que 

maneira abordá-lo em sala de aula, para que possibilite aos alunos refletir criticamente sobre  

os problemas imersos no local onde moram. Halmenschlager (2014) aponta que a discussão  

do tema deve ser a luz dos conteúdos programáticos, que contribuem para que os alunos 

compreendam o tema. 

 

4.3.1.4 Inserção dos conteúdos programáticos no planejamento didático-pedagógico 

 

 
Como já abordado, na ATF o tema é discutido a partir dos conteúdos e conceitos 

científicos. Acerca disto, a professora destaca: 

A partir do tema a gente pode encaixar os conteúdos que vem na grade 

curricular. Os conteúdos foram encaixados dentro desse problema que 

identificamos.(P1) (grifo meu) 

 
 

A professora, ao utilizar as expressões “encaixar” e “encaixados”, apresenta 

indicativos de que compreendeu que os conteúdos são trabalhados para entender o tema, isto 

é, primeiro obtém-se o tema e a partir deste, seleciona-se os conteúdos, em que a “a 

conceituação científica da programação é subordinada ao tema” (DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2009, p.189). 

O Tema Gerador explicita a realidade a ser estudada e os conteúdos determinam as 

sequências como esse tema será trabalhado em sala de aula (HALMENSCHLAGER, 2014). 

Esta organização curricular permite construir uma educação libertadora, que busca 

transformar a realidade por meio da atuação direta dos sujeitos em seu contexto de vida. 

Assim, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009) destacam a importância da apropriação dos 

conceitos científicos pelos alunos para haver transformação de sua visão de mundo e sua 

consciência. Ressalta-se que a intenção com o curso de formação continuada realizado  

durante esta pesquisa foi revelar problemas locais que podem ser trabalhados em sala de aula  

e contribuir no planejamento de atividades didático-pedagógicas a partir do Tema Gerador 

“Para onde vai o lixo do meio rural de Iguaí/BA?”. 

 

4.3.2 Limites na elaboração de atividades com base na ATF 
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A elaboração das atividades didático-pedagógicas, durante o curso, seguiu a dinâmica 

dos Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2009).  Esta 

dinâmica era desconhecida pela professora, sendo apresentada por ela como um limite em 

relação à elaboração dos planos de aula. A principal limitação descrita pela professora foi a 

respeito do primeiro Momento Pedagógico, explicitado na seguinte fala: 

A elaboração das questões referente à Problematização Inicial, porque não  

é qualquer questão, as questões devem ser elaboradas fazendo com que os 

alunos possam refletir sobre o tema abordado.(P1) (grifo meu) 

 

Mesmo a professora apresentando indícios de que a Problematização Inicial seja um 

limite, constatou-se que ela compreendeu o seu significado e relevância na apropriação do 

conhecimento, pois a mesma pontuou que as questões favorecem a interação em sala de aula, 

revelam o conhecimento que os alunos já obtêm, além de promover um novo conhecimento 

por meio da troca de experiências. Nesse sentido, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009) 

pontuam que a Problematização Inicial se potencializa na medida em que os alunos sintam a 

necessidade de adquirir novos conhecimentos. A problematização se concretiza por meio do 

diálogo entre educador e educando, a respeito disso a professora destaca: 

Porque as questões favorecem o diálogo entre o professor e o aluno fazendo 

com que os professores percebam o conhecimento que os alunos já têm. 

Deixo eles a vontade porque é o momento que eles vão falar  do 

conhecimento que eles já tem, já traz de casa. E esse conhecimento é 

trabalhado em sala de aula.(P1) 
 

Esta colocação da professora indica que ela entende a importância das questões na 

obtenção do conhecimento. Entretanto, é preciso ser uma discussão direcionada, pois a 

Problematização Inicial não é algo tão simples. Ela não se resume em um bate papo, mas sim 

precisa ter diretividade para que os alunos possam expor o que sabem sobre a temática e 

busquem outros conhecimentos. Nesse sentido, o professor cria condições para que o aluno 

possa desenvolver sua formação, construir e reconstruir o aprendizado (FREIRE, 2013). 

Na fala, a professora faz menção ao contexto de sala de aula e como o diálogo  

favorece a relação professor e aluno. Valorizar o conhecimento do aluno e sua forma de  

pensar faz com o que o mesmo sinta-se sujeito de seu mundo (PERNAMBUCO, 2002). 

Pernambuco (2002, p. 24) afirma que “dialogar significa navegar pelo mar das semelhanças 

suficientes para que possa estabelecer uma comunicação e das diferenças suficientes para não 

estarmos repetindo uns aos outros, em um diálogo monólogo”. O diálogo permite que 

educador e educando construam novos saberes por meio do pensar crítico. 
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Em síntese, os limites apontados pela professora foram restritos ao planejamento das 

aulas, em especial, na elaboração das questões durante a Problematização Inicial. Este fato 

talvez se justifica por ter sido a primeira que vez que ela realizou o planejamento das aulas 

seguindo a dinâmica dos Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV, 2008). Entretanto, há 

indicativos de que a professora compreendeu e reconheceu a importância das questões 

problematizadas pelo educador para o aprendizado dos alunos. Em relação às possibilidades 

de desenvolver a proposta na escola, a professora apresentou receptividade e interesse ao 

ressaltar a importância de valorizar a realidade do aluno no desenvolvimento das aulas, 

afirmando que o aluno se envolve mais quando estuda sua realidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo desta pesquisa foi investigar as contribuições da ATF na elaboração de 

atividades didático-pedagógicas para o Ensino de Ciências em uma escola do campo de 

Iguaí/BA. Dentre os resultados, identificou-se no capítulo 1, que há poucas produções 

acadêmicas em relação ao Ensino de Ciências na Educação do Campo, quando comparado 

com outra modalidade de ensino. Além disso, foi possível constatar que os pesquisadores  

estão focando os estudos na formação do educador e nas concepções e práticas dos alunos do 

campo. Também foi possível identificar que apenas um estudo faz relação entre a Educação  

do Campo, Ensino de Ciências e os pressupostos de Paulo Freire, que é a tese desenvolvida  

por Lindemann (2010). A autora aborda aspectos da agroecologia no ensino de química como 

proposta para Educação do Campo no Curso Técnico de Nível Médio em Agropecuária, em 

que destaca as dificuldades de aprendizagem no ensino de ciências e a importância de um 

trabalho pautado na abordagem de temas com inserção da realidade dos sujeitos 

(LINDEMANN, 2010). No capítulo 2, embora não esteja explícito nos PPPs como os 

professores organizam as disciplinas dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo da 

UFBA e UFRB, constatou-se a possibilidade do trabalho interdisciplinar, em que uma área de 

conhecimento pode dialogar com a outra contribuindo na aprendizagem dos alunos. Além 

disso, observou-se que os PPPs das referidas Instituições trazem a estrutura do curso por meio 

de dois Tempos Formativos (Universidade e Comunidade), os quais permitem fazer a relação 

entre a teoria e prática, tendo em vista a inserção da realidade do aluno no planejamento 

pedagógico. 

No capítulo 3, apresentaram-se algumas contribuições da perspectiva freireana para o 

Ensino de Ciências, em que se destacam os estudos de Lindemann (2010) e Sassi (2014). 

Esses estudos sinalizam que o planejamento pedagógico para o Ensino de Ciências pautado 

pelo viés da perspectiva freireana favorece a interação entre os sujeitos do campo por meio do 

diálogo e da problematização de problemas inerentes a sua realidade. 

Quanto à compreensão dos professores da escola sobre os princípios da Educação do 

Campo, presentes no Capítulo 4, a pesquisa revelou que apesar da maioria dos professores 

afirmarem que elaboram o planejamento das aulas tendo em vista à realidade dos alunos, não 

foi possível identificar como os mesmos fazem esta contextualização com o Ensino de 

Ciências. Em relação aos princípios da Educação do Campo, há indicativos de que os 

professores não tem conhecimento desta proposta de ensino, pois em momento algum 

mencionaram  o  fato  de  ser  uma  escola  do  meio  rural  com  alunos  do  campo,  isto      é, 
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responderam de maneira geral, não diferenciando o fato de lecionar em escolas do campo. A 

partir destes resultados, constatou-se a necessidade de cursos de formação continuada para 

educadores que atuam em escolas do campo, tal como foi desenvolvido nesta pesquisa que 

contribuam com as discussões acerca da Educação do Campo e o planejamento pedagógico 

que esteja em consonância com a realidade dos alunos. 

Em relação aos limites referentes à construção das atividades didático-pedagógicas 

com base na ATF, a professora destacou a elaboração das questões durante a Problematização 

Incial, pois estas têm como foco despertar no aluno a necessidade de buscar novos 

conhecimentos.Quanto às possibilidades acerca da ATF, constatou-se que a professora 

compreendeu a proposta, ao ressaltar a importância do planejamento das atividades didático- 

pedagógicas baseado na realidade dos educandos, para promover a reflexão sobre os 

problemas locais, afirmando que tal ação desperta maior interesse dos alunos do campo. 

Outro aspecto que foi possível constatar durante a realização da pesquisa foi a  

necessidade de inserir a realidade dos alunos do campo no planejamento pedagógico. É nesse 

contexto que o Ensino de Ciências necessita ser abordado na Educação do Campo, permitindo 

a formação crítica, reconhecendo a visão de mundo dos sujeitos. O papel do educador é fazer  

a interação entre este saber e o conhecimento científico, consolidando uma aprendizagem 

pautada no desenvolvimento do pensar crítico dos sujeitos moradores em áreas rurais, 

tornando-os capazes de entender e superar situações-problemas do seu cotidiano 

(LINDEMANNN, 2010). Assim, o planejamento pedagógico deixa de ser apenas um 

instrumento para organizar conteúdos, configurando-se numa alternativa de construção 

coletiva por meio do diálogo a partir das contribuições de cada especialista. O planejamento 

pedagógico se potencializa na construção da Redução Temática, a qual é um processo 

interdisciplinar que não se restringe apenas a seleção de conteúdos/conceitos e planejamento 

de atividades. Nesta pesquisa, desenvolveu-se este processo estruturando-o em cinco fases  

que se complementam para viabilizar a reorientação curricular de Ciências, baseada na 

perspectiva freireana. Essas fases contribuíram para revelar que a Redução Temática consiste 

em uma atividade composta por diferentes etapas que se complementam e integra um  

processo mais amplo de estruturação curricular. 

Nesse sentido, advoga-se que a organização curricular e o planejamento pedagógico para 

o Ensino de Ciências precisam estar em consonância com a realidade dos alunos do campo, 

para assim, contribuir no desenvolvimento do seu pensar crítico e com a busca de novos 

saberes. Assim, há indicativos de que o desenvolvimento de propostas didático-pedagógicas 

para o Ensino de Ciências baseadas na ATF, promove a reflexão dos       sujeitos do campo ao 
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estudar sobre sua realidade, permitindo que o indivíduo se perceba como parte do processo e 

não mero receptor. A ATF contribui na inserção de fatores sociais, econômicos e culturais no 

planejamento pedagógico, além de permitir que o professor conheça o dia a dia de seus alunos 

a partir do contato direto com os sujeitos. 

Outro aspecto a destacar é que a ATF pode favorecer a reflexão dos professores acerca 

das atividades desenvolvidas em sala de aula e o seu papel nas discussões de temas 

significativos que promovam a ação dos sujeitos do campo. Em relação ao planejamento 

didático-pedagógico, ressalta-se a possibilidade do trabalho interdisciplinar a partir da 

interação entre as diferentes áreas do conhecimento, especialmente nas fases da Redução 

Temática 

Assim, ressalta-se a necessidade de aprofundar, em trabalhos futuros, aspectos 

relacionados ao currículo desenvolvido na Educação do Campo, atentando para a cultura local 

como fator relevante para o ensino e aprendizagem de Ciências. Salienta-se, ainda, para a 

necessidade de cursos de formação do educador do campo em exercício com atividades que 

contribuam na relação teoria e prática, com vista à inserção da realidade do campo no 

planejamento pedagógico. 

Como possibilidade para trabalhos futuros também se chama a atenção para a 

elaboração da Rede Temática e o Ciclo Temático ser realizada em conjunto com os  

professores no contexto de processos formativos, o que pode contribuir para uma melhor 

sistematização do processo de Investigação Temática, bem como para um envolvimento mais 

significativo dos professores. 
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Apêndice A: Organização curricular do curso de Licenciatura em Educação do Campo 

da UFBA. 

Área: Ciências da Natureza e da Matemática 

Disciplinas Ementas 

Biologia Teoria celular. Organização da célula: organismos procariotos e 

eucariotos. Diferenças entre célula vegetal e animal. Elementos 

químicos presentes nos seres vivos. Água, molécula essencial à  

vida. Água como solvente (propriedades físicas e químicas da água). 

Química dos organismos (funções e reações básicas da química 

orgânica). Íons e ácidos. Proteínas. Estrutura básica das proteínas. 

Estrutura tridimensional das proteínas e ligações peptídicas.  

Funções das proteínas. Carboidratos, glicoproteínas, lipídios, 

nucleotídeos e ácidos nucléicos. 

Introdução 

comparada 

 á Biologia Introdução à Sistemática Zoológica. Nomenclatura zoológica. 

Principais escolas de Sistemática. Processo evolutivo- Conceito de 

espécie. Evolução e análise dos caracteres. Depósitos de  

informações sobre a biodiversidade. Principais escolas da 

Biogeografia Histórica. Conexão entre filogenias e hipóteses 

biogeográficas. 

Ecologia Geral Definições da Ecologia. História e objeto da ciência ecológica. 

História e objetivos da ecologia filosófica e política. Os dois 

principais ramos da ciência ecológica: Ecologia das populações e 

estudo dos ecossistemas. As características dos principais 

ecossistemas naturais. Fluxos de energia e cadeias alimentares. 

Fatores determinantes da dinâmica das populações. Capacidade de 

suporte, curva de Gause. Dinâmica dos sistemas predadores-presa. 

Ciclos bio-geoquímicos. Definição, importância e valor da 

biodiversidade. Estudos de agroecossistemas. Análise de riscos 

ambientais e gestão ambiental na agricultura familiar. 

Química Fundamental I Caracterização da teoria atômica e dos estados da  matéria. Estudo  

de ligações químicas, da estrutura molecular, da polaridade e forças, 

de soluções e do processo de oxi-redução. Análise de estequiometria 

e de funções químicas. 

Química Fundamental II Os elementos químicos e a tabela periódica estudo do hidrogênio e 

seus compostos. Elementos dos grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 

Estudo do zinco, cádmio e mercúrio, introdução aos metais de 

transição e aos composto de coordenação. 

Química Fundamental III Estrutura do Átomo: modelo da mecânica quântica. Teorias de 

Ligação: teoria da ligação de valência; introdução a teoria do orbital 

molecular. Reações ácido-base: conceitos ácido-base de Arrhenius, 

Brönsted-Lowry e Lewis; pH; forças de ácidos e bases. Reações 

redox: eletroquímica. 

Oficina de produção de textos 
de ensino de química I 

A língua portuguesa: sua estrutura e códigos. Fichamento de livro. 

Elaboração de resenha, resumo e portfólio. Atividade prática de 

fichamento de livro, resenha, resumo e portfólio. O trabalho 

monográfico. 

Formação 
Química 

de  conceitos de Psicologia histórico-cultural:  gênese e desenvolvimentodo 

pensamento e da linguagem, o método da pesquisa, aprendizagem e 

desenvolvimento da criança, formação de conceitos espontâneos e 

científicos, funções elementares e superiores. Conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal e suas implicações para a pedagogia 

histórico-crítica. Estrutura conceitual  da química. Mapas 

conceituais. 
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Química analítica Introdução à análise química. Equilíbrio iônico em soluções. 

princípios e técnicas de volumetria. Volumetria por neutralização, 

volumetria por óxi-redução. Volumetria por precipitação e 

complexação. Métodos instrumentais de análise. Noções sobre as 

técnicas de separações. 

História e Epistemologia no 

ensino de Química 

Uso da História da Ciência na Educação. História da Ciência e 

Filosofia da Ciência. Estudo histórico e epistemológico de alguns 

conceitos químicos. A História da Ciência nos livros didáticos. 

Discussão de projetos envolvendo a elaboração de material didático 

de química e aulas empregando a História e a Epistemologia da 

Química. 

Química orgânica nas ciências 

naturais 

Estudo introdutório da química orgânica mostrando como esta se 

correlaciona com as outras áreas de conhecimento. Fontes da  

matéria orgânica. Introdução à linguagem, aos simbolismos e 

modelos usados pelos químicos na compreensão da química 

orgânica. Propriedades físicas e químicas de substâncias 

pertencentes às principais funções orgânicas. Correlação entre a 

química orgânica e o cotidiano. Noções de segurança no laboratório 

químico. Estudo experimental de técnicas básicas de determinação 

de propriedades físicas, isolamento, purificação, identificação e 

preparação de substâncias orgânicas. 

Ensino 

contexto 

de Química no Utilizar conceitos de química para entender atividades humanas e 

processos naturais. Exame crítico de contextos reais envolvendo a 

química e identificação de implicações econômicas, sociais, éticas, 

ambientais neles presentes. 

O experimento no ensino de 

Química 

Concepções sobre o ensino experimental da Química. O papel dos 

experimentos na aprendizagem de conceitos. Relação entre Teoria e 

Prática. Elaboração de Projetos de Experimentos de Química para o 

Ensino Médio. 

Didática e prática pedagógica 

de Química 

Estudo, planejamento e prática de ensino em espaços formais de 

educação (níveis fundamental e/ou médio em escolas oficiais), em 

espaços alternativos e/ou em outras modalidades educacionais, 

realizados de forma cumulativa, através da aplicação dos 

fundamentos teórico-práticos estudados em Didática e Práxis 

Pedagógica e Metodologia do Ensino de Química de modo 

contextualizado e contemporâneo, tomando-se por base os 

conteúdos de cada campo de saber objeto de formação. 

Física Geral e Experimental I Introduzem-se conceitos de: Cinemática, Dinâmica, Gravitação, 

Momento Angular e Energia, Teoria Cinética dos Gases, 

Eletrostática, Eletromagnetismo, Movimento Ondulatório da Luz. 

Física Geral e Experimental II A mecânica newtoniana é apresentada num nível básico, usando-se  

o cálculo diferencial e integral, enfoca-se cinemática e a dinâmica 

das partículas e dos corpos rígidos e as leis de conservação e a 

interação gravitacional. Paralelamente, os alunos realizam 

experimentos em laboratório onde fenômenos físicos são repetidos e 

estudados quantitativamente, visando um melhor entendimento e 

compreensão desses fenômenos. 

Físico Química V Gás ideal. Termodinâmica. Termoquímica. Entropia. Energia Livre. 

Equilíbrio Químico. Equilíbrio de Fases em Sistemas 

Unicomponentes.O estado líquido. Soluções Ideal e Real. 

Propriedades Coligativas. Equilíbrio entre fases condensadas. 

Soluções Eletrolíticas. 

Matemática Geral I Visa apresentar um primeiro contato com o rigor matemático, 

ensinar  os   alunos  a  demonstrar  proposições simples, de modo 
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 rigoroso e coerentemente redigido, a partir de conceitos 

desenvolvidos no ensino médio. Devem ser introduzidos alguns 

conceitos vistos no ensino médio, a fim de melhorar o conhecimento 

básico do aluno para o restante do curso. 

Matemática Geral II Estudo das principais figuras planas. Razões trigonométricas. 

Relação. Funções: polinomial, exponencial e logaritmos. Mudança 

de base. Inequação do 2º grau. Noção intuitiva delimite. 

Educação Sócio-Ambiental Estudos sobre as dimensões da questão ambiental relacionando o ser 

humano, as sociedades, o meio ambiente e os modelos de 

desenvolvimento, e discutindo os vários sentidos dados ao termo 

natureza ao longo da evolução das ciências sociais. 

Área: Ciências Agrárias 

Geografia Agrária O que é questão agrária. A evolução da situação de posse e uso da 

terra no Brasil e a formação do campesinato brasileiro. Diferentes 

teses clássicas sobre a questão agrária brasileira. Debate atual sobre 

Reforma Agrária e Desenvolvimento do campo. 
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Apêndice B: Organização curricular do curso de Licenciatura em Educação do Campo 

da UFRB. 

 
 

Núcleo Formativo: Formação Específica em Ciências da Natureza 

Disciplinas Ementas 

Ambiente e Sociedade. Equilíbrio de fases em sistemas simples. Solução 

ideal, solução diluída ideal e Propriedades 

Coligativas. Estática dos fluídos e dinâmica dos 

fluídos. Introdução ao eletromagnetismo. Efeito de 

campos eletromagnéticos em seres vivos. Proteção 

da vida pelo campo magnético terrestre.  

Bioimagem. Elaboração do Plano de estudo para o 

Tempo comunidade. Seminário Integrador. 
Biodiversidade e Evolução Biológica. Identificar os principais grupos de seres vivos. 

Reinos: Monera, Protista, Fungi, Animalia e Planta 

e; Vírus (Caracterização e importância econômica, 

médica e ecológica). Classificação e nomenclatura 

biológica. Adaptações dos organismos às condições 

específicas do ambiente; estruturas biológicas como 

“soluções” evolutivas às condições especiais do 

ambiente e como produtos do processo de seleção. 

Evolução. Teorias Evolutivas. Elaboração do Plano 

de estudo para o Tempo comunidade. Seminário 

Integrador. 

Biotecnologia e o Ser Humano. Identificar as formas de utilização da tecnologia de 

tratamentos, como a hemodiálise e a radioterapia. 

Terapia genética. Tecnologia e terapias preventivas: 

vacinas, prevenção de DST e planejamento familiar. 

Tecnologia e saneamento urbano. OGM. 

Melhoramento genético. Elaboração do Plano de 

estudo para o Tempo comunidade. Seminário 

Integrador 

Ciclos Biológicos, Solo e Ambiente, Biomas e 

Origem da Vida na Terra. 

Fotoperíodo. Fotoperiodismo. Reprodução animal e 

vegetal como resposta adaptativa. Hábitos de vida 

diurnos e noturnos. Hábitos alimentares. Migração 

de aves e peixes. Movimentos da terra e a 

agricultura. A lua e suas fases. A atração que a Lua 

exerce sobre a Terra e  suas  consequências. 

Biografia da terra. 

Elaboração do Plano de estudo para o Tempo 

comunidade. Seminário Integrador. 

Ciência e Tecnologia I. Hidrocarbonetos e fontes de energia. obtenção 

natural dos compostos orgânicos. funções orgânicas 

básicas. drogas, cosméticos e outras aplicações 

industriais dos compostos orgânicos. Estruturas e 

funções bioquímicas das proteínas, carboidratos e 

lipídeos. Aditivos químicos alimentares. Cinética 

química e tecnologias de conservação de alimentos. 

Elaboração do Plano de estudo para o Tempo 

comunidade. Seminário Integrador. 

Ciência e Tecnologia II. Elementos de eletricidade e magnetismo: carga 

elétrica, lei de Coulomb, lei de Gauss, lei de 

Ampere,  lei  de  Faraday,  campo  elétrico  e campo 
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 magnético, potencial elétrico, capacitores e 

dielétricos, lei de Ohm, circuitos elétricos de 

corrente contínua, fontes de energia elétrica 

(termelétricas, nuclear, hidrelétrica, etc.);  Origens 

da Teoria Quântica, A mecânica quântica e suas 

aplicações tecnológicas: Propriedades 

Corpusculares da Radiação, Postulados de Broglie e 

Princípio de Incerteza, Modelo de Bohr para o 

Átomo, Teoria de Schrödinger da Mecânica 

Quântica, efeito foto-elétrico, semicondutores, laser. 

Elaboração do Plano de estudo para o Tempo 

comunidade. Seminário Integrador 

Doenças Funcionais 

Organismo Humano. 

e Parasitárias do Sistema respiratório, envolvendo estudos desde o 

nível celular. Controle da respiração. Principais 

doenças respiratórias, com ênfase no semiárido e 

formas de prevenção. Nutrição e digestão: 

morfofisiologia do sistema digestivo, envolvendo 

estudos desde o nível celular. Principais doenças 

digestivas e de natureza nutricional; formas de 

prevenção. Elaboração do Plano de estudo para o 

Tempo comunidade. Seminário Integrador. 

Elementos da Geociência. As esferas materiais terrestres e as suas inter- 

relações: atmosfera, hidrosfera, crosta terrestre, 

manto, núcleo, biosfera e noosfera. O tempo 

geológico; Minerais, rochas e solos. Recursos e 

reservas minerais. Exploração, produção e consumo 

de bens minerais. Aspectos políticos, econômicos, 

sociais e ambientais da mineração. Recursos 

minerais do Brasil. Elaboração do Plano de estudo 

para o Tempo comunidade. Seminário Integrador 

Recursos Naturais I. Sistemas dispersos. Reações químicas em soluções 

aquosas e fundamentos de equilíbrio químico. 

Teorias ácido-base. Parâmetros de qualidade de 

águas. Principais contaminantes de águas e solo. 

Interaçõesquímicas no solo. Técnicas de 

amostragem. Principais métodos de análise fisco- 

química de água e esgoto. Principais métodos de 

análise físico-química de solos e sedimentos. 

Elaboração do Plano de estudo para o Tempo 

comunidade. Seminário Integrador. 

Recursos Naturais II. Propriedades do estado gasoso. Composição da 

atmosfera. Reações de interesse na atmosfera: ciclos 

atmosféricos. Reações fotoquímicas. Fontes de 

emissões naturais e antropogênicas; Poluição 

atmosférica. Processos de emissão. Efeitos dos 

poluentes (efeito estufa, inversão térmica, chuva 

ácida, nevoeiro fotoquímico, destruição da camada 

de ozônio). Controle de emissões atmosféricas: 

equipamentos e legislação. Tratado de Kioto. 

Mercado de carbono. Elaboração do Plano de estudo 

para o Tempo 

comunidade. Seminário Integrador. 

Recursos Naturais III. Lei zero da termodinâmica. A conservação da 

energia e o primeiro princípio da termodinâmica. 

Entalpia e fontes químicas de energia. Combustíveis 
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 fósseis. Fontes alternativas de energia. Entropia e o 

segundo 

princípio da termodinâmica. Energia Livre e a 

espontaneidade das reações químicas. Fundamentos 

de cinética química. Elaboração do Plano de estudo 

para o Tempo comunidade. Seminário Integrador. 

Terra e Universo Astronomia na Antiguidade. Modelos de universo. 

As leis de Kepler. Lei da Gravitação Universal. 

Movimento dos satélites. O sistema solar. Planetas 

extra-solares. Constante de Hubble e cosmologia. 

Elaboração do Plano de estudo para o Tempo 

comunidade. Seminário Integrador. 

Núcleo Formativo: Formação sócio-política 

Disciplinas Ementas 

Agroecologia História da agricultura. Primórdios da agricultura. 

Problematização da Agricultura Convencional. 

Modernização conservadora da agricultura 

brasileira. Revolução verde. Movimentos 

alternativos. Evolução do pensamento 

agroecológico. Aspectos históricos e 

epistemológicos. Elaboração do Plano de estudo 

para o Tempo comunidade. Seminário Integrador. 

Ciência, Tecnologia Sociedade Estudo das relações entre ciência, tecnologia e 

sociedade ao longo da história, com ênfase na 

atualidade. Filosofia da ciência; análise de valores e 

ideologias envolvendo a produção e divulgação da 

ciência e da Tecnologia. Influências das diferenças 

culturais nas concepções de ciência e tecnologia e  

de suas relações com as sociedades. Participação da 

sociedade na definição de políticas relativas às 

questões científicas, tecnológicas, econômicas e 

ecológicas. O impacto da informática na sociedade. 

Elaboração do Plano de estudo para o Tempo 

comunidade. Seminário Integrador. 

Núcleo Formativo: Formação Pedagógica Integradora 

Disciplinas Ementas 

Didática das Ciências e Educação do Campo Surgimento da didática das ciências como campo de 

pesquisa. Concepção e análise de currículo no 

ensino de ciências na Educação do Campo. Seleção 

de conteúdos, planejamento e escolha de estratégias 

de ensino/aprendizagem. Processos avaliativos para 

o ensino de ciências. concepções alternativas e sua 

utilização no processo educativo nas escolas de 

Educação do Campo. Elaboração do Plano de  

estudo para o Tempo comunidade. Seminário 

Integrador. 

Núcleo Formativo: Formação geral 

Disciplinas Ementas 

Fundamentos da Biologia Introdução à Biologia. Funções vitais nos seres 

vivos. Características gerais dos seres vivos. 

Diversidade de seres vivos. Reprodução nos seres 

vivos. Organização celular dos seres vivos. Noções 

básicas dos níveis de classificação dos seres vivos.  

A organização  estrutural interna  dos  organismos e 
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 suas características fisiológicas básicas. O meio 

ambiente e os seres vivos. Reprodução comparada 

no Reino vegetal. Reprodução no Reino animal. 

Noções de desenvolvimento embrionário. 

Elaboração do Plano de estudo para o Tempo 

comunidade. Seminário Integrador. 

Fundamentos da Física Medidas e sistema de unidades; Conceitos 

fundamentais da cinemática e dinâmica em uma, 

duas e três dimensões, trabalho e energia, leis de 

conservação da energia e do momento linear. 

Elaboração do Plano de estudo para o Tempo 

comunidade. Seminário Integrador. 

Fundamentos da Química Normas de segurança em procedimentos químicos; 

Técnicas básicas de laboratório; Classificação, 

propriedades e aspectos estruturais da matéria; 

Modelos atômicos e a classificação periódica dos 

elementos; Propriedades periódicas e ligações 

químicas; forças intermoleculares e os estados 

físicos da matéria; Equações químicas e 

estequiometria. Elaboração do Plano de estudo para 

o Tempo comunidade. Seminário Integrador 

História das Ciências Desenvolvimento das ciências modernas. Modelos 

que emergiram da revolução científica. Aspectos 

sociais e culturais das ciências na modernidade. 

Aspectos históricos das ciências no Brasil. 

Elaboração do Plano de Estudo para o Tempo 

Comunidade. Seminário Integrador. 
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APÊNDICE C: História em quadrinhos desenvolvida com os alunos 
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APÊNDICE D: Roteiro da entrevista semiestruturada 
 

 

Universidade Estadual de Santa Cruz 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências - PPGEC 

Grupo de Estudos sobre Abordagem Temática 

no Ensino de Ciências – GEATEC 

 

 

 

 
ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Formação acadêmica 
 

Curso   Ano de conclusão    
 

 

1 Durante o curso “O Ensino de Ciências nas escolas do campo de Iguaí/BA: um olhar 

sobre a construção do currículo” foram discutidos problemas referentes à realidade de 

seus alunos, o que isso representou para você enquanto professora dos mesmos? 

 
2 Você percebeu algumas diferenças em relação ao planejamento proposto pelo curso e 

o que é realizado na sua escola? Quais? 

 
3 Como o tema discutido no curso foi selecionado? Explique. 

 
4 Quais dificuldades você encontrou na elaboração dos planos de aula? 

 
5 Você pretende implementar alguma das aulas que foram planejadas durante o curso? 

 
6 Destaque alguns limites e possibilidades para desenvolver a proposta em sala deaula. 
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APÊNDICE E: Planejamento das aulas baseado em Silva (2004) para o Ensino de 

Ciências dos anos iniciais da Educação do Campo 

 

 

UNID 

ADE 

SUBUNI 

DADE 

AULA PLANEJAMENTO 

 VALETA  Fala: M9 “O lixo é destinado a local 

 SOLO   “adequado”, porém continua a céu 

 (contamin   aberto”. 

UNID ação do Aula I Problematização 
Inicial: 

Apresentação de slides com algumas 
imagens e questionar: 

O que essas imagens mostram? 

Onde o lixo está sendo colocado? É 

adequado? Tem algum problema com 

isso? 

Ao jogar o lixo nesses locais quais as 

principais consequências para o meio 

ambiente? 

ADE I solo pelo  
 chorume  

Destin –  
o do empobrec  

lixo e imento do  
suas solo  

implic   
ações   

   Organização 

Conhecimento: 

do O descarte do lixo no meio rural 

   Aplicação do Propor que em grupo discutam e 

   Conhecimento:  indiquem   possíveis   locais   adequados 

     para   o   descarte   do   lixo   em Iguaibi, 

     Ibiporanga, Ponto Chique, Palmeirinha e 

     Altamira; 

     Pedir  aos  alunos  que  façam  um cartaz 

     coletivo  com  desenhos  indicando esses 

     locais. 

UNID VALETA Aula II Fala A9 “Bota na valeta e queima”. 

ADE I SOLO   A3 “Ou enterrava”. 

Destin (contamin  Problematização Vocês conhecem uma valeta? 

Para que ela serve? 

Vocês costumam jogar lixo na valeta? 

O que acontece com o lixo quando fica 

muito tempo na valeta? 

o do ação do  
lixo e solo pelo  
suas chorume  

implic –  
ações empobrec  Organização 

Conhecimento 

do Lixo orgânico 
 imento do  

 solo  Aplicação 

Conhecimento 

do Visita ao lixão local 
Neste momento, enquanto acontece a 

visita os alunos deverão ser incentivados 

anotar o que percebem no percurso. 

Na sala de aula, pedir aos alunos que 

façam um pequeno texto relatando o que 

viram. 

UNID Subunid Aula III Fala M9 “Joga na manga”. 

ADE I a de  Problematização Vocês costumam jogar lixo na manga? 

Por que as pessoas jogam lixo na 

manga? 

Você acha que a manga é um local 

adequado para jogar o lixo? Por quê? 

O lixo jogado na manga pode causar 

algum mal ao boi? 

Destin Manga  

o do (Animais)  
lixo e   
suas   

implic   
ações   

   Organização do Sistema digestivo do boi 
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   Conhecimento Lixo inorgânico 

Aplicação do 

Conhecimento 

É correto jogar lixo na manga? Por quê? 

Atiivdade: Ir ao pasto e observar o gado. 

Analisar as condições do pasto, se há 

lixo e observar o processo 

digestório e anotar o que aconteceu. 

UNID 

ADE I 

Destin 

o do 

lixo e 

suas 

implic 

ações 

Subunida 

de – Água 

Aula IV Fala M9 “Bota perto do rio e depois 

queima”. 

Problematização Vocês reconhecem esse lugar? 
Quais problemas o lixo pode causar ao 

rio? 

Quando chove o que acontece com esse 

lixo? 

Por que não conseguimos perceber a 

presença de substancias na água, a 

exemplo do chorume? 

Vocês já observaram o que acontece  

com o resto de alimentos que são 

jogados no rio quando são lavados os 

pratos? 

Organização 

Conhecimento 

do Poluição da água 
Misturas - homogêneas e heterogêneas 

Aplicação 

Conhecimento 

do Realização de experimentos com vários 

tipos de misturas. 

UNID 
ADE I 

Destin 

o do 

lixo e 

suas 

implic 

ações 

Subunida 

de – 

Queima 

Aula V Fala M8 “Com a queima do lixo a fumaça 

incomoda os moradores, crianças e 

idosos com problemas respiratórios”. 

Problematização O que acontece com o lixo quando ele é 
queimado? 

Quais danos a queima do lixo pode 

causar aos seres humanos? 

Organização 
Conhecimento 

do Sistema respiratório humano 
Doenças respiratórias 

Aplicação 

Conhecimento 

do Atividade da queima da esponja de aço. 
Neste momento os alunos serão motivados a 

observar o que acontece com a fumaça para 

onde vai, o odor que esta ação libera  no 

meio ambiente. 

UNID 
ADE I 

Destin 

o do 

lixo e 

suas 

implic 

ações 

Subunida 

de – 

Queima 

Aula VI Fala M3 “Queimado a céu aberto”. 

Problematização O que acontece com o lixo quando ele é 

queimado? 

Você já se aproximou do local onde o 
lixo é queimado? O que você sentiu? 

Organização 

Conhecimento 

do Combustão 

Aplicação 
Conhecimento 

do “Experimento da vela” 

UNID 

ADE I 

Destin 

o do 

lixo e 

suas 

Subunida 

de – 

Queima 

Aula VII Fala A10 “É queimado”. 

Problematização A fumaça do lixo queimado vai para 

onde? Por quê? 

O que foi possível perceber? 

Organização 

Conhecimento 

do Densidade do ar – Temperatura 
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implic 

ações 

  Aplicação do 

Conhecimento 

Atividade experimental com cubos de 

gelo, álcool e água. 

UNID Separação Aula  VIII Fala “É queimado” A10 

ADE do lixo    
II   Problematização O que está acontecendo na cena 

Manejo    apresentada acima? 
de 

resíduos 

sólidos 

   Por que alguns personagens estão 

usando máscaras enquanto o senhor que 

põe   fogo   no   lixo   não?  (direcionar a 

    pergunta  no  sentido  da  consciência  da 

    ação) 

    A queima do lixo é prejudicial apenas   à 

    saúde humana? Por quê? 

    A fumaça do lixo queimado   desaparece 

    ou pode ainda representar perigo? Qual? 

    A  fumaça  do  lixo  queimado  vai  para 

    onde? Por quê? 

   Organização do  

   Conhecimento Efeito estufa 

    
 

Aplicação do 

Conhecimento 

Gases responsáveis pelo efeito estufa 
   Temperatura 

   
Atividade experimental 

UNID Reciclage Aula  IX Fala M2 “Não tem coleta (Fim adequado)”. 

ADE m  Problematização Alguém sabe o que é coleta seletiva? 
Para que serve? Fazem em casa? II   

Manej   Organização do 

Conhecimento 

Lixo inorgânico – Reciclagem 
o de   

resídu   Aplicação do 
Conhecimento 

Incentivar a seleção do lixo na escola, 
vendendo o material arrecadado. os   

sólido   
s   

 Compostei  Fala: M7 “Não tem um lugar apropriado para 

 ra  jogar o lixo”. 

UNID   

 
 

Aula X 

 

Problematização 

Inicial: 

Alguns moradores afirmaram que não há 

lugar para colocar o lixo. Você 

concorda? 

De que maneira o problema do descarte 

inadequado do lixo pode ser resolvido? 

ADE II  

Manejo 
 

de  

resíduo  Organização do 

Conhecimento: 

Lixo orgânico 
s  

sólidos  Aplicação do 

Conhecimento: 

Construção de uma composteira com os 

alunos na escola. 



120 

 

 

 

 

APÊNDICE F: Planos de atividades didático-pedagógicas de Ciências para os anos 

iniciais da Educação do Campo 

 

Universidade Estadual de Santa Cruz 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências - PPGEC 

Grupo de Estudos sobre Abordagem Temática 

no Ensino de Ciências – GEATEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Para onde vai o lixo do meio rural de Iguaí/Ba?” 
 

Atividades didático-pedagógicas de Ciências para o 5º ano. 

(versão preliminar) 

 

 

 

Eliana Sousa dos Santos Assunção – Licenciada em Pedagoga 

Valdenilde de Almeida dos Santos - Licenciada em Pedagoga. 
Edcleide da Silva Pereira Novais – Mestranda em Educação em Ciências. 

Júlio César Lemos Milli – Licenciando em Física 

Kamilla Nunes Fonseca – Mestranda em Educação em Ciências. 

Polliane Santos de Sousa – Mestranda em Educação em Ciências. 

Roger Magalhães da Silva – Mestrando em Educação científica e formação de Professores. 

Simoni Tormohlen Gehlen – Professora Ajunta da UESC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilhéus, Bahia 

2015 
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Aula 1 

 
FALA 

“O lixo é destinado a local “adequado”, porém continua a céu aberto”. M9 

 
PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

 

Apresentação de slides com algumas imagens, tais como: 

 

Imagens do Plano Municipal de Saneamento Básico 

  
Imagens retiradas do google imagens 

 

Imagens retiradas do google imagens 
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O que essas imagens mostram? 

Onde o lixo está sendo colocado? É correto? Tem algum problema com isso? 

Ao jogar o lixo nesses locais quais as principais consequências para o meio ambiente? 

 
ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Conteúdo/conceito científico: 

 O descarte do lixo no meio rural 

 
Vídeo produzido pelo Plano Municipal de Saneamento Básico 

Sinopse do vídeo: O vídeo é um documentário realizado nos quatro distritos de Iguaí 

mostrando como é feito o abastecimento da água e o descarte do lixo no meio rural. 

 
Atividade de Organização 

 
1. Após a exibição do vídeo, fazer uma discussão tendo como referência as seguintes 

questões: O que vocês entenderam do vídeo? O que mais chamou a atenção no vídeo? Vocês 

reconhecem o local? Qual a diferença entre os locais de descarte do lixo nos distritos? 

Orientação para discussão do vídeo. 

Com base nas respostas dos alunos voltar ao vídeo e explicar o processo de descarte do lixo 

nos distritos de Iguaí. 

 
APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Atividade: 

a) Propor que em grupo discutam e indiquem possíveis locais adequados para o descarte 

do lixo em Iguaibi, Ibiporanga, Ponto Chique, Palmeirinha e Altamira; 

b) Pedir aos alunos que façam um cartaz coletivo com desenhos indicando esses locais. 

 

 
Aula 2 

 
FALA 

“Bota na valeta e queima”. A9 

“Ou enterrava”. A3 
 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

Vocês conhecem uma valeta? 

Para que ela serve? 

Vocês costumam jogar lixo na valeta? 

O que acontece com o lixo quando fica muito tempo na valeta? 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Conteúdo/conceito científico: 



123 

 

 

 
 

 Lixo orgânico 

 Contaminação do solo por meio do lixo orgânico 

 Chorume 

 
Atividade de Organização 

 
Atividade 1 - Levar para a sala alguns alimentos estragados e preencher a tabela: 

Característica Antes Depois 

Cor   

Cheiro   

Textura   

Modelo de atividade do Banco da Vitória 

Chorume 

Atividade 2 – Leitura e discussão do texto. Destacando o que mais chamou a atenção. 

(Procurar uma atividade no LD) Contaminação do solo 

O solo é a camada superficial da crosta terrestre, sendo de fundamental importância 

para a vida de várias espécies. No entanto, as atividades humanas têm provocado a poluição  

do solo, fato extremamente prejudicial para todos nós. 

A produção exagerada de lixo é uma das principais responsáveis pela poluição do solo. 

Durante o processo de decomposição de restos de alimentos, ocorre a produção de gases e de 

chorume, que é um líquido extremamente poluente e com forte odor. O chorume infiltra o 

solo, causando a sua contaminação, além de atingir o lençol freático (água subterrânea). 

O solo contaminado acaba afetando as plantações e as áreas de pastagens. Sendo  

assim, os vegetais absorvem essas substâncias, que são ingeridas pelos humanos e por outros 

animais. 

Entre as possíveis medidas para combater a poluição do solo estão: a redução da 

produção do lixo, destino e tratamento adequado do lixo, reciclagem, saneamento ambiental, 

métodos agrícolas que possam substituir os agrotóxicos, entre outros. 
 

 
 

Atividade 3 – Visita ao lixão local 
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Neste momento, os alunos deverão ser incentivados anotar o que veem, enquanto a professora 

explica o processo de contaminação do solo, evidenciando as causas e consequências desta 

ação no meio ambiente. 

Na sala de aula, pedir aos alunos que façam um pequeno texto relatando o que viram. 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Só o lixo orgânico pode contaminar o solo? As embalagens de agrotóxicos contaminam o 

solo? 

Retoma a problematização inicial: Observe as imagens e responda: O que acontece com solo 

quando o lixo é queimado ou enterrado? 

 

 

Aula 3 

Subunidade – Animais 

 
FALA 

“Joga na manga”. M9 

 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

Vocês costumam jogar lixo na manga? Tem algum problema jogar lixo na manga? Por quê? 

Por que as pessoas jogam lixo na manga? 

Você acha que a manga é um local adequado para jogar o lixo? Por quê? 

O lixo jogado na manga pode causar algum mal ao boi? 

 
ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Conteúdo/conceito científico 

Sistema digestivo do boi 

Lixo inorgânico 

 
Atividade de Organização 

Assistir o vídeo: Sistema digestório do boi 

https://www.youtube.com/watch?v=XFy3YgerHw0 

https://www.youtube.com/watch?v=XFy3YgerHw0
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Após o vídeo a professora irá explicar com mais detalhes a anatomia do sistema digestivo dos 

bovinos. 

 

Atividade escrita 

1 - Observe a imagem abaixo e coloque nos retângulos os nomes correspondentes aos órgãos 

que compõem o sistema digestório do boi: 

 

 
 

Fonte:      http://www.brasilescola.com/biologia/digestao-dos-ruminantes.htm 

 
2 - Organize o caça-palavras e descubra os cinco órgãos acessórios que compõem o sistema 

digestivo do boi: 

 
S D E N T E S R A H P 

M A S T I G A U B F Â 

D A L U G A R M A O N 

F E L I N O S I C L C 

J H F U V A C N A Ç R 

L Í N G U A W A X K E 

O F Í G A D O R I L A 

S O L V B R T U Z Q S 
 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

É correto jogar lixo na manga? Por quê? 

Atividade: Ir ao pasto e observar o gado. Analisar as condições do pasto, se há lixo e observar 

o processo digestório e anotar o que aconteceu. 

http://www.brasilescola.com/biologia/digestao-dos-ruminantes.htm
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Imagens retiradas do google imagens 

 

 

Aula 4 

 

Subunidade – Água 

 
FALA 

“Bota perto do rio e depois queima”. M9 

 
PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

 

 
 

Vocês reconhecem esse lugar? 

Quais problemas o lixo pode causar ao rio? 

Quando chove o que acontece com esse lixo? 

Por que não conseguimos perceber a presença de substancias na água, a exemplo do chorume? 
 

 

 

 
 

Vocês já observaram o que acontece com o resto de alimentos que são jogados no rio quando 

são lavados os pratos? 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Conteúdo/conceito científico 
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Poluição da água 

Misturas - homogêneas e heterogêneas 

 

Atividade de Organização: 

 

 

 

MISTURAS HOMOGÊNEAS E HETEROGÊNEAS
17

 

 

Mistura é um sistema formado por duas ou mais substâncias. As misturas podem ser 

classificadas em homogêneas e heterogêneas, o que as difere é uma questão de ótica, ou seja, 

características visuais. A mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única fase 

enquanto a heterogênea pode apresentar duas ou mais fases, uma vez que fase é cada porção 

que apresenta aspecto visual uniforme. 
 

Material: 

 

- Sal de cozinha (NaCl) 

- Recipientes transparentes (copos de vidro) 

- Colher (sopa) para medir 

- Água 

- Álcool 

 

Procedimento 

 

1. Adicione 3 colheres de sal de cozinha em um copo com álcool e agite. 

 

2. Misture uma colher de álcool em um outro copo com água. 

 

3. Adicione 3 colheres de sal de cozinha em um copo cheio de água e misture bem. 

 

Repare que nos 3 procedimentos o produto final é uma Mistura homogênea. 

Experimento de Mistura heterogênea 

Material: 

- Açúcar 
 

17 
Atividade retirada do site: http://educador.brasilescola.uol.com.br/ 

Experimento de Mistura homogênea 

http://educador.brasilescola.uol.com.br/
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- Óleo de cozinha 

- Recipientes transparentes (copos de vidro) 

- Colher (sopa) para medir 

- Água 

- Álcool 

 

Procedimento 

 

1. Adicione 2 colheres de açúcar em um copo com água até a metade e 3 dedos de óleo, agite 

e veja se os ingredientes se misturam. 

 

2. Misture uma colher de óleo em um copo com água. 

 

3. Adicione 2 colheres de óleo em um copo com álcool e misture bem. 

 
Atividade I: 

1. A professora fará todos os experimentos misturados, sem especificar se a solução é 

homogênea ou heterogênea, no final pedirá aos alunos para classificarem cada mistura e o 

porquê da classificação. 

 
2. Solicitar que os alunos registrem a experiência, com ilustrações mostrando as fases das 

misturas. 

 

Material retirado do site: http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/mistura- 

homogeneaheterogenea.htm 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Retomar a problematização inicial: Por que não conseguimos perceber a presença de 

substancias na água, a exemplo do chorume? 

 

Atividade II: 

Solicitar aos alunos que classifiquem em homogênea ou heterogênea as misturas apresentadas 

no quadro abaixo: 

 

 

SUBSTÂNCIAS MISTURAS 

ÁGUA + AÇÚCAR  

ÓLEO + VINAGRE  

CAFÉ + ÁGUA  

ÁGUA + AREIA  

http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/mistura-
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Aula 5 

 

Subunidade – Água 

 
FALA 

“Tem gente que joga até no rio”. A1 

 
PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

 

Você já foi a um rio poluído? Como é a água? 

Você conhece alguém que adoeceu porque tomou banho no rio? 

O que pode acontecer com o ser humano que beber ou tomar banho na água contaminada? 

 
ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Conteúdo/conceito científico 

Verminoses 

Atividade de Organização 

Procurar uma atividade no Livro Didático 

Leitura do texto: 

Verminose
18

 

Verminose é uma infecção intestinal provocada por agentes específicos, conhecidos 

como parasitas, especialmente endoparsitas (parasitas que habitam o interior do organismo do 

hospedeiro). Esta é uma doença frequente e de difícil controle por parte dos órgãos públicos, 

que acomete as pessoas e também animais. Afeta adultos e crianças, de todas as  idades, 

ambos os sexos e todas as classes sociais. Suas consequências podem resultar em prejuízos à 

saúde do paciente, podendo levar a óbito. 

A contaminação ocorre de diversas formas, mas a mais comum é por meio da ingestão 

de alimentos ou água contaminada ou através da pele quando há pequenos ferimentos. A água 

contaminada contém parasitas que causam doenças. Parasitas são animais unicelulares que se 

alimentam do sangue de outro. Nascem e/ou crescem e/ou se reproduzem em outros corpos 

organizados. São exemplos de doenças causadas por parasitas: provocadas por protozoários as 

amebíases, tricomonas, doença de Chagas, malária, entre muitas outras; provocadas por 

vermes, amarelão, lombrigas, filariose, solitária, esquistosomose, etc; 

Os sintomas mais comumente encontrados nos casos de verminose são: cólicas 

abdominais, enjoo, mudança do apetite, falta de disposição, fraqueza, diarreia, vômito, perda 

de peso, anemia, febre e problemas respiratórios. 

18  
Texto adaptado: www.dec.ufcg.edu.br/saneamento/A2.html 

http://www.dec.ufcg.edu.br/saneamento/A2.html
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A principal consequência da verminose é a desidratação, resultante da diarreia e do 

vômito, que ocorrem nas fases agudas da doença. Existem outros problemas decorrentes dessa 

doença, como obstrução intestinal, retardo do desenvolvimento físico, comprometimento do 

comportamento na infância, e anemia progressivamente mais grave. 

 

 

 
Procurar um vídeo sobre verminoses 

Atividade prática 

Visitar o rio do distrito para discutir a sua situação e registrar por meio de fotos e escrita as 

consequências do descarte do lixo na margem. Em seguida, confeccionar folder para 

conscientização e distribuir na comunidade. 

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Retomar a problematização inicial: O que pode acontecer com o ser humano que beber ou 

tomar banho na água contaminada? 

 
Atividade escrita 

Escrever um pequeno texto descrevendo as consequências de beber ou tomar água 

contaminada para a saúde das pessoas e animais. 

 
Aula 6 

 

 
Subunidade - Queima 

 
FALA 

“Queimado a céu aberto”. M3 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

O que é necessário para criar fogo? 

O que acontece com o lixo quando ele é queimado? 

Você já se aproximou do local onde o lixo é queimado? O que você sentiu? 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Conteúdo/conceito científico: 

 Combustão 

Atividade de Organização: 
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Fazer a leitura do texto a baixo. Solicitar que cada aluno leia em voz alta cada parágrafo, após 

a leitura, os alunos deverão sublinhar no texto as palavras que não conhecem e buscar no 

dicionário seus significados. 

A combustão e doenças respiratórias
19

 

O ar que respiramos é composto por uma mistura de gases. Ele é extremamente importante 

para a nossa vida e a de outros seres vivos. Quando o ar fica poluído, aumenta a concentração 

de substâncias químicas (poluentes) prejudiciais à nossa saúde e isso pode provocar alergias, 

intoxicações etc. 

A poluição      do      ar é       provocada       principalmente       pelos motores       dos   

veículos, indústrias, queimadas e queima do lixo doméstico. Os veículos como automóveis, 

ônibus, motos, caminhões, entre outros, são considerados os principais agentes poluentes do 

ar, porque eles liberam um gás incolor (sem cor) e inodoro (sem cheiro) extremamente tóxico, 

conhecido como monóxido de carbono (CO). Esse gás tem a capacidade de se ligar à 

hemoglobina, formando um composto chamado de carboxiemoglobina, que impede o 

transporte de oxigênio pelas hemácias, dificultando a oxigenação dos tecidos, levando à perda 

de consciência e até à morte. 

Os automóveis também são os responsáveis por liberarem partículas que ficam em suspenção 

no ar, produzidas principalmente pelo desgaste de pneus e freios. Devemos pensar duas vezes 

antes de queimar o lixo no fundo do quintal de casa, pois a fumaça além de incomodar a 

vizinhança, polui o meio ambiente e causa problemas de saúde. 

A fumaça é uma mistura de partículas sólidas, vapores e gases, formada a partir da 

decomposição de algum material combustível. A composição química da fumaça depende do 

material queimado, mas sempre contém monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio e  

dióxido de enxofre, dentre outras substâncias geralmente tóxicas. São vários os efeitos da 

fumaça sobre as pessoas: diminuição da visibilidade, lacrimejamento e irritações dos olhos, 

aceleração da respiração e das batidas do coração, intoxicação e asfixia, vômitos, tosse e até 

morte. 

 
 

Atividade escrita 

1. Quais são os fatores que alteram a qualidade do ar? 

2. Que atitude ajuda a evitar a poluição do ar e as suas consequências? 

3. Quais os efeitos da queima do lixo no meio ambiente? 

 
APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Retomar a problematização inicial: 

O que acontece com o lixo quando ele é queimado? 

Atividade
20

: 

19 Texto adaptado dos sites http://www.escolakids.com/combustao.htm e 

http://www.abc.med.br/p/336079/as+consequencias+da+inalacao+de+fumaca.htm 

20 
Atividade retirada da Dissertação de Mestrado de Sousa 2015 

http://www.escolakids.com/combustao.htm
http://www.abc.med.br/p/336079/as%2Bconsequencias%2Bda%2Binalacao%2Bde%2Bfumaca.htm
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a) Construção de cartazes de conscientização 

A professora deverá dividir a turma em grupos para a confecção de cartazes que alertem para 

os danos da queima do lixo para o meio ambiente. 

OBS: Os cartazes podem ser colocados em diferentes locais da escola. 
 

 

 

Aula 7 

Subunidade - Queima 

 

FALA 

“Com a queima do lixo a fumaça incomoda os moradores, crianças e idosos com problemas 

respiratórios”. M8 

 
PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

Quais danos a queima do lixo pode causar aos seres humanos? 

Você sabe como funciona o sistema respiratório humano? 

 

 
ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Conteúdo/conceito científico 

 Sistema respiratório humano 

 Doenças respiratórias 

Atividade de Organização 

 
SISTEMA RESPIRATÓRIO 

 

O sistema respiratório humano é constituído por um par de pulmões e por vários órgãos 

que conduzem o ar para dentro e para fora das cavidades pulmonares. Esses órgãos são as 

fossas nasais, a boca, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os 

alvéolos, os três últimos localizados nos pulmões. 

Fossas nasais: são duas cavidades paralelas que começam nas narinas e terminam na 

faringe. Elas são separadas uma da outra por uma parede cartilaginosa denominada septo  

nasal. Em seu interior há outras cavidades chamadas cornetos nasais, que forçam o ar a 

turbilhonar. Possuem um revestimento dotado de células produtoras de muco e células  

ciliadas, também presentes nas porções inferiores das vias aéreas, como traquéia, brônquios e 

porção inicial dos bronquíolos. No teto das fossas nasais existem células sensoriais, 

responsáveis pelo sentido do olfato. Têm as funções de filtrar, umedecer e aquecer o ar. 

Faringe: é um canal comum aos sistemas digestório e respiratório e comunica-se com a 

boca e com as fossas nasais. O ar inspirado pelas narinas ou pela boca passa necessariamente 

pela faringe, antes de atingir a laringe.Laringe: é um tubo sustentado por peças de cartilagem 

articuladas, situado na parte superior do pescoço, em continuação à faringe. O pomo-de-adão, 

saliência que aparece no pescoço, faz parte de uma das peças cartilaginosas da laringe. 
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A entrada da laringe chama-se glote. Acima dela existe uma espécie de “lingueta” de 

cartilagem denominada epiglote, que funciona como válvula. Quando nos alimentamos, a 

laringe sobe e sua entrada é fechada pela epiglote. Isso impede que o alimento ingerido 

penetre nas vias respiratórias. 

O epitélio que reveste a laringe apresenta pregas, as cordas vocais, capazes de produzir 

sons durante a passagem de ar. Traquéia: é um tubo de aproximadamente 1,5 cm de diâmetro 

por 10-12 centímetros de comprimento, cujas paredes são reforçadas por anéis cartilaginosos. 

Bifurca-se na sua região inferior, originando os brônquios, que penetram nos pulmões. 

Seu epitélio de revestimento muco-ciliar adere partículas de poeira e bactérias presentes 

em suspensão no ar inalado, que são posteriormente varridas para fora (graças ao movimento 

dos cílios) e engolidas ou expelidas. Pulmões: Os pulmões humanos são órgãos esponjosos, 

com aproximadamente 25 cm de comprimento, sendo envolvidos por uma membrana serosa 

denominada pleura. Nos pulmões os brônquios ramificam-se profusamente, dando origem a 

tubos cada vez mais finos, os bronquíolos. O conjunto altamente ramificado de bronquíolos é 

a árvore brônquica ou árvore respiratória. Cada bronquíolo termina em pequenas bolsas 

formadas por células epiteliais achatadas (tecido epitelial pavimentoso) recobertas por 

capilares sangüíneos, denominadas alvéolospulmonares. 

Diafragma: A base de cada pulmão apóia-se no diafragma, órgão músculo-membranoso 

que separa o tórax do abdômen, presente apenas em mamíferos, promovendo, juntamente com 

os músculos intercostais, os movimentos respiratórios. Localizado logo acima do estômago, o 

nervo frênico controla os movimentos do diafragma. 
 

 

 
 

Atividade prática: 
 

Nesse momento a professora pode dividir a sala de aula em grupos de, no máximo, 6 alunos, 

para a elaboração de experimentos sobre o tema em questão. A professora pode envolver a 

turma na construção do pulmão educativo pedindo para que os alunos tragam o material que 

será necessário para tanto. Caso os mesmos não tenham condições de trazer o material, será 

responsabilidade do professor disponibilizá-lo. 
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MATERIAL: 
 

02 balões de borracha pequenos 

01 balão de borracha médio 

02 pedaços de mangueira finas, sendo um de 5 centímetros (B) e outros de 8 centímetros de 

comprimento (A) 

01 garrafa grande de plástico transparente com tampa 

Fita adesiva 

PROCEDIMENTO: 
 

A - Cortar a garrafa plástica ao meio (será utilizada apenas a parte de cima da garrafa). 
 

B - Fazer um furo no meio de uma das paredes da mangueira A. Encaixar uma das 

extremidades da mangueira B nesse furo. Vedar com fita adesiva. 

C - Encaixar um balão pequeno em cada extremidade da mangueira A. Vedar com fita 

adesiva. 

D - Fazer, na tampa da garrafa, um furo que permita a passagem da mangueira. 
 

E - Passar a montagem por dentro da garrafa até que a extremidade livre da mangueira B 

atravesse o furo da tampa. Vedar com fita adesiva. 

F - Cortar o balão maior um pouco abaixo do bico. Encaixar a base do balão na parte aberta 

da garrafa. Prender com fita adesiva. 
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Atividade adaptada de Oliveira, N. R.; Wykrota, J. L. M.; Thomaz, S. P.; Sousa, V. Ciências: 

descobrindo o ambiente 5º ano. São Paulo 3º edição, 2008. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25676 

 

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 
 

Solicitar que os alunos desenhem o sistema respiratório nomeando os órgãos que constituem esse 

sistema. 

 
Aula 8 

 
Subunidade - Queima 

 
FALA 

“É queimado”. A10 

 
PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25676
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Fonte: http://www.culturamix.com/wp-content/uploads/2013/10/Maneiras-De-Combater-a- 

Polui%C3%A7%C3%A3o.jpg 

O que está acontecendo na cena apresentada acima? 

Por que alguns personagens estão usando máscaras enquanto o senhor que põe fogo no lixo não? 

(direcionar a pergunta no sentido da consciência da ação) 

A queima do lixo é prejudicial apenas à saúde humana? Por quê? 

A fumaça do lixo queimado desaparece ou pode ainda representar perigo? Qual? 

A fumaça do lixo queimado vai para onde? Por quê? 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Conteúdo/conceito científico 

 Efeito estufa

 Gases responsáveis pelo efeito estufa

 Temperatura

Atividade 1 

Será pedido para que os alunos organizem as carteiras em círculo e realizem a leitura 

do texto “O EFEITO ESTUFA
21

”, cada aluno deve ler para toda a turma um parágrafo. 

O efeito estufa e suas cosequências 

Do total de raios solares que atingem o planeta, quase 50% ficam retidos na atmosfera; 

o restante, que alcança a superfície terrestre, aquece e irradia calor. Esse processo é chamado 

de efeito estufa. 

Apesar de o efeito estufa ser figurado como algo ruim, é um evento natural que 

favorece a proliferação da vida no planeta Terra. O efeito estufa tem como finalidade impedir 

que a Terra esfrie demais, pois se a Terra tivesse a temperatura muito baixa, certamente não 

teríamos   tantas   variedades   de   vida.   Contudo,   recentemente,   estudos   realizados    por 

 
21 

Texto adaptado de: http://www.brasilescola.com/geografia/efeito-estufa.htm 

http://www.culturamix.com/wp-content/uploads/2013/10/Maneiras-De-Combater-a-Polui%C3%A7%C3%A3o.jpg
http://www.culturamix.com/wp-content/uploads/2013/10/Maneiras-De-Combater-a-Polui%C3%A7%C3%A3o.jpg
http://www.brasilescola.com/geografia/efeito-estufa.htm
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pesquisadores e cientistas, principalmente no século XX, têm indicado que as ações  

antrópicas (ações do homem) têm agravado esse processo por meio de emissão de gases na 

atmosfera, especialmente o CO2. 

O dióxido de carbono (CO2) é produzido a partir da queima de combustíveis fósseis 

usados em veículos automotores movidos à gasolina e óleo diesel. Esse não é o único agente 

que contribui para emissão de gases, existem outros como as queimadas em florestas, 

pastagens e lavouras após a colheita. 

Com o intenso crescimento da emissão de gases e também de poeira que vão para a 

atmosfera, certamente a temperatura do ar terá um aumento de aproximadamente 2ºC em 

médio prazo. Caso não haja um retrocesso na emissão de gases, esse fenômeno ocasionará 

uma infinidade de modificações no espaço natural e, automaticamente, na vida do homem. 

Dentre muitas, as principais são: 

 

• Mudanças climáticas drásticas, onde lugares de temperaturas extremamente frias sofrem 

elevações e áreas úmidas enfrentam períodos de estiagem. Além disso, o fenômeno pode levar 

áreas cultiváveis e férteis a entrar em um processo de desertificação. 

 

• Aumento significativo na incidência de grandes tempestades, furacões ou tufões e tornados. 

 
• Perda de espécies da fauna e flora em distintos domínios naturais doplaneta. 

 
• Contribuir para o derretimento das calotas de gelo localizadas nos polos e, 

consequentemente, provocar uma elevação global nos níveis dos oceanos. 

O tema "efeito estufa" é bem difundido nos mais variados meios de comunicação do 

mundo, além de revistas científicas e livros, no entanto a explicação é razoavelmente simples. 

Em razão de os gases se acumularem na atmosfera, a irradiação de calor da superfície fica 

retida na atmosfera e o calor não é lançado para o espaço; dessa forma, essa retenção provoca 

o efeito estufa artificial. Abaixo um esboço de como ocorre o efeito estufa natural e artificial 

ou provocado pelo homem. 
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Efeito estufa natural favorável à vida na Terra. 

 

Atividade 2 

Após a leitura do texto, será trabalhado com o simulador Phet 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/greenhouse os conceitos que aparecem no 

texto. 

Descrição do simulador 
 

SOBRE 

Tópicos 

 Efeito Estufa 

 Gases do Efeito Estufa 

 Calor 

 Termodinâmica 

 Clima 

Descrição 

Como os gases do efeito estufa afetam o clima? Explore a atmosfera durante a Era 

Glacial e hoje. O que acontece quando você adiciona nuvens? Altere a concentração de gases 

de efeito  estufa e  veja como  a temperatura muda.  Em seguida,  compare com o  efeito     de 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/greenhouse
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/greenhouse
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painéis de vidro (vidraças). Amplie e veja como a luz interage com as moléculas. Será que 

todos os gases atmosféricos contribuem para o efeito estufa? 

Alguns Objetivos de Aprendizagem 

 Descrever o efeito dos gases do efeito estufa sobre fótons e temperatura 

 Descrever o efeito de nuvens sobre os fótons e temperatura 

 Comparar o efeito dos gases do efeito estufa com o devidraças 

 Descrever a interação de fótons com os gases atmosféricos 

 Explicar o porquê dos gases do efeito estufa afetarem a temperatura 

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Retomar a problematização inicial: A fumaça do lixo queimado vai para onde? Por quê? 

Atividade experimental
22 

Você vai precisar de: 

– dois copos com água; 

– uma caixa de sapatos; 

– filme plástico; 

– papel alumínio; 

– luz do Sol ou de uma luminária. 

Modo de fazer: 

Forre o interior da caixa com o papel-alumínio, coloque um dos copos com água dentro dela e 

tampe-a com o filme plástico. Depois, coloque a caixa e o segundo copo com água na direção 

de uma luz forte. Um dia ensolarado é perfeito para realizar essa experiência! Mas se não der 

para sair de casa, você pode usar uma luminária. 

Depois de uns 15 minutos, abra a caixa e veja qual copo d’água está mais quente. Se você 

tiver um termômetro pode conferir com ele, mas é possível sentir com o dedomesmo! 

 
O que aconteceu? 

A água do copo da caixa esquentou mais! Isso porque o ar do interior da caixa foi aquecido 

pela luz que passou pelo filme plástico e não conseguiu sair, ficou preso lá dentro. 

A mesma coisa acontece com o nosso planeta! É o que chamamos de efeito estufa: a luz do  

Sol atravessa a atmosfera e aquece a superfície do planeta, mas o calor não consegue sair para 

o espaço porque os gases de efeito estufa que envolvem a Terra não deixam. Esse efeito é um 

evento natural que permite a vida em nosso planeta. Sem ele, a Terra ficaria muito fria e não 

teria uma variedade de espécies tão grande. Mas a poluição tem desregulado esse efeito. A 

queima de florestas e de combustível dos carros e a poluição do ar provocada pelas indústrias 

têm aumentado a quantidade desses gases estufa. Por isso, o planeta está se aquecendo mais  

do que deveria. 

 
 

22 
Atividade retirada do site: http://chc.cienciahoje.uol.com.br/o-efeito-estufa-diante-de-seus-olhos-2/ 

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/o-efeito-estufa-diante-de-seus-olhos-2/
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Aula 9 
 

 

FALA 

“Não tem coleta (Fim adequado)”. M2 

 
PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

 

Alguém sabe o que é coleta seletiva? Para que serve? Fazem em casa? 

 
ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Conteúdo/conceito científico 

Lixo inorgânico – Reciclagem 

 

Atividade de Organização 

Leitura do texto: 

Lixo inorgânico e reciclagem
23

 

 

 

Lixo inorgânico é composto por todos aqueles resíduos que resultam dos produtos e 

materiais que usamos em nossas atividades cotidianas, no entanto, quando essa utilidade não 

presta mais, descartamos jogando numa lixeira específica. Inclui todo material que não possui 

origem biológica, ou seja, que foi produzido através de meios humanos, como plásticos, 

metais e alumínios, vidro etc. 

O lixo inorgânico possui um grande problema: quando jogado diretamente no meio 

ambiente, sem tratamento prévio, demora muito tempo para ser decomposto. Plástico, por 

exemplo, é formado por imensas moléculas contendo milhares de átomos, o que torna difícil a 

sua digestão por agentes decompositores. Para solucionar este problema, diversos produtos 

inorgânicos podem ser reciclados. Reciclar significa transformar objetos materiais usados em 

novos produtos para o consumo. Esta necessidade foi despertada pelos seres humanos, a   

partir do momento em que constatou-se que esta prática traz grandes benefícios para o meio 

ambiente. 

 

 

Atividade escrita 
 
 

23 
Texto adaptado dos sites: http://gesto.prdf.mpf.mp.br/legislacao-e-outros- 

documentos/o_que_e_lixo_organico_e_inorganico.pdf e Artigo http://queconceito.com.br/lixo-inorganico 

Unidade 2 - Manejo de resíduos sólidos 

Nesta unidade, propomos atividade que visam discutir possíveis soluções para o manejo do lixo 

no meio rural. 

http://gesto.prdf.mpf.mp.br/legislacao-e-outros-documentos/o_que_e_lixo_organico_e_inorganico.pdf
http://gesto.prdf.mpf.mp.br/legislacao-e-outros-documentos/o_que_e_lixo_organico_e_inorganico.pdf
http://queconceito.com.br/lixo-inorganico
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Trabalhar o significado das cores dos baldes utilizados para coleta seletiva, desenhando-os. 
 

Fonte: http://queconceito.com.br/lixo-inorganico 

 

Realizar um passeio pelas dependências da escola e recolher materiais que podem ser 

reaproveitados. 

Atividade prática 

Confeccionar baldes para coleta seletiva na sala de aula. 

 

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Levar para sala objetos reciclados para que os alunos possam ver e manusear. 

Produção artística: Transformar materiais que seriam jogados no lixo em objetos. 

Exemplo: Com algumas garrafas e uma bola você pode fazer um jogo de boliche cheio de 

graça. As crianças não vão se cansar de brincar e você não precisa de muito material para 

deixar esse jogo pronto!
24

 

 
 

Fonte:         http://www.atividadeseducacaoinfantil.com.br/ecologia/17-jeitos-divertidos-de-reciclar-garrafa-pet 
 

24 
Atividade retirada do site: http://www.atividadeseducacaoinfantil.com.br/ecologia/17-jeitos-divertidos-de- 

reciclar-garrafa-pet/ 

http://queconceito.com.br/lixo-inorganico
http://www.atividadeseducacaoinfantil.com.br/ecologia/17-jeitos-divertidos-de-reciclar-garrafa-pet
http://www.atividadeseducacaoinfantil.com.br/ecologia/17-jeitos-divertidos-de-
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Aula 10 

 

 

FALA 

“Culpado é a prefeitura que paga pra jogar ai (rio)”. A2 

“Não tem um lugar apropriado para jogar o lixo”. M7 

 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

 

 
Alguns moradores afirmaram que não há lugar para colocar o lixo. Você concorda? 

De que maneira o problema do descarte inadequado do lixo pode ser resolvido? 

Você acha que o lixo orgânico traz problemas para o meio ambiente? Por que? 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Conteúdo/conceito científico 

Lixo orgânico - Composteira 

Atividade de Organização 
 

Leitura do texto  
O que é lixo orgânico

25
 

 

Lixo orgânico é todo resíduo de origem vegetal ou animal, ou seja, todo lixo originário 

de um ser vivo. Este tipo de lixo é produzido nas residências, escolas, empresas e pela 

natureza. 

Podemos citar como exemplos de lixo orgânico: restos de alimentos orgânicos (carnes, 

vegetais, frutos, cascas de ovos), papel, madeira, ossos, sementes, etc. Este tipo de lixo 

precisa ser tratado com todo cuidado, pois pode gerar consequências indesejadas para os seres 

humanos como, por exemplo, mau cheiro, desenvolvimento de bactérias e fungos, 

aparecimento de ratos e insetos. Nestes casos, várias doenças podem surgir, através da 

contaminação do solo e da água. 

No processo de decomposição (apodrecimento) do lixo orgânico é produzido o 

chorume, que é um líquido viscoso e de cheiro forte e desagradável. O chorume também é um 

elemento que pode provocar a contaminação do solo e das águas (rios, lagos, lençóis  

freáticos). 

A reciclagem do lixo orgânico é excelente para a produção de adubo natural, utilizado 

como fertilizante de plantas, através da técnica de compostagem. A produção de combustível 

também é outra possibilidade dos resíduos orgânicos. Durante o processo de decomposição 

orgânica é produzido o gás metano, matéria-prima para a obtenção do biogás, que é 

considerado um biocombustível por ser uma fonte de energia renovável. 

Os aterros sanitários são, na maioria das vezes, a melhor alternativa para o depósito 

dos  lixos  orgânicos,  mas  estes  também  podem  ser  enviados  para  usinas  de incineração. 
 

 
 

25  
Texto adaptado do sitehttp://www.suapesquisa.com/o_que_e/lixo_organico.htm 
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Porém, são nos aterros sanitários que acontecem os processos de reciclagem dos resíduos, 

transformando-os em adubo ou em gás metano para a produção debiocombustíveis. 

 
Atividade escrita 

1 - Preencha o quadro abaixo com tipos de lixo orgânico que é produzido em sua casa, 

descrevendo suas características e o local onde é descartado. 

 
 

Lixo Cor antes do 

apodrecimento 

Cor depois do 

apodrecimento 

Onde é descartado 

    

    

    

 

 

2 – Realizar novamente um passeio pela escola para observar o lixo orgânico produzido na 

escola após merenda escolar. Os alunos deverão ser incentivados a anotar tudo que foi 

discutido durante o  passeio e em seguida produzir um texto. 

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 
 

Construir uma composteira com os alunos na escola
26

. 

 

Materiais 

- terra; 

- bacia plástica; 

- estrume, folhas, papel e cascas de frutas. 

Estratégias 

1) O professor deverá fazer uma pesquisa com a classe, para saber se alguém já realiza 

compostagem - e, também, se alguma pessoa pode ministrar uma palestra e/ou ajudar durante 

as aulas, de forma a introduzir o assunto. 

2) O professor levará alguns dados sobre a decomposição da matéria orgânica e o tempo 

necessário para que ela se torne adubo. 

3) O professor destacará a importância de se reciclar as diferentes embalagens, bem como 

reutilizar os recursos de consumo. 

 
26 

Atividade retirada do site: http://www.ib.usp.br/coletaseletiva/saudecoletiva/compostagem.htm 
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4) Retomar as cores de cada tipo de lixo: 

PLÁSTICO 

METAL 

PAPEL 

VIDRO 

MADEIRA 

RESÍDUOS PERIGOSOS 

RESÍDUOS RADIOATIVOS 

RESÍDUOS GERAIS NÃO RECICLÁVEIS 

RESÍDUOS LABORATORIAIS 

RESÍDUOS ORGÂNICOS 

 
5) Solicitar que os alunos armazenem compostos orgânicos em suas casas, mas em 

embalagens fechadas (pote de sorvete, por exemplo), para evitar odores e, também, atrair 

insetos ou animais. Combinar um dia para que todos tragam os compostos armazenados à 

escola. 

 
6) O professor deverá preparar um local com a instalação para capturar o chorume produzido 

durante a decomposição. 

 
7) Os alunos irão até o local e colocarão terra na barrica; em seguida, os resíduos; e, depois, 

novamente terra, que deverá cobrir o recipiente. Vale lembrar que a mistura deve ser mexida a 

cada sete dias. 

 
8) Repetir o procedimento 2 ou 3 vezes, conforme o espaço do tambor. A partir daí, deve-se 

apenas mexer. 

 
9) Deixar a mistura na barrica por cerca de 45 dias, mexendo com frequência. Após três 

meses, o produto final poderá ser utilizado como adubo orgânico. 

 
10) Vale ressaltar que o professor deverá evitar grande quantidade de um mesmo alimento nas 

barricas. Muitas cascas de laranja, por exemplo, podem deixar o pH final do composto muito 

ácido. 


