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O PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO TEMÁTICA NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS: Um olhar a partir de Fleck 

 

 

RESUMO 

 

Propostas que apontam a reconfiguração curricular como uma das possíveis alternativas para 

minimizar problemas do contexto escolar, a exemplo da falta de relação entre os conteúdos 

programáticos e a vivência dos alunos, estão cada vez mais presentes na área de Educação em 

Ciências. Neste contexto, estão as iniciativas pautadas no referencial freireano, as quais, por 

meio da Abordagem Temática Freireana e/ou da Práxis curricular via Tema Gerador, utilizam 

o processo de Investigação Temática para a obtenção de um Tema, que desencadeará todo o 

processo educativo. Apesar de estar sendo implementada na área de Educação em Ciências 

desde a década de 1980 e de ser abordada em pesquisas em nível de graduação e pós-

graduação, entende-se que são incipientes as iniciativas que disseminam esta dinâmica em 

contextos formativos de professores de Ciências, visto que, muitas vezes, professores da 

Educação Básica trabalham com temas que dizem ser geradores, sem realizar nenhuma das 

etapas da Investigação Temática – o que ocasiona uma polissemia em torno do termo. Sob 

esta perspectiva é que se traçou o objetivo desta pesquisa, que consiste em investigar o 

processo de Instauração e Extensão – categorias analíticas da epistemologia de Fleck – da 

Investigação Temática na área de Educação em Ciências e sua disseminação em processos 

formativos de professores desenvolvidos pelo Grupo de Estudos sobre Abordagem Temática 

no Ensino de Ciências (GEATEC). Para atender aos objetivos propostos, a metodologia de 

trabalho estrutura-se segundo quatro encaminhamentos complementares: a) localização de 

pesquisas em Educação em Ciências que utilizam pressupostos freireanos em processos 

formativos de professores, a partir das Atas do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação 

em Ciências (ENPEC) e de periódicos brasileiros, no período de 2010 a 2015; b) entrevistas 

semi-estruturadas com pesquisadores da área de Educação em Ciências, os quais abordam o 

processo de Investigação Temática no contexto da formação inicial e continuada de 

professores de Ciências; c) análise das etapas da Investigação Temática desenvolvida em 

processos formativos de professores promovidos pelo GEATEC; e d) análise da Circulação 

Intercoletiva de conhecimentos e práticas entre professores da Educação Básica e integrantes 

do GEATEC, durante os processos formativos. Dentre os resultados, destaca-se que são 

relativamente poucas as pesquisas na área de Educação em Ciências que abordam a 

Investigação Temática em processos formativos para professores. A transposição da 

Investigação Temática para o Ensino de Ciências está relacionada com uma fase de 

Complicações para esta área de pesquisa que, no contexto de um grupo de pesquisadores 

brasileiros, passou a adotar a concepção freireana de educação em suas atividades, numa 

tentativa de buscar soluções para estas Complicações. Por fim, constata-se que processos 

formativos implementados pelo GEATEC disseminam conhecimentos e práticas, baseados na 

concepção freireana de educação, para professores da Educação Básica, por meio da efetiva 

Circulação Intercoletiva que ocorre durante os cursos. 
 

Palavras-Chave: Ensino de Ciências. Formação de professores. Investigação Temática. 

Paulo Freire. Epistemologia de Fleck. 

 



 
THE THEMATIC INVESTIGATION PROCESS IN THE CONTEXT OF THE 

TEACHING OF SCIENCE TEACHERS: A look from Fleck 

 
 

 

ABSTRACT 

 

 

Proposals that point to curricular reconfiguration as one of the possible alternatives to 

minimize problems in the school context, such as the lack of relation between the 

programmatic contents and the students' experience, are increasingly present in the area of 

Science Education. In this context, there are initiatives based on the Freirean referential, 

which through the Freirean Thematic Approach and / or the Curriculum Praxis via Generator 

Theme use the Thematic Research process to obtain a Theme that will trigger the entire 

educational process.   Although it has been implemented in the area of Science Education 

since the 1980s and be addressed in undergraduate and postgraduate research, it is understood 

that the initiatives that disseminate this dynamic in the training contexts of Science teachers 

are incipient, underlining that many times, the teachers of Basic Education work with themes 

that claim to be generators, without performing any of the stages of Thematic Research, 

generating a polysemy around the term. From this perspective, the aim of this research was to 

investigate the process of Insertion and Extension - analytical categories of Fleck 's 

epistemology – of the Thematic Research in the area of Science Education and its 

dissemination in teacher training processes developed by Study Group on Thematic Approach 

in Teaching Science (GEATEC).  To attend the proposed objectives, the methodology of 

work is structured according to four complementary directions: a) localization of researches in 

Science Education that uses Freirean assumptions in teacher training processes, from the 

minutes of the National Meeting of Research in Science Education (ENPEC) and  Brazilian 

periodicals, from 2010 to 2015; b) semi-structured interviews with researchers in the area of 

Science Education that deal with the Thematic Research process in the context of initial and 

continuing training of Science teachers; c) analysis of the stages of the Thematic Research 

developed in training processes of teachers promoted by GEATEC; and d) Analysis of the 

Intercollective Circulation of knowledge and practices among teachers of Basic Education and 

members of GEATEC, during the training processes. Among the results, it is highlighted that 

there are relatively few researches in the area of Science Education that approach Thematic 

Research in formative processes for teachers. The transposition of the Thematic Research for 

Science Teaching is related to a phase of complications for this area of research that, in the 

context of a group of Brazilian researchers, began to adopt the Freirean concept of education 

in its activities, in an attempt to find solutions for these complications. Finally, it is verified 

that training processes implemented by GEATEC disseminate knowledge and practices based 

on the Freirean conception of education, for teachers of Basic Education, through the effective 

Intercollective Circulation that occurs during the courses. 

 

Keywords: Science Teaching.Teacher Training. Thematic Research. Paulo Freire. Fleck's 

Epistemology. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Alguns estudos apontam para a existência de uma crise no Ensino de Ciências, que 

inclui, dentre outros fatores, a deficiência na formação de professores e a fragmentação do 

currículo (SEVERINO, 2003, FOUREZ, 2003; CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2003). Neste 

sentido, há um número significativo de propostas que apontam a reconfiguração curricular 

como uma das possíveis alternativas para minimizar alguns problemas do contexto escolar, a 

exemplo da falta de relação entre os conteúdos programáticos e a vivência dos alunos. 

Algumas dessas propostas – a exemplo da Abordagem Temática Freireana, dos Currículos 

com ênfase em Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), dos Temas Conceituais e da Situação 

de Estudo – buscam a inserção de temas para a reestruturação e desenvolvimento do currículo 

(HALMENSCHLAGER, 2011).  

Nesta perspectiva, destacam-se pesquisas que têm como foco a abordagem de temas 

pautados no referencial freireano, a exemplo dos trabalhos de Delizoicov (1982; 2008), Silva 

(2004), Coelho (2010), Lindemann (2010), Stuani (2010), Muenchen (2010), Furlan et al. 

(2011),Demartini e Silva (2013),Solino (2013), Magalhães (2015) e Novais (2015), dentre 

outros, que se baseiam na transposição das ideias de Paulo Freire para o contexto escolar. De 

modo geral, tais pesquisas propõem a reconfiguração curricular acompanhada de reflexões 

acerca da formação e  prática docentes, tais como, Chagas (2014), Araújo (2015), Auler, N. e 

Auler (2015), Magalhães e Gehlen (2016), Centa e Muenchen (2016).  

Os pressupostos teórico-metodológicos da educação problematizadora e dialógica, 

concebidos por Paulo Freire, são empregados no ensino de Ciências, principalmente, no 

âmbito de duas propostas denominadas ―Abordagem Temática Freireana‖ 

(ATF)(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011) e a ―Práxis Curricular via Tema 

Gerador‖ (SILVA, 2004). Nestas propostas, os conteúdos e conceitos científicos, que farão 

parte do processo de ensino-aprendizagem, são selecionados a partir de Temas Geradores, 

que são temas que emergem da realidade dos educandos e expressam contradições vividas por 

eles (FREIRE, 1987). O processo de apreensão destes temas e das situações-limites contidas 

neles, denominado por Freire de Investigação Temática, é um dos princípios que diferencia 

esta proposta das demais abordagens temáticas que vêm sendo adotadas no Ensino de 

Ciências (GEHLEN et al., 2014). 

A Investigação Temática vem sendo implementada no Ensino de Ciências e em 

processos formativos de professores da área desde a década de 1980, muitas vezes, no 
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contexto de projetos de intervenção educativa, que receberam apoio governamental 

(DELIZOICOV, 2008; MUENCHEN, 2010), bem como em trabalhos de pesquisa de 

professores e estudantes de graduação e pós-graduação (FURLAN et al., 2011;  

MONTALVÃO NETO e TORRES, 2014; SOUSA et al., 2014; WATANABE- 

CARAMELLO, ZANOTELLO e  PIRES,  2014; GEHLEN et al., 2014; MAGALHÃES, 

2015; NOVAIS, 2015; etc.). Apesar disso, e com base em Torres (2010)
1
, entende-se que são 

incipientes as iniciativas que disseminam esta dinâmica em contextos formativos de 

professores de Ciências, visto que, muitas vezes, eles trabalham com temas que dizem ser 

geradores, sem realizar nenhuma das etapas da Investigação Temática, originando uma 

polissemia em torno do termo (TORRES, 2010; FONSECA et al, 2015), e desconfigurando os 

fundamentos teórico-metodológicos da proposta. 

 Como professora de Química da Educação Básica há doze anos, já desenvolvi alguns 

trabalhos educativos baseados em temas, por iniciativa própria ou por recomendação do livro 

didático. No entanto, por falta de conhecimento teórico, tais temas eram escolhidos de acordo 

com os conceitos científicos que deveriam ser estudados por determinado período, ou seja, 

eram selecionados dentro de uma abordagem conceitual (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2011). Dessa forma, justifico o estudo aqui desenvolvido tendo como uma 

das diretrizes a experiência docente subjetiva, visto que não havia na minha prática o 

conhecimento teórico-metodológico necessário a esse tipo de trabalho. 

 Ademais, enquanto aluna especial da disciplina Práticas Freireanas no Ensino de 

Ciências, do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências (PPGEC), na 

Universidade Estadual de Santa Cruz – BA, tive a oportunidade de conhecer os princípios da 

educação dialógica e problematizadora de Paulo Freire e compreender a sua transposição para 

a educação escolar. Neste sentido, estando no contexto de uma formação continuada 

(Mestrado Acadêmico) e sendo integrante do Grupo de Estudos sobre Abordagem Temática 

no Ensino de Ciências (GEATEC)
2
 e compreender que as propostas de reorientação curricular 

e formação de professores que se fundamentam na concepção freireana de educação são de 

grande valia para a constituição do professor da Educação Básica, emergem alguns 

questionamentos, tais como:  

                                                           
1
Em levantamento feito sobre abordagens de Temas Geradores em estudos de Educação Ambiental (EA), Torres 

(2010) constata que dos 70 trabalhos encontrados, apenas 7%, relacionavam Educação Ambiental escolar e 

Temas geradores em contextos formativos e curriculares na perspectiva freireana. 
2
Grupo de estudos vinculado à Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), que atua na formação continuada 

de professores de Ciências da Educação Básica em alguns municípios da região da Costa do Cacau, Sul da 

Bahia, tendo como principal referência a Abordagem Temática Freireana (DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2011). 
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i) De que forma a Investigação Temática tem sido desenvolvida em processos 

formativos de professores de ciências, que são balizados pelos pressupostos 

freireanos de educação?  

ii) De que modo se deu a transposição da Investigação Temática para o contexto da 

Educação em Ciências? 

iii) Como se estabelece a troca de conhecimentos e práticas entre professores da 

Educação Básica e integrantes do GEATEC, no contexto de processos formativos 

baseados na Investigação Temática. 

 Desta forma, o objetivo geral dessa pesquisa consiste em investigar o processo de 

Instauração e Extensão da Investigação Temática na área de Educação em Ciências e sua 

disseminação em processos formativos de professores desenvolvidos pelo GEATEC. Para 

tanto, os objetivos específicos consistem em:  

a) Identificar pesquisas que utilizam os pressupostos freireanos na proposição de 

processos formativos de professores de Ciências e analisar sistematicamente aquelas 

que contemplam as etapas da Investigação Temática; 

b) Analisar a Instauração e Extensão (FLECK, 2010) da Investigação Temática no 

Ensino de Ciências; 

c) Investigar de que forma ocorre a Circulação Intercoletiva de ideias entre os Círculos 

Esotérico e Exotérico, no contexto das atividades de formação de professores 

desenvolvidas pelo GEATEC. 

 A exemplo do trabalho de Muenchen (2010), que analisou a disseminação dos Três 

Momentos Pedagógicos na região de Santa Maria/RS, recorre-se às categorias 

epistemológicas de Ludwik Fleck (2010), tais como Instauração e Extensão de um Estilo de 

Pensamento, para analisar histórico-socialmente a inserção das etapas da Investigação 

Temática no Ensino de Ciências, principalmente, em processos de formação de professores; e 

às categorias Círculo Esotérico, Círculo Exotérico, e Circulação Intercoletiva de ideias para 

analisar a disseminação de elementos da perspectiva freireana para a Educação Básica. 

 A fim de atender aos objetivos propostos, a metodologia de trabalho estrutura-se 

segundo quatro encaminhamentos complementares: a) localização de pesquisas em Educação 

em Ciências que utilizam pressupostos freireanos em processos formativos de professores, a 

partir das Atas do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) e de 

periódicos brasileiros, no período de 2010 a 2015; b) entrevistas semi-estruturadas com 

pesquisadores da área de Educação em Ciências, os quais abordam o processo de Investigação 

Temática no contexto da formação inicial e continuada de professores de Ciências; c) 
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análisedas etapas da Investigação Temática desenvolvida em processos formativos de 

professores promovidos pelo GEATEC; e d) análise da Circulação Intercoletiva de 

conhecimentos e práticas entre professores da Educação Básica e integrantes do GEATEC, 

durante os processos formativos.  

 Para analisar os dados obtidos por meio do levantamento, das entrevistas e dos 

trabalhos do GEATEC, fez-se uso da Análise Textual Discursiva (ATD), que se refere a um 

processo de construção e compreensão, em que novos entendimentos emergem de uma 

sequência de três componentes: a unitarização; a categorização e o metatexto (MORAES, 

2003). Por sua vez, quanto à estrutura da dissertação, apresenta-se, no primeiro capítulo, 

intitulado ―O referencial freireano nas pesquisas sobre formação de professores de ciências‖, 

o levantamento realizado nos Anais do ENPEC e em periódicos da área, o qual localizou 

pesquisas em Educação em Ciências que utilizam os pressupostos freireanos e uma análise 

sistematizada daquelas que utilizam as etapas da Investigação Temática em processos 

formativos de professores, incluindo as falas dos formadores entrevistados enquanto 

instrumento da análise realizada.   

 Já em ―A epistemologia de Ludwik Fleck e as pesquisas em Ensino de Ciências‖ –

segundo capítulo, são apresentados aspectos da vida e obra de Ludwik Fleck, as principais 

categorias que compõem a sua epistemologia, além de pesquisas da área de Educação em 

Ciências que adotaram estas categorias. Em continuidade, no terceiro capítulo, denominado 

―O resgate histórico da investigação temática: instauração e extensão no Ensino de Ciências‖, 

apresenta-se as principais características da concepção de educação de Paulo Freire, além de 

um resgate histórico, que busca explicitar a gênese, a Instauração e a Extensão da 

Investigação Temática no Ensino de Ciências. 

 No tocante ao quarto capítulo – ―A disseminação da Investigação Temática em 

processos formativos de professores de ciências do Sul da Bahia‖ –, expõe-se uma análise das 

etapas da Investigação Temática desenvolvidas no contexto do Grupo de Estudos sobre 

Abordagem Temática no Ensino de Ciências – GEATEC, assim como das relações que se 

estabelecem entre os Círculos Esotérico e Exotérico por meio da Circulação Intercoletiva de 

ideias. Por fim, apresenta-se as Considerações Finais, momento em que são retomadas as 

discussões apresentadas ao longo do trabalho, apontando os resultados encontrados nas 

análises realizadas e em que se reafirma o propósito dessa pesquisa: defender que o 

desenvolvimento das etapas da Investigação Temática em processos formativos de 

professores de Ciências contribui de modo significativo para uma educação emancipadora. 
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1 O REFERENCIAL FREIREANO NAS PESQUISAS SOBRE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE CIÊNCIAS 

 

 

―A educação e a Investigação Temática numa 

concepção crítica de educação constituem 

somente diferentes momentos do mesmo 

processo‖. (Freire, 1979, p. 10). 

 

Busca-se, neste capítulo, identificar trabalhos que abordam os pressupostos freireanos 

na proposição de processos formativos de professores de Ciências, dando ênfase àqueles que 

contemplam as etapas da Investigação Temática. Para isso, realizou-se um levantamento em 

periódicos da área de Educação em Ciências e nos Anais do Encontro Nacional de Pesquisa 

em Educação em Ciências (ENPEC), assim como em entrevistas semi-estruturadas com 

formadores que desenvolvem atividades de formação inicial e continuada utilizando a 

Investigação Temática.  

 

 

1.1 A presença do referencial freireano em processos formativos de professores de Ciências 

 

 

 Realizou-se o levantamento em dez periódicos da área de Educação em Ciências no 

Brasil, os quais foram Investigações em Ensino de Ciências; Ciência & Educação; Alexandria: 

Revista de Educação em Ciência e Tecnologia; Ensaio: pesquisas em Educação em Ciências; 

Caderno Brasileiro de Ensino de Física; Revista da Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia; 

Revista Brasileira de Ensino de Física; Revista Brasileira de Pesquisa em Ensino de Ciências; 

Química Nova na Escola; e, por fim, Química Nova. Do mesmo modo, também se teve como 

objeto de análise os anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), 

no período de 2010 a 2015. 

 Justifica-se a escolha destes periódicos e anais de evento devido à magnitude que os 

mesmos apresentam no cenário nacional em relação às discussões sobre o Ensino de Ciências, 

caracterizando-se como importantes fontes de socialização e divulgação das pesquisas nesta 

área de conhecimento. Além disso, a seleção dos periódicos também considerou o Sistema de 

Avaliação e Qualificação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), denominado de Qualis. Os periódicos selecionados são de circulação nacional e 
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apresentaram avaliação níveis A ou B no Qualis que corresponde ao período de 2014, na área 

de avaliação ―Ensino‖  

 

Quadro1– Periódicos pesquisados e seus respectivos Qualis 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No que se refere ao período de análise adotado, baseou-se no levantamento relatado 

por Saul (2012), o qual buscou mapear o estado das pesquisas desenvolvidas no Brasil, que 

utilizavam o referencial freireano, por meio de dissertações e teses publicadas no Portal da 

Capes, entre os anos de 1987 e 2010. Segundo a autora, foram encontrados 1441 trabalhos, 

distribuídos entre as áreas de Ciências Humanas, Ciências Biológicas e Exatas, sendo que a 

subárea de currículo se destacou com o maior número de trabalhos(40,52%), seguida pela 

Formação de Professores (12,77%). 

A localização dos trabalhos foi feita por meio de consulta eletrônica às versões online 

dos periódicos (exceto alguns volumes da Revista da Sociedade Brasileira de Ensino de 

Biologia – SBenBio) e dos anais do ENPEC, referentes ao período mencionado, com o auxílio 

do software Mendeley, uma ferramenta que pode ser utilizada para buscar e organizar 

sistematicamente os artigos disponíveis na internet (YAMAKAWA et al., 2014). Utilizando o 

software, localizou-se, inicialmente, os trabalhos que fazem referência a Paulo Freire, 

buscando a presença das seguintes expressões: Freire, freireano/freireana e Paulo Freire no 

título, palavras-chave, resumo e referências bibliográficas dos artigos, selecionando assim 

todos os trabalhos que, de certa forma, utilizam algumas das ideias de Freire. 

 Nome do Periódico  Sigla  do periódico Qualis (2014) 

Investigações em Ensino de Ciências IENCI A2 

Ciência & Educação CIEDU A1 

Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia ALEXANDRIA B1 

Ensaio: pesquisas em Educação em Ciências ENSAIO A2 

Caderno Brasileiro de Ensino de Física; CBEF B1 

Revista da Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia Revista da SBEnBio B2 

Revista Brasileira de Ensino de Física RBEF A1 

Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências RBPEC A2 

Química Nova na Escola QNEsc B1 

Química Nova ______ B4 
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De posse destes, fez-se uma segunda busca, agora pelos termos: Formação de 

professores, Formação docente, Formação inicial, Estágio supervisionado, Formação 

continuada, Formação contínua, Formação profissional e Capacitação de professores, pois, 

para Passos et. al (2010), todas estas palavras dão uma ideia geral do significado do termo 

Formação de professores. Além destes termos, buscou-se a sigla PIBID (Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), por entender que este programa está 

intrinsecamente ligado à formação inicial de professores. Posteriormente, estes trabalhos 

foram lidos e, dentre eles, selecionou-se aqueles que faziam referência a cursos/processos 

formativos de professores de Ciências. Os resultados desta fase do levantamento são 

explicitados na Tabela 1: 

 

Tabela 1– Trabalhos que fazem referência a Paulo Freire e à formação de  

professores de Ciências 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Verifica-se, na tabela 1, um total de 5.390 artigos publicados nas revistas3 e Anais do 

ENPEC, no período analisado. Destes, 532 apresentam referência a alguma obra de Paulo 

Freire e 219, que representam aproximadamente 4,06% do total analisado, relacionam Paulo 

Freire ao campo de Formação de professores de Ciências. Quando o foco se restringiu aos 

trabalhos que utilizam os pressupostos freireanos na proposição de processos formativos para 

professores de Ciências, o montante foi reduzido para 47 artigos, ou seja, 0,87% do total 

publicado, que se constituiu o corpus de análise do presente capítulo. 

Os dados que constam na Tabela 1 também mostram que, dos periódicos consultados, o 

que apresenta um maior número de trabalhos que se referenciam em Freire é a IENCI, com 

18,49% dos artigos publicados nos últimos seis anos e, o que apresenta o menor número de 

trabalhos é a RBEF, com apenas 0,69%. Tanto a RBEF, como a QNEsce a Química Nova não 

apresentaram trabalhos que relacionam Freire à processos formativos de professores de ciências. 

 

 

1.2 A análise dos trabalhos 

 

 

É de suma importância que pesquisas que incluem levantamentos bibliográficos, adotem 

critérios de classificação que permitem agrupar os trabalhos de acordo com suas semelhanças e 

analisá-los sob diversas perspectivas. Sendo assim, na busca pela sistematização dos artigos 

selecionados, que constituíram o corpus (MORAES e GALIAZZI, 2011) desta primeira análise, 

empregou-se alguns dos critérios de classificação utilizados por  Slongo et al. (2009) e Muenchen 

(2010), os quais sejam: Distribuição por disciplina ou área do conhecimento; Distribuição por 

nível de ensino; Distribuição por instituições de Ensino Superior; Distribuição de acordo com os 

sujeitos da pesquisa e Distribuição de acordo com o tipo de formação. 

 

1.2.1 Distribuição por disciplina ou área do conhecimento 

 

Nesta seção, os trabalhos foram agrupados de acordo com o componente curricular das 

Ciências destacado na pesquisa, sendo eles: Ciências, Biologia, Física e Química. No entanto, 

existe uma polissemia em relação ao termo Ciências, nos trabalhos investigados, em que ora 

                                                           
3
 Ressalta-se que na Revista Química Nova o levantamento se restringiu à sessão de Educação e na sétima edição 

da SBEnBio  se restringiu à área de Formação de professores de Ciências e Biologia. 
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ele designa a disciplina Ciências no Ensino Fundamental e outrora ele se refere à área das 

Ciências da Natureza em geral, englobando as disciplinas de Química, Física e Biologia. Por 

isso, fez-se uso do termo ―Interdisciplinar‖ para agrupar os trabalhos que contemplavam mais 

de um componente curricular, por exemplo: Química e Física, Química, Física e Biologia, etc. 

 

Tabela 2 – Distribuição dos trabalhos por área de conhecimento 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os dados da Tabela 2 indicam que a maioria dos trabalhos abrange o componente 

curricular Física, com 29,7% do total, seguido pela categoria Interdisciplinar, com 27,7%. O 

maior número de trabalhos abordando a Física pode ser explicado pelo fato de terem sido os 

pesquisadores desta área os primeiros a transporem a concepção freireana de educação para o 

Ensino de Ciências, quando no contexto do Instituto de Física da Universidade de São Paulo 

(IFUSP), em 1975, os mesmos já discutiam esta transposição (PIERSON, 1997). 

Corroborando com esta justificativa, Salém e Kawamura (2005) e Slongo et al. (2009), ao 

localizarem resultados semelhantes, apontam para o pioneirismo da Física no que diz respeito 

ao desenvolvimento da área de ensino. 

Quanto ao grupo interdisciplinar, salienta-se que grande parte dos trabalhos descreve 

processos formativos que contemplam professores e/ou licenciandos de diferentes cursos de 

graduação dentro das Ciências, a exemplo do trabalho de Gouvea et al. (2011). Este estudo 

discute os detalhes de um curso de formação continuada que incluiu professores das 

disciplinas de Física, Química e Biologia do Ensino Médio da Rede Estadual de Educação do 

Rio de Janeiro, relacionando a  perspectiva Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA) 

Área de conhecimento Número de 

trabalhos 

encontrados 

Porcentagem (%) 

Ciências 8 17,0 

Biologia 2 4,25 

Física 14 29,7 

Química 6 12,8 

Interdisciplinar 13 27,7 

Não específica 4   8,5 

Total 47 100% 
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à  perspectiva freireana, conforme foi observado no decorrer da análise realizada na presente 

pesquisa.  

 

1.2.2 Distribuição por Nível de Ensino e Instituições de Ensino Superior 

 

 Ao verificar o nível de ensino em que se situaram as pesquisas, constatou-se que cerca 

de 40,4% dos trabalhos estão direcionados ao Ensino Médio, seguidos de 34,0% para o 

Ensino Superior e 21,3% para o Ensino Fundamental. Nesse sentido, pressupõe-se que o 

maior volume de trabalhos voltados para a Educação Básica esteja relacionado com a ação da 

CAPES, que a partir de 2007 passou a financiar projetos que apoiam a integração entre as 

instituições de Ensino Superior e as escolas de Educação Básica, dando suporte à formação 

inicial e continuada, por meio do custeio de bolsas e, com o Plano Nacional de Educação para 

o período de 2011/2020, que prevê, dentre outras metas, a garantia de formação continuada a 

todos professores em sua área de atuação (KUENZER, 2011). 

Em relação à quantificação e sistematização dos trabalhos analisados, o gráfico 1 

apresenta a distribuição dos estudos localizados por Instituições de Ensino. Ressalta-se que, 

para tal distribuição, considerou-se todas as Universidades e Institutos associados aos autores 

responsáveis pela pesquisa, sem distinção da ordem de autoria. Constatou-se que os autores 

dos 47 trabalhos selecionados estão vinculados a 32 instituições de ensino (Apêndice A), 

conforme é possível observar: 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos trabalhos por Instituições de Ensino  

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quanto ao vínculo institucional das pesquisas, observou-se que duas universidades se 

destacam por estarem associadas aos pesquisadores que utilizam os pressupostos freireanos 

em processos formativos de professores, a saber: a USP, com 17,8%, e a Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), com 15,1%. Este maior número de publicações associado 

a autores da UFSC e da USP pode ser explicado pela existência, nestas instituições, de grupos 

de pesquisadores que utilizam Freire como referência na elaboração de estudos e pesquisas 

desenvolvidas em programas de mestrado e doutorado de Educação em Ciências (TORRES, 

2010) e, também, em Projetos de Extensão (SILVA e PACCA, 2011).  

Reunindo as Instituições por regiões do Brasil, constata-se que a maioria delas está 

situada no sul e no sudeste do país, sendo que as demais se encontram distribuídas pelas 

outras regiões (Figura 1). Neste sentido, verifica-se que há certa dispersão dos pesquisadores 

que relacionam os pressupostos freireanos à formação de professores de Ciências por outras 

regiões do país, não sendo exclusividade do Sul e Sudeste, onde as primeiras relações teóricas 

entre Freire e o Ensino de Ciências foram propostas (PIERSON, 1997). 

 

Figura 1 – Distribuição das instituições por regiões 

 

Fonte: www.baixarmapas.via12.com- modificada 
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1.2.3 Distribuição de acordo com os sujeitos da pesquisa 

 

Quanto aos sujeitos envolvidos nas pesquisas, eles podem ser organizados conforme a 

Tabela 3: 

 

Tabela 3– Distribuição dos trabalhos de acordo com os sujeitos da pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Constata-se, com base na tabela 3, que há uma prevalência dos trabalhos que 

envolvem os professores da Educação Básica, que correspondem a 55,3% do total analisado. 

Por sua vez, apenas 19,1% dos trabalhos têm como foco os alunos da graduação, o que leva a 

inferir que os processos formativos para professores que utilizam os pressupostos freireanos 

dialogam mais com os docentes formados, os quais atuam na Educação Básica, do que com 

aqueles que se encontram em formação inicial. Neste caso, a inserção destes pressupostos 

ocorre em disciplinas, tais como o estágio supervisionado (SOARES, DINIZ e CARVALHO, 

2013; MONTALVÃO NETO e TORRES, 2014) ou por meio do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) (FURLAN et al., 2011; (MARQUES, 

HALMENSCHLAGER E WAGNER, 2013); 

 

1.2.4 Distribuição de acordo com o tipo de formação 

 

 A partir da análise da modalidade tipo de formação, os trabalhos foram classificados 

em três grupos: 

i) Formação inicial: Neste grupo se encontram os trabalhos que especificam o público 

alvo dos processos formativos, utilizando termos como: formação inicial, curso de 

Sujeitos da pesquisa Número de trabalhos  

(Periódicos e ENPEC) 

Porcentagem 

(%) 

Professores da Educação Básica (Ensino 

Fundamental e Médio) 

26 55,3 

Alunos da graduação 9 19,1 

Professores e/ou alunos da educação básica 

em composição com professores e/ou 

alunos da graduação 

12 25,5 
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licenciatura, iniciação à docência, estágio curricular, licenciandos, PIBID, etc. Este 

grupo reuniu catorze trabalhos: Gehlen et al.(2014); Watanabe-Caramello, 

Strieder, e Gehlen (2012); Montalvão Neto e Torres (2014); Ramos et al. (2011); 

Furlan et al. (2011); Soares, Diniz e Carvalho (2013), Demartini e Silva (2013) 

Camargo, Silva e Oliveira (2013); Marques, Halmenschlager e Wagner (2013); 

Auth et al. (2015); Silva e Medeiros (2015); Stuani et al. (2015); Santos e 

Guimarães (2015) e  Roso et al.(2015). 

ii) Formação continuada: Aqui estão agrupados os trabalhos que tiveram como 

público-alvo professores formados. As expressões indicativas deste grupo foram: 

formação continuada, formação contínua, formação permanente, formação de 

professores em serviço, comunidades de prática, etc. Sendo assim, 32 trabalhos 

foram alocados neste grupo: Bejarano e Hohenfeld (2013); Pacca (2015); Pacca e 

Scarinci ( 2011, 2012); Silva e Pacca (2011); Giacomini e Muenchen (2015); 

Ceccon, Comoiani e Hoeffel (2011); Silva e Marcondes (2010); Aires e Lambach 

(2010); Lambach e Marques (2014); Coutinho, Folmer e Puntel (2014); Freitas, 

Carvalho e Oliveira, (2012); Martins e Gonçalves (2013); Halmenschlager, Stuani, 

e Souza (2011); Cassiani  Linsingen  e Lunardi (2012); Caramello, Zanotello e 

Pires (2014); Sousa et al.(2014);  Ferreira,  Gama, e Henrique (2011); Santa‘ana e 

Salomão (2011); Oliveira( 2011) Gouvea et al.( 2011);  Pereira, e  Cassiani  

(2011); Scarinci e Pacca (2010a, 2011b); Lambach,  Machado e  Marques (2013); 

Ribeiro e Ramos (2013); Sousa et al. (2013); Pereira e  Soares Neto  (2013); ; 

Novais et al. (2015); Martins e Schnetzler (2015); Leonel e Angotti (2015); 

Mendonça et al. (2015); 

iii) Formações inicial e/ou continuada: Neste grupo consta o trabalho de Soares 

Filho et al. (2013), que investigou os desafios e potencialidades enfrentados por 

professores em formação inicial e continuada na elaboração de uma proposta de 

ensino balizada por temas, realizada no contexto do PIBID. 

Esta primeira análise dos artigos permitiu a constatação de que os pressupostos de 

Paulo Freire são mais utilizados nos processos formativos voltados para docentes formados do 

que para licenciandos, ou seja, as informações indicam que 68,0% das pesquisas analisadas 

discutem a formação continuada baseada em algum pressuposto de Freire, enquanto que 

apenas 29,8% delas abordam tais pressupostos na formação inicial.  

Resultados semelhantes a este foram obtidos por outras pesquisas que fizeram 

levantamentos sobre formação de professores. Por exemplo, André e Romanowski (1999) 
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analisaram 115 artigos publicados em dez periódicos da área de educação objetivando fazer 

uma síntese integrativa do conhecimento sobre o tema da formação do professor e 

constataram que 26% dos artigos enfatizavam a formação continuada e 23,5 % enfatizavam a 

formação inicial. Slongo et al. (2009) avaliaram a produção acadêmica sobre formação de 

professores, a partir das atas das cinco primeiras edições do ENPEC, na sessão de 

comunicações orais, e constataram um aumento significativo nas pesquisas sobre formação 

continuada de professores do primeiro para o quinto ENPEC. 

 

 

1.3Trabalhos que abordam a Investigação Temática 

 

 

Além da apresentação do panorama geral das pesquisas que envolvem Freire e a 

formação de professores de Ciências, procedeu-se a uma análise mais sistematizada dos 

trabalhos, a fim de caracterizar aqueles que abordavam a Investigação Temática. Sendo assim, 

realizou-se uma busca pelo termo ―Investigação Temática‖ nos títulos, resumos, palavras- 

chaves e corpo dos textos. Dos 47 trabalhos selecionados anteriormente, 20 abordam a 

Investigação Temática, sendo que, dentre estes, seis não fizeram menção à realização de suas 

etapas, utilizando-a apenas como referencial para discussão. Foram eles: Watanabe-

Caramello, Strieder e Gehlen (2012); Lambach, Machado e Marques (2013); Watanabe-

Caramello, Zanotello e Pires (2014); Giacomini e Muenchen (2015); Silva e Medeiros (2015); 

Mendonça et al. (2015). 

Os outros catorze trabalhos relatam o desenvolvimento de algumas das etapas da 

Investigação Temática e/ou a adaptação das mesmas. São eles: Montalvão Neto e Torres 

(2014); Furlan et al. (2011); Sousa et al. (2013); Novais et al.(2015); Stuani et al. (2015); 

Roso et al.(2015); Halmenschlager, Stuani, e Souza (2011); Aires e Lambach (2010); 

Demartini e Silva (2013); Soares, Diniz e Carvalho (2013); Sousa et al. (2014); Marques, 

Halmenschlager e Wagner (2013); Gehlen et al. (2014); Pereira e Soares Neto (2013). 

Com o intuito de elucidar a questão de pesquisa: ―Como a Investigação Temática tem 

sido desenvolvida em processos formativos de professores de Ciências, que são balizados 

pelos pressupostos freireanos de educação?‖, procedeu-se a uma apreciação mais criteriosa 

dos catorze estudos citados acima. Na análise dos trabalhos constatou-se que alguns não 

apresentavam de forma detalhada o desenvolvimento do processo de Investigação Temática, 
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motivo pelo qual se optou pela realização de entrevistas semiestruturadas com alguns dos 

autores dos artigos.  

Nesse sentido, as entrevistas foram propostas para sete formadores, pesquisadores em 

Educação em Ciências, que publicaram pelo menos um dos artigos que abordam o processo de 

Investigação Temática no contexto da formação inicial ou continuada de professores de Ciências. 

No entanto, nem todos os pesquisadores responderam ao primeiro contato, que foi feito via e-

mail. Sendo assim, foi possível realizar quatro entrevistas, duas pessoalmente e duas por meio do 

software Skype. As informações referentes à formação dos pesquisadores e os códigos 

alfanuméricos, que permitem identificá-los ao longo deste capítulo, encontram-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Caracterização dos pesquisadores entrevistados 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 Mediante a necessidade de esclarecer como a Investigação Temática é utilizada por 

estes pesquisadores durante os processos de formação de professores, formulou-se cinco 

perguntas que serviram como base para as entrevistas, as quais são explicitadas no Quadro 2. 

Nesse sentido, tanto os trabalhos selecionados, quanto os dados obtidos por meio das 

entrevistas, foram analisados utilizando-se a Análise Textual Discursiva (ATD) (MORAES e 

                                                           
4
 Adotou-se o termo ―formador‖ ao invés de ‖pesquisador‖, por entender que estes pesquisadores estão 

envolvidos com atividades de formação de professores. 

Formador
4
 Código 

Alfanumérico 

Graduação 

 

Pós -graduação 

 

Formador 1 F1 Licenciatura em Física pela 

UFSM/ 2011. 

Mestrado em Educação UFSM/ 2014; 

Doutorando em Educação Científica e 

Tecnológica/ UFSC. 

Formador 2 F2 Licenciatura em Física pela 

Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul/2005. 

Mestrado em Educação Científica e 

Tecnológica, UFSC/2010; 

Doutorado em Educação Científica e 

Tecnológica, UFSC/2014. 

Formador 3 F3 Ciências/ Habilitação em 

Biologia pela antiga FUCRI 

(Fundação Educacional de 

Criciúma) /1994. 

Mestrado em Educação Científica e 

TecnológicaUFSC/2010; 

Doutorado em Educação Científica e 

Tecnológica UFSC/2016. 

Formador 4 F4 Licenciatura e Bacharelado em 

Ciências Biológicas pela 

Universidade Federal de Viçosa 

/2004. 

Mestrado em Educação Para a Ciência, 

UNESP/2012; 

Doutorado em Educação Para a 

Ciência, UNESP/2009. 
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GALIAZZI, 2011), que se refere a um processo de construção e compreensão em que novos 

entendimentos emergem de uma sequência de três componentes: a unitarização; a 

categorização e o metatexto (MORAES, 2003; MORAES e GALIAZZI, 2011).  

Na etapa da unitarização que, segundo Moraes (2003, p. 195), consiste ―num processo de 

desmontagem ou desintegração dos textos, destacando seus elementos constituintes‖, realizou-se a 

fragmentação dos trabalhos selecionados e das entrevistas devidamente transcritas, estabelecendo 

as unidades de sentido ou unidades de análise (MORAES, 2003; MORAES e GALIAZZI, 2006). 

Tal fragmentação levou em consideração as descrições feitas pelos autores dos trabalhos acerca 

das etapas da Investigação Temática (DELIZOICOV, 1982). 

 

Quadro 3 – Questões para a entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Após estabelecimento das unidades de sentido, organizaram-se as seguintes categorias: i) 

Levantamento preliminar; ii) Análise das situações e escolha das codificações; iii) Diálogos 

descodificadores; iv) Redução Temática; v) Sala de Aula e vi) Situação limite, sendo esta última 

uma categoria emergente organizada tendo como justificativa o fato de que na maioria dos 

trabalhos analisados este elemento, característico da perspectiva freireana, está ausente.  

 

Principais questões para as Entrevistas 

 

1- Com base em seu estudo que foi publicado no periódico/evento X, que aborda 

questões sobre o desenvolvimento de atividades de formação de professores, 

tendo como referência as ideias de Paulo Freire, explique melhor como são 

realizadas essas atividades de formação. 

 

2- O desenvolvimento de atividades de formação de professores envolvendo as 

ideias de Paulo Freire é uma proposta de sua universidade ou faz parte de um 

projeto seu de pesquisa ou de extensão? 

 

3- De que forma são planejadas e desenvolvidas as atividades de formação 

continuada de professores envolvendo um tema gerador nas universidades ou 

nas escolas? 

 

4-  Como é realizado o processo de Investigação Temática, ele é realizado com a 

equipe ou em conjunto com os professores? 

 

5- Quais são as principais adaptações realizadas no processo de Investigação 

Temática que são desenvolvidas nos processos formativos? 
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1.3.1 A Investigação Temática na Formação inicial e continuada de professores de Ciências 

 

A leitura dos trabalhos permitiu a constatação de que a Investigação Temática é 

desenvolvida tanto na formação inicial quanto na formação continuada de professores de 

Ciências. Entretanto, na primeira categoria ela é discutida e implementada, geralmente, em 

disciplinas dos cursos de licenciatura em Química, Física, Biologia, licenciatura indígena e 

licenciatura do campo, tais como nos ―Estágios Supervisionados‖ e na disciplina de ―Didática‖ 

(SOARES, DINIZ e CARVALHO, 2013; STUANI, FERNANDES e YAMAZAKI,  2015;  

GEHLEN  et al., 2014; ROSO et al., 2015), assim como no contexto do PIBID (FURLAN et al., 

2011; MONTALVÃO NETO e TORRES 2014; DEMARTINI e SILVA 2013). 

Já na segunda categoria, por sua vez, a Investigação Temática, ou parte dela, é, 

geralmente, desenvolvida em cursos que recebem apoio de Secretarias e/ou Diretorias de 

Ensino municipais ou estaduais (AIRES e LAMBACH, 2010; HALMENSCHLAGER, 

STUANI e SOUZA, 2011; PEREIRA e SOARES NETO, 2013), ou ainda a partir da iniciativa 

de grupos de estudo/ pesquisa, que buscam parcerias com as escolas para o desenvolvimento 

de suas atividades (SOUSA et al., 2014; NOVAIS et al., 2015). 

 i) Levantamento Preliminar: 

De acordo com Delizoicov (1982), o Levantamento Preliminar consiste no momento 

em que a equipe de investigadores busca fazer um reconhecimento das condições da 

localidade, por meio de visitas, conversas informais com moradores, observação dos órgãos 

públicos e associações comunitárias.  

A análise dos trabalhos selecionados indica que esta etapa da Investigação tem sido 

desenvolvida de diversas formas no contexto da formação inicial de professores de Ciências. 

Por exemplo, Furlan et al. (2011) discorrem sobre uma experiência de construção e prática 

curricular fundamentada na Investigação Temática via Tema Gerador e na Rede temática 

freireana (SILVA, 2004), no contexto do PIBID. Segundo os autores, o Levantamento 

Preliminar foi feito por meio de: 

 

Realização de caminhada pelo bairro onde os educadores-investigadores registraram 

através de fotografias vários momentos cotidianos e condições básicas de vida que 

lhes pareciam significativos ou contraditórios (FURLAN et al., 2011, p.5). 

 

Também no contexto do PIBID, Marques, Halmenschlager e Wagner (2013), tendo 

por objetivo analisar até que ponto propostas de ensino elaboradas e implementadas por 

licenciandos se aproximam de uma Abordagem Temática, apresentam os resultados de uma 
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pesquisa realizada com catorze bolsistas, em que foram utilizados como fontes de dados os 

Planos de Ensino elaborados por eles e um questionário ao qual responderam. Uma das duplas 

de bolsistas descreve o Levantamento Preliminar realizado com os alunos da seguinte forma: 

 

No primeiro momento foram apresentados slides com fotos (mapa, Rio Grande do 

Sul, foto da cidade de Caçapava, pontos turísticos da cidade) e através dessas fotos 

foram feitos questionamentos, que os alunos descreveram em uma folha. Após, foi 

pedido aos alunos que eles tirassem fotos de aspectos positivos e negativos do seu 

dia a dia (MARQUES; HALMENSCHLAGER e WAGNER, 2013, p.4). 

 

Uma das autoras do trabalho acrescenta, durante a entrevista, que, além dos bolsistas, 

as professoras supervisoras do PIBID também foram responsáveis pelo levantamento: 

 

[...] o levantamento da realidade, eles foram para a sala de aula, aí em conjunto com 

as professoras supervisoras, fizeram este levantamento a partir de diferentes 

perspectivas, alguns fizeram questionários outros vídeo, outros entrevistas, né? (F2). 

 

A fala de F2 indica a importância da participação dos professores da unidade escolar 

na etapa do Levantamento Preliminar, pois, sendo estes membros desta comunidade 

educacional, podem atuar como ―auxiliares no processo de investigação‖, (FREIRE, 1987, 

p.59), ajudando na obtenção de informações relevantes para esta etapa. De acordo com 

Delizoicov (2008, p. 43 – tradução nossa), 

 

Esta dinâmica de busca e compreensão das situações significativas em que vive a 

população da qual o aluno é originário fornece parâmetros para se planejar a 

formação continuada dos professores para que eles empreendam esta tarefa. 

 

Neste sentido, ressalta-se que a participação dos professores supervisores, no contexto 

do PIBID, também pode contribuir com a formação continuada destes, uma vez que, 

geralmente, a universidade leva para a escola, por meio do programa, propostas de atividades 

distintas daquelas que os professores vivenciaram durante a formação inicial (JARDILINO e 

OLIVIERI, 2013), a exemplo da ATF. 

Outra experiência relacionada ao PIBID é relatada por Demartini e Silva (2013), que, 

com o objetivo de identificar temáticas geradoras capazes de tornar o ensino de ciências mais 

significativo, desenvolvem, em uma escola estadual do município de Sorocaba-SP, algumas 

das etapas da Investigação Temática, obtendo um Tema Gerador relacionado com a gravidez 

na adolescência. A etapa do Levantamento Preliminar incluiu, dentre outros, a análise do 
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Plano de Gestão da Escola e o Plano Municipal de Saúde de Sorocaba, como mostra o 

seguinte excerto: 

 

Inicialmente procurou-se fazer uma caracterização da realidade escolar de modo 

que, com a investigação pudesse obter- se uma temática significativa, 

potencialmente capaz de nortear a construção de uma programação curricular via 

abordagem temática. Para tal, fez se uso de análise documental (Plano de Gestão da 

Escola e o Plano Municipal de Saúde – Sorocaba, 2006-2009), entrevistas 

semiestruturadas, observações de campo. (DEMARTINI e SILVA, 2013, p. 4). 

 

No contexto do estágio supervisionado, encontra-se o trabalho de Montalvão Neto e 

Torres (2014), os quais relatam uma experiência de planejamento e execução de aulas 

baseadas na ATF. Os autores afirmam que a partir do desenvolvimento das etapas da 

Investigação Temática e análise das falas significativas da comunidade escolar chegaram a 

um Tema Gerador relacionado com a violência. Neste caso, o Levantamento Preliminar 

envolveu, além dos alunos, professores e funcionários. 

 

Em um primeiro momento foram realizadas entrevistas com 27 alunos e 10 

professores, sendo aplicados questionários distintos a cada um desses grupos, devido 

as suas especificidades, mas ambos possuindo questões centrais (MONTALVÃO 

NETO e TORRES, 2014, p. 126). 

 

Ainda no âmbito da disciplina de estágio, Stuani, Fernandes e Yamazaki (2015) 

relatam experiências em que foram desenvolvidas algumas etapas da Investigação Temática 

na licenciatura de educadores do campo e indígenas, tendo por objetivo apresentar as 

potencialidades da Abordagem Temática no processo de ensino e aprendizagem. De acordo 

com uma das autoras, o levantamento se deu mediante a organização de um roteiro, elaborado 

pelos próprios estudantes:  

 

Não, eles iam em loco. Eles, claro eles fotografaram a realidade da comunidade, 

trouxeram a realidade da comunidade, mas conversaram com as pessoas e, 

principalmente, com os estudantes. Antes disso então, a gente elaborou um roteiro 

de como chegar, porque a gente não sabia o que ia vir, então a gente preparou o que 

a gente chama de pesquisa participante, então a gente preparou um roteiro, cada 

grupo elaborou. ‘ah...vai ser com fotos pra ver o que vem?’ ‘Vai ser uma 

conversa informal?’ E cada grupo elaborou seu roteiro de pesquisa, e, a partir 

desse roteiro que veio, então foi vindo, foi vindo e a gente selecionou aquilo que de 

fato era mais marcante, era mais significativo para se trabalhar (F3 – grifo nosso). 

 

Um roteiro, semelhante ao que F3 descreve, também foi utilizado no contexto do 

projeto ―Interdisciplinaridade Via Tema Gerador‖, desenvolvido no estado de São Paulo na 

década de 1990. De acordo com o Caderno 2 (SÃO PAULO, 1990), a construção de um 
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roteiro de ação se constitui em um dos passos do ―Estudo da realidade‖ e corresponde a um 

planejamento, por meio do qual se define as estratégias, os instrumentos de obtenção de dados 

e a forma de registrá-los. Analisando por este aspecto, o roteiro apresenta-se como um 

facilitador do trabalho dos pesquisadores. No entanto, salienta-se que, esta rota de ação, 

traçada antes da visita à comunidade, pode originar uma visão ―focalista‖ da realidade e 

restringir a apreensão dos problemas em sua totalidade. Nas palavras de Freire (1987), 

 

Assim como não é possível [...] elaborar um programa a ser doado ao povo, também 

não o é elaborar roteiros de pesquisa do universo temático a partir de pontos 

prefixados pelos investigadores que se julgam a si mesmos os sujeitos exclusivos da 

investigação (FREIRE, 1987, p. 57). 

 

No caso da formação continuada, destacam-se os trabalhos de Sousa et al. (2014) e 

Novais et al. (2015), ambos desenvolvidos no contexto de um grupo de estudos. Sousa et al. 

(2014) utilizam as relações teóricas entre as etapas da ATF e a Praxis Curricular via Tema 

Gerador, estabelecidas por Torres (2010), para desenvolver atividades didático-pedagógicas a 

partir do Tema Gerador: “Consumo de Água na comunidade do Banco da Vitória”. Segundo 

as autoras, as aproximações iniciais com a comunidade foram feitas por meio de levantamento 

de informações em blogs, jornais e estudos acadêmicos. 

Novais et al. (2015) realizam o Levantamento Preliminar tanto com os alunos da 

escola selecionada, por meio de questionários, quanto com os moradores da comunidade, por 

meio do levantamento de informações para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico, do município de Iguaí/BA, que também previa a realização desta etapa. 

Embora na obra Pedagogia do Oprimido, Freire (1987) tenha descrito a etapa inicial 

da Investigação Temática como aquela por meio da qual os investigadores buscam a 

apreensão da realidade local, principalmente, por meio de visitas e conversas informais, 

percebe-se, a partir da análise dos trabalhos desenvolvidos durante os processos formativos, 

que os recursos utilizados pelos pesquisadores são bastante diversificados, compreendendo 

tanto fontes secundárias como o Plano de Gestão da Escola, Plano Municipal de Saúde, Plano 

Municipal de Saneamento Básico, blogs e estudos acadêmicos, quanto primárias, por meio de 

entrevistas semiestruturadas, observações de campo, questionários etc. 

Outro aspecto que chama a atenção nos trabalhos, com relação à etapa do 

Levantamento Preliminar, é que, enquanto alguns destes relatam a presença de uma equipe de 

investigadores composta por licenciandos, professores supervisores (PIBID) e/ou estudantes 

(FURLAN et al., 2011; MARQUES, HALMENSCHLAGER e WAGNER, 
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2013;STUANI,FERNANDES E YAMAZAKI, 2015) ou por componentes de grupos de 

estudo em parceria com professores (SOUSA et al., 2014), outros são realizados por um só 

pesquisador (MONTALVÃO NETO e TORRES, 2014). Neste sentido, aqueles trabalhos que 

realizam o levantamento em grupo apresentam maior consonância com a proposta inicial de 

Freire (1987), que prevê a realização do processo de Investigação Temática por uma equipe 

interdisciplinar e membros da comunidade, possibilitando o estabelecimento de relações entre 

distintas visões e interpretações de uma mesma realidade, permitindo alcançar uma ―visão 

mais rica e ampla‖ (SÃO PAULO, 1990). 

ii) Análise das situações e escolha das codificações:  

De posse das informações obtidas durante o Levantamento Preliminar, os 

investigadores as analisam para que, dentre as mesmas, possam ser selecionadas aquelas que 

representam contradições vivenciadas pela comunidade, a fim de que sejam, posteriormente, 

codificadas (FREIRE, 1987). Dos catorze trabalhos selecionados, somente sete explicitam o 

desenvolvimento desta etapa. Marques, Halmenschlager e Wagner (2013), por exemplo, 

relatam que nem todas as duplas de bolsistas do PIBID conseguiram realizar o processo de 

codificação e selecionar temáticas relevantes para os alunos. Sobre o trabalho, a formadora 

entrevistada, ressalta: 

 

Alguns bolsistas, eles conseguiram fazer um processo um pouco mais em sintonia 

com as etapas da abordagem temática mesmo, eles conseguiram voltar para a sala de 

aula, depois de uma análise inicial e fazer o processo de problematização e de 

codificação, outros não conseguiram, tanto é que a gente tenta sempre dizer que foi 

uma aproximação com a Abordagem Temática e não a Abordagem Temática mesmo 

que nem todos eles conseguiram (F2). 

 

A respeito daquelas duplas que conseguiram, as autoras destacam: 

 

Os bolsistas, de posse do material obtido, estabeleceram relações entre os aspectos 

apresentados pelos alunos, identificando os que eram mais significativos para o 

grupo. As fotos selecionadas, que podem ser entendidas como códigos dos aspectos 

mais relevantes, retornaram para a sala de aula e foram problematizadas 

(MARQUES, HALMENSCHLAGER e WAGNER, 2013, p.5). 

 

Furlan et al. (2011) também realizaram, na segunda etapa do processo de Investigação 

Temática, a seleção de fotos e posterior codificação das mesmas:  

 
[...] análise das fotografias e a escolha das imagens que melhor representavam as 

contradições sociais locais para a preparação do material de 

codificação/descodificação (FREIRE, 1987). [...] Foram preparadas três atividades 

de codificação/descodificação (FREIRE, 1987), cada uma delas com imagens 
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diferentes para garantir a diversidade das falas e possibilitar várias interpretações. 

(FURLAN et al., 2011, p.5). 

 

Os trechos destacados acima apontam a utilização daquilo que Freire (1987) 

denominou de ―Codificação simples‖, por meio da qual se utiliza apenas um canal de 

comunicação, que pode ser o visual, o tátil ou auditivo. No caso das fotos, empregadas pelos 

licenciandos como material para a codificação, o canal corresponde ao visual, cuja seleção 

requer prudência, uma vez que sua utilização depende das situações que estão sendo 

codificadas e da experiência de leitura dos estudantes (FREIRE, 1987). 

Os trabalhos de Montalvão Neto e Torres (2014) e Demartini e Silva (2013) utilizaram 

outras formas para analisar as contradições. Por exemplo, Montalvão Neto e Torres (2014) 

descrevem o uso de uma matriz 10x10, que sintetiza as variáveis levantadas no estudo da 

realidade, tais como moradia, transporte, trabalho, segurança, etc, possibilitando o 

levantamento de situações significativas, por meio do cruzamento de dados (BRASIL, 1994), 

para identificar as contradições da comunidade escolar. Enquanto Demartini e Silva (2013), o 

fazem a partir da análise das entrevistas. No entanto, apesar dos autores mencionarem a 

análise das contradições, não descrevem a elaboração das codificações. Segundo Montalvão 

Neto e Torres (2014, p.132 – grifo nosso), 

 

Mesmo diante de muitos avanços nesta forma de conduzir o Ensino de Ciências na 

Educação Fundamental, reconhecemos alguns limites, principalmente nas etapas 

2 e 3 da ATF, a exemplo da não elaboração de codificações representativas da 

situação-limite identificada e sua posterior descodificação e legitimação em 

grupo– o que ficou a nosso cargo.  

 

Como base neste excerto, pode-se afirmar que os próprios autores reconhecem a 

importância da codificação e descodificação para a legitimação do Tema Gerador e assumem 

que a ausência desta etapa no processo de Investigação Temática, configura-se numa 

adaptação da mesma. 

No contexto da formação continuada, Sousa et al. (2014) descrevem a elaboração de 

um painel contendo imagens correspondentes à hipótese de situação-limite: ―Água: 

abastecimento e consumo acrítico”, que foi, posteriormente, apresentado à comunidade. 

Novais et al. (2015), por sua vez, relatam a análise dos questionários respondidos pelos alunos 

como forma de identificar possíveis situações-limites. E, posteriormente, a problematização 

das falas dos alunos e dos moradores foi realizada com as professoras durante o curso de 

formação, de onde emergiram outras situações-limites. 
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Em suma, a análise realizada nesta categoria sinalizou que as imagens, principalmente, 

as fotografias são os materiais mais utilizados pelos pesquisadores na etapa de codificação. 

No entanto, além das imagens, também foram utilizadas falas e respostas de questionários. Ao 

classificar uma codificação como simples ou composta e ao relacioná-la com o canal de 

comunicação, que pode ser visual, auditivo ou tátil, Freire (1987) abre um leque de 

possibilidades para a realização desta etapa da Investigação Temática, sendo que os limites se 

encontram no tipo de situação a ser codificada e no público que participará da descodificação. 

iii)  Diálogos descodificadores: 

Esta é a etapa em que a equipe de investigadores retorna à comunidade para 

estabelecer os diálogos descodificadores nos ―círculos de investigação temática‖ (FREIRE, 

1987). Dos trabalhos analisados sobre a formação inicial, apenas dois explicitam a realização 

desta etapa. Em ambos, a comunidade é a escolar e seus membros são os alunos, que 

juntamente com os bolsistas do PIBID realizam o processo de descodificação.  

 

A escolha do tema foi feita a partir [...] da descodificação em que foi realizada uma 

discussão em sala sobre as fotos [...] cada aluno pode levar cinco fotos sobre sua 

realidade estes puderam explicar as fotos (as quais foram escolhidas previamente 

pelas bolsistas), o porquê tirar aquela foto e não outra e qual a relevância para si e 

para os outros. (MARQUES, HALMENSCHLAGER e WAGNER, 2013, p.5). 

 

O material construído de codificações/descodificação foi analisado pelos educandos 

em sala de aula e a partir das significações obtidas foram selecionadas falas 

(FURLAN et al., 2011, p.5). 

 

Na formação continuada, Sousa et al. (2014) descrevem a realização dos Diálogos 

descodificadores em dois momentos, um com os moradores e outro com os professores. 

 

Diálogos descodificadores – a partir dos quais foi identificada a visão da 

comunidade acerca da hipótese emergida junto aos professores no momento 

anterior. (SOUSA et al., 2014, p.165). 

 

Esse momento apresenta aspectos relacionados à etapa da descodificação na medida 

em que, ao apresentar as falas dos moradores da comunidade local sobre a hipótese 

problemática, os professores puderam identificar diferentes visões de mundo, além 

de expor seus entendimentos sobre os posicionamentos dos moradores, 

complementando com outras questões sociais e culturais envolvidas. (SOUSA et al., 

2014, p.166). 

 

Para Freire (1979), é por meio dos Diálogos descodificadores que educadores e 

educandos se distanciam da situação existencial apresentada, podendo ―refletir juntos, de 

modo crítico, sobre o objeto que os mediatiza‖ (FREIRE, 1979, p.18), chegando assim, ao 

conhecimento crítico. É a partir das etapas de codificação/descodificação que os sujeitos são 
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chamados a refletir e analisar as situações existenciais que os envolvem, de tal maneira que os 

levem ao ―desvelamento da realidade‖. A respeito de um episódio ocorrido em Nova York em 

1967, numa discussão sobre uma fotografia, em um processo de descodificação, Freire (1981) 

descreve a atitude de um homem: 

 

Olhando silenciosamente a foto em seus pormenores – latas de lixo, pouca higiene, 

aspectos típicos de uma área discriminada – disse, de repente: ‗Vivo aqui. Ando 

diariamente nessas ruas. Não posso dizer que jamais tivesse visto isto. Agora, 

porém, percebo que não percebia‘ (FREIRE, 1981, p. 18). 

 

Possibilitar que os indivíduos observem, de forma crítica, aspectos da realidade que 

até então pareciam imperceptíveis, ilustra a importância da codificação/descodificação 

durante a Investigação Temática. No entanto, a partir dos artigos analisados, compreende-se 

que há uma lacuna na realização destas etapas em processos formativos que ocorrem tanto no 

âmbito da licenciatura, como na formação continuada. A não realização das etapas de 

codificação/descodificação parece comprometer o processo de Investigação Temática, já que, 

é por meio delas que os sujeitos envolvidos no processo educativo se distanciam das situações 

existenciais e são convidados a tecer um novo olhar sobre as mesmas, legitimando as 

contradições identificadas pelos investigadores e apontando para o Tema Gerador. 

iv)  Redução Temática: 

Nesta etapa se dá o estudo sistemático e interdisciplinar do material obtido na etapa 

anterior e a seleção dos conteúdos específicos, que possibilitarão a compreensão do tema 

(DELIZOICOV, 1982), assim como o planejamento do ensino. No que tange ao 

desenvolvimento da etapa da Redução Temática, a maioria dos trabalhos analisados a 

descreve como um trabalho coletivo, no qual a elaboração da programação curricular é 

realizada por meio da articulação de conhecimentos da Química, da Física, da Biologia e, em 

alguns casos, da Matemática, como apontam os excertos a seguir:  

 

O processo de seleção de conceitos e conteúdos necessários para compreensão do 

Tema Gerador também foi realizado nesta etapa, em que foram eleitos alguns 

conhecimentos científicos de Física, Química, Biologia e Matemática (SOUSA et 

al., 2014,p.170). 

 

Sobre esta elaboração, F3 destaca: 

 

E, a partir daí então, a gente, junto com eles, foi organizando as programações, a 

programação e, da programação saíram as aulas. Então eles trabalharam Física e 
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Matemática juntos no Ensino Médio e Química e Biologia, e Ciências e Matemática 

no Ensino Fundamental (F3). 

 

A elaboração curricular envolvendo diversas disciplinas corrobora com Freire (1987) 

que, ao descrever o processo de Redução Temática em ―Pedagogia do Oprimido‖, ressalta a 

importância da presença de especialistas de diversas áreas, responsáveis por articular seus 

saberes, para selecionar os conhecimentos historicamente construídos, necessários à 

compreensão do Tema (FREIRE, 1987). Apesar das experiências aqui analisadas terem sido 

desenvolvidas no contexto da formação de professores de Ciências, alguns autores destacaram 

a importância de se abordar aspectos históricos e sociais relacionados ao tema, para que 

houvesse maior compreensão do mesmo:  

 

No caso do estudo da gravidez na adolescência, permite romper com as 

programações que privilegia somente aspectos biológicos, como se os sujeitos 

compartilhassem a mesma condição biológica independentemente do contexto 

histórico cultural que se encontram [...]. Repressão da Sexualidade na Sociedade: 

inter-relações entre religião, modelo socioeconômico e contexto histórico 

(DEMARTINI e SILVA, 2013, p.7). 

 

A inclusão de aspectos históricos e sociais foi sistematizada nos trabalhos, 

principalmente, por meio da Rede Temática, que consiste numa contribuição de Silva (2004) 

para o processo de Investigação Temática. Na Rede encontra-se a visão da comunidade e dos 

educadores, que juntos contribuem para a construção da programação curricular, tendo como 

foco a análise dos problemas locais. 

Os trabalhos de Demartini e Silva (2013), Sousa et al. (2014), Novais et al. (2015) e 

Furlan et al. (2011), descrevem a construção da Rede Temática durante a etapa da Redução 

Temática, conforme é possível observar nos trechos que seguem: 

 

A partir da reflexão realizada na redução temática iniciou-se a construção da rede 

temática que constitui uma representação gráfica das relações entre o pensar da 

comunidade-educando-educadores permite a visualização da temática em sua 

totalidade (SILVA, 2007) (FURLAN et al., 2011, p.6). 

 

Baseados no tema gerador e no contratema, construiu-se a rede temática,visando a 

maior compreensão dos fatores socioculturais e políticos em nível macro, meso e 

microssocial que interagem se relacionando com o fenômeno da Gravidez na 

Adolescência (DEMARTINI e SILVA, 2013,p.6 – grifo nosso). 

 
Nessa fase, também realizou-se a sistematização, por parte do GEATEC/UESC, das 

falas da comunidade local e dos professores, em forma de uma Rede Temática, 

inspirada na proposta de SILVA (2004) (SOUSA et al. 2014, p.167). 
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Além de contemplar conhecimentos específicos a serem incluídos na programação 

curricular, que visa a superação das situações-limites representadas nas falas da comunidade, a 

estrutura da Rede abrange também algumas ações a serem desenvolvidas pelo poder público, tais 

como a coleta de lixo (SOUSA et al., 2014) e Políticas de habitação (FURLAN et al., 2011). 

 No planejamento do ensino, realizado também nesta etapa, os pesquisadores 

geralmente utilizam os Três Momentos Pedagógicos (3MP) (DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2011) como eixos estruturadores da programação, atrelando-os às falas 

significativas, propostas por Silva (2004), como apresentado nos estudos de Sousa et al. 

(2014) e Novais et al. (2015): 

 

Seguindo o IV Momento, proposto por Silva (2004), foram selecionadas falas dos 

moradores locais a partir das quais organizou-se as unidades do planejamento, por 

meio da dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos (SOUSA et al., 2014, p. 170). 

 

[...]foram elaboradas, em parceria com as professoras, as atividades didático-

pedagógicas relacionadas ao tema tendo como referência as falas dos educandos e 

moradores. O planejamento seguiu os Momentos Pedagógicos (NOVAIS et al., 

2015, p.7). 

 

Além dos 3MP, outros elementos utilizados na Redução Temática são os Conceitos 

Unificadores5 que, de acordo com ANGOTTI (1991): 

 

[...] são complementares aos Temas e carregam para o processo de ensino-

aprendizagem a veia epistêmica, na medida em que identificam os aspectos mais 

partilhados (em cada época) pelas comunidades de C&T (Ciência & Tecnologia), 

sem negligenciar os aspectos conflitivos. No campo cognitivo, tais conceitos 

constituem ganchos teóricos que podem articular/organizar conhecimentos 

aparentemente distintos em níveis intra e interdisciplinar (ANGOTTI, 1991, p. 108 – 

grifo do autor). 

 

No entanto, nenhum dos trabalhos analisados menciona a adoção de Conceitos 

Unificadores, sendo que F2 tece o seguinte comentário sobre esta ausência: 

 

[...] outra coisa que não se conseguiu fazer em nenhum dos dois contextos, 

principalmente agora na licenciatura, foi trabalhar com os conceitos unificadores, eu 

não consegui discutir com eles nem quando eu abordei a parte teórica, né, então a 

gente fez o processo de redução temática, mas eles sabiam que existiam, porque foi 

comentado, mas não foi levado em consideração pra estruturar, né, a programação a 

partir do tema (F2).  

 

Como visto, a análise dos trabalhos e a fala de F2 sinalizam uma lacuna na etapa da 

Redução Temática, realizada em processos formativos de professores, relacionada à não 

                                                           
5
 Angotti (1991) propõe quatro conceitos unificadores: transformações, regularidades, energia e escala. 
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inclusão dos Conceitos Unificadores na organização da programação curricular, que pode, 

consequentemente, resultar numa menor articulação entre os conhecimentos científicos, 

selecionados para a compreensão do Tema. 

Em suma, dos catorze trabalhos que abordam a Investigação Temática na formação 

inicial e continuada, cinco descrevem a etapa da Redução Temática, que é uma fase de vital 

importância para a organização do currículo, uma vez que, ignorá-la, pressupõe a utilização 

de conhecimentos previamente estruturados, contradizendo a reconfiguração curricular a 

partir do Tema (DELIZOICOV, 2008, 1991). 

v)  Sala de aula:  

Etapa na qual se desenvolve o Tema Gerador na sala de aula, no contexto da educação 

formal, utilizando, geralmente, a dinâmica dos 3MP (DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2011). Dentre os trabalhos analisados, aqueles que apresentam a etapa da 

Sala de aula, mencionam sua organização por meio da dinâmica dos 3MP, como é o caso de 

Furlan et al. (2011), Demartini e Silva (2013) e Montalvão Neto e Torres (2014): 

 

As práticas desenvolvidas com os alunos, durante as aulas de ciências cedidas pelo 

professor, foram didático-pedagogicamente organizadas de acordo com Delizoicov 

(2008), que propõe a divisão de três momentos para cada ação educativa: 

problematização inicial, aprofundamento teórico e aplicação do conhecimento. 

(FURLAN et al. 2011, p. 8). 

 

De forma a abarcar conteúdos de Ciências, a aula foi planejada de acordo com os 

momentos pedagógicos, tendo por base uma questão geradora da aula 

(MONTALVÃO NETO e TORRES, 2014, p. 128 – grifo do autor). 

 

A adoção dos 3MP como organizadores do trabalho em sala de aula pressupõe a 

presença da dialogicidade e da problematização também nesta etapa da Investigação 

Temática. Seu uso, arbitrário e mecânico, a transforma numa simples metodologia que 

desconsidera a importância das quatro etapas anteriores desenvolvidas para a obtenção, estudo 

e sistematização dos Temas Geradores até chegar à etapa da Sala de aula. Por sua vez, esta 

etapa não foi contemplada por todos os trabalhos investigados, sendo que, em certos casos, as 

atividades didático-pedagógicas desenvolvidas durante a organização curricular não chegaram 

a ser implementadas ou o pesquisador desenvolveu somente uma aula. 

 

A partir da programação curricular proposta, uma aula segundo os três momentos 

pedagógicos enunciados por Delizoicov; Angotti e Pernambuco (2011) foi preparada 

e implementada para uma sala da 8º série/9º ano do ensino fundamental 

(DEMARTINI e SILVA,2013, p.7). 
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A dificuldade para a implementação das aulas, muitas vezes, está relacionada à 

resistência dos professores regentes, que ainda estão ―presos‖ ao currículo estabelecido pela 

escola. As falas de F2 e F3 exemplificam tal dificuldade: 

 

[...] a escola também trouxe algumas demandas, então a gente tentou, e no primeiro 

momento a escola não gostou muito da ideia, digamos assim, achou estranhos os 

temas[...] então, quando a gente foi com esses temas pra escola, socializar com os 

professores, isso gerou uma certa estranheza, eles não aceitaram no primeiro 

momento e eles disseram, ‘não, vocês vão ter que trabalhar em cima da lista de 

conteúdos que nós temos’ (F2 – grifo nosso). 

 

E, uma coisa, um fato que me chamou bastante atenção, que geralmente a 

abordagem temática quando trabalha com professores do Ensino Fundamental há 

muita resistência, né? Muita resistência no sentido de que ‗ah... não dá conta de 

trabalhar os conteúdos mínimos‘,‘não prepara pra o vestibular‘ e um monte de 

outras questões(F3 – grifo nosso). 

 

Na formação inicial também trabalhei ela (Abordagem Temática Freireana) na 

Biologia, só que no curso de Biologia fica mais restrito, porque quando eles vão para 

a escola, aí tem que seguir aquele currículo mínimo que a escola pontua, né? Que a 

professora pontua, é mais complicado (F3 – grifo nosso). 

 

Neste sentido, de acordo com as falas de F2 e F3, pode-se dizer que a visão tradicional 

de educação, comum à maioria dos professores e às escolas, limita a implementação de 

currículos críticos, que valorizem a realidade dos estudantes, como são aqueles baseados na 

ATF. De acordo com Alves e Silva (2015), a raiz do problema se encontra no autoritarismo da 

cultura escolar tradicional, normalmente compartilhada pelos professores, que os impede de 

adotar currículos mais contextualizados e reflexivos. 

vi)  Situação-limite:  

Segundo Freire (1987), as situações-limites são obstáculos que os sujeitos encontram 

em suas vidas pessoal e social, que atrapalham o exercício da liberdade e que precisam ser 

ultrapassados. Estas situações guardam uma relação intrínseca com os Temas Geradores, de 

tal modo que, investigar tais temas implica em investigar também as situações-limites. Para 

Silva (2004), os Temas Geradores são as próprias situações-limites, que se encontram nas 

falas da comunidade quando estas expressam circunstâncias conflituosas. 

No que tange aos estudos analisados, cinco deles explicitam as situações-limites que 

apontaram para o Tema Gerador. Montalvão Neto e Torres (2014), após investigação da 

realidade escolar, identificaram como principal situação-limite, o problema da violência.  

 

Portanto, o objetivo desse trabalho foi levantar os problemas mais significativos na 

perspectiva dos sujeitos investigados e trabalhá-los nas aulas de Ciências junto aos 

alunos, de forma a evidenciaras dificuldades presentes tanto na comunidade escolar, 
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quanto nas comunidades em que os alunos vivem, sendo identificada como principal 

situação-limite (FREIRE, 1987) a questão da violência nas comunidades – apesar 

de serem apontados outros problemas referentes tanto aos aspectos internos como 

externos da unidade escolar. (MONTALVÃO NETO e TORRES, 2014, p.123 – 

grifo nosso).   

 

Já as investigações realizadas por Furlan et al. (2011) e Novais et al. (2015) 

identificaram situações-limites que envolviam a problemática do lixo, estando estas em 

diferentes perspectivas. 

 

A fala ‗O lixo está em todo lugar.’, expressa de maneira representativa a ideia que 

os educandos traziam a respeito da realidade vivenciada. [...]A fala representa uma 

contradição porque em nenhuma das fotografias havia uma quantidade significativa 

de lixo (FURLAN et al. 2011,p.6). 

 

[...] desenvolvimento de uma atividade didático-pedagógica em forma de história em 

quadrinhos, relacionadas às hipóteses de situações-limite, junto aos alunos, a partir 

da qual foi legitimada como situação-limite, o descarte do lixo, uma vez que a 

comunidade busca alternativas para o descarte do lixo. (NOVAIS et al., 2015, p.4). 

 

A superação das situações-limites, por meio do trabalho com os Temas Geradores, se 

configura no maior objetivo da educação problematizadora defendida por Paulo Freire 

(FREIRE, 1987). É por meio da análise das situações significativas de sua realidade que o 

sujeito pode desenvolver um posicionamento crítico, que o leve a reconhecer a totalidade das 

situações em que estão imersos, ao invés de perceber somente suas partes, dicotomizadas. 

Neste sentido, eleger temas que não representem situações-limites, assim como não 

realizar o processo de codificação e descodificação mesmo que se tenha desenvolvido 

algumas etapas da Investigação Temática, leva a uma descaracterização da abordagem de 

temas com base em Freire, visto que estes temas representam o modo que o povo concebe a 

sua própria realidade. Sendo assim, defende-se que, até mesmo as adaptações da proposta 

devem considerar a intrínseca relação existente entre a situação-limite e o Tema Gerador. 

Corrobora com tal constatação, o seguinte excerto: 

 

Em outras palavras, o tema escolhido por algumas duplas de bolsistas não está em 

sintonia com a ideia de Tema Gerador presente na Abordagem Temática na 

perspectiva freireana, na qual a temática deve configurar um problema, uma 

situação-limite (MARQUES, HALMENSCHLAGER e WAGNER, 2013, p.5). 

 

Em síntese, os trabalhos analisados, assim como as entrevistas realizadas com alguns 

pesquisadores, revelaram que o processo de Investigação Temática vem sendo desenvolvido 

com maior frequência no contexto da formação inicial de professores em detrimento da 
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formação continuada, sendo que, dos catorze trabalhos identificados, oito foram realizados 

com ou por licenciandos. No entanto, os formadores entrevistados pontuam algumas 

dificuldades de desenvolver as etapas da Investigação Temática nos cursos de graduação, tais 

como a carga horária das disciplinas, a fragmentação do tempo, a compreensão dos 

licenciandos acerca do processo, dentre outros. Como sinalizam as falas de F1 e F4: 

 

As próprias vezes que trabalhou em didática com essa temática, a gente discutia a 

Investigação Temática, mas como a gente não teria como investigar com os alunos, 

organizar os temas, planejamento, plano de ensino, etc, pra depois trabalhar com 

eles, a gente tentava dar o exemplo de algo mais ou menos pronto, né? A gente fez 

adaptações para cada turma, a gente chegava com esse material mais ou menos 

organizado [...] mas de fato fazer uma Investigação Temática é uma dificuldade, 

uma dificuldade que a gente não conseguiu realizar(F1). 

 

Eu acho pelas condições do estágio, só vou te dar um exemplo: na disciplina que eu 

faço isso, tentando me inspirar em alguma coisa da Investigação Temática, é uma 

disciplina de 15 horas teóricas e 45 de tempo de estágio deles na escola. Então, 

imagina em 15 horas você tentar esquematizar uma coisa que se aproxima da 

Investigação Temática, no trabalho deles na escola [...]o tempo é muito curto, é 

muito fragmentado, não tem uma ideia de continuidade com as outras disciplinas 

(F4). 

 

Em relação às etapas da Investigação Temática que foram desenvolvidas, os próprios 

autores reconhecem que a ausência de algumas delas afeta a autenticidade do processo, 

tornando-se apenas adaptações deste, como é o caso, por exemplo, dos trabalhos de Soares, 

Diniz e Carvalho (2013), Demartini e Silva (2013) e Montalvão Neto e Torres (2014), em que 

as etapas de codificação e descodificação não foram realizadas. 

Além disso, chama-se a atenção nos trabalhos analisados no item 1.3.1, para a 

diversidade de elementos que são utilizados durante a realização da Investigação Temática e 

que não pertencem à proposta inicial descrita por Freire, mas às releituras que o trabalho 

desse autor foi sofrendo ao longo do tempo, por meio da sua transposição para o contexto do 

Ensino de Ciências. Por exemplo, Furlan et al. (2011); Demartini e Silva (2013), Novais et al. 

(2015) e Sousa et al.(2014) fazem uso das falas significativas e da Rede Temática, que são 

elementos propostos por Silva (2004) em sua releitura da Investigação Temática. 

Sendo assim, propõe-se, no Capítulo 3, apresentar um resgate histórico que busca 

explicitar a gênese, a transposição e a disseminação deste processo, a fim de esclarecer a segunda 

questão de pesquisa: ―Como se deu a transposição da Investigação Temática para o contexto da 

Educação em Ciências?‖. Para tanto, utilizar-se-á como aporte teórico algumas categorias 

epistemológicas de Ludwik Fleck, que serão melhor explicitadas no Capítulo 2, a seguir. 
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2 A EPISTEMOLOGIA DE LUDWIK FLECK E AS PESQUISAS EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

 

 

 Neste capítulo, é apresentado o referencial teórico-metodológico adotado pelo presente 

estudo, com ênfase na descrição das principais características da matriz epistemológica de 

Ludwik Fleck. Igualmente, são analisadas algumas pesquisas na área de Educação em 

Ciências, as quais se utilizaram das categorias enunciadas por este epistemólogo. 

 

 

2.1 Vida e obra de Ludwik Fleck 

 

 

 Nascido em Lwów, cidade da Galícia Polonesa (hoje território da Ucrânia), no ano de 

1896, o médico e epistemólogo Ludwik Fleck, morreu aos 64 anos, em Israel. Possuidor de 

um currículo eclético, ele estudou medicina e, ao mesmo tempo, instruiu-se em sociologia, 

filosofia e história da ciência. Enquanto médico, atuou como clínico e desenvolveu diversos 

trabalhos nas áreas da imunologia, bacteriologia e microbiologia, destacando-se em estudos 

de combate ao tifo e na descoberta da leucergia (FLECK, 2010). Fleck teve uma vida 

turbulenta, em razão de viver em um território marcado por diversas invasões, sendo, uma 

delas, a da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Por ser judeu, ele foi feito 

prisioneiro, juntamente com sua esposa e filho, nos campos de concentração nazistas de 

Auschwitz e Buchenwald, mas foi poupado da morte, devido a sua formação e habilidade 

científica (CONDÉ, 2012). 

Os estudos e a produção epistemológica de Fleck foram fortemente influenciados pela 

Escola Polonesa de Filosofia da Medicina, decorrentes, principalmente, de reflexões sobre sua 

prática médica. Embora ele tenha publicado diversos artigos em importantes revistas 

internacionais, apenas sete deles abordavam aspectos epistemológicos da ciência (FLECK, 

2010), sendo que sua produção mais importante nesta área foi o livro ―Entstehung und 

Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache” (―A gênese e o desenvolvimento de um fato 

científico‖), publicado, em alemão, no ano de 1935.  O principal foco da obra está na análise 

da origem e do desenvolvimento do conceito de sífilis ao longo da história. 

Apesar de possuir reconhecida importância nos tempos atuais, a obra de Fleck não 

teve grande repercussão durante a sua vida, principalmente pelo fato de ele ter vivido em um 
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momento conturbado da história da humanidade e, também, por existir um                                                                                                                                                                                                                                                           

preconceito em relação à sua nacionalidade e sua origem judaica, assim como, pelo fato de 

suas ideias contraporem ao cenário epistemológico vigente na época. Todos estes fatores 

teriam causado uma circulação precária dos seus trabalhos (CUTOLO, 2001; N. 

DELIZOICOV, 2002). Entretanto, diversas obras que abordam a história de Fleck (LOWY, 

1994; FLECK, 2010; CONDÉ, 2012), também destacam a importância de Thomas Kuhn na 

disseminação da epistemologia fleckiana.  

Inicialmente, em 1962, um ano após a morte do médico polonês, Kuhn afirmou ter 

sido influenciado pelas ideias contidas no livro de Fleck. Assim, no prefácio de ―Estrutura das 

Revoluções Científicas‖, ele aponta: 

 

O trabalho de Fleck fez-me compreender que essas ideias podiam necessitar de uma 

colocação no âmbito da Sociologia da Comunidade Cientifica. Embora os leitores 

encontrem poucas referências a qualquer desses trabalhos ou conversas, devo a eles mais 

do que me seria possível reconstruir ou avaliar nesse momento (KUHN, 1975, p. 11). 

 

Essa referência a Fleck, Kunh também fez no ano de 1979, quando escreveu o prefácio 

da tradução do único livro do epistemólogo para o inglês. Destaca-se, nesse sentido, que ―A 

gênese e o desenvolvimento de um fato científico‖, de Ludwick Fleck, foi traduzida para o 

inglês em 1979, e, posteriormente, para o italiano em 1983, o espanhol em 1986, o francês em 

2005 e o português em 2010. Do mesmo modo, ocorreu a republicação desse texto em alemão 

no ano de 1978 (LOWY, 1994). 

 

 

2.2 As principais características da epistemologia de Fleck 

 

 

 Voltada para os aspectos sócio-históricos da Ciência, a epistemologia fleckiana propõe 

um modelo interativo para o processo de conhecimento. Essa epistemologia parte da ideia de 

que tal modelo é construído a partir da relação sociocultural entre diferentes grupos de 

cientistas, influenciados pelo momento histórico vigente. Por meio da introdução das noções 

sobre ―Protodeias‖, Fleck (2010) apresenta a dimensão histórica do conhecimento, mostrando 

que as concepções e conceitos do passado, muitas vezes, persistem nas elaborações atuais. 

Assim, entende-se que as protoideias devem ser ―consideradas como predisposições 
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evolutivas de teorias modernas e sua gênese deve ser fundamentada na sociologia do 

pensamento‖ (FLECK, 2010, p. 66).  

 Para Fleck, não há construção de conhecimento numa relação que só admite a 

interação entre o sujeito e o objeto de maneira neutra e individual, sendo necessária a 

intercessão da dimensão histórica e sociocultural que dirige as concepções e explicações 

produzidas dentro de comunidades de pensamento. Essa dimensão é descrita pelo 

epistemólogo como sendo um terceiro elemento, ao qual ele denomina estado do saber 

(FLECK, 2010). Segundo Delizoicov et al. (2002, p.56), 

 

Sua abordagem opõe-se claramente ao modelo empirista-mecanicista, atribuindo ao 

sujeito um papel ativo que introduz ao conhecimento, uma visão de realidade 

socialmente transmitida. Para ele a realidade não existe enquanto abstração do 

sujeito ou reflexo do objeto de forma independente. Argumenta também que a 

relação cognoscitiva não deve ser entendida como uma relação bilateral entre o 

cognoscente e o objeto a conhecer. Um terceiro fator, o ‗estado do conhecimento‘, 

deve compor, de forma fundamental, o tripé da relação cognoscitiva.  

 

Dessa forma, destaca-se que é o ―estado do saber‖ ou ―estado do conhecimento‖ o 

terceiro elemento que vai orientar o corpo de conhecimentos e práticas compartilhados por um 

determinado Coletivo de Pensamento. A figura 2 representa a inclusão do terceiro elemento 

na relação entre o sujeito e o objeto de conhecimento. 

 

Figura 2 – Representação do terceiro elemento na relação entre sujeito e objeto do 

 Conhecimento 

 

Fonte: Adaptado de Fleck, 2010. 

  

 Em outras palavras, na epistemologia fleckiana, a relação entre o sujeito cognoscente e 

o objeto de conhecimento é sempre intermediado pelos aspectos sociais, culturais e históricos 

que influenciam o Estilo de Pensamento compartilhado pelo Coletivo de Pensamento a que o 

sujeito pertence. 

 

Sujeito 

Estado 
do 

saber 

Objeto 
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2.2.1 Estilo de Pensamento e Coletivo de Pensamento 

 

 As categorias Estilo de Pensamento e Coletivo de Pensamento desempenham o papel 

de alicerces da proposição histórico-epistemológica de Ludwik Fleck e apresentam uma 

dependência uma da outra, não apresentando sentido quando separadas. Simplificadamente, 

pode-se dizer que o Coletivo de Pensamento ―designa a unidade social da comunidade de 

cientistas de uma disciplina‖, enquanto o Estilo de Pensamento consiste nos ―pressupostos de 

pensamento sobre os quais o Coletivo constrói seu edifício do saber‖ (FLECK, 2010, p. 16).  

 De acordo com o epistemólogo judeu,  

 

Estilo de pensamento, assim como qualquer estilo, consiste em uma determinada 

atmosfera (Stimmung) e sua realização. Uma atmosfera (Stimmung) tem dois lados 

inseparáveis: ela é a disposição (Bereitschaft) para um sentir seletivo e para um agir 

direcionado correspondente. Ela gera as formas de expressão adequadas: religião, 

ciência, artes, costumes, guerra, etc. de acordo com a predominância de certos 

motivos coletivos e dos meios coletivos investidos. Podemos, portanto, definir o 

estilo de pensamento como percepção direcionada em conjunção com o 

processamento correspondente no plano mental e objetivo. Esse estilo é marcado 

por características comuns dos problemas que interessam a um coletivo de 

pensamento; dos julgamentos, que considera como evidentes e dos métodos, que 

aplica como meios do conhecimento. É acompanhado, eventualmente, por um estilo 

estar acompanhado pelo estilo técnico e literário do sistema do saber. (FLECK, 

2010, p. 149 – grifo do autor). 

  

Em sua explicação sobre o Estilo de Pensamento, Fleck destaca a predisposição para a 

observação orientada como um dos principais elementos desta categoria, pois, a construção e 

a interpretação dos fatos científicos são influenciadas por este perceber seletivo. Entende-se, 

assim, que não é possível analisar um fato científico a partir de uma observação livre de 

presunções, uma vez que sempre existirá a interferência do modo de pensar e agir 

característicos do Estilo de Pensamento. 

 De acordo com Cutolo (2001), N. Delizoicov (2002) e Slongo (2004) existem cerca de 

quarenta elementos que são explicitados por Fleck ao longo de sua obra (FLECK, 2010) e que 

podem ser agregados à categoria Estilo de Pensamento. A partir destes elementos, N. 

Delizoicov (2002), propõe a seguinte compreensão sobre o Estilo de Pensamento: 

 

Um Estilo de Pensamento comporta uma visão de mundo, um sistema fechado de 

crenças, um corpo de conhecimento que, além de elementos teóricos, se caracteriza 

por uma linguagem própria e práticas específicas, é determinado psico-sócio 

historicamente e sua apropriação pelos indivíduos ocorre no processo de formação, 

passando, assim, a direcionar a observação e se constituindo no elemento 

estruturador das conexões entre o sujeito e o objeto. Apesar de se apresentar como 

uma resistência - harmonia das ilusões - para um novo modo de olhar, de pensar e de 

agir, o que poderia sugerir algo estático e permanente, é dotado de um dinamismo na 
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medida em que se instala, se extende (período clássico) e se transforma, tanto por 

motivos relacionados às complicações que apresenta como pela circulação Inter 

coletiva de ideias (N.DELIZOICOV, 2002, p.72). 

 

 Segundo Fleck (2010), a disposição para o observar direcionado é a parte mais 

importante do estilo de pensamento e com base neste princípio ele distingue dois tipos de 

observação: o primeiro, que ele designa como olhar inicial, se refere a um olhar confuso, não 

direcionado, ―sem estilo‖ e caótico; o segundo, guiado pelo estilo de pensamento, exige 

vivências e experiência numa determinada área do conhecimento (FLECK, 2010), ou seja, é 

um olhar formativo que provém da inserção em um determinado Estilo de Pensamento. 

 Como visto anteriormente, para Fleck, o conhecimento só pode ser concebido ―dentro 

de um determinado Estilo de Pensamento, dentro de um determinado Coletivo de 

Pensamento” (FLECK, 2010, p. 82), ou seja, um Estilo de Pensamento, só tem validade se 

for compartilhado por um Coletivo de Pensamento, o processo de conhecimento provém de 

uma atividade social, ultrapassando o limite individual. Neste sentido, pode-se caracterizar o 

Coletivo de Pensamento como uma comunidade de indivíduos que compartilham práticas, 

concepções, tradições e normas. Porém, segundo Fleck (2010), este conceito é um conceito 

funcional e não substancial, não sendo um Coletivo de Pensamento um grupo fixo ou uma 

classe social, podendo ser considerados momentâneos ou estáveis, sendo que estes últimos 

―formam-se em torno de grupos socialmente organizados‖ (FLECK, 2010, p.154). 

 O objeto do conhecimento é percebido pelo Coletivo de Pensamento de uma maneira 

particular, que é determinada pelo estilo de pensamento que o orienta. Segundo Fleck, há um: 

 

[...] fechamento de cada coletivo de pensamento como mundo particular de 

pensamento em termos de conteúdo: para qualquer atividade profissional, área 

artística, comunidade religiosa e área do saber existe um tempo de aprendizagem 

durante o qual acontece uma sugestão puramente autoritária de ideias, que não pode 

ser substituída por uma estrutura ‗universalmente racional‘. O melhor sistema 

possível de uma ciência, sua construção última de princípios, o único parâmetro 

legítimo para o especialista, é completamente incompreensível para o novato 

(FLECK, 2010, p. 155). 

  

Por se tratar de uma estrutura relativamente fechada e compartilhar de uma linguagem 

estilizada, códigos fechados e termos técnicos próprios, a iniciação de novatos nos Coletivos 

de Pensamento pressupõe que estes sejam instruídos a olhar o mundo, elaborar problemas e 

buscar respostas em sintonia com o estilo de pensamento compartilhado pelo Coletivo. Essa 

atitude do Coletivo de Pensamento que, segundo Fleck, é algo necessário durante o processo 

de formação, é interpretada por ele como sendo uma Coerção de Pensamento, que ocorre 

durante a iniciação dos novatos, tendo por objetivo sua inserção em um Estilo de Pensamento. 
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Para Fleck (2010), é através da coerção que um especialista se transforma em uma pessoa 

modelada, que não pode escapar das conexões da tradição e do Coletivo. 

 

2.2.2 Os Círculos Esotérico e Exotérico e a Circulação Intra e Intercoletiva de ideias 

 

 No entender de Fleck (2010), diferentes Coletivos de Pensamento possuem 

similaridades no que diz respeito às suas características estruturais. Ele esquematiza essa 

estrutura a partir de círculos, aos quais designa como Esotérico e Exotérico. Para ele, 

 

[...] em torno de qualquer formação do pensamento [...] forma-se um pequeno círculo 

esotérico e um círculo exotérico maior de participantes do coletivo de pensamento. 

Um coletivo de pensamento consiste em muitos desses círculos que se sobrepõem, e 

um indivíduo participa de vários círculos exotéricos e a poucos círculos esotéricos. 

Existe uma hierarquia gradual de iniciação e muitos fios que ligam tanto cada um dos 

níveis, quanto os diversos círculos. (FLECK, 2010, p.157). 

 

 

Figura 3 – Estrutura do Coletivo de Pensamento 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

  

Ao Círculo Esotérico estão atrelados os especialistas, que mantém uma relação 

imediata com a formação do pensamento, demonstrando um domínio intelectual sobre o 

campo do saber e se relacionando diretamente com o fato científico. São os participantes do 

Círculo Esotérico os principais portadores do Estilo de Pensamento (SLONGO, 2004; 

LORENZETTI, 2008).  

Por sua vez, ao contrário do Círculo Esotérico, o Círculo Exotérico, que é formado 

por indivíduos leigos e leigos formados, só mantém contato com o fato científico, com a 

formação do pensamento, por intermédio do círculo de especialistas, ou seja, é a partir desta 

conexão que os leigos se apropriam dos conhecimentos e práticas característicos do Estilo de 

Pensamento. De acordo com Delizoicov (2004), um Círculo Exotérico também pode ser 

formado por especialistas, desde que o Círculo, que é considerado Esotérico em relação a ele, 

seja formado por especialistas de outra área do conhecimento.  

Círculo 
esotérico 

Círculo 
exotérico 
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 Segundo Fleck (2010), enquanto o Círculo Exotérico depende dos especialistas para 

estabelecer uma relação com a formação do pensamento, o Círculo Esotérico depende do 

Círculo Exotérico para legitimar os conhecimentos produzidos. Neste sentido, a comunicação 

entre os dois Círculos se dá por meio da disseminação do saber Esotérico, principalmente, 

durante o processo de divulgação científica. É por meio da divulgação que o saber científico é 

popularizado e simplificado, ficando ao alcance dos leigos e/ou leigos formados.  

 A divulgação científica é, para Fleck (2010), uma forma importante de se disseminar o 

conhecimento, por isso, ele dedica uma parte de ―Gênese e desenvolvimento de um fato 

científico‖ à análise sobre o papel dos manuais, revistas e livros didáticos como elementos 

que possibilitam a Circulação Intercoletiva de ideias. Para ele, o conhecimento especializado 

(esotérico) gera o conhecimento popular (exotérico), por meio da comunicação feita a partir 

de revistas e manuais. 

 Em sua obra, Fleck destaca duas formas de comunicação de um Coletivo: a Circulação 

Intracoletiva de ideias ou de pensamento – que ocorre entre membros de um mesmo Coletivo 

de Pensamento, sendo responsável pela formação dos novos especialistas, que farão parte do 

Círculo Esotérico a partir da apropriação dos conhecimentos e práticas característicos do 

Estilo de Pensamento compartilhado – e a Circulação Intercoletiva de ideias ou de 

pensamento. Esta ocorre entre diferentes Coletivos de Pensamento, sendo assim responsável 

pela modificação do Estilo de Pensamento. Conforme Fleck (2010, p. 161), 

 
Do mesmo modo que a atmosfera comum dentro do coletivo de pensamento leva a 

um fortalecimento dos valores de pensamento, a mudança de atmosfera durante a 

migração intercoletiva provoca uma mudança desses valores em toda sua escala de 

possibilidades: da pequena mudança matizada, passando pela mudança completa do 

sentido até a aniquilação de qualquer sentido. (FLECK, 2010, p.161). 

 

 Para o epistemólogo, o tráfego intercoletivo de pensamento possibilita novas descobertas e 

novos fatos, pois, a partir deste, o Estilo de Pensamento é reinterpretado e traduzido, surgindo 

assim uma nova linguagem de pensamento. A possibilidade de recriação ou transformação do 

Estilo de Pensamento é, para Fleck, a consequência mais importante da Circulação Intercoletiva 

de ideias. No entanto, ele ressalta que este tráfego só é possível quando os Coletivos de 

Pensamento compartilham Estilos de Pensamento semelhantes, porque, quanto maior a diferença 

entre dois estilos, menor a possibilidade de entendimento entre eles. 

 Como visto, a circulação de ideias, principalmente, a Intercoletiva, tem fundamental 

importância no processo de produção do conhecimento. Por sua vez, segundo Fleck, esta 
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compreende a dinâmica de Instauração, Extensão e Transformação de um Estilo de 

Pensamento. 

 

2.2.3 Instauração, Extensão e Transformação de um Estilo de Pensamento 

 

 A visão de Fleck sobre a constituição do conhecimento inclui aspectos sociais e culturais 

da ciência. Ao longo de ―A gênese e o desenvolvimento de um fato científico‖, ele discute, 

historiograficamente, a alternância das ideias científicas e identifica três diferentes fases que 

estruturam um Estilo de Pensamento. Estas fases foram assim designadas pelo médico-

epistemólogo: Instauração, Extensão e Transformação do Estilo de Pensamento. 

 Para Fleck (2010), uma teoria científica passa por uma etapa clássica, na qual todas as 

ideias e fatos são condizentes com o Estilo de Pensamento em vigor. E por uma etapa de 

―complicações‖, em que os fenômenos não se adaptam com êxito à teoria vigente. Na fase 

clássica de uma teoria, ocorre o que Fleck denomina de ―harmonia das ilusões‖ ou ―harmonia 

dos enganos‖, em que todos os fatos estão de acordo com o Estilo de Pensamento, que se 

encontra totalmente instaurado. Já na fase das ―complicações‖, as exceções se manifestam e a 

busca de solução para elas podem contribuir para que haja mudanças ou até mesmo a 

Instauração de um novo Estilo de Pensamento (FLECK, 2010). 

 Estando o Estilo de Pensamento devidamente instaurado, inicia-se a Extensão, fase em 

que o Coletivo empenha-se para desenvolver o Estilo vigente, acrescentando mais problemas 

a serem investigados e mantendo a coerção do pensamento para fazer prevalecer o Estilo 

dominante. Segundo Fleck (2010), durante esta fase, a harmonia interior do Estilo de 

Pensamento é mantida pelo fato do sujeito do conhecimento ser modificado através do ato de 

conhecer, adaptando-se, harmoniosamente, ao objeto do conhecimento. 

 De acordo com N. Delizoicov (2002), a Circulação Intercoletiva de ideias pode 

assumir dois distintos papéis na fase de Extensão do Estilo de Pensamento: ela tanto pode 

contribuir para que o Estilo de Pensamento se amplie, como pode ―permitir a flexibilização da 

coerção de pensamento, no interior do Coletivo, através da introdução de outros 

conhecimentos e práticas‖ (N. DELIZOICOV, 2002, p.118). 

 Por outro lado, a própria Circulação Intercoletiva de ideias associada a uma fase de 

Complicações pode ser responsável pela Transformação do Estilo de Pensamento. Segundo 

Muenchen (2010, p. 88 – grifo nosso) ―a tomada de consciência, pelo Coletivo, das 

Complicações, é essencial para a Transformação do Estilo de Pensamento, mediada pela 

Circulação Inter e Intracoletiva‖. A partir do surgimento das Complicações, o Estilo de 
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Pensamento passa por um processo de Transformação, dando lugar a um novo Estilo, 

reiniciando o processo de Instauração, Extensão e Transformação. 

 

 

2.3 A epistemologia de Fleck e as pesquisas em Educação em Ciências no Brasil 

 

 

As categorias que balizam a epistemologia fleckiana, tais como Estilo de Pensamento, 

Coletivo de Pensamento, Circulação Intercoletiva e Intracoletiva de Ideias, Instauração, 

Extensão, Complicação e Transformação do Estilo de Pensamento, vêm sendo empregadas 

de modo crescente no Brasil e de forma significativa pelas pesquisas em Educação em 

Ciências (LORENZETTI et al., 2013). Dentre esses estudos, o precursor foi o de N. 

Delizoicov (1995), que analisou a interação entre o professor e os conteúdos referentes a 

programas de saúde do livro didático de Ciências Naturais do Ensino Fundamental. A autora 

verificou a existência de diferentes Estilos de Pensamento compartilhados pelos docentes, aos 

quais classificou como transformadores, não transformadores e em transição. 

Também Lima (1999) voltou seu olhar para o Coletivo de Pensamento de professores 

de Ciências. Com o intuito de investigar o Estilo de Pensamento que se fazia presente na 

formação inicial de professores de Ciências do Ensino Fundamental, analisou diversos 

documentos do departamento de Ciências e Matemática da Universidade Federal de Santa 

catarina – UFSC, além de entrevistar professores de Ciências. Os resultados da pesquisa 

levaram a autora a concluir que os professores de Ciências estavam passando por um processo 

de modificação do Estilo de Pensamento, decorrente das mudanças ocorridas na organização 

do próprio curso de formação inicial. 

 N. Delizoicov (2002), em sua tese de doutorado, empregou as categorias fleckianas de 

Circulação Inter e Intracoletiva de ideias, Instauração, Extensão e Transformação dos 

Estilos de Pensamentos para analisar historicamente o desenvolvimento do conceito de 

circulação sanguínea. Investigou, também, o ensino da circulação do sangue através das 

práticas docentes e do conteúdo exposto nos livros didáticos. Com base em seus resultados, a 

autora defende a adoção de práticas docentes diferenciadas e a inserção da história e da 

filosofia da ciência em cursos de formação de professores. 

 Leite (2004), após constatar que os livros de genética utilizados no curso de Ciências 

Biológicas da UFSC colaboram com a manutenção da concepção empirista-indutivista da 
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Ciência, não fazendo referência ao contexto social, político e econômico do desenvolvimento 

científico, propõe uma análise histórico-epistemológica do caso Mendel. Esta teve o intuito de 

―contrapor e superar a visão empirista predominante nos livros e na educação científica em 

geral‖ (LEITE, 2004). As categorias fleckianas utilizadas foram: Estilo de Pensamento, 

Coletivo de Pensamento e Circulação Intercoletiva de Ideias. Após a análise, a autora 

enfatiza a importância de se discutir as concepções da natureza da Ciência e de se estudar 

temas da Filosofia e da História da Ciência nos cursos de formação inicial e continuada de 

professores de Ciências. 

 Slongo (2004) analisou a produção acadêmica em ensino de biologia desenvolvida em 

programas nacionais de pós-graduação, no período compreendido entre 1972 a 2000. Por 

meio da epistemologia de Fleck, identificou e caracterizou a produção acadêmica da área, 

além de analisar os processos de Instauração, Extensão e Transformação deste campo de 

investigação no Brasil. Após análise, a autora dividiu a produção acadêmica da área ensino de 

biologia em três períodos: 1970-1980 – Instauração do ensino de biologia, enquanto campo 

de Investigação; 1980-1990 – fase de complicações, em que ocorreram transformação de 

conhecimentos e práticas; 1990-2000 – período em que houve uma ampliação, 

aprofundamento e consolidação desta área de conhecimento. 

 O estudo de Scheid (2006), também na área de ensino de biologia, partindo do 

pressuposto que as concepções de ciência que o professor possui influenciam na sua maneira 

de ensinar e com o objetivo de investigar a contribuição do uso da História da biologia num 

curso de formação inicial de professores de Ciências Biológicas. Nesse sentido, Scheid utiliza 

as categorias de Fleck para: 

 

i) investigar os aspectos epistemológicos presentes na construção de um fato 

científico importante para a Ciência contemporânea, no caso a proposição de uma 

estrutura para o DNA; ii) investigar as concepções sobre a natureza da Ciência em 

estudantes de um curso de Ciências Biológicas; iii) verificar o conhecimento que os 

estudantes possuem da história da Biologia Molecular, bem como a importância que 

atribuem às biotecnologias, originadas a partir do desenvolvimento dessa área, e às 

implicações éticas do uso das nova biotecnologias (SCHEID, 2006, p.10). 

  

Segundo a autora, os resultados mostram uma ―concepção absolutista, indutivista-

empirista e ateórica‖ (SCHEID, 2006, p.131), por parte dos licenciandos investigados, na qual 

a ciência é vista como socialmente neutra, descontextualizada e elitista. Buscando a 

construção de um novo olhar sobre a Ciência, Scheid (2006) propõe o aperfeiçoamento da 

formação inicial de professores de Ciências Biológicas, a partir da abordagem de aspectos da 
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História e Filosofia da Ciência como meio para a construção de uma visão mais ampla da 

natureza da ciência. 

 Lambach (2007), por sua vez, utilizou a epistemologia fleckiana para identificar os 

Coletivos de Pensamento nos quais os professores de Química que trabalhavam na Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) da rede pública do estado do Paraná estavam organizados, tendo 

como base os elementos (ideias, práticas, procedimentos, tradições, normas, formas de 

entender os problemas, etc) que caracterizavam o Estilo de Pensamento de tais docentes. O 

autor apresentou hipóteses sobre a circulação de ideias ocorridas dentro dos Coletivos de 

Pensamento identificados, assim como, entre Coletivos distintos, além de discutir 

possibilidades para os processos de formação continuada dos professores de Química, visando 

uma prática docente crítica e libertadora. 

 Lorenzetti (2008) analisou a produção acadêmica sobre Educação Ambiental, no 

período de 1981 a 2003, em uma pesquisa caracterizada como estado da arte. Seu extenso 

levantamento foi realizado em programas de pós-graduações brasileiros e reuniu 812 

trabalhos, dos quais 77, ―que tiveram como foco de investigação concepções e atuações de 

professores que desenvolvem práticas de EA no cotidiano escolar‖ (LORENZETTI, 2008), 

constituíram o corpus de uma análise histórico-epistemológica baseada nos pressupostos de 

Fleck (2010). Em sua análise, o autor identifica grupos de professores e pesquisadores com 

diferentes concepções e práticas sobre Educação Ambiental (EA) e aponta para a existência 

de dois Estilos de Pensamento, designados por ele como ―Ecológico‖ e ―Crítico-

transformador‖ e de um terceiro, que estaria em transição entre estes dois Estilos. 

 Com o objetivo de investigar as práticas pedagógicas de professores de Ciências da 

região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que fazem uso dos 3MP, Muenchen (2010) 

utiliza as categorias de Fleck, com o objetivo de entender as origens, os pressupostos teóricos 

e as diversas formas de utilização dos 3MP pelos professores daquela região. Para tanto, a 

autora investiga dados de práticas em dissertações, teses, livros e artigos produzidos pelos 

pesquisadores que idealizaram essa dinâmica didático-pedagógica (MUENCHEN, 2010; 

MUENCHEN e DELIZOICOV, 2012), além de realizar entrevistas com formadores e 

professores da Educação Básica que orientam suas ações por meio dos 3MP. Sobre a origem 

dos 3MP, Muenchen (2010) ressalta a importância de três projetos curriculares desenvolvidos 

a partir da concepção freireana de educação para o contexto formal. Quanto ao processo de 

disseminação, ela destaca a importância dos livros: Metodologia do Ensino de Ciências e 

Física, que desempenharam importante papel na divulgação dos 3MP tanto para os 

formadores como para os professores.  
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 Lambach (2013), em sua tese de doutorado, baseia-se na epistemologia de Fleck para 

analisar a organização, disseminação e transformação do conhecimento, tendo como foco a 

química do século XVIII. Mais especificamente, foi pesquisada a estruturação do conceito de 

substância química ao longo desse período.  As categorias utilizadas por ele foram: Estilo de 

Pensamento, Coletivos de Pensamento, Circulação Inter e Intracoletiva de Ideias e 

Complicações no Estilo de Pensamento. O autor também utilizou tais categorias para analisar 

a fase empírica de sua pesquisa, que consistiu na organização e oferta de um Curso de 

extensão para professores de Química da EJA, tendo como aporte o referencial freireano e as 

pesquisas de Silva (2004) sobre a construção de currículos críticos. Como resultado, o autor 

aponta avanços e limites da formação permanente de professores de Química da EJA 

estruturada a partir da concepção dialógico-problematizadora de Paulo Freire. 

 

 

2.4 Aproximações entre Freire e Fleck no contexto do Ensino de Ciências 

 

 

Muenchen (2010) e Lambach (2013) são exemplos de estudos que utilizam categorias 

analíticas de Fleck como aporte teórico-metodológico no contexto de discussões relacionadas 

ao referencial freireano no ensino de Ciências: Muenchen (2010), ao analisar a extensão e 

disseminação dos 3MP, os quais consistem em uma dinâmica para desenvolver e implementar 

atividades didático-pedagógicas no contexto de um Tema Gerador; e Lambach (2013), no 

âmbito de um curso de formação permanente, quando propõe relações teóricas entre a 

Problematização freireana e as Complicações fleckianas como forma de promover uma 

mudança no Estilo de Pensamento de professores de Química da EJA.  

Especificamente, Lambach (2013) defende a promoção de Complicações no Estilo de 

Pensamento dos professores de Química da EJA, por meio da Problematização freireana, 

como propulsora de mudanças em suas concepções pedagógicas. Para ele, a Problematização 

promove uma Circulação Intercoletiva de ideias, por meio da qual os professores podem 

assumir uma posição reflexiva acerca de suas práticas pedagógicas, construindo uma 

consciência mais crítica em relação às mesmas. 

Muenchen (2010) utiliza a epistemologia fleckiana para caracterizar os 3MP como um 

dos conhecimentos e práticas do Coletivo de pesquisadores do Ensino de Ciências, que utiliza 

a concepção freireana de educação como principal referencial. Para tanto, a autora relaciona a 
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categoria Círculo Esotérico com o grupo de pesquisadores, cujos trabalhos culminaram na 

proposição e aprimoramento dos 3MP, assim como identifica a Circulação Intracoletiva de 

ideias que contribuiu para o estabelecimento de tal dinâmica. 

Outro estudo que faz aproximações entre Freire e Fleck é o de Delizoicov e N. Delizoicov  

(2014), que buscam estabelecer relações entre as categorias Complicação, de Fleck, e Tema 

Gerador, de Freire. Segundo os autores, tanto as Complicações quanto os Temas Geradores 

demandam a ―consciência da existência de problemas ainda não enfrentados e para os quais 

soluções coletivas precisam ser buscadas‖ (DELIZOICOV e N. DELIZOICOV, 2014, p.108). 

 Além desta relação que os autores fazem entre Freire e Fleck, chama-se a atenção para a 

possibilidade de caracterizar a Investigação Temática (FREIRE, 1987) – processo de obtenção de 

um Tema Gerador – como um dos elementos que constituemo Estilo de 

Pensamentocompartilhado pelo grupo de pesquisadores do Ensino de Ciências que adota a 

concepção de Paulo Freire em suas atividades (PIERSON, 1997).Uma vez que, de acordo com 

Fleck (2010), o Estilo de Pensamento pode ser caracterizado como um conjunto de 

conhecimentos e práticas compartilhados por membros da comunidade de pesquisa que constitui 

o Coletivo de Pensamento (FLECK, 2010), ou seja, os conhecimentos e práticas são os elementos 

do Estilo de Pensamento que são compartilhados entre os pares.  

 Entretanto, apesar de apontar tal relação, ressalta-se que a mesma necessita ser melhor 

investigada, não sendo objeto desta dissertação, que deteve-se em explicitar de forma mais 

sistemática o processo de Investigação Temática, bem como a sua utilização no contexto do 

Ensino de Ciências. Para tanto, considera-se, de acordo com Muenchen (2010. p.103), ―em 

termos fleckianos, é essencial caracterizar conhecimentos e práticas compartilhados, 

considerando tanto o contexto da sua produção e proposição quanto o da sua disseminação‖. 

Portanto, apresenta-se, no Capítulo 3, um resgate histórico da Investigação Temática, 

contemplando o seu processo de Instauração e Extensão (disseminação) (FLECK, 2010), na 

área de Educação em Ciências tomando como referência o indicativo de Muenchen (2010) de 

que a perspectiva freireana de educação é compartilhada por um grupo de pesquisadores, que 

constituem um Coletivo de Pensamento no Ensino de Ciências. 
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3 O RESGATE HISTÓRICO DA INVESTIGAÇÃO TEMÁTICA: INSTAURAÇÃO E 

EXTENSÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

 

 Para compreender como a Investigação Temática vem sendo utilizada no ensino de 

Ciências, principalmente, no contexto de formação de professores, entende-se que é 

necessário realizar um resgate histórico que explicite a gênese de tal processo e sua 

incorporação a esta área do conhecimento. Sendo assim, apresentam-se, neste capítulo, alguns 

aspectos da perspectiva freireana, bem como as origens, a transposição e a disseminação da 

Investigação Temática no Ensino de Ciências.  

 

 

3.1 A concepção de educação de Paulo Freire 

 

 

 Educador brasileiro com atuação e reconhecimento internacionais, Paulo Freire (1921-

1997) teve suas obras traduzidas para diversas línguas em dezenas de países. Seu pensamento 

e ―teoria‖ (GADOTTI, 1996) têm origem na educação informal, mais especificamente, em 

campanhas de alfabetização de jovens e adultos no Nordeste do Brasil. 

 Responsável pela inserção da Educação Popular na história das ideias pedagógicas, 

Freire centrou suas análises na relação entre a educação e a vida, discordando das pedagogias 

tecnicistas do seu tempo. Sua pedagogia libertadora prioriza uma educação crítica e 

criticizadora (FREIRE, 1967), que se opõe à ―Educação Bancária‖, na qual o professor detém 

o saber e os educandos são meros expectadores, sendo papel do primeiro transmitir o 

conhecimento. Nessa perspectiva, os educandos agem passivamente e se veem 

impossibilitados de transformar a realidade.  

Contrária a esta visão tradicional, a concepção freireana de educação é baseada na 

dialogicidade e na problematização. É através do diálogo problematizador que, segundo 

Freire, pode-se construir uma educação progressista, de modo que a interação entre diferentes 

práticas culturais possam ser compreendidas pelo educador e pelo educando. Para ele, 

 

A educação autêntica, repitamos, não se faz de ‗A‘ para ‗B‘ ou de ‗A‘ sobre ‗B‘, 

mas de ‗A‘ com ‗B‘, mediatizados pelo mundo. Mundo que impressiona e desafia a 

um e a outro, originando visões ou pontos de vista sobre ele. Visões impregnadas de 

anseios, de dúvidas, de esperanças ou de desesperanças que implicitam temas 
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significativos, à base dos quais se constituirá o conteúdo programático da educação 

(FREIRE, 1987, p.84). 

 

O diálogo tem importância inquestionável para a educação libertadora e, na visão de 

Freire (1987), ele se inicia antes mesmo do processo educativo, na busca daquilo que vai ser 

ensinado, ou seja, na busca do conteúdo programático que, ―não é uma doação, mas uma 

devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo dos elementos que entregou de 

forma desestruturada‖ (FREIRE, 1987, p. 83). Neste sentido, Freire (1987) considera que o 

conteúdo, quando organizado sem levar em consideração a visão de mundo dos educandos, 

pode se constituir uma espécie de ―invasão cultural‖. 

Para que não exista tal ―invasão‖, o conteúdo programático necessita ser obtido a partir de 

um processo denominado Investigação Temática, por meio do qual se pesquisa o universo 

temático dos educandos. Esse processo se dá a fim de identificar possíveis situações-limites, que 

sejam representativas de contradições sociais vividas por eles e pelas suas comunidades.  

 

3.1.1 As situações-limites 

 

Paulo Freire (1987), na obra ―Pedagogia do Oprimido‖, define situações-limites, como 

sendo obstáculos que homens e mulheres encontram em suas vidas pessoal e social, os quais 

atrapalham o exercício da liberdade e precisam ser ultrapassados. Diante destes obstáculos, os 

sujeitos podem ter variadas percepções, que vão desde a impossibilidade ou negação da sua 

superação até o enfrentamento ou empenho em transpô-los. Para o autor, situações-limites 

consistem em circunstâncias que se apresentam como determinantes históricas, opressivas, diante 

das quais, os oprimidos não têm outra alternativa, a não ser adaptar-se (FREIRE, 1987). 

Não são as situações-limites em si, no entanto, as causadoras de uma falta de 

esperança, mas a maneira como elas são notadas num dado momento histórico. Nesse caso, a 

concepção de que elas são insuperáveis é que deixa os homens desesperançados.  Contudo, 

quando estes as percebem, tornam-se cada vez mais críticos e podem dirigir suas ações no 

sentido de transformá-las. Em outras palavras, as situações-limites podem ser compreendidas 

como situações reais e significativas que expressam contradições de uma comunidade, as 

quais podem ser superadas por meio de processos de conscientização.  

Para Freire (1987), os homens se diferenciam dos animais por serem capazes de ter 

consciência do mundo, de suas ações e de si mesmo. Na obra supracitada, ele utiliza conceitos de 

Goldman, para distinguir dois diferentes níveis de consciência: a ―consciência real efetiva‖, que 

pode ser entendida como uma consciência limitada da realidade, sob a qual a visão dos sujeitos 
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(homens e mulheres) não consegue ir além das situações-limites; e a ―consciência máxima 

possível‖, que corresponde a uma consciência mais crítica da realidade, por meio da qual o sujeito 

percebe o mundo a sua volta e as situações por ele vividas de maneira mais crítica, visualizando  

as inter-relações existentes entre os diversos fatores que a compõem.  

Neste sentido, na perspectiva freireana, a construção do conhecimento, com vistas à 

transformação, se dá por meio da superação da ―consciência real efetiva‖ pela ―consciência 

máxima possível‖, uma vez que, ao nível da consciência real efetiva, os homens não 

conseguem ultrapassar as situações-limites. Isto é, não conseguem perceber o que Freire 

chama de inédito viável (FREIRE, 1987), que pode ser entendido como uma solução inédita, 

cujo vislumbre ainda não ocorreu por parte do sujeito ou da comunidade:  

 

O inédito viável é na realidade uma coisa inédita, ainda não conhecida e vivida, mas 

sonhada e quando se torna um percebido destacado pelos que pensam utopicamente, 

esses sabem, então, que o problema não é mais um sonho, que ele pode se tornar 

realidade. Assim, quando os seres humanos conscientes querem, refletem e agem 

para derrubar as situações-limites que os e as deixaram a si e a, quase todos e todas 

limitados a ser menos, o inédito viável não é mais ele mesmo, mas a concretização 

dele no que ele tinha antes de inviável. (FREIRE, 1992, p. 206-207). 

 

Em outras palavras, quando os sujeitos se percebem imersos nas situações-limites, que 

os impedem de prosseguir em direção ao ―ser mais‖, se tornam cada vez mais críticos e 

dirigem a sua ação em busca da realização do inédito viável. Nesta perspectiva, em que a 

educação é tida como um meio pelo qual indivíduos imersos em situações de ―opressão‖ 

podem atingir diferentes níveis de consciência de sua realidade em busca da superação destas 

situações, a organização do processo educativo parte da procura por contradições, vividas 

pelos educandos ou pela comunidade, que se traduzirão em Temas Geradores. Nesse sentido, 

as situações-limites deverão estar contidas nos temas que organizarão os conteúdos 

programáticos. Segundo Freire (1987, p. 93), ―os temas se encontram, em última análise, de 

um lado, envolvidos, de outro, envolvendo as ‗situações-limites’‖. 

As ideias de Freire, que dizem respeito aos Temas Geradores e às situações-limites, foram 

publicadas pela primeira vez no livro Pedagogia do Oprimido no ano de 1968 e estão 

relacionados ao processo de pós-alfabetização, desenvolvido pelo educador, principalmente, 

durante as campanhas de educação de adultos ocorridas no Chile (DELIZOICOV e N. 

DELIZOICOV, 2014). No entanto, em Educação como prática da liberdade, publicado em 

1964, Paulo Freire já fazia referência a situações concretas, reais e existenciais, que deveriam 

estar presentes no processo de alfabetização realizado a partir das Palavras Geradoras. 
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Igualmente, já expressava a pretensão de trabalhar as etapas da pós-alfabetização a partir da 

investigação de temas do ―homem brasileiro‖, conforme é possível observar no trecho que segue: 

 

[...] E íamos fazer o que chamávamos de levantamento da temática do homem 

brasileiro. Estes temas, submetidos à análise de especialistas, seriam ‗reduzidos‘ a 

unidades de aprendizado, à maneira como fizéramos com o conceito de cultura e 

com as situações em torno das palavras geradoras. (FREIRE, 1967, p.120). 

 

Sendo assim, no próximo item, são apresentadas possíveis relações existentes entre os 

processos de obtenção das Palavras Geradoras e dos Temas Geradores, concebidos por 

Freire no contexto da educação informal. 

 

3.1.2 A gênese da Investigação Temática na educação não formal 

 

Freire (1967) desenvolveu uma prática de alfabetização para o público adulto, que 

consistia na utilização de Palavras Geradoras. Estas palavras, retiradas do contexto em que se 

encontravam os alfabetizandos, seriam uma forma de promover um ensino mais significativo, 

desenvolvendo a criticidade e superando a consciência ingênua sobre a realidade (FREIRE, 

1967). Como deveriam atender à proposta dialógica e libertadora de educação, as Palavras 

Geradoras não poderiam ser palavras quaisquer, mas deveriam fazer referência a situações 

reais, além de serem ricas sócio, política e foneticamente.  

 

E se já pensávamos em método ativo que fosse capaz de criticizar o homem através 

do debate de situações desafiadoras, postas diante do grupo, estas situações teriam 

de ser existenciais para os grupos. Fora disso, estaríamos repetindo os erros de uma 

educação alienada, por isso ininstrumental (FREIRE, 1967, p. 106). 

 

Desta forma, Freire (1967) propôs algumas fases para obtenção e utilização de tais 

palavras, que podem ser assim sistematizadas: 

1) Levantamento do universo vocabular: fase de obtenção das Palavras Geradoras, 

realizada a partir de conversas informais com moradores da área onde será realizado 

o processo educativo (FREIRE, 1967). Para o educador recifense, 

 

Este levantamento é feito através de encontros informais com os moradores da área a 

ser atingida, e em que não só se fixam os vocábulos mais carregados de sentido 

existencial e, por isso, de maior conteúdo emocional, mas também os falares típicos 

do povo (FREIRE, 1967, p. 111). 
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2) Seleção das palavras significativas: nesta fase são selecionadas as palavras, dentre 

as que foram obtidas no levantamento, que possuem maior valor sintático, 

semântico e maior potencial conscientizador (FREIRE, 1967). Sobre a seleção, o 

teórico analisa: 

 

Seleção a ser feita sob critérios: a — o da riqueza fonêmica; b — o das dificuldades 

fonéticas (as palavras escolhidas devem responder às dificuldades fonéticas da 

língua, colocadas numa sequência que vá gradativamente das menores às maiores 

dificuldades); c — o de teor pragmático da palavra, que implica numa maior 

pluralidade de engajamento da palavra numa dada realidade social, cultural, política, 

etc. (FREIRE, 1967, p.113). 

 

3) Criação de situações existenciais: nesta fase são feitas codificações de situações-

problemas, que contém elementos a serem debatidos e descodificados pelo grupo.  

 

Estas situações funcionam como desafios aos grupos. São situações-problemas, 

codificadas, guardando em si elementos que serão descodificados pelos grupos, com a 

colaboração do coordenador. O debate em torno delas irá, como o que se faz com as que 

nos dão o conceito antropológico de cultura, levando os grupos a se conscientizarem para 

que concomitantemente se alfabetizem (FREIRE, 1967, p.113- 114). 

 

4) Elaboração de fichas-roteiro: Construção de fichas que servem como guias para o 

trabalho dos coordenadores de debate. 

 

Estas fichas-roteiro devem ser meros subsídios para os coordenadores, jamais uma 

prescrição rígida a que devam obedecer e seguir. (FREIRE, 1967, p.114) 

 

5) Elaboração de fichas com as Palavras Geradoras: nesta fase, são confeccionadas 

fichas contendo as Palavras Geradoras decompostas em famílias fonêmicas. 

Segundo Freire (1967, p. 114), 

 

A quinta fase é a feitura de fichas com a decomposição das famílias fonêmicas 

correspondentes aos vocábulos geradores . 

 

 Assim como propôs fases para a obtenção e utilização das Palavras Geradoras, no 

âmbito da alfabetização de adultos (FREIRE, 1967), Paulo Freire também estabeleceu etapas 

para a apreensão de Temas Geradores, no contexto da pós alfabetização (FREIRE, 1987). 

Para o educador, 
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Se, na etapa da alfabetização, a educação problematizadora e da comunicação busca 

e investiga a ‗palavra geradora‘, na pós-alfabetização, busca e investiga o ‗tema 

gerador‘ (FREIRE, 1987, p. 102).  

 

 Em Pedagogia do Oprimido (1987), Freire explicita que, para não haver uma 

―invasão cultural‖, o conteúdo programático da educação libertadora, no contexto da pós 

alfabetização, deve ser organizado por meio de Temas Geradores, os quais são temas que 

emergem da realidade dos sujeitos e expressam contradições vividas por eles. Investigação 

Temática foi o nome atribuído por Freire ao processo por meio do qual se busca a apreensão 

dos Temas Geradores e das situações-limites contidas neles. Para o autor, 

 

Investigar o ‗tema gerador‘ é investigar, repitamos, o pensar dos homens referido à 

realidade, é investigar seu atuar sobre a realidade, que é sua práxis (FREIRE, 1987, 

p. 98). 

 

  Dessa forma, ao aliar o Tema Gerador à práxis humana, o pedagogo traz como 

orientação um fazer educacional que considere a realidade sócio-histórica dos educandos. 

Nesse sentido, Freire (1987) descreve o processo de Investigação Temática, o qual é, para ele, 

composto por cinco etapas:  

1) Levantamento preliminar– Consiste no momento em que a equipe de investigadores 

busca fazer um reconhecimento das condições da localidade, por meio de visitas, 

conversas informais com moradores, observação dos órgãos públicos e associações 

comunitárias. Conforme o teórico,  

 

É que, neste encontro, os investigadores necessitam de obter que um número 

significativo de pessoas aceite uma conversa informal com eles, em que lhes falarão 

dos objetivos de sua presença na área. Na qual dirão o porquê, o como e o para que 

da investigação que pretendem realizar e que não pode fazê-lo senão estabelecer 

uma relação de simpatia e confiança mútuas (FREIRE, 1987. p.103). 

 

2) Análise das situações e eleição das codificações– Nesta etapa é realizada a análise das 

informações obtidas a partir do Levantamento Preliminar, com o intuito de apreender o 

―conjunto de contradições‖ percebidas, assim como, eleger as contradições que serão 

utilizadas na elaboração das codificações. De acordo com Freire, 

 

A segunda fase da investigação começa precisamente quando os investigadores, com 

os dados que recolheram, chegam à apreensão daquele conjunto de contradições. A 

partir deste momento, sempre em equipe, escolherão algumas destas contradições, 

com que serão elaboradas as codificações que irão servir à investigação temática. 

(FREIRE, 1987, p.108). 
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3) Diálogos descodificadores– Esta é a etapa em que a equipe de investigadores retorna à 

comunidade para estabelecer os diálogos descodificadores nos ―Círculos de 

Investigação Temática‖. Todo o conteúdo das discussões que ocorrem no âmbito dos 

círculos de investigação deve ser gravado para posterior análise.  

 

Preparadas às codificações, estudados pela equipe interdisciplinar todos os possíveis 

ângulos temáticos nelas contidos, iniciam os investigadores a terceira fase da 

investigação. Nesta, voltam à área para inaugurar os diálogos descodificadores, nos 

‗círculos de Investigação Temática‘(FREIRE, 1987, p.112). 

 

4) Redução temática– Nesta etapa se dá o estudo sistemático e interdisciplinar do 

material obtido na etapa anterior.  Segundo Freire (1987), à medida que se vai 

analisando as gravações do círculo de investigação, vão surgindo os possíveis temas e, 

a partir destes, se faz a delimitação temática. Em seguida, cada especialista, dentro de 

sua área de atuação, elabora o planejamento de ensino: 

 

Feita a delimitação temática, caberá a cada especialista, dentro de seu campo, 

apresentar à equipe interdisciplinar, o projeto de ‗redução‘ de seu tema. (FREIRE, 

1987, p.115). 

  

 Segundo Delizoicov (2008), a quinta etapa da Investigação Temática, caracterizada 

pelas atividades em sala de aula, é uma consequência das quatro anteriores e no caso da 

educação de adultos, proposta por Freire, é realizada nos círculos de cultura. O Quadro 4, p. 

66, retoma e sintetiza, a partir das citações de Freire, as fases da obtenção das Palavras 

Geradoras e das etapas da Investigação Temática: 
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Quadro 4 – Fases/etapas de obtenção da Palavra Geradora e do Tema Gerador 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Quadro 4 apresenta algumas similaridades entre as etapas da Investigação Temática 

e a investigação das Palavras Geradoras. A primeira etapa de ambos os procedimentos, 

consiste num levantamento feito no local onde se dará o processo educativo, em cujo cenário, 

por meio de conversas informais, a equipe de investigadores apreende a realidade da 

comunidade. Na segunda etapa, nas duas investigações, são propostas seleções. No caso da 

Palavra Geradora, a seleção está relacionada à escolha das palavras, obtidas no universo 

vocabular pesquisado, que farão parte da alfabetização (FREIRE, 1967); e, no caso da 

Investigação Temática, compreende a escolha das contradições apreendidas, que serão, ainda 

Fase/Etapa Palavras Geradoras Tema Gerador 

 

1 

―Este levantamento é feito através de 

encontros informais com os 

moradores da área a ser atingida, e em 

que não só se fixam os vocábulos mais 

carregados de sentido existencial e, 

por isso, de maior conteúdo 

emocional, mas também os falares 

típicos do povo‖. (FREIRE, 1967. p. 

111). 

―É que, neste encontro, os investigadores necessitam de 

obter que um número significativo de pessoas aceite uma 

conversa informal com eles, em que lhes falarão dos 

objetivos de sua presença na área. Na qual dirão o 

porquê, o como e o para que da investigação que 

pretendem realizar e que não pode fazê-lo senão 

estabelecer uma relação de simpatia e confiança 

mútuas‖. (FREIRE, 1987. p.103). 

 

2 

―Seleção a ser feita sob critérios:[...] o 

de teor pragmático da palavra, que 

implica numa maior pluralidade de 

engajamento da palavra numa dada 

realidade social, cultural, política, 

etc.‖ (FREIRE, 1967. p. 113). 

“A segunda fase da investigação começa precisamente 

quando os investigadores, com os dados que recolheram, 

chegam à apreensão daquele conjunto de contradições. A 

partir deste momento, sempre em equipe, escolherão 

algumas destas contradições, com que serão elaboradas 

as codificações que irão servir à investigação temática.‖ 

(FREIRE, 1987, p.108). 

 

3 

―Estas situações funcionam como 

desafios aos grupos. São situações-

problemas, codificadas, guardando em 

si elementos que serão descodificados 

pelos grupos, com a colaboração do 

coordenador.‖.(FREIRE, 1967. 

p.113). 

―Preparadas às codificações, estudados pela equipe 

interdisciplinar todos os possíveis ângulos temáticos 

nelas contidos, iniciam os investigadores a terceira fase 

da investigação. Nesta, voltam à área para inaugurar os 

diálogos descodificadores, nos ‗círculos de investigação 

temática‘‖. (FREIRE, 1987, p.112). 

 

4 

―A quarta fase consiste na elaboração 

de fichas-roteiro, que auxiliem os 

coordenadores de debate no seu 

trabalho. Estas fichas-roteiro devem 

ser meros subsídios para os 

coordenadores, jamais uma prescrição 

rígida a que devem obedecer e 

seguir‖. ( FREIRE, 1967. p.114 ). 

―Feita a delimitação temática, caberá a cada especialista, 

dentro de seu campo, apresentar à equipe 

interdisciplinar, o projeto de ‗redução‘ de seu tema.‖ 

(FREIRE, 1987, p.115). 

 

5 

―A quinta fase é a feitura de fichas 

com a decomposição das famílias 

fonêmicas correspondentes aos 

vocábulos geradores‖. (FREIRE, 

1967. p. 114). 

 

 

______________________________________________ 
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nesta etapa, utilizadas na elaboração das codificações. Enquanto na Investigação Temática, a 

elaboração das codificações é feita na segunda etapa e os Diálogos descodificadores na 

terceira, na investigação da Palavra Geradora, a terceira fase é destinada à criação das 

situações-existenciais e consequente codificação das mesmas. A descodificação, neste caso, 

ocorre depois, em debate com os alfabetizandos. 

Além das semelhanças que foram constatadas no processo de obtenção e 

desenvolvimento da Palavra Geradora e do Tema Gerador, também se constata uma 

equivalência entre o que Freire chamava de situações existenciais, no trabalho com as 

Palavras Geradoras, e as situações-limites, que devem ser identificadas na busca do Tema 

Gerador. Ambos os termos designam situações da vivência dos sujeitos, envolvidos no 

processo educacional que devem ser discutidas, a fim de que haja uma tomada de consciência 

sobre as mesmas. Contudo, enquanto as situações-limites são apreendidas durante o 

Levantamento preliminar, as situações-existenciais poderiam ser criadas na terceira fase do 

processo. O esquema (Figura 4) a seguir sintetiza as relações entre os dois processos: 

 

Figura 4 – Possíveis relações ente a investigação das Palavras Geradoras e a  

Investigação Temática 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 



68 
 

 É possível, portanto, com base na Figura 4, considerar que o pensamento de Freire em 

relação às fases da investigação das Palavras Geradoras, desenvolvidas durante a 

alfabetização de adultos, consiste num conjunto de pré-ideias que, posteriormente, dariam 

origem às etapas da Investigação Temática, sendo que esta não surgiu arbitrariamente e 

guarda uma relação explícita com o processo de investigação das Palavras Geradoras. Assim, 

pode-se afirmar que a Investigação Temática teve sua gênese na investigação da Palavra 

Geradora, cuja adaptação se deu para o contexto da pós-alfabetização, trazendo consigo os 

princípios da problematização e da dialogicidade, característicos da educação libertadora 

proposta por Paulo Freire. 

 Embora tenha sido elaborado no contexto da educação não formal, o processo de 

Investigação Temática é atualmente utilizado também no âmbito da educação escolar 

(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). Desse modo, faz parte do rol de 

conhecimentos e práticas compartilhados pelo Coletivo de Pensamento, que transpôs os 

pressupostos freireanos para o contexto da Educação em Ciências. Neste sentido, busca-se, de 

forma semelhante ao trabalho que Muenchen (2010) realizou sobre os 3MP (DELIZOICOV, 

ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011), caracterizar as fases de Instauração e Extensão da 

Investigação Temática como conhecimento e prática freireana no Ensino de Ciências, 

atentando-se para as adaptações e alterações realizadas neste processo, ao longo de sua 

consolidação nesta área do conhecimento, principalmente, durante os cursos de formação de 

professores. Isso se dá em razão de os educadores poderem ser considerados fontes de 

disseminação desta concepção de educação para o Círculo Exotérico, ou seja, para os leigos e 

leigos formados, a partir da Circulação Intercoletiva de ideias. 

 

 

3.2 A transposição da Investigação Temática para o contexto do Ensino de Ciências: a 

Instauração de conhecimentos e práticas 

 

 

Segundo Muenchen (2010) e Delizoicov (2008), a transposição da concepção freireana de 

educação para o Ensino de Ciências se iniciou no ano de 1975, no Instituto de Física da 

Universidade de São Paulo (IFUSP), onde se discutia sobre um ensino de Ciências/Física que 

levasse em consideração o cotidiano do estudante. Tais discussões eram condizentes com a 

concepção de educação de Paulo Freire e, por isso, houve uma adaptação da mesma para o 

contexto da educação formal. De acordo com Delizoicov (1982, p. 49), 
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[...] já naquela época (São Paulo, 1975) passamos a estudar a concepção de Paulo 

Freire, pois associávamos a alfabetização que partia do ‗tijolo‘ com a nossa 

proposição, e aquela baseada em ‗Eva viu a uva‘ com o ensino livresco da física, 

destacado da realidade. 

  

Sendo assim, a concepção educacional de Freire e as etapas da Investigação Temática 

foram adaptadas, pela primeira vez, para o contexto da educação formal, no âmbito do projeto 

―Formação de professores de Ciências Naturais‖, desenvolvido em Guiné Bissau entre os anos 

de 1979 e 1981, visando a formação de professores de Ciências Naturais da quinta e sexta 

séries do Ensino Fundamental e a produção de material didático. A partir da análise deste 

projeto, os coordenadores do mesmo, Demétrio Delizoicov e José André Peres Angotti 

desenvolveram suas dissertações de Mestrado (DELIZOICOV, 1982 e ANGOTTI, 1982), em 

um período caracterizado como de transição para esta área de investigação. Esse contexto foi 

marcado pela Instauração de uma nova concepção para o ensino de Ciências em torno da qual 

constituiu-se um Coletivo de Pensamento, que passou a desenvolver suas atividades de 

pesquisa alicerçadas pelos pressupostos freireanos de educação (SLONGO, 2004; 

MUENCHEN, 2010).  

 A Instauração desta nova concepção relaciona-se com o enfrentamento de algumas 

Complicações encontradas pela área, tais como o descontentamento de pesquisadores com 

soluções técnicas que estavam sendo apresentadas pelas pesquisas para os problemas 

enfrentados pelo ensino. Isso, então, ocasionou a transformação de conhecimentos e práticas 

(SLONGO, 2004; MUENCHEN, 2010).  Para Fleck (2010, p. 145), 

 

[...] as grandes mudanças de estilo de pensamento [...], muitas vezes surgem em 

épocas de conturbações sociais generalizadas. Esses ‗tempos conturbados‘ apontam 

para o conflito de opiniões, as diferenças dos pontos de vista [...] é desse estado que 

nasce um novo estilo de Pensamento. 

 

 Sendo assim, entende-se que a transposição da concepção Freireana de educação para 

o Ensino de Ciências indica o surgimento de um novo Estilo de Pensamento, uma vez que, 

além de ter sido adotada em uma fase de Complicações para a área de Educação em Ciências, 

apresenta alguns dos elementos queestão agregados a esta categoria fleckiana. Nesse sentido, 

destaca-se o contexto de ser compartilhado por um Coletivo de formação específica e levar a 

um corpo de conhecimentos e práticas, tal como explicita N. Delizoicov (2002). 

 De acordo com Lemgruber (1999), além de Demétrio Delizoicov e José André Peres 

Angotti, também eram membros do Coletivo supracitado, que ele denominou de ―coletivo de 
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referência recíproca e de cooperação conceitual para o ensino de ciências‖ (LEMGRUBER, 

1999, p. 112), os pesquisadores Marta Pernambuco, Cristina Dal Pian e João Zanetic. Ao se 

referir a este Coletivo, Slongo (2004) ressalta: 

 

[...] o grupo possui certa identidade, uma vez que compartilha de determinados 

pressupostos epistemológicos e educacionais e, por decorrência, de determinadas 

concepções sobre o papel da pesquisa na sua relação com o Ensino de Ciências 

(SLONGO, 2004, p. 85). 

  

Ademais do compartilhamento de pressupostos epistemológicos e educacionais, este 

Coletivo também compartilha conhecimentos e práticas condizentes e/ou pertencentes à 

perspectiva freireana de educação, como o processo de Investigação Temática e os 3MP 

discutidos por Muenchen (2010). Neste sentido, pode-se afirmar que a Investigação Temática foi 

adaptada para o Ensino de Ciências, assim como passou a ser utilizada em processos de formação 

de professores desta área, a partir da experiência de Delizoicov (1982) e Angotti (1982), no 

projeto ―Formação de professores de Ciências Naturais‖, realizado na Guiné Bissau.  

 Este projeto pode ser visto então, como um marco no estabelecimento de uma nova forma 

de se buscar os conteúdos que farão parte da programação escolar, incorporando os princípios da 

educação problematizadora e dialógica de Freire, em oposição ao ―ensino livresco [...] destacado 

da realidade‖ (DELIZOICOV, 1982, p. 49). As etapas da Investigação Temática desenvolvidas no 

projeto ―Formação de professores de Ciências Naturais‖, resultaram da sistematização que 

Delizoicov (1982) realizou em relação à proposta de Freire (1987):  

 

Quadro 5 – Etapas da Investigação Temática desenvolvidas no projeto  

―Formação de professores de Ciências Naturais‖ 

Fonte: DELIZOICOV, 1982. 

1. Levantamento 

preliminar 

2. Análise das situações e 

escolha das codificações 

3. Diálogos 

descodificadores 

4. Redução Temática 5. Sala de 

Aula 

Realizada junto 

com os 

investigadores do 

CEPI* em 

período anterior 

ao desenvol-

vimento do 

projeto. A partir 

da convivência, 

observação, visi-

tas e conversas 

informais com 

alunos, profes-

sores e moradores 

foi feita a 

apreensão da 

realidade local.  

Foram codificadas as 

situações relativas aos 

meios de produção e 

relações de produção da 

comunidade rural 

guineense. As codifica-

ções foram organizadas de 

acordo com as situações 

contraditórias que seriam 

problematizadas nos 

círculos de investigação. 

Sendo assim, ocorreram 

codificações que foram 

apresentadas de forma 

oral, (o problema da 

balança, por exemplo), 

outras através de textos.  

As descodificações 

ocorreram nos 

círculos de inves-

tigação*, durante o 

curso de formação 

de professores. 

Após apresentadas 

as codificações, fo-

ram realizadas dis-

cussões em grupos 

de quatro profes-

sores e, depois, cada 

grupo apresentava 

os resultados das 

discussões para 

todos os outros 

participantes  

Foram determinadas, 

juntamente com os 

professores, o conteúdo 

programático a ser de-

senvolvido na 5ª classe, 

tendo como tema cen-tral 

ou unificador: 

―Agricultura‖, que 

originou os seguintes 

outros temas: A água na 

agricultura, os instru-

mentos agrícolas e o 

solo.Ainda, O tema água 

na agricultura originando: 

o vegetal e a chuva. 

Durante processo de 

redução, 22 atividades 

foram elaboradas. 

Desenvolvi-

mento do 

roteiro 

pedagógico: 

-Estudo da 

realidade; 

-Estudo 

científico; 

-Aplicação 

do conheci-

mento. 
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 Embora Freire (1987) tenha se referido ao desenvolvimento da quinta etapa no 

processo de Investigação Temática, que deveria ser posta em prática nos círculos de cultura 

após a etapa de redução, ele não sistematizou a maneira como a mesma deveria ser realizada, 

assim como fez com as demais etapas. Neste sentido, Delizoicov (1982) propõe para 

implementação das aulas, na quinta etapa da Investigação Temática, a utilização do ―roteiro 

pedagógico‖
6
, e Angotti (1982) propõe os Conceitos Unificadores. Estes, 

 

[...] são complementares aos temas e carregam para o processo de ensino-

aprendizagem a veia epistêmica, na medida que identificam os aspectos mais 

partilhados (em cada época) pelas comunidades de Ciência e Tecnologia, sem 

negligenciar os aspectos conflitivos (ANGOTTI, 1993, p. 193). 

  

Desse modo, verifica-se que, a partir da utilização do ―roteiro pedagógico‖, cuja 

nomenclatura foi posteriormente mudada para Três Momentos Pedagógicos, para a 

sistematização da quinta etapa e da inclusão dos Conceitos Unificadores na organização do 

conteúdo programático, a Investigação Temática sofreu alterações decorrentes da sua 

transposição do contexto da educação não formal para a formal. Em relação à iniciativa na 

Guiné Bissau, Menezes (1996) destaca: 

 

A problematização, os temas geradores, enfim todo o arsenal freireano foi 

retrabalhado em estratégias específicas, foi aparelhado e reinventado para uma 

aplicação regular no ensino de ciências de uma escola oficial (MENEZES, 1996, 

p. 640 – grifo nosso). 

 

 Analisando essas mudanças sob a luz das categorias epistemológicas de Fleck (2010), 

pode-se dizer que as alterações implementadas no processo de Investigação Temática provêm 

                                                           
6
A inclusão do ―roteiro pedagógico‖ nas etapas da Investigação Temática passou a ser uma prática 

compartilhada pelos integrantes do Coletivoque compartilha conhecimentos e práticas alicerçados nos 

pressupostos freireanos de educação. Além de renomeá-lo (passou a ser denominado Três Momentos 

Pedagógicos –3MP), aprofundaram seu significado, aprimoraram suas etapas e ampliaram a sua utilização 

(MUENCHEN, 2010). Os três momentos pedagógicos são assim descritos por Delizoicov (2005): 

―Prolematização Inicial – momento em que o professor coloca o tema em pauta para discussão e depois 

problematiza situações reais que, possivelmente, fazem parte do  universo temático dos estudantes e que  exigem 

os conhecimentos científicos para serem interpretados; Organização do conhecimento – momento em que ocorre 

um estudo sistemático dos conhecimentos científicos, necessários à compreensão do tema e, Aplicação do 

conhecimento – momento em que as situações iniciais, utilizadas na problematização, são interpretadas à luz dos 

conhecimentos abordados na  segunda etapa deste processo, com o ojetivo de explorar ‗o potencial explicativo e 

conscientizador das teorias‘‖. (DELIZOICOV, 2005). 
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da Circulação Intercoletiva de ideias, que resultou na adoção da concepção freireana pelo 

Coletivo de pesquisadores do Ensino de Ciências.  Segundo Fleck (2010, p. 161), 

 

[...] a mudança de atmosfera durante a migração intercoletiva provoca uma mudança 

desses valores em toda sua escala de possibilidades: da pequena mudança matizada, 

passando pela mudança completa do sentido até a aniquilação de qualquer sentido  

   

 Ou seja, entende-se que a construção da concepção freireana da educação se deu na 

atmosfera da educação não formal, na alfabetização de adultos. Trazer as ideias deste autor 

para o contexto da educação escolar, na área das Ciências naturais, pressupõe uma transição 

de atmosfera que, segundo Fleck (2010), inevitavelmente, gera mudanças. 

 

 

3.3 A disseminação da Investigação Temática no Ensino de Ciências: o desenvolvimento 

da proposta em diferentes contextos 

 

 

 Além do projeto desenvolvido na Guiné Bissau, outros dois projetos se destacaram no 

contexto do Coletivo de Pensamento que compartilha conhecimentos e práticas alicerçados 

nos pressupostos freireanos de educação (contando com a participação de alguns dos seus 

integrantes): o projeto intitulado ―Ensino de Ciências a partir de Problemas da Comunidade‖, 

realizado no Rio Grande do Norte, no período de 1984 a 1987, nas cidades de São Paulo do 

Potengui e Natal (PERNAMBUCO, DELIZOICOV, ANGOTTI, 1988) e o projeto 

―Interdisciplinaridade Via Tema Gerador‖ ou projeto ―Inter‖, desenvolvido no município de 

São Paulo/SP, entre os anos de 1989 e 1992 (SÃO PAULO, 1990; PONTUSCHKA, 1993). 

Esses projetos também investigaram a transposição da concepção de educação freireana para 

o ensino formal desenvolvendo, consequentemente, o processo de Investigação Temática em 

diferentes contextos (DELIZOICOV, 2008; MUENCHEN, 2010).  

 Segundo Delizoicov (2008), o projeto do Rio Grande do Norte manteve as 

características do projeto desenvolvido na África, sendo, no entanto, adequado às condições 

geopolíticas locais. Já o projeto da capital paulista, implementado no período em que Paulo 

Freire foi Secretário de Educação do município de São Paulo, possuía dimensões muito 

maiores, envolvendo cerca de trezentas escolas e milhares de alunos (DELIZOICOV, 2008). 

Sobre o projeto ―Interdisciplinar Via Tema Gerador‖, Torres (2010) discorre: 
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O diferencial entre este último projeto e os dois anteriores diz respeito à abrangência 

das áreas e níveis de ensino, pois, enquanto os dois primeiros se ocuparam do ensino 

de Ciências e séries específicas do Ensino Fundamental, este último abarcou as oito 

séries do Ensino Fundamental e todas as áreas do conhecimento, no contexto de uma 

Rede Municipal de Educação (TORRES, 2010, p.204). 

  

Apesar de se diferirem em vários aspectos, principalmente no número de escolas 

atendidas, na inclusão das diversas disciplinas e no nível de ensino, estes dois projetos têm em 

comum o fato de utilizarem os 3MP em diferentes etapas da Investigação Temática e não 

somente na etapa da Sala de aula. No caso do projeto ―Ensino de Ciências a partir de 

Problemas da Comunidade‖, os 3MP foram utilizados durante os Diálogos descodificadores a 

organização do programa e na etapa de Sala de aula (PERNAMBUCO, DELIZOICOV, 

ANGOTTI, 1988). Já no projeto ―Interdisciplinar Via Tema Gerador‖, os Três Momentos 

foram utilizados como organizadores do próprio currículo, havendo uma articulação entre 

estes e as etapas da Investigação Temática (MUENCHEN, 2010).  

De acordo com Muenchen (2010, p. 130 – grifo do autor), 

 

A circulação intercoletiva de ideias, conhecimentos e práticas propiciada pelas ações 

da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo contribuiu, assim como o projeto 

do Rio Grande do Norte, para uma ampliação das ideias do grupo, em um 

movimento articulado de teoria e prática, no qual também a construção geral do 

programa envolveu um processo contínuo de ação e reflexão, baseado nos três 

momentos pedagógicos (ER – OC – AC). 

  

Como visto, a utilização dos 3MP no contexto destes dois projetos demonstrou o 

quanto amplas são as possibilidades de aplicação desta dinâmica. Os Quadros 6 e 7, p. 74 e p. 

74, respectivamente, sintetizam as etapas realizadas dos dois projetos, conforme se observa a 

seguir: 
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Quadro 6 – Etapas da Investigação Temática desenvolvidas no projeto ―Ensino  

de Ciências a partir de Problemas da Comunidade‖ 

Fonte: PERNAMBUCO, DELIZOICOV, ANGOTTI (1988). 

 

 

 

Quadro 7 – Etapas da Investigação Temática desenvolvidas no projeto 

 ―Interdisciplinaridade Via Tema Gerador‖ 

 

Fonte: MUENCHEN (2010). 

 

 Nestes dois projetos, chama-se a atenção para as inovações/modificações ocorridas 

nos processos de Investigação Temática e da Redução Temática, aos quais foram 

incorporados novos elementos para atender às especificidades do contexto em que foram 

implementados. Por exemplo, no projeto ―Inter‖, que envolveu oito séries do Ensino 

Fundamental e todas as áreas do conhecimento, na etapa do Levantamento Preliminar, alguns 

Núcleos de Ação Educativa (NAEs) passaram a utilizar quadros referenciais, matrizes, para 

possibilitar a organização das informações resultantes das pesquisas (BRASIL, 1994); Tais 

modificações, que não perderam de vista os fundamentos teóricos e metodológicos da 

                                                           
7
 NAEs:Núcleos de Ação Educativa constituídos por equipe pedagógica multidisciplinar. Durante o projeto 

―Inter‖ foram criados dez NAEs em diferentes regiões da cidade de São Paulo (RÊGO,2006). 

1.Levantamento 

preliminar 

2. Análise das 

situações e 

escolha das 

codificações 

3.Diálogos 

descodificadores 

4.Redução 

Temática 

5. Sala de 

Aula 

Realizado a partir 

de ―fontes 

secundárias‖, 

contatos informais 

com alunos pais e 

lideranças; 

Trabalho conjunto 

com especialistas 

em Ciências 

Sociais tendo como 

meta a busca de 

indicativos para a 

obtenção de temas 

oportunos para a 

geração de um 

currículo de 

Ciências Naturais. 

Trabalho em 

conjunto com 

profissionais das 

áreas afins como 

Biologia, 

Química e 

Pedagogia, além 

dos outros 

especialistas das 

Ciências sociais. 

 

 

Desenvolvidos através de 

seminários com professores 

e outras pessoas ligadas à 

comunidade, através dos 

quais se obtém os Temas 

Geradores. 

Os seminários (duração 

média de 40 horas) foram 

efetuados em épocas 

alternativas (partedos 

períodos de férias) e seus 

resultados colaboraram para 

a construção do currículo 

completo para cada série; A 

dinâmica dos seminários foi 

pautada nos três momentos 

pedagógicos. 

Realizada pela 

equipe de 

especialistas, 

conteúdo, sequência 

e unidades de ensino 

foram definidos. Ao 

longo de um ano, foi 

produzido o material 

didático,que foi  

discutido em 

reuniões periódicas 

com as professoras 

responsáveis por 

aplicá-lo. 

Utilização 

dos três 

momentos 

pedagógicos 

1.Estudo da Realidade  2.Organização do 

Conhecimento 

3.Aplicação do 

Conhecimento 
A comunidade escolar, juntamente com uma 

equipe dos NAEs7 realizava uma investigação 

preliminar da realidade (a partir de entrevistas 

com pais, moradores e alunos), selecionando 

as situações significativas, que após serem 

selecionadas eram codificadas ou 

categorizadas de maneira coletiva e 

interdisciplinar, chegando-se, a partir de um 

consenso, nos Temas Geradores. 

A partir das informações obtidas 

no Estudo da Realidade eram 

retiradas questões geradoras para 

cada uma das disciplinas e, a 

partir destas questões eram 

determinados os conteúdos que 

seriam ensinados em cada série. 

Nesta etapa o programa era 

implementado e avaliado. 

Inicialmente os professores 

escolhiam como seria a 

avaliação dos conceitos 

abordados. 
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proposta, podem ser entendidas como um esforço do Coletivo de Pensamento para ampliar o 

―rol de problemas‖ a serem investigados sob a perspectiva da transposição da concepção 

freireana de educação para o Ensino de Ciências, caracterizando, assim, uma fase de Extensão 

(FLECK, 2010) dos conhecimentos e práticas compartilhados por este grupo. 

 O Círculo Esotérico deste Coletivo, tal como caracterizado por Lemgruber (1999) e 

Muenchen (2010), seria formado pelo grupo de pesquisadores que participaram dos projetos da 

Guiné Bissau e do Rio Grande do Norte, sendo o responsável pela produção do conhecimento 

sobre o ensino de ciências na perspectiva freireana, ou seja, são eles que caracterizam a identidade 

primeira do Coletivo de Pensamento (FLECK, 2010). Sendo assim, por meio dos projetos 

desenvolvidos, incluindo o de São Paulo, o Círculo Exotérico (formado pelos professores da 

Educação Básica, técnicos educacionais e assessores pedagógicos que colaboraram na construção 

e implementação das propostas) passou a interagir com o Círculo Esotérico, apropriando-se, por 

meio da Circulação Intercoletiva de ideias, do conjunto de elementos que caracterizam o ―Estilo 

de Pensamento” compartilhado pelo Coletivo em questão.  

 Neste contexto, Antônio Fernando Gouvêa da Silva, que participou do projeto 

―Interdisciplinaridade Via Tema Gerador‖ (SÃO PAULO, 1990) enquanto Técnico Educacional e 

Assessor Pedagógico na área de Ciências Físicas e Biológicas, compondo a equipe pedagógica do 

NAE 06 (RÊGO, 2006), passou a compartilhar dos conhecimentos deste Coletivo de Pensamento, 

incorporando outros elementos e disseminando-os para outros estados e municípios brasileiros
8
, a 

partir da assessoria pedagógica feita a Movimentos de Reorientação Curricular. Segundo Torres 

(2010), Antônio Fernando Gouvêa da Silva aprofundou teórico-metodologicamente a teoria ético-

crítica de Dussel para propor a Práxis Curricular via Temas Geradores, cujos momentos se 

encontram inseridos na Abordagem Temática
9
 Freireana.  

Os momentos propostos por Silva são os seguintes: Momento I: Desvelamento do real 

pedagógico a partir das necessidades imanentes da prática; Momento II: Resgate de falas 

significativas constituindo sentido à prática: elegendo temas/contratemas geradores; Momento 

III: Contextualização e percurso do diálogo entre falas e concepções da realidade local: Rede 

Temática e questões geradoras; Momento IV: Planejamento e organização pedagógica da 

prática crítica e Momento V: Reorganização coletiva da escola a partir do fazer pedagógico 

(SILVA, 2004). Na análise de Torres (2010, p. 324), 

                                                           
8
Antônio Fernando Gouvêa Silva prestou assessoria nos seguintes estados e municípios: Angra dos Reis-RJ 

(1994-2000); Porto Alegre- RS (1995-2000); Chapecó-SC (1998-2003); Caxias do Sul-RS (1998-2003); 

Gravataí-RS (1997-1999); Vitória da Conquista-BA (1998-2000); São Paulo-SP (2001-2003); Belém-PA (2000-

2002); Maceió-AL (2000-2003); Dourados-MS (2001-2003)- no período compreendido entre 1994 e 2003. 
9
Nome dado à concepção curricular pautada em Temas Geradores, sistematizada por Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2011). 
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Silva (2004) além de envolver todas as áreas do conhecimento e as distintas 

modalidades de educação, no âmbito das redes municipais de ensino, inseriu nesta 

dinâmica novos elementos que vieram a potencializar o desenvolvimento da 

Abordagem Temática Freireana no contexto escolar, de forma a poder considerá-la 

como uma possível abordagem teórico-metodológica que implica em formação 

permanente de educadores(as) para a construção de currículos interdisciplinares via 

temas geradores na perspectiva de uma educação crítico-transformadora. 

  

Dentre os novos elementos inseridos por Silva (2004) à Investigação Temática, 

destaca-se a inclusão das falas dos sujeitos (Falas Significativas), proposição do Contratema
10

 

(visão de mundo dos professores sobre o Tema Gerador) na etapa dos Diálogos 

descodificadores e a Rede Temática (estrutura de sistematização e análise das falas da 

pesquisa) na etapa da Redução Temática (STUANI, 2010).Assim, na iniciativa realizada no 

município de Chapecó/SC que, conforme Stuani (2010), articulou os aprofundamentos 

realizados por Silva (2004) com as sistematizações feitas por Delizoicov (1991), a 

Investigação Temática foi inicialmente realizada no contexto da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) sendo, posteriormente, ampliada para a Educação Infantil e Ensino 

Fundamental (STUANI, 2010). As etapas do processo de Investigação Temática realizadas 

neste contexto estão sintetizadas no Quadro 8, localizado na p. 78. 

Os projetos que caracterizam a Instauração e Extensão dos conhecimentos e práticas do 

Coletivo de Pensamento que transpôs a concepção de educação de Paulo Freire para o Ensino de 

Ciências tiveram alguns aspectos em comum, incluindo a Formação de Professores e Treinamento 

em Serviço; Elaboração de Currículos; Produção de Material Didático e Trabalho Interdisciplinar 

(PERNAMBUCO, DELIZOICOV, ANGOTTI, 1988), além de contar com financiamento 

governamental e apoio de Ministérios da Educação e/ou Secretarias Municipais de Educação e 

Universidades (MUENCHEN, 2010). No entanto, Delizoicov (2008) chama a atenção para 

iniciativas de professores em todo Brasil (que tiveram vínculo ou com os projetos caracterizados 

acima), que implementam práticas educacionais freireanas, trabalhando isoladamente ou em 

grupos, sem apoio de administrações municipais ou estaduais. Neste sentido, o autor destaca a 

necessidade de se investigar como estes professores estão atuando. 

 

Será necessário, então, realizar um estudo destes casos, no sentido de compreender 

melhor como estão ocorrendo e detectar as adequações e inovações advindas da 

atuação destes professores em um contexto funcional, administrativo e 

organizacional diferente daqueles que foram objeto de consideração neste artigo 

(DELIZOICOV, 2008, p. 58 – grifo e tradução nossa). 

 

                                                           
10

Nome dado por Pernambuco(1994) ao reverso do Tema Gerador, que já havia sido previsto por Freire (1987). 
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 Como assinalado por Delizoicov (2008), as práticas educacionais freireanas continuam 

sendo implementadas e disseminadas em todo o Brasil e devem ser pesquisadas para que se 

possa ―detectar as inovações e adequações‖ originadas pela atuação destes professores. Nesta 

perspectiva, embora já se tenha apresentado, no Capítulo 1, o detalhamento e análise de 

pesquisas identificadas por meio de um levantamento em periódicos e eventos, que utilizam a 

Investigação Temática em processos formativos de professores de Ciências, apresenta-se, no 

Capítulo 4, as etapas desenvolvidas nos processos formativos implementados pelo GEATEC. 

Entende-se que tais processos constituem iniciativas de um grupo de professores e 

licenciandos que implementam práticas educacionais freireanas, bem como buscam realizar 

algumas ―inovações e adequações‖ (SOUZA et al, 2014; MAGALHÃES et al 2016). Desse 

modo, tal prática contribui para a Extensão de um Estilo de Pensamento. 
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Quadro 8 – Etapas da Investigação Temática desenvolvidas no Movimento de  

Reorientação Curricular de Chapecó-SC 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4 A DISSEMINAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO TEMÁTICA EM PROCESSOS 

FORMATIVOS DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS DO SUL DA BAHIA 

 

 

Este capítulo apresenta as etapas da Investigação Temática desenvolvidas em 

processos formativos implementados pelo GEATEC, com o objetivo de identificar as 

inovações e/ou adaptações realizadas em tais etapas nesses processos de formação de 

professores. Apresenta, também, uma análise da Circulação Intercoletiva de ideias, que 

ocorre entre os Círculos Esotérico (formadores) e Exotérico (professores da Educação 

Básica), durante estes processos formativos. 

 

 

4.1 A disseminação do processo de Investigação Temática no Sul da Bahia: as atividades 

realizadas no âmbito do GEATEC 

 

  

 Dentre os trabalhos localizados no levantamento realizado no Capítulo 1 desta 

pesquisa, encontram-se aqueles (SOUSA et al., 2013; SOUSA et al., 2014; NOVAIS et al., 

2015) que foram desenvolvidos por membros do Grupo de Estudos sobre Abordagem 

Temática no Ensino de Ciências (GEATEC),vinculado à Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC). Este grupo atua na formação continuada de professores de Ciências da Educação 

Básica em alguns municípios do interior da Bahia, na região da Costa do Cacau, tendo como 

principal referência a ATF (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). O 

GEATEC é composto por alunos de Iniciação Científica, mestrandos, doutorandos, 

licenciandos e professores da Educação Básica de diferentes áreas do conhecimento 

(Biologia, Física, Química e Pedagogia), além de uma professora doutora da área de Física da 

UESC, responsável por coordenar o grupo.  

 Adotando a epistemologia de Fleck (2010), é possível admitir que as atividades, 

desenvolvidas no âmbito do GEATEC, propiciam a formação de pesquisadores que, a partir 

da participação nas discussões e nas atividades de pesquisa, passam a comungar de alguns 

aspectos do Estilo de Pensamento compartilhado pelo grupo, principalmente, seus 

conhecimentos e práticas. Para Fleck (2010), a construção do conhecimento se dá a partir da 
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interação sociocultural de sujeitos coletivos, os quais ultrapassam o limite individual e 

compartilham conhecimentos e práticas no contexto de um Coletivo de Pensamento. 

 Por meio da Circulação Intracoletiva de ideias, o sujeito individual se insere no 

Coletivo de Pensamento (iniciação dos novatos) e precisa aprender e compartilhar os 

conhecimentos e práticas do Estilo de Pensamento vigente. A partir da iniciação no Coletivo 

de Pensamento, os ―novatos‖ são instruídos a olhar o mundo, elaborar problemas e buscar 

respostas em sintonia com o Estilo de Pensamento compartilhado pelo Coletivo. Desse modo 

ocorre a Coerção de Pensamento, responsável por transformar o sujeito em especialista de 

determinada área. De acordo com Lambach, Machado e Marques (2013, p. 4), 

 

Como cada coletivo que constitui um círculo Eso possui um EP [Estilo de 

Pensamento] próprio, para mantê-lo, os participantes passam a utilizar processos 

mais ou menos coercitivos, por meio da Circulação Intracoletiva de Ideias, 

reforçando os laços entre os componentes do CP [Círculo de Pensamento], formando 

novos integrantes que passarão a compartilhar o mesmo EP.  

  

Neste contexto, verifica-se que as atividades de pesquisa, realizadas no âmbito do 

GEATEC (voltadas, principalmente, para a formação de professores) exercem o papel da 

coerção sobre os novatos (alunos da graduação, bolsistas de Iniciação Científica e 

Mestrandos), que passam a desenvolver seus trabalhos (SOUSA, 2013; SOUSA et al., 2014, 

2016; MILLI, 2016, MILLI et al., 2016 ; MAGALHÃES, 2015, MAGALHÃES e GEHLEN, 

2016; NOVAIS, 2015, NOVAIS et al., 2015; FONSECA et al., 2015; NERES et al., 2016), 

incorporando elementos do Estilo de Pensamento compartilhado pelo grupo. 

 Uma das características dos trabalhos desenvolvidos pelo GEATEC, inclusive dos que 

envolvem processos formativos, é o desenvolvimento das etapas da Investigação Temática 

para a obtenção de um Tema Gerador, por meio do qual, geralmente, se organiza atividades 

didático-pedagógicas voltadas para a Educação Básica. Sendo assim, como um dos objetivos 

desta pesquisa está relacionado com a análise do desenvolvimento das etapas da Investigação 

Temática realizadas em processos formativos de professores de Ciências, passa-se, a partir de 

agora, a descrever e analisar os trabalhos desenvolvidos pelo grupo, como forma de 

caracterizar sua disseminação na região Sul da Bahia. A seguir, apresentam-se os trabalhos 

desenvolvidos no contexto do GEATEC, identificados pelo Tema Gerador.  
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a) Rio Cachoeira: que água é essa? 

 

 O primeiro trabalho desenvolvido pelo grupo (SOLINO, 2013) não consistiu num 

processo formativo para professores da Educação Básica, no entanto, será aqui relatado por 

representar o marco inicial do desenvolvimento das etapas da Investigação Temática pelo 

GEATEC e por ser considerado uma experiência de formação continuada, já que foi realizado 

no contexto de uma pesquisa de mestrado. Solino (2013) investigou a possibilidade de se 

articular alguns aspectos da ATF e do Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) no 

contexto de aulas de Ciências/Física dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

 Essas relações são apresentadas no âmbito dos 3MP, em que a autora destaca a 

complementaridade entre esta dinâmica e as etapas investigativas do Ensino de Ciências por 

Investigação (SOLINO, 2013; SOLINO e GEHLEN, 2014).  Para tanto, foram desenvolvidas, 

com auxílio do GEATEC, três etapas da Investigação Temática, a saber: Levantamento 

preliminar, Redução Temática e Desenvolvimento em sala de aula, por meio das quais foi 

obtido e implementado o Tema: ―Rio Cachoeira: que água é essa?‖,representativo da 

situação-limite: despejo inadequado de lixos no Rio Cachoeira. 

 As etapas da Investigação Temática desenvolvidas por Solino (2013) foram: 

 

Quadro 9 – Etapas da Investigação Temática realizadas por Solino (2013) 

Fonte: Adaptado de Solino, 2013. 

 

A autora reconhece que em seu trabalho houve uma adaptação da Investigação 

Temática (FREIRE, 1987), já que não foram desenvolvidas todas as etapas propostas por esse 

autor, em razão disso, não chama o Tema obtido de Tema Gerador.  

1. Levantamento 

Preliminar 

4. Redução Temática 5. Sala de aula 

Com a leitura de 

documentos oficiais da 

cidade de Itabuna/Ba, do 

Projeto Político-

Pedagógico – PPP da 

escola, registro 

fotográfico do entorno da 

comunidade escolar, 

dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, 

notícias de jornais, foi 

possível constatar que a 

poluição do Rio 

Cachoeira se constituía 

uma situação-problema 

vivenciada pelos sujeitos 

da pesquisa. 

Para entender o Tema ―Rio Cachoeira: que água é 

essa?‖, a pesquisadora juntamente com o GEATEC 

selecionou os conteúdos das seguintes áreas: 

Educação Ambiental: Água, Poluição da Água, Lixo 

(resíduos sólidos e líquidos) e Preservação ambiental. 

Aspectos históricos, econômicos e culturais sobre o 

Rio Cachoeira. 

Química: Estação de Tratamento de água e esgoto e 

Filtração da água. 

Física; Densidade, Volume, Massa e Pressão da água. 

Biologia: Algumas doenças causadas pela 

contaminação da água e Planta aquática (aguapés). 

Também foi realizada pela equipe a elaboração do 

―ciclo temático‖ e das atividades didático pedagógicas, 

que seriam desenvolvidas na etapa da sala de aula. 

As aulas foram 

desenvolvidas pela 

pesquisadora com os 

alunos do 5º ano do 

Ensino Fundamental nas 

aulas de Ciências da 

Natureza, entretanto, as 

aulas de Física contaram 

com a participação dos 

integrantes do GEATEC 

no desenvolvimento das 

atividades em sala de aula. 
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Destaca-se que Freire (1987) sempre enfatizou em seus estudos a importância de um 

processo que pudesse obter os Temas Geradores de forma coerente com os 

pressupostos da educação dialógica-problematizadora. Na tentativa de não 

descaracterizar tal proposta buscou-se uma temática que fosse significativa para os 

sujeitos envolvidos no processo, de modo a representar uma contradição social. 

Porém, não adotou-se o termo Tema Gerador devido a adaptação e utilização de 

apenas algumas das suas etapas do processo de obtenção do tema, quais sejam: 

Levantamento Preliminar, Redução Temática e Desenvolvimento em Sala de Aula 

(SOLINO, 2013, p.96). 

  

 No entanto, com a colaboração do GEATEC, foi desenvolvido no trabalho dessa 

pesquisadora um esquema em forma de ciclo, denominado ―Ciclo temático‖. Este auxiliou o 

desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas que foram implementadas em sala de 

aula, permitindo que a equipe tivesse uma visão geral das questões que envolvem o tema.  

 

Figura 5 – Construção do ―Ciclo das Águas do Rio Cachoeira‖ no contexto do 

GEATEC/UESC 

 

Fonte: SOLINO (2013, p. 113) 

  

 A autora descreve como o ―Ciclo Temático‖ auxiliou o desenvolvimento das aulas: 

 

As aulas elaboradas foram distribuídas nas fases apresentadas no ‗Ciclo do Rio 

Cachoeira‘. Na primeira fase denominada de Águas do Rio Cachoeira foram 

organizadas atividades que visavam discutir os aspectos históricos, culturais e 

sociais sobre este rio, bem como a problematização das situações da poluição e os 

lixos encontrados nele. Foram selecionados os seguintes conteúdos para trabalhar 

esta primeira parte da temática: A História do Rio Cachoeira, Poluição das águas, 

Lixo, Resíduos Sólidos e Líquidos, Flutuabilidade dos corpos (densidade, massa e 

volume).  (SOLINO, 2013, p. 114 – grifo do autor). 
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 Até então, nenhum outro estudo havia descrito a utilização do ―Ciclo‖ para auxiliar a 

elaboração das aulas na fase da Redução Temática. Sendo assim, pode-se considerar que esta 

ferramenta se constitui num novo elemento, que foi acrescentado à Investigação Temática, 

por meio dos estudos realizados pelo GEATEC. Após a fase de elaboração, a própria 

pesquisadora, com auxílio dos integrantes do grupo, implementou dez aulas para o 

desenvolvimento do tema. 

 

b) Consumo de água na comunidade do Banco da Vitória 

 

 O segundo trabalho desenvolvido no contexto do GEATEC consistiu em um processo 

formativo realizado na comunidade do Banco da Vitória, bairro pertencente ao município de 

Ilhéus-Bahia (SOUSA, 2013; SOUSA et al., 2014; 2016), em colaboração com três 

professoras de Ciências de uma escola municipal do Ensino Fundamental. O processo de 

investigação para obtenção do Tema Gerador foi organizado a partir das relações teóricas 

entre as etapas da ATF (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011) e a Práxis 

Curricular via Tema Gerador (SILVA, 2004).  

 Segundo as autoras, a partir de informações obtidas por meio de fontes secundárias, 

foram levantadas três hipóteses de situações-problema: Saneamento Básico; Água: 

abastecimento e consumo acrítico e Violência/Tráfico. Dentre estas, foi legitimada “Água: 

abastecimento e consumo acrítico‖, o qual apontou para o Tema Gerador: “Consumo de 

Água na comunidade do Banco da Vitória‖. As etapas da Investigação Temática que 

culminaram na obtenção deste Tema Gerador podem ser sintetizadas conforme exposto no 

Quadro 10, localizado na página 84. 
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Quadro 10 – Etapas da Investigação Temática realizadas por Sousa et al. (2014) 

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 

comunidade escolar foi 

realizada a partir de 

visita do grupo à 

escola, por meio do 

qual foi feito o convite 

de participação para os 

professores. 

A aproximação com a 

comunidade local se 

deu a partir de fontes 

secundárias (Blogs, 

jornais e estudos 

acadêmicos). 

A partir das 

informações obtidas 

nas fontes secundárias, 

foram apresentadas 

possíveis situações-

problema às 

professoras, que 

escolheram a 

problemática: ―Água: 

abastecimento e 

consumo acrítico‖ 

Com o auxílio de um 

painel com imagens 

relacionadas aos 

diferentes recursos 

hídricos existentes na 

comunidade, o 

GEATEC realizou 

uma visita à 

comunidade local 

para estabelecer 

conversas informais 

com moradores e 

registrar imagens 

representativas de 

situações-problema. 

A partir desta etapa, o 

grupo pôde apreender 

a visão da 

comunidade local 

sobre a temática. 

Foram apresentadas 

aos professores da 

escola imagens da 

comunidade e falas 

dos moradores sobre 

as possíveis 

situações-limites, 

em que houve a 

legitimação da 

situação ―Recorrer a 

águas de diversas 

origens para suprir 

as suas necessidades 

básicas‖. 

A partir daí, elegeu-

se o Tema Gerador: 

―Consumo de água 

na Comunidade do 

Banco da Vitória‖, 

Nesta fase, as falas 

da comunidade e 

dos professores 

foram 

sistematizadas numa 

Rede Temática 

(SILVA, 2004). 

O planejamento escolar se 

dividiu em quatro 

unidades: Água do Rio; 

Água do Poço; Água da 

Embasa e a Água da Bica. 

Os conteúdos das 

seguintes áreas foram 

selecionados para a 

compreensão do Tema: 

Biologia: Microrganismos; 

Doenças obtidas via 

contato com águas 

poluídas; Cuidados no 

consumo de águas 

contaminadas. 

Química: Tratamento de 

água; Filtração; Misturas; 

Concentração; 

Parâmetros água potável 

Educação Ambiental: 

Distribuição da água no 

planeta e desperdício. 

Geografia: Águas 

subterrâneas; 

Física: Densidade. 

 

Fonte: Adaptado de Sousa et al. (2014) 

  

 Como visto, o trabalho de Sousa et al. (2014)  avança em relação ao de Solino (2013), 

no que diz respeito à investigação do tema, pois, além de apresentar um maior número de 

etapas e contar com a participação da comunidade local e escolar durante a mesma, também 

investiga, no campo empírico, as intersecções e complementaridades existentes entre as etapas 

da ATF (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011) e a Práxis Curricular via 

Tema Gerador (SILVA, 2004), propostas por Torres (2010) no campo teórico. Sobre estas 

relações, Sousa et al. (2014) destacam: 

1) Aproximações iniciais com a comunidade local e escolar: 

 

Apesar da primeira visita à comunidade escolar ainda estar relacionada ao I 

Momento de Silva (2004) dela também fizeram parte as etapas de elaboração das 

codificações e os diálogos descodificadores, proposto pela dinâmica da Abordagem 

Temática Freireana. (SOUSA, et al.,2014, p.164). 

 

2) Apresentação de possíveis situações-limites para a comunidade local: 

 



85 
 

Em consonância com as correlações realizadas por Torres (2010) sobre o processo 

de obtenção do tema proposto por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) e Silva 

(2004), esta fase da pesquisa apresenta aspectos relacionados ao Levantamento 

Preliminar, Análise das codificações – representada em forma de imagens para 

serem analisadas pela comunidade e Diálogos descodificadores – a partir dos quais 

foi identificada a visão da comunidade acerca da hipótese emergida junto aos 

professores no momento anterior [...]. O processo de visita à comunidade apresentou 

ainda semelhanças com o II Momento proposto por Silva (2004), uma vez que, 

através dela identificaram-se situações significativas expressas nas falas dos 

moradores relacionadas à hipótese da situação problema selecionada pelos 

professores. (SOUSA et al., 2014, p.165 – grifo do autor). 

 

3) Legitimação da hipótese: 
 

Em consonância com os II e III Momentos da proposta de Silva (2004), a partir da 

exposição e discussão das falas dos moradores em conjunto com os professores da 

escola, foi possível obter algumas informações relevantes para a obtenção do Tema 

Gerador [...] Esse momento também apresenta elementos da 3ª etapa da dinâmica da 

Abordagem Temática Freireana, em que a partir dos diálogos descodificadores em 

torno da situação problemática foi eleita uma Temática Geradora (SOUSA, et 

al.,2014, p.167 – grifo do autor). 

 

4) Organização da programação curricular: 
 

Como ressalta Torres (2010), este momento aproxima-se da Redução Temática – 

quarta etapa da dinâmica da Abordagem Temática Freireana – uma vez que houve a 

seleção dos conteúdos/conceitos necessários para a compreensão do tema (SOUSA, 

et al., 2014, p.171). 

  

 No desenvolvimento da terceira etapa, Sousa et al. (2014) descrevem a sistematização 

das falas significativas da comunidade e dos professores em uma Rede Temática (Figura 6, p. 

86) adaptada de Silva (2004), aspecto que também avança em relação a Solino (2013). Nesta 

Rede se encontram as falas da comunidade, a visão de mundo dos professores, a Questão 

geradora, o Tema Gerador, o Contratema e a Situação-problema.  

 Após a elaboração da Rede Temática, foram organizadas quatro unidades didático-

pedagógicas com base no Tema Gerador e elaboradas, em conjunto com as professoras, 

atividades para a disciplina de Ciências, do 6º ano do Ensino Fundamental II. Nesse contexto, 

as atividades contemplaram o planejamento referente a dez aulas. 
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Figura 6 – Primeira Rede Temática elaborada no GEATEC 

 

Fonte: Sousa et al. (2014, p. 168). 

 

c) O perigo do rio Água Preta em Pau Brasil – BA 

 

 Outro processo formativo, implementado pelo grupo de pesquisa em questão, foi 

realizado na cidade de Pau Brasil, também no sul da Bahia, com apoio da Secretaria 

Municipal de Educação. O curso, intitulado ―Relações entre a Escola e a Comunidade: 

repensando o currículo de Ciências‖, teve uma carga horária de 40 horas e foi realizado entre 
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os meses de abril e julho de 2014, sendo elaborado para professores de Ciências do Ensino 

Fundamental II. Neste curso foram desenvolvidas algumas adaptações das etapas da 

Investigação Temática estruturadas por Sousa et al. (2014), por meio das quais se chegou ao 

Tema Gerador: ―O perigo do rio Água Preta em Pau Brasil – BA‖ (MAGALHÃES, 2015; 

MAGALHÃES e GEHLEN, 2016). O quadro abaixo apresenta uma síntese das etapas 

desenvolvidas durante o curso: 

 

Quadro 11 – Etapas da Investigação Temática realizadas por Magalhães (2015) 
 

Fonte: Adaptado de Magalhães, 2015. 

 

O curso, realizado na cidade de Pau Brasil, passou a incorporar elementos que foram 

utilizados nos cursos anteriores, tais como a Rede Temática ( SILVA, 2004), apresentada na 

Figura 7, disponível na página 88, o Ciclo Temático (SOLINO, 2013), (Figura 8, p. 89), e as 

etapas sistematizadas  por Sousa et al. (2014). Ressalta-se que, nesse contexto, isso explicita 

um esforço do GEATEC em pesquisar e aprimorar o processo de InvestigaçãoTemática ao 

desenvolvê-lo no contexto da formação de professores. Ademais, a partir deste curso, o grupo 

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 

Conversa com os 

professores acerca 

dos problemas 

sociais e ambientais 

vivenciados na 

cidade; 

Visitas, com os 

professores, ao rio 

Água Preta, na qual 

foram registradas 

imagens e falas dos 

moradores acerca  

do problema da 

poluição do rio, que 

emergiu a partir da 
conversa inicial. 

 

No contexto do GEATEC, 

foram analisadas as 

informações obtidas por 

meio das imagens e das 

conversas com os 

moradores; Identificou-se 

possíveis Situações-

limites dos professores 

acerca do problema da 

poluição do rio Água 

Preta, consideradas como 

hipóteses que 

legitimariam um Tema 

Gerador: 

i) Compreensão limitada 

do problema; 

ii) Uso acrítico dos 

recursos do rio e 

implicações para a saúde; 

iii) Visão determinística, 

adaptação e aceitação 

acrítica e do problema. 

Preparou-se um material 

em slides, no qual dispôs-

se as informações que 

remetiam às hipóteses de 

Situações-limites.      

(MAGALHÃES, 2015) 

Apresentou-se o material em 

slides aos professores e, por 

meio do processo de 

codificação-

problematização-

descodificação, as hipóteses 

de situações-limites foram 

discutidas legitimadas junto 

aos professores; A partir 

desta dinâmica, as situações-

limites foram legitimadas e 

obteve-se o Tema Gerador: 

―O perigo do Rio Água Preta 

em Pau Brasil – BA‖. 

Construção da Rede 

Temática por meio da 

Questão Geradora ―Quais 

fatores contribuem para a 

poluição do rio Água Preta e 

quais as consequências da 

utilização acrítica da água do 

rio para a saúde dos 

moradores de Pau Brasil - 

BA?‖ e do Contratema ―O 

uso consciente da água do 

rio Água Preta em Pau Brasil 

- BA‖; Construção do Ciclo 

Temático ―O ciclo da 

poluição do rio Água Preta‖. 

A seleção dos conteúdos foi 

distribuída em três unidades 

(estruturadas com base nas 

três primeiras fases do Ciclo 

Temático: i) Fontes de 

contaminação; ii) 

Implicações do uso da água 

contaminada para a saúde; iii) 

Qualidade da água. 

Seleção dos conteúdos e 

conceitos científicos 

necessários à compreensão 

críticas das situações 

circunscritas às fases 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. 
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passou a utilizar os 3MP (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011) como 

perspectiva metodológica para organizar os encontros do curso (MAGALHÃES, 2015). 

 

Figura 7 – Rede temática desenvolvida por Magalhães  

 

Fonte: Magalhães  (2015, p.114) 
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Figura 8 – Ciclo Temático desenvolvido a partir do Tema ―O perigo do Rio Água Preta  

em Pau Brasil – BA‖ 

 

Fonte: Magalhães (2015, p.115). 

 

d) Para onde vai o lixo do meio rural de Iguaí/BA? 

 

Voltado para a Educação do Campo, o terceiro processo formativo desenvolvido pelo 

grupo ocorreu no município de Iguaí-BA, no período de outubro a dezembro de 2014, com 

uma carga horária de 40 horas. O objetivo do curso foi investigar as contribuições da ATF na 

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

campo (NOVAIS, 2015). Durante o curso, que envolveu algumas adaptações das etapas de 

Investigação Temática proposta por Sousa et al.(2014), foi obtido o Tema Gerador: ―Para 

onde vai o lixo do meio rural de Iguaí/BA?‖. 

Diferentemente dos cursos anteriores (SOUSA et al. 2014; MAGALHÃES, 2015), os 

alunos da escola parceira no processo formativo, participaram de duas etapas da investigação 

do tema, como membros da comunidade escolar e local. Na etapa de Aproximação com a 

comunidade eles responderam um questionário que abordava possíveis situações-problema 

que envolviam a comunidade escolar. Já na etapa de Legitimação da hipótese, os estudantes 

participaram do desenvolvimento de uma aula com uma história em quadrinhos, que continha 

hipóteses de situações-limites apreendidas pelo GEATEC durante a primeira etapa. O quadro 

a seguir traz uma descrição das etapas desenvolvidas neste processo: 
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Quadro 12 – Etapas da Investigação Temática realizadas por Novais (2015) 

Fonte: Adaptado de Novais, 2015. 

  

 Assim como Magalhães (2015), Novais (2015) também descreve a construção do 

Ciclo Temático (Figura 10, p. xx) e da Rede Temática (Figura 11, p. xx) durante a terceira 

etapa da investigação, denominada Legitimação da hipótese. No entanto, o maior avanço de 

Novais (2015), em relação aos cursos realizados por Sousa el al. (2014) e Magalhães (2015),  

diz respeito à etapa da  Organização da Programação Curricular, que foi sistematizada por ela 

em quatro fases (Figura 9, p. 91), a saber:  Alternativas acerca do problema e implicações 

socioambientais;  Estruturação do programa escolar a partir das unidades e/ou subunidades; 

Seleção de conhecimentos necessários para compreensão do problema;  planejamento das 

aulas a partir dos Momentos Pedagógicos, sendo denominadas pela autora como fases do 

processo de Redução Temática. 

 Segundo a autora, tais fases colaboram com a organização do currículo escolar 

concebido na perspectiva freireana, pois apontam, etapa por etapa, o que deve ser realizado. 

Essa estruturação, bem como caracterização das fases, torna o processo mais dinâmico e 

potencializa sua utilização em cursos de formação de professores. Igualmente, traz mais 

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 

Segundo a autora, 

esta etapa foi 

realizada mediante 

a aplicação de 

questionários com 

alunos da unidade 

escolar e por meio 

de informações 

obtidas do Plano 

Municipal de 

Saneamento 

Básico, que foram 

organizadas por um 

comitê (do qual a 

autora fazia parte), 

a partir de visitas e 

aplicação de 

questionário com os 

moradores.  

Realizada no 

contexto do 

GEATEC, contou 

com a seleção de 

falas e imagens 

representativas de 

possíveis situações- 

limite. Com as falas 

e imagens, a autora 

elaborou uma 

história em 

quadrinhos que 

trazia algumas 

hipóteses de 

situações-limite. 

Foi realizada em diferentes 

momentos e com diferentes 

sujeitos. Com os alunos foi 

desenvolvida uma aula com a 

história em quadrinhos e, com os 

professores, durante o curso de 

formação, foram apresentados 

alguns slides contendo as hipóteses 

de situações-limite, além de uma 

discussão acerca da atividade 

desenvolvida com os alunos. A 

partir da problematização das 

possíveis situações, foi obtido o 

tema gerador: ―Para onde vai o lixo 

do meio rural de Iguaí/Bahia?‖. 

Ainda nesta etapa foi construída a 

Rede temática (pelos integrantes do 

GEATEC), orientada pela questão 

geradora: ―O que fazer com o lixo 

do meio rural de Iguaí?” e pelo 

contratema: “Manejo adequado do 

lixo no meio rural”. Além do 

desenvolvimento do Ciclo temático 

representando uma visão geral do 

Tema Gerador. 

Realizada pelos professores 

participantes do curso em 

conjunto com os integrantes 

do GEATEC, compreendeu as 

seguintes fases: 

1) Discussão dos principais 

aspectos relacionados ao 

problema e identificação de 

possíveis alternativas;  

2) Análise das alternativas 

acerca do problema e 

proposição de unidades 

organizativas; 

3) Estruturação do programa 

escolar em unidades e/ou 

subunidades;  

4) Seleção dos 

conteúdos/conceitos 

científicos necessários para 

compreensão do problema; 

5) Planejamento das aulas a 

partir dos Momentos 

Pedagógicos.  
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possibilidades de êxito quando transposto ao universo escolar, considerando-se, 

particularmente, o foco nas atividades que envolvem diretamente os educandos. 

 

Figura 9 – Fases da Redução Temática 

 

Fonte:  NOVAIS et al. (2016, p. 25). 

 

 

Figura 10 – Ciclo Temático desenvolvido a partir do Tema ―Para onde vai o  

lixo do meio rural de Iguaí/BA?‖ 

 
Fonte: NOVAIS (2015, p. 86). 
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Figura 11 – Rede temática desenvolvida por Novais 

 

Fonte: Novais (2015, p. 83). 

 

 

e) “Condições da feira nossa de cada dia: bairro de Fátima, Itabuna/BA”.  

 

  O quarto processo formativo elaborado no âmbito do GEATEC foi desenvolvido em 

uma escola dos anos iniciais, no município de Itabuna/BA, entre os meses de novembro de 
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2015 a fevereiro de 2016, com carga horária de 40 horas. O curso intitulado ―A realidade do 

bairro de Fátima: uma proposta para o Ensino de Ciências nos anos iniciais‖ contou com a 

participação de duas professoras e duas coordenadoras dos anos iniciais de uma escola 

municipal. Durante esse curso, foi desenvolvido o processo de Investigação Temática, 

seguindo a proposta de Sousa et al. (2014), que levou à seleção do Tema Gerador:―Condições 

da feira nossa de cada dia: bairro de Fátima, Itabuna/BA‖. As etapas deste processo foram 

sintetizadas no quadro abaixo: 

 

Quadro 13 – Etapas da Investigação Temática realizadas por Fonseca (2016) 

Fonte: Adaptado de Fonseca (2016). 

  

 Chama-se a atenção, neste processo, para o trabalho colaborativo com as professoras 

da Educação Básica, que participaram de forma ativa das várias etapas da proposta, como nas 

descodificações, na seleção e legitimação do Tema Gerador, na construção da Rede Temática 

e do Ciclo Temático, assim como no desenvolvimento das unidades e seleção dos conteúdos.  

 Destaca-se, também, o fato de que o processo de codificação e descodificação se deu 

em vários momentos do curso, visando à legitimação do Tema Gerador, sem que houvesse 

direcionamentos por parte do grupo (FONSECA, 2016). As etapas de codificação e 

descodificação podem ser sintetizadas conforme exposto no Quadro 14, p. 94. 

 

 

 

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 

Realizada a partir de 

pesquisas em fontes 

secundárias (sites, 

blogs, etc) e 

primárias (visitas à 

comunidade). As 

informações obtidas 

por meio das visitas 

(imagens, falas dos 

moradores), foram 

reunidas em um 

vídeo, intitulado 

―Um olhar sobre o 

bairro de Fátima‖, 

que representou a 

visão do GEATEC 

acerca da 

comunidade e seus 

problemas. 

Nesta etapa, o vídeo foi 

apresentado e problematizado 

com as professoras e elas 

confeccionaram um cartaz, 

categorizando as informações 

obtidas na etapa anterior, 

utilizando a ATD.  

A partir das categorias 

registradas no cartaz e de 

algumas falas das professoras, 

o GEATEC organizou um 

portfólio contendo as 

possíveis situações-limites, e 

depois o apresentou a alguns 

representantes da 

comunidade, que expuseram 

sua opinião sobre as situações 

apresentadas. 

Depois de levado à 

comunidade, o 

portfólio foi acrescido 

de falas dos 

moradores e 

reapresentado às 

professoras, durante o 

curso de formação. 

Sendo que estas, 

juntos com o 

GEATEC, 

legitimaram as 

situações-limites e 

elegeram o Tema 

Gerador: ―Condições 

da feira nossa de cada 

dia: bairro de Fátima, 

Itabuna/BA‖.  

Nesta fase foram construídos, 

com a colaboração das 

professoras, o Ciclo temático 

e a Rede temática, como 

também foram desenvolvidas 

quatro unidades, intituladas: 

Unidade I - Aspectos 

históricos: origem da Feira;  

Unidade II – Qualidade dos 

alimentos e o lixo inadequado 

na feira;  

Unidade III – Animais na 

feira;  

Unidade IV – Possíveis 

Alternativas. 

Para cada unidade, foram 

selecionados conteúdos de 

Biologia, Química e Física 

para compreensão do tema. 
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Quadro 14 – Processo de codificação/descodificação realizado por Fonseca (2016). 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Fonseca (2016). 

 

 O vídeo, que foi gravado por dois integrantes do GEATEC, com o intuito de obter 

mais informações sobre o bairro, configurou-se na primeira codificação apresentada aos 

professores, para avaliação das visões que estes tinham em relação aos problemas da 

comunidade local. A utilização do vídeo para obtenção de informações da comunidade e, 

posteriormente, como codificação, foi um processo inédito no contexto do grupo, que até 

então, não havia usado esta ferramenta em seus cursos de formação, para o desenvolvimento 

das etapas da Investigação Temática. 

 Outro diferencial, realizado no contexto deste curso, diz respeito ao desenvolvimento de 

um instrumento teórico, denominado de Teia Temática, resultante da articulação entre alguns 

pressupostos de Freire (1987) e do geógrafo Milton Santos (1983). Segundo Fonseca (2016), a 

Teia Temática possui uma dimensão epistemológica e outra pedagógica, sendo que, a dimensão 

epistemológica está relacionada com a escolha do tema mediante a abrangência dos elementos 

situados na Teia, tais como a Visão Focalista da Comunidade; Situação-problema; Forma-

conteúdo; Unidade epocal e o Sistema Intelectual. Esses aspectos da Teia, ilustrados na Figura 12, 

p. 95, contribuem para legitimar o Tema Gerador, para além das situações-limites. Conforme 

Fonseca (2016), a Teia Temática pode ser entendida da seguinte forma: 

 

Na Teia Temática, o Tema Gerador (TG) que em si contiver mais aspectos dessas 

cinco extremidades, que do ponto de origem até a extremidade passam pelo local, 

regional, nacional e global, será selecionado. (FONSECA, 2016, p. 67). 

 

 

 

 Codificação Descodificação 

1ª Vídeo 

 

Apresentação dos vídeos para as professoras 

 

2ª 

Notícias de blogs, reportagens e 

falas dos moradores 

Apresentação deste material às professoras e 

construção de cartaz por meio da ATD  

(MORAES E GALIAZZI, 2011) 

3ª Portfólio com os problemas do 

bairro 

Apresentação do portfólio aos moradores 
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Figura 12 – Teia temática  

 

Fonte: Fonseca (2016, p.66). 

 

Já a dimensão pedagógica diz respeito à seleção do Tema Gerador que apresenta maior 

urgência de ser trabalhado no contexto de sala de aula, levando em consideração o Tema que 

abarque mais situações encontradas nos demais Temas legitimados. Sendo assim, a Teia 

contribui para selecionar, no contexto de diversos Temas Geradores legitimados, qual será o 

tema que será abordado como ponto de partida no contexto escolar.  

Assim como ocorreu nos outros cursos, também foi elaborada uma Rede Temática 

(Figura 13, p. 96), com as falas significativas (SILVA 2004) dos professores e da 

comunidade, além do Ciclo Temático (Figura 14, p. 97), representativo do tema: ―Condições 

da feira nossa de cada dia: bairro de Fátima, Itabuna/BA‖.  
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Figura 13 – Rede temática desenvolvida  Fonseca (2016) 

 

Fonte: Fonseca (2016, p. 74). 
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Figura 14 – Ciclo temático representativo do tema: ―Condições da feira nossa de  

cada dia: bairro de Fátima, Itabuna/BA‖ 

 
Fonte: FONSECA (2016, p.75). 

 
 

f) “Lazer”, violência e trânsito: roubando vidas em Santa Luzia/BA? 

 

 

 Também elaborado no contexto do GEATEC, este curso contou com o apoio da 

Secretaria Municipal de Santa Luzia/BA e foi desenvolvido em colaboração com os 

professores de Ciências do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental II, entre os meses de julho e 

agosto de 2016, com carga horária que totalizou 40 horas. 

 

Quadro 15 – Etapas da Investigação Temática realizadas por Milli (2016) 

Fonte: Adaptado de Milli (2016).  

1. Levantamento 

Preliminar 

2.Análise das situações e escolha 

das codificações 

3.  Diálogos 

descodificadores 

4.Redução Temática 

Levantamento de 

informações em 

livros, sites e blogs da 

comunidade de Santa 

Luzia/BA e região, 

que foram 

interpretadas e 

organizadas pela 

equipe do GEATEC 

em grupos temáticos. 

Também foram 

realizadas conversas 

informais com os 

moradores e 

videogravações da 

comunidade (ruas, 

avenidas, centros 

históricos, pontos 

turísticos, etc.). Todas 

as informações 

orientaram a produção 

do vídeo: ―Bem-

Vindo a Santa Luzia‖. 

 Problematização do vídeo e 

reorganização das informações 

obtidas em novos grupos temáticos 

com o auxílio das professoras em 

conjunto com a equipe do 

GEATEC. Na problematização 

foram destacadas as principais 

problemáticas da comunidade sob 

a ótica das professoras, as quais 

são moradoras do município. 

Dentre as problemáticas, pode-se 

destacar o uso de drogas por 

jovens e adolescentes, o abuso 

infantil e a gravidez na 

adolescência.  Os grupos temáticos 

foram transpostos a um portfólio, 

que foi apresentado à comunidade 

por meio de conversas com os 

moradores, alunos e representantes 

de algumas instâncias da 

comunidade (saúde, segurança e 

poder público) (MILLI, 2016). 

A partir das 

informações 

obtidas na 

comunidade foi 

identificada a 

compreensão 

limitada das 

causas e 

consequências da 

violência no 

município de 

Santa Luzia/BA, 

que legitimou o 

Tema Gerador 

―Lazer‖, violência 

e trânsito: 

roubando vidas 

em Santa 

Luzia/BA?. A 

partir do tema foi 

elaborada a Rede 

Temática. 

Por meio da Rede Temática 

foi construído o Ciclo 

Temático, que permitiu 

sinalizar ações e organizar 

os conceitos/conteúdos 

científicos necessários à 

compreensão do Tema 

Gerador, por meio do ciclo 

foi elaborado um Plano de 

Ensino e estruturadas dez 

aulas. Nesta etapa, além dos 

professores e da equipe do 

GEATEC, contou-se com a 

colaboração de uma 

Assistente Social do 

município. Salienta-se que 

tanto o Plano de Ensino 

quanto as aulas foram 

estruturadas com base nos 

Três Momentos Pedagógicos 

(DELIZOICOV, ANGOTTI 

e PERNAMBUCO, 2011). 
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.  De acordo com Milli et al. (2016), a partir do desenvolvimento das etapas da Investigação 

Temática (sintetizadas no Quadro 14, p. 94), obteve-se o Tema Gerador: ―Lazer‖, violência e 

trânsito: roubando vidas em Santa Luzia/BA?, que representa a compreensão limitada das causas 

e consequências da violência no município de Santa Luzia/BA, concebida pelo GEATEC como 

situação-limite. O Ciclo Temático (Figura 15) e a Rede Temática (Figuras 16 e 17) desenvolvidos 

pelo grupo em conjunto com os professores cursistas são apresentados abaixo: 

 

Figura 15 – Ciclo temático representativo do tema ―Lazer‖, violência e trânsito:  

roubando vidas em Santa Luzia/BA?  

 
Fonte: Milli (2016, p. 7). 

 

Figura 16 – Topo da Rede Temática de Santa Luzia.  

 

Fonte: Milli (2016, p.15). 



99 
 

Figura 17 – Base da Rede temática de Santa Luzia 

 
Fonte: Milli  (2016, p.28). 
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 Apesar deste curso ter sido desenvolvido nos moldes dos cursos anteriores, a base 

teórica da sua organização foi estruturada a partir das articulações entre a Investigação 

Temática e a Análise Textual Discursiva (MORAES e GALIAZZI, 2011). Segundo Milli 

(2016, p. 24), isso 

 

[...] permitiu uma análise rigorosa das informações (imagens, notícias, relatos, falas 

de moradores, etc.) durante as diferentes etapas da investigação, a qual foi realizada 

com os professores, comunidade e equipe do GEATEC. 

 

 Outro aspecto que chama a atenção e que diferencia este curso dos demais, diz 

respeito à presença de uma Assistente Social durante o processo de Redução Temática que, 

conforme Milli et al. (2016), contribuiu com a elaboração do Ciclo, apontando algumas ações 

necessárias para a superação das situações-limites, que estão além dos conteúdos científicos, a 

exemplo do estímulo à ―cultura de participação como forma de superar a compreensão 

limitada das causas e consequências da violência no município‖ (MILLI et al., 2016, p.7). 

Atualmente, o GEATEC está desenvolvendo um curso intitulado ―Contribuições da 

Abordagem Temática Freireana para a Educação de Jovens e Adultos em Olivença-

Ilhéus/BA‖, em colaboração com professores de uma escola estadual, localizada no distrito de 

Olivença, em Ilhéus/BA. 

 Em suma, os cursos de formação de professores implementados pelo GEATEC, nos 

variados municípios do Sul da Bahia, apresentam-se como meios de disseminação de práticas 

educacionais freireanas no ensino de Ciências. Estes incluem, dentre outros aspectos, o 

desenvolvimento do processo de Investigação Temática realizado pelo grupo em colaboração 

com os professores cursistas. Ao longo do desenvolvimento desses cursos, tal processo foi 

passando por releituras e sofrendo algumas adequações, muitas vezes representadas pela 

incorporação de novos elementos. Neste sentido, uma das principais adaptações resultou das 

categorias elaboradas por Sousa et al. (2014), que passaram a guiar as demais investigações, 

realizadas nos cursos subsequentes.   

 Além destas categorias, o GEATEC também passou a desenvolver uma adaptação da 

Rede Temática elaborada por Silva (2004), o Ciclo Temático (SOLINO, 2013), as etapas da 

Redução Temática (NOVAIS, 2015) e a Teia Temática (FONSECA, 2016), que passaram a 

compor o processo de Investigação Temática desenvolvido por ele. Ressalta-se, ainda, que em 

todos os cursos desenvolvidos pelo grupo e, posteriormente, relatados nos trabalhos 

elaborados por seus componentes, são expostas as relações entre o Tema Gerador e as 
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situações-limites vivenciadas pelas comunidades envolvidas, o que indica uma preocupação 

com a manutenção da essência da proposta elaborada por Freire (1987). 

 Sendo assim, as iniciativas do GEATEC podem ser vistas como difusoras de 

conhecimentos e práticas baseados na concepção freireana de educação. No entanto, faz-se 

necessária uma análise da relação entre os Círculos Esotérico e Exotérico nesses processos 

formativos desenvolvidos pelo GEATEC, em que poderá ser possível identificar, entre ouras 

questões, a compreensão dos professores da Educação Básica em relação à proposta, para que 

se possa entender como ocorre o trânsito de ideias durante os cursos e se este contribui para a 

apropriação de elementos da ATF pelos professores. 

 

4.1.1 As relações entre os círculos Esotérico e Exotéricos em processos formativos de 

professores implementados pelo GEATEC 

 

 Conforme apresentado no Capítulo 2, referente à epistemologia de Fleck, relações 

dinâmicas, denominadas de Circulação Intracoletiva e Circulação Intercoletiva de ideias ou de 

pensamentos são estabelecidas entre os Círculos Esotérico e Exotérico, contribuindo com a 

expansão das áreas de conhecimento. No contexto do Ensino de Ciências, alguns trabalhos 

(DELIZOICOV, 2004; LORENZETTI, 2008; HUNSCHE E DELIZOICOV, 2011) têm 

considerado professores e alunos da Educação Básica, como constituintes de Círculos Exotéricos. 

Lorenzetti (2008), por exemplo, analisa teses e dissertações sobre Educação Ambiental, 

caracterizando os Estilos de Pensamento presentes no Círculo Esotérico (representado pelos 

autores das dissertações e teses) e o Círculo Exotérico (professores investigados pelos autores) do 

Coletivo de Pensamento em Educação Ambiental. 

Hunsche e Delizoicov (2011), por sua vez, traçam algumas relações entre os Círculos 

Esotérico (pesquisadores da universidade) e Exotérico (professores da Educação Básica e alunos 

de graduação) que se organizam em torno da abordagem temática balizada pela articulação Freire-

CTS, em especial destacam que a interação existente entre os pesquisadores da universidade e os 

professores da Educação Básica, por meio de processos formativos, favorece a Circulação 

Intercoletiva de ideias. Nesse sentido, busca-se investigar de que forma ocorre a Circulação 

Intercoletiva de ideias entre os Círculos Esotéricos e Exotérico, no contexto das atividades de 

formação de professores desenvolvidas pelo GEATEC, desde a primeira atividade de 

formação do grupo, que teve início em 2013. 

 Isto é, busca-se compreender como na Circulação Intercoletiva de ideias, que ocorre 

durante os cursos de formação, foram desenvolvidos o processo de Investigação Temática e 
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obtidos Temas Geradores. Do mesmo modo, busca-se analisar se contribui para a apropriação 

de conhecimentos e práticas característicos da ATF, assim como, para construção de uma 

nova concepção sobre a organização curricular e o trabalho em sala de aula. Para a realização 

desta análise, utilizou-se as falas contidas nas dissertações e nos artigos publicados pelos 

integrantes do GEATEC, que selecionaram e transcreveram as falas vídeogravadas dos 

professores cursistas e dos próprios componentes do grupo, durante o desenvolvimento dos 

cursos e/ou das entrevistas concedidas por estes professores. Nesse sentido, as dissertações e 

os artigos, seus respectivos autores e os cursos a que se referem se encontram sistematizados 

no Quadro 16, abaixo: 

 

Quadro 16 – Síntese das fontes das falas utilizadas na análise 

Autor Ano Dissertação Curso 

 

Roger Magalhães da 

Silva 

 

2015 

A Abordagem Temática 

Freireana na formação de 

professores de Ciências sob a 

óptica da Teoria da Atividade  

Relações entre a Escola e a 

Comunidade: repensando o 

currículo de Ciências em Pau 

Brasil-BA 

 

Edcleide da Silva 

Pereira Novais 

 

2015 

Contribuições da Abordagem 

Temática Freireana para o 

Ensino de Ciências de uma 

escola do campo de Iguaí/Ba 

O Ensino de Ciências nas 

escolas do campo de Iguaí/BA: 

um olhar sobre a construção do 

currículo 

 

Kamilla Nunes 

Fonseca 

 

2016 

Investigação Temática e a 

formação social do espaço: 

construção de uma proposta 

com professores dos Anos 

iniciais 

A realidade do bairro de 

Fátima: uma proposta para o 

ensino de ciências nos anos 

iniciais 

Autor Ano TCC Curso 

 

Polliane Santos de 

Sousa 

 

2013 

Tema Gerador no Ensino de 

Ciências/Física:construção de 

uma proposta com professores 

do ensino fundamental 

―Temas Geradores no Ensino de 

Ciências/Física: aproximações 

entre universidade e escola‖, 

realizado em Ilhéus/BA 

Autor(es) Evento ou 

periódico/ Ano 

Artigo Curso 

Roger Magalhães da 

Silva; Simoni T. 

Gehlen 

Revista Ensaio/ 

2016 

Investigação Temática na 

formação de professores de 

Ciências em Pau Brasil-Ba: 

compreensões acerca de um 

Tema Gerador 

―Relações entre a Escola e a 

Comunidade: repensando o 

currículo de Ciências em Pau 

Brasil-BA‖ 

Polliane Santos de 

Sousa, Ana Paula 

Solino Bastos, Priscila 

Silva de Figueiredo e 

Simoni T. Gehlen 

Alexandria/ 2016 Tema Gerador e a relação 

universidade-escola: 

percepçõesde professoras de 

Ciências de uma escola pública 

em Ilhéus-Ba 

―Temas Geradores no Ensino de 

Ciências/Física: aproximações 

entre universidade e escola‖, 

realizado em Ilhéus/BA 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Por meio da ATD (MORAES e GALIAZZI, 2011), organizaram-se as falas por 

unidades de significado na etapa da unitarização e, a partir das semelhanças semânticas entre 

elas foram organizadas três categorias: a) A compreensão dos professores acerca do processo 

de Investigação Temática: nesta categoria foram agrupadas falas que sinalizam algumas 

compreensões dos professores sobre as etapas da Investigação Temática; b) As relações entre 

o Tema Gerador e os problemas da comunidade: esta categoria englobou as falas que 

demonstram a percepção dos professores em relação à origem do problema no contexto da 

ATF; e c) O potencial conscientizador do trabalho pedagógico baseado nos Temas 

Geradores: nesta categoria reuniu-se as falas que ressaltam a relação entre o trabalho por 

meio de Temas Geradores e o processo de conscientização do aluno e de sua comunidade. 

 

        a) A compreensão dos professores acerca do processo de Investigação Temática 

 

De acordo com Halmenschlager et al.(2013), a proposição de processos formativos 

que envolvem abordagens temáticas pode contribuir para que professores da Educação Básica 

transformem suas práticas educativas por meio da atribuição de novos significados às suas 

concepções teóricas e práticas. No entanto, entende-se ser essencial que os professores 

compreendam com clareza a proposta da ATF, a fim de que haja uma inclinação para o 

trabalho com Temas. 

 Sendo assim, se faz necessário verificar quais as compreensões que os professores 

participantes dos cursos implementados pelo GEATEC adquiriram acerca da ATF. Mais 

especificamente, busca-se observar sobre a compreensão relativa à Investigação Temática, ou 

seja, se houve a apropriação de alguns aspectos das etapas do processo ou não. Nesse sentido, 

por meio da análise das falas selecionadas, pode-se identificar a apreensão de aspectos 

relacionados às seguintes etapas:    

 i) Aproximações iniciais com a comunidade local e escolar: Etapa inicial da Investigação 

Temática, é por meio dela que os pesquisadores se mobilizam, utilizando fontes primárias 

(conversas informais com a comunidade, visitas, entrevistas, etc.) e secundárias (blogs, estudos 

acadêmicos, documentos oficiais, etc.) para obter informações sobre a comunidade, seu modo de 

vida, hábitos, concepções e problemas vivenciados (FREIRE, 1987). 

 Na releitura feita por Torres (2010) e sistematizada por Sousa et al. (2014), o 

Levantamento Preliminar recebeu o nome de Aproximações iniciais com a comunidade local 

e escolar e passou a relacionar a primeira e a segunda etapa da ATF (DELIZOICOV, 

ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011) com o segundo momento da Práxis curricular Via 



104 
 

Tema Gerador (SILVA, 2004).  No contexto dos cursos desenvolvidos pelo GEATEC, tal 

etapa foi realizada de diversas formas, inclusive com a presença dos professores, que 

juntamente com alguns integrantes do grupo de estudos realizaram visitas, registraram 

imagens e participaram ativamente do processo enquanto representantes da comunidade 

(MAGALHÃES, 2015). Para Freire (1987, p. 59 – grifo nosso), 

 

No caso de aceitarem a reunião, e de nesta aderirem, não só à investigação, mas ao 

processo que se segue, devem os investigadores estimular os presentes para que, 

dentre eles, apareçam os que queiram participar diretamente do processo da 

investigação como seus auxiliares. Desta forma, esta se inicia com um diálogo às 

claras entre todos. 

 

Como visto, o autor ressalta que é de suma importância a presença ativa de sujeitos da 

comunidade durante a etapa de obtenção de informações, pois estes auxiliarão os 

investigadores na difícil tarefa de apreensão da realidade local e ―desvelamento do cotidiano 

vivido‖ (SÃO PAULO, 1990). 

 Sobre o levantamento, dois dos professores entrevistados por Magalhães (2015), que 

ele denomina de P1 e P4, tecem as seguintes considerações: 

 

[...] primeiro nós fizemos um levantamento, uma pesquisa de campo, algumas 

entrevistas, fizemos algumas observações dentro daquela pesquisa para a 

genteconseguir o Tema Gerador[...] (P4 apud MAGALHÃES e GEHLEN, 2016, 

p.162 - grifo nosso). 

 

Então, a diferença que eu destacaria é a forma que foi usada pra chegar ao 

tema, por que o ‗Cuidando do Solo‘ foi uma proposta do currículo escolar para 

aquela série. E no nosso caso aqui não. Houve uma conversa com os moradores, 

um diálogo sobre os problemas do rio, uma pesquisa, a gente foi para a pesquisa 

de campo e buscou informações pra depois então definir um tema pra ser trabalhado, 

com um problema da comunidade (P1 apud MAGALHÃES e GEHLEN, 2016, p. 

163– grifo nosso). 

 

As falas de P1 e P4 indicam que os mesmos possuem uma compreensão significativa 

acerca do Levantamento Preliminar, visto que eles descrevem detalhes das formas de 

obtenção de informações e, além disso, ressaltam que o tema só foi obtido depois de realizado 

o levantamento. Ou seja, as falas apontam para a apreensão, por parte dos professores, da 

intrínseca relação que a obtenção do Tema Gerador possui com a primeira etapa da 

Investigação Temática. Destaca-se que essa fase é de suma importância quando se trata da 

realização de um processo educativo que envolva a comunidade, visto que é preciso ouvir 

quais são as demandas sociais, quais dentre elas podem ser contempladas pelo processo e, 
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assim, consequentemente, haverá um interesse muito maior da comunidade escolar e de sua 

efetiva aprendizagem.   

 

 ii)  Organização da programação curricular: Denominada originalmente por Freire 

(1987) de Redução Temática, esta é a etapa em que se determina os conteúdos específicos 

para a compreensão da temática escolhida e o planejamento a ser desenvolvido em sala de 

aula. Por meio da sistematização feita por Sousa et al.(2014), a partir dos estudos de Torres 

(2010), esta etapa passou a ser denominada, no contexto do GEATEC, de ―Organização da 

programação curricular”, englobando as etapas de Redução Temática e Sala de Aula da ATF 

(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011) e o quarto momento da Práxis 

curricular Via Tema Gerador, que prevê a construção de questões geradoras a partir do 

Tema/Contratema e a elaboração do conteúdo programático (SILVA, 2004). 

 No contexto do GEATEC, a etapa da programação curricular é caracterizada pela 

interação entre os integrantes do grupo com os professores cursistas, os quais, juntos, 

estruturam o conteúdo programático, elaboram o planejamento e as atividades didático-

pedagógicas para serem desenvolvidas em sala de aula. A participação efetiva dos professores 

durante esta etapa permitiu que eles vivenciassem a construção de um currículo mais crítico, 

diferente daqueles que estavam habituados a seguir, cuja elaboração, geralmente, ocorria por 

meio das secretarias de educação, pela direção da escola ou eram simplesmente ditados pelos 

livros didáticos.  

 As falas de P1 e P4, entrevistados por Magalhães (2015) e Magalhães e Gehlen 

(2016), corroboram com esta constatação:  

 

[...] os conteúdos não descem de lá pra cá e como você falou os problemas existem 

e dentro desses problemas, as doenças que o rio Água Preta pode causar a população 

a gente pode escolher os conteúdos. (P1apud MAGALHÃES, 2015, p. 138 – grifo 

nosso). 

 

[...] outra forma de a gente trabalhar e não receber tudo (o planejamento) já 

pronto. Que seríamos nós mesmos que estaríamos levantando hipóteses de que tipo 

de conteúdo (abordar) ou não, pra a gente não dizer: Ah, mas pra que (ensinar) isso? 

Pra até nós mesmos não irmos desmotivados com aquele conteúdo ali. Porque 

muitas vezes a gente dá (aborda o conteúdo) porque tem que estar no currículo 

ou na grade curricular, mas que às vezes a gente acha que não tem tanta 

importância (P4 apud MAGALHÃES e GEHLEN, 2016, p.164 – grifo nosso). 

 

 Tais falas apresentam a compreensão destes professores em relação à construção de 

um currículo crítico, baseado no Tema Gerador, no qual os conteúdos são elencados para a 



106 
 

melhor compreensão do tema e não impostos por uma grade pré- estabelecida. Isso, segundo 

P4, torna o professor e os alunos mais motivados: 

 

Então não é uma coisa vaga que você vai imaginar como você vai trabalhar. A partir 

das informações (obtidas durante a Aproximação inicial com a comunidade local e 

escolar) podem ir surgindo as ideias sobre o que trabalhar e como podemos 

trabalhar o conteúdo pra surtir mais efeito para o aluno. (P4 apud Magalhães, 

2015, p. 128 – grifo nosso). 

  

 Além de apresentar sua percepção acerca da construção participativa do currículo 

como algo motivador, P4 também indica as relações que ele estabeleceu entre as etapas da 

Investigação Temática. No momento em que este sujeito afirma ―a partir das informações 

podem ir surgindo as ideias sobre o que trabalhar e como podemos trabalhar o conteúdo‖, ele 

evidencia compreender que a Redução Temática ou seleção de conteúdos depende das 

informações obtidas no Levantamento Preliminar e que estes conteúdos têm um objetivo 

maior que é a compreensão do Tema e a superação dos problemas e não um fim em si 

mesmos. Para Freire (1987), a programação do conteúdo, realizada durante a etapa da 

Redução guarda uma relação intrínseca com as contradições vividas pelo povo, que são 

apreendidas na etapa do Levantamento. Em suas palavras, 

 

Poderíamos pensar que, nesta primeira etapa da investigação, ao se apropriarem, 

através de suas observações, dos núcleos centrais daquelas contradições, os 

investigadores já estariam capacitados para organizar o conteúdo programático da 

ação educativa. Realmente, se o conteúdo desta ação reflete as contradições, 

indiscutivelmente estará, constituído da temática significativa da área (FREIRE, 

1987, p.61). 

  

 Já a fala de Pr1, entrevistado por Novais (2015), sinaliza que o mesmo compreende a 

importância de que a etapa da organização e planejamento do currículo seja realizada em coletivo:  

 

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 (Pr1 apud NOVAIS, 2015, p. 93 – grifo do autor). 

  

 De acordo com o Caderno de formação 03 (SÃO PAULO, 1990), essa etapa de 

organização e planejamento é essencial para manter e fortalecer o diálogo entre os pares, 

favorecendo o confronto de diferentes saberes na construção da programação curricular. 

Igualmente, outro aspecto que apresenta a compreensão dos professores cursistas em relação à 

etapa da organização curricular, diz respeito à interdisciplinaridade.  
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 Nesse sentido, quando C2, durante o curso descrito por Fonseca (2016), aponta os 

diferentes conhecimentos que podem ser trabalhados por disciplinas distintas, evidencia seu 

entendimento em relação ao tratamento interdisciplinar que deve ser dado ao Tema Gerador. 

Este só pode ser compreendido a partir da multiplicidade de olhares provenientes dos 

especialistas das diversas áreas do conhecimento, que devem se fazer presentes durante a 

Redução Temática, afim de elencar os conteúdos da programação. 

 

Eu vejo a feira como interdisciplinar porque pode ter um recorte de ciências mas 

trabalha tudo, matemática, história, como vêm os alimentos, né? De onde vem, até o 

trabalho da zona rural, o trabalho da zona urbana, a questão de dúzia, peso, balança 

automática que é modernidade, balança com pesinhos que é antiguidade, um bocado 

de coisa dentro (C2 apud FONSECA, 2016, p.63 – grifo nosso). 

  

 Embora a fala de C2 não expresse o entendimento de que os conteúdos ou 

conhecimentos específicos devam ser subordinados ao tema, aponta que o professor concebe 

o trabalho com o Tema Gerador como um trabalho interdisciplinar. De acordo com o Caderno 

de formação 03 (SÃO PAULO, 1990, p.30), a interdisciplinaridade, no contexto da proposta 

de reconstrução curricular, baseada no referencial freireano, deve transpor ―a superficialidade 

dos conteúdos selecionados‖, para se fazer presente de forma aprofundada, não só no 

programa produzido, mas também nas ações educativas, que requerem uma constante 

participação e relação de troca entre os envolvidos. 

 Em síntese, a partir das falas obtidas durante os processos formativos e por meio das 

entrevistas realizadas pelos componentes do GEATEC, constatou-se que a maior parte dos 

professores cursistas compreenderam a importância do Levantamento Preliminar para a 

obtenção do Tema Gerador e da Organização da Programação Curricular como forma de se 

eleger os conteúdos de maneira mais democrática. Tal constatação aponta para a efetividade 

da Circulação Intercoletiva de Ideias (FLECK, 2010) durante os processos formativos em 

questão, por meio da qual os conhecimentos e práticas característicos do Estilo de 

Pensamento compartilhado pelos integrantes do GEATEC, que tem como referência as ideias 

de Paulo Freire transpostas para a área de Educação em Ciências, foram disseminadas para os 

professores cursistas. 

 

b) As relações entre o Tema Gerador e os problemas da comunidade 

 

Na perspectiva freireana de educação, o tema selecionado para a organização do 

currículo e posterior desenvolvimento em sala de aula está intrinsecamente relacionado ao 
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contexto social do educando, representando problemas ou situações existenciais, reais e 

significativas, que expressam contradições da comunidade, as denominadas situações-limites 

(HALMENSCHLAGER, 2011). De acordo com Gehlen (2009), para que haja a superação das 

situações-limites é preciso apresentá-las e discuti-las como ―um problema para o próprio 

sujeito‖, o qual, a partir do processo educativo dialógico e humanizador, desenvolvido por 

meio do Tema Gerador, poderá elevar seu nível de consciência em relação às situações 

vivenciadas, buscando assim, a transformação.  

Nesta perspectiva, considera-se de suma importância que cursos de formação de 

professores, que trabalham na perspectiva freireana, explanem a indissociabilidade que há entre o 

Tema Gerador e os problemas da comunidade, representativos de situações-limites, uma vez que, 

de acordo com alguns estudos (FONSECA et al.,2015; TORRES, 2010) há uma polissemia em 

torno do termo ―Tema Gerador‖, ocasionado pelas diversas pesquisas argumentam utilizá-lo, mas 

não desenvolvem o processo de Investigação Temática, nem apresentam uma relação entre o tema 

e as situações-limites, representativas dos problemas da comunidade. 

Os professores que participaram dos cursos do GEATEC apontam para uma relativa 

compreensão acerca da relação entre o Tema Gerador e os problemas da comunidade. Tal 

compreensão pode ser observada a partir das falas, visto que, nelas, eles apresentam diferentes 

argumentos, os quais evidenciam a importância de trabalhar com Temas próprios da vivência 

do estudante, que representem problemas da realidade deles: 

 

[...] pra depois definir um tema pra ser trabalhado, com um problema da 

comunidade. [...] e eu destaco a questão do problema que é um problema do 

município (P4apud MAGALHÃES, 2015, p.129 – grifo nosso). 

 

Eu acho que existe sim. Esse tema aí é um tema local e às vezes quando a gente 

trabalha é mais falando sobre em termos de país, e aí no caso está relacionado com 

uma situação problema da comunidade. (P2 apud MAGALHÃES e GEHLEN 

2016, p.158 – grifo nosso). 

 

As atividades foram desenvolvidas partindo da realidade do aluno e não como 

acontece nas nossas aulas que são trabalhadas com problemas de outros locais 

(Pr1 apud NOVAIS,2015, p. 92 – grifo nosso). 

 

[...] 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 (Pr1apud NOVAIS, 2015, p.92 

– grifo nosso). 

 

As falas acima destacadas mostram a ênfase dada pelos professores ao fato do Tema 

estar relacionado a um problema local, da comunidade, da própria escola, do município ou da 

região. Ou seja, as falas explicitam que estes educadores atribuem importância ao Tema 
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Gerador, por ser ele representativo da realidade local, que envolve tanto os educandos, como 

os educadores e a comunidade em geral. Ao invés de ser um tema externo, que aborda uma 

realidade global ou nacional, mas não traz elementos da vivência dos estudantes. Destaca-se, 

a partir das falas, o quanto essa abordagem direcionada às vivências dos educandos pode 

trazer muito mais envolvimento por parte de toda a comunidade escolar e, consequentemente, 

resultados mais positivos. 

Para Freire (1992), é necessário estender o olhar do educando para a realidade de 

outros contextos, tais como o regional, o nacional e o global, possibilitando o estabelecimento 

de relações entre eles. No entanto, tal extensão só faz sentido se as discussões iniciais forem 

sobre um problema local, da realidade do educando, que a partir do momento que passa a 

refletir sobre as situações vivenciadas, pode contribuir para o estabelecimento de mudanças 

sociais. De acordo com esse educador, 

 

Creio que o fundamental é deixar claro ou ir deixando claro aos educandos esta 

coisa óbvia: o regional emerge do local tal qual o nacional surge do regional e o 

continental do nacional como o mundial emerge do continental. Assim como é 

errado ficar aderido ao local, perdendo-se a visão do todo, errado é também pairar 

sobre o todo sem referência ao local de onde se veio. (FREIRE, 1992, p. 87). 

 

Outro aspecto que pode ser percebido nas falas dos professores, que indica que os 

mesmos compreendem que o Tema Gerador provêm dos problemas da comunidade, se refere 

à sobreposição destes em detrimento daqueles que eles costumam adotar, seja por 

determinação da secretaria de educação, por escolha própria ou indicação do livro didático. 

 

[...] é que a gente ainda tem a cultura do livro, do conteúdo que está no livro, às 

vezes a gente pega só mais alguma coisa pra acrescentar da comunidade, mas partir 

do zero pra comunidade, daquela comunidade trazer todo o conteúdo isso a 

gente praticamente não vê, mas que é muito importante é, é outra coisa, a gente 

jamais esquece. (C1 apud FONSECA, 2016, p. 88 – grifo nosso). 

 

[...] Buscou informações pra depois então definir um tema pra ser trabalhado, 

com um problema da comunidade. Que é diferente do outro tema programático 

(Cuidando do Solo) que é apenas uma proposta escolar. (P1 apud MAGALHÃES 

e GEHLEN, 2016, p. 160 – grifo nosso). 

 

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 (Pr1 apud NOVAIS, 2015, p.92 – grifo nosso). 

 
 

As falas dos professores C1 e de Pr1, destacadas acima, apresentam indícios de que 

eles consideram o tema trazido da realidade mais importante que os temas e conteúdos que 

estão habituados a trabalhar, que, segundo os mesmos, baseiam-se no livro didático e trazem a 
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realidade de outros locais.  P1 também destaca que o Tema Gerador se sobrepõe ao tema 

pensado pela escola, que ―é apenas uma proposta escolar‖.   

Para Delizoicov (1982), o conteúdo programático, obtido por meio do Tema Gerador, 

tem maior potencial em levar o aluno à compreensão de sua realidade, do que aqueles 

determinados pelos livros didáticos ou programas oficiais. Segundo o autor, 

 

O tema gerador gerará um conteúdo programático a ser estudado e debatido, não só 

como um conteúdo insípido e através do qual se pretende iniciar o aluno ao raciocínio 

científico; não um conteúdo determinado a partir da ordenação dos livros textos e dos 

programas oficiais, mas como um dos instrumentos que tornam possível ao aluno uma 

compreensão do seu meio natural e social (DELIZOICOV, 1982, p. 11). 

 

Neste sentido, os professores que participaram dos diferentes cursos promovidos pelo 

GEATEC compreendem que o Tema Gerador tem uma particular importância por não ser um 

tema que vem pronto do livro didático ou foi determinado pela comunidade escolar ou por 

programas oficiais sem um critério de escolha pertinente. Mas sim por ser um tema que 

considera a realidade do aluno como ponto de partida para o trabalho pedagógico. 

 

c) O potencial conscientizador do trabalho pedagógico baseado nos Temas 

Geradores 

 

Um dos aspectos essenciais, que caracterizam as práticas educativas freireanas, diz 

respeito à possibilidade de transformação dos sujeitos por meio da construção do 

conhecimento, que pode favorecer a elevação dos níveis de consciência acerca da realidade, 

visando à superação das situações-limites (SILVA, 2004; GEHLEN, 2009). Isto é, a passagem 

da consciência real efetiva, que pode ser entendida como uma consciência limitada da 

realidade, sob a qual a visão dos sujeitos (homens e mulheres) não consegue ir além das 

situações-limites, para a ―consciência máxima possível‖, que corresponde a uma consciência 

mais crítica da realidade. Por meio desta, o sujeito percebe o mundo a sua volta e as situações 

por ele vividas de maneira mais crítica, visualizando as inter-relações existentes entre os 

diversos fatores que a compõem (FREIRE, 1987).  

 Neste contexto, os professores participantes dos cursos apontam, por meio do trabalho 

com os Temas Geradores, a possibilidade de mudança na forma como os alunos percebem a 

sua realidade e da sua comunidade, passando a ter uma visão mais crítica sobre a mesma, com 

vistas a transformá-la. 
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[...] eles [alunos] vão ter um novo olhar. Mas como também na comunidade onde 

eles vivem. Porque aí eles vão estar levando informações que eles adquiriam lá na 

escola com a participação dos grupos, com construção de materiais, como a 

mosquitoeira. Então eles vão levar isso pra comunidade, de certa forma eles vão 

estar aproveitando o conhecimento que eles adquiriram na escola na comunidade  

(P2 apud SOUSA et al., 2016, p. 16 – grifo nosso). 

 

E aqui o aluno ele vai tá mais ativo porque tem muitos que frequentam a feira com 

os pais, então ele vai ter esse novo olhar agora sobre a feira, até mesmo pra estar 

conversando com o pai. (Pr2 apud FONSECA, 2016, p 63 – grifo nosso). 
  

 As falas dos professores P2 e Pr2 indicam que eles compreendem que, por meio do 

desenvolvimento de um Tema Gerador, no contexto escolar, os alunos poderão adquirir novos 

conhecimentos, capazes de modificar a sua concepção da realidade. Isto é, para eles, os 

educandos ―vão ter um novo olhar‖, o qual poderá influenciar não somente a sua visão de 

mundo, mas também de seus familiares e da sua comunidade.  

 Esse ―novo olhar‖, destacado pelos professores, parece decorrer de um processo de 

conscientização, que consiste em uma das mais importantes finalidades da educação 

libertadora idealizada por Paulo Freire. Para o autor, os homens se diferenciam dos animais 

por serem capazes de ter consciência do mundo, de suas ações e de si mesmo. Neste contexto, 

o processo educativo tem o papel de fornecer subsídios para que os educandos possam evoluir 

de uma consciência ingênua para uma consciência crítica, por meio da qual eles poderão se 

tornar ―cidadãos conscientes, críticos e transformadores‖ capazes de se libertarem da 

condição de oprimidos (TORRES, 2010). 

 Sendo assim, constata-se que há uma consonância entre as falas dos professores 

cursistas e a proposta freireana de educação, no que diz respeito ao desenvolvimento de uma 

consciência mais crítica por meio do processo educativo, visto que eles deixam explicito que 

acreditam ser esta uma das maiores contribuições da proposta. 

 

[...] a contribuição mesmo, eu acho que é a questão da conscientização, não só da 

comunidade escolar, como eu te falei, como da sociedade geral. (P1 apud SOUSA, 

2013, p.42). 

 

A gente percebe que esses locais não são adequados para jogar o lixo, daí 

preferimos esse tema para que eles (alunos) tenham conhecimento do problema 

que o lixo pode causar e que deve ser jogado no lugar certo. (Pr1apud NOVAIS, 

2015, p. 94 – grifo nosso). 

 

É importante lembrar que, para Paulo Freire, a ―conscientização‖ vai além da tomada de 

consciência da realidade, ela implica em uma práxis, ou seja, na ação-reflexão do homem sobre o 

mundo, em uma atitude crítica do homem no mundo (FREIRE, 1979). De acordo com esse autor, 
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A conscientização não está baseada sobre a consciência, de um lado, e o mundo, de 

outro; por outra parte, não pretende uma separação. Ao contrário, está baseada na 

relação consciência – mundo. (FREIRE, 1979, p. 15). 

 

Neste sentido, apesar das falas dos professores sinalizarem uma certa relação entre o 

trabalho com os Temas Geradores e o processo de conscientização, salienta-se que esta 

constatação é um tanto superficial, pois não baseou-se em uma investigação mais aprofundada 

das concepções que os professores possuem acerca do termo ―conscientização‖, podendo 

estas representarem uma consciência ainda ―ingênua‖ em relação ao processo. Sendo assim, 

nada se pode afirmar, sobre o que estes professores entendem por conscientização e se eles a 

relacionam com a práxis, no sentido freireano ou não. No entanto, o olhar analítico sobre as 

falas dos professores permitiu identificar que houve, durante os processos formativos 

implementados pelo GEATEC, a apropriação de alguns dos princípios da perspectiva 

freireana de trabalho com temas, visto que nelas aparecem diversos termos e expressões, tais 

como conscientização, problemas da comunidade, realidade do aluno, situação-problema, 

dentre outros, os quais são característicos desta proposta.  

Em termos fleckianos, pode-se dizer que tal apropriação decorreu da Circulação 

Intercoletiva de ideias (FLECK, 2010), por meio da qual os membros do GEATEC, que 

compartilham aspectos do Estilo de Pensamento que tem como referência as ideias de Paulo 

Freire, disseminaram alguns dos conhecimentos e práticas adotados pelo grupo para os 

professores da Educação Básica, detentores de outro Estilo de Pensamento (LIMA, 1999; 

LAMBACH, 2007).  Ou seja, as falas dos professores que participaram dos cursos sugerem 

que os processos formativos implementados pelo GEATEC permitiram a interlocução entre o 

Círculo Esotérico, formado pelos integrantes do grupo de estudos e o Círculo Exotérico, 

formado pelos professores cursistas, possibilitando, assim, a apropriação de novos 

conhecimentos por parte destes. Para Lambach, Machado e Marques (2013, p. 4), 

 

[...] a disseminação do EP do círculo Eso para os círculos Exo, ocorre a Circulação 

Intercoletiva de Ideias, que pressupõe a introdução de novas ideias de um CP em 

outro com seu EP instaurado.  

 

Dessa forma, considera-se que os professores cursistas fazem parte de um Coletivo de 

Pensamento que compreende os professores de Ciências da Educação Básica ou não 

especialistas, os quais possuem um Estilo de Pensamento próprio e, os integrantes do 

GEATEC participam de um outro Coletivo de Pensamento, que agrupa os pesquisadores do 

Ensino de Ciências ou os especialistas. Neste sentido, a partir das falas analisadas, verifica-se 
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que a Circulação Intercoletiva de Ideias, cuja ocorrência se deu durante os cursos descritos, 

está tendo um papel efetivo na disseminação e vulgarização do Estilo de Pensamento, 

caracterizado pela transposição das ideias de Paulo Freire para o Ensino de Ciências, tal como 

sinaliza Muenchen (2010).  

 Essa disseminação, que ocorre por meio da Circulação Intercoletiva de ideias, é, 

segundo Fleck (2010), muitas vezes acompanhada por transformações do Estilo de 

Pensamento. Contudo, apesar dos professores indicarem que, por meio do curso, passaram a 

conhecer algumas ideias, conhecimentos e práticas, tais como o processo de Investigação 

Temática, característico do Estilo de Pensamento do Círculo Esotérico, representado pelo 

GEATEC, não se pode afirmar, sem estudos mais aprofundados, que estes professores 

modificaram seu próprio Estilo de Pensamento. 

 Segundo Fleck (2010), apesar da Transformação do Estilo de Pensamento ser uma das 

mais importantes consequências da Circulação Intercoletiva de Ideias, ela só se torna possível 

quando os Coletivos de Pensamento compartilham Estilos de Pensamento semelhantes, 

porque quanto maior a diferença entre dois Estilos, menor a possibilidade de entendimento 

entre eles. De acordo com Lambach (2013), para que haja a mudança no Coletivo dos 

professores é necessário que sejam promovidas Complicações, no Estilo de Pensamento por 

eles compartilhado, o que pode ser realizado a partir da reflexão crítica da prática docente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O presente estudo investigou o processo de Instauração e Extensão da Investigação 

Temática na área de Educação em Ciências e sua disseminação em processos formativos de 

professores desenvolvidos pelo GEATEC, com a finalidade de ampliar as discussões acerca 

das práticas freireanas no contexto da Educação Básica. Para tanto, entende-se que é por meio 

dos cursos de formação inicial e continuada que os docentes deste nível de ensino podem 

estabelecer o primeiro contato com a proposta de trabalho com Temas Geradores, 

compreendendo a relação intrínseca que eles têm com a concepção freireana de educação. 

 Desta forma, o levantamento bibliográfico realizado nos Anais do ENPEC e em dez 

periódicos de grande relevância na área de Educação em Ciências, no período de 2010 a 2015, e 

as entrevistas semiestruturadas realizadas com quatro pesquisadores, que também eram autores de 

alguns dos trabalhos selecionados, mostrou que, apesar dos pressupostos freireanos serem 

bastante citados nos trabalhos da área de Educação em Ciências, são relativamente poucos os 

estudos que abordam a Investigação Temática. Igualmente, apontaram também que é ainda menor 

o número dos trabalhos que relacionam a ―dinâmica‖ com processos de formação de professores. 

 Por meio da análise dos trabalhos que relatam o desenvolvimento de algumas das 

etapas da Investigação Temática e/ou a adaptação das mesmas em cursos de formação de 

professores, constatou-se que as etapas que os pesquisadores mais desenvolvem nos processos 

formativos são: o Levantamento Preliminar, a Análise das situações significativas e a 

Redução Temática, havendo uma lacuna no desenvolvimento da etapa de Sala de aula e, 

principalmente, na etapa em que se estabelecem as codificações e posterior descodificações. 

A respeito desta lacuna, os próprios formadores reconhecem que a ausência de algumas etapas 

compromete a autenticidade do processo, fazendo com que as experiências baseadas na 

Investigação Temática se configurem apenas como adaptações da mesma. 

 Buscando caracterizar a gênese, a Instauração e a Extensão (FLECK, 2010) da 

Investigação Temática no Ensino de Ciências, verificou-se que a origem do processo está 

intrinsecamente relacionada com a investigação das Palavras Geradoras (FREIRE, 1967) e, 

sua Instauração, na educação não formal, decorreu do processo de pós-alfabetização proposto 

por Freire. Por sua vez, quanto à transposição da Investigação Temática para o Ensino de 

Ciências, constatou-se que ela proveio do enfrentamento de algumas Complicações 

encontradas pela área. Isso ocasionou a transformação de conhecimentos e práticas sendo que, 

sua implementação, no contexto do projeto ―Formação de professores de Ciências Naturais‖, 
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realizado na Guiné Bissau (DELIZOICOV, 1982), pode ser considerada como um marco no 

estabelecimento de uma nova prática no Ensino de Ciências.  

 Em relação à sua disseminação, verificou-se que esta teve início com o desenvolvimento 

de projetos voltados para a Educação Básica, realizados no Rio Grande do Norte 

(PERNAMBUCO, DELIZOICOV, ANGOTTI, 1988) e São Paulo (PONTUSCHKA, 1993), que 

tiveram apoio governamental para sua implementação. Do mesmo modo, observa-se que, 

atualmente, essa disseminação continua ocorrendo por meio da iniciativa de pesquisadores 

isolados ou em grupos, os quais desenvolvem suas atividades ancorados nos pressupostos 

freireanos de educação, como é o caso de grupos de estudos, a exemplo do GEATEC, que por 

meio da elaboração de cursos de formação de professores, também têm disseminado o processo 

da Investigação Temática para o contexto da Educação Básica. 

 No contexto do GEATEC foram implementados, desde o ano de 2013, cinco processos 

formativos de professores de Ciências que se basearam no desenvolvimento das etapas da 

Investigação Temática. Ao longo dos cursos, o processo foi passando por releituras e 

incorporando novos elementos, tais como as categorias desenvolvidas por Sousa et al. (2014); 

o Ciclo Temático, proposto inicialmente por Solino (2013), as etapas da Redução Temática, 

descritas por Novais et al. (2016) e a Teia Temática, desenvolvida por Fonseca (2016). 

 A análise das relações estabelecidas entre os integrantes do GEATEC e os 

professores da Educação Básica, considerados nesta dissertação como sendo os participantes 

dos Círculos Esotérico e Exotérico, respectivamente, mostrou que a maior parte dos 

professores que participaram dos processos formativos compreendeu a importância do 

Levantamento Preliminar para a obtenção do Tema Gerador e da Organização da 

Programação Curricular como forma de se eleger os conteúdos de maneira mais 

democrática. Observou-se, também, que atribuem particular importância ao Tema Gerador, 

por ele levar em conta a realidade do aluno como ponto de partida para o trabalho pedagógico, 

além de considerarem que é possível despertar uma consciência mais crítica no estudante por 

meio do desenvolvimento da proposta. 

  Neste sentido, compreende-se que os processos formativos em questão possibilitaram 

a apropriação de elementos da abordagem de temas baseada em Freire, por meio da 

Circulação Intercoletiva de ideias, a qual ocorreu no âmbito da interação entre o Círculo 

Esotérico, composto pelos integrantes do grupo, com o Círculo Exotérico, formado pelos 

professores. Ou seja, por meio desta interação, elementos característicos da concepção 

freireana de educação foram disseminados para o Coletivo dos professores da Educação 

Básica, detentores de outro Estilo de Pensamento. 
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 Por fim, ressalta-se a importância da continuidade do presente estudo em trabalhos 

futuros, uma vez que ainda há necessidade de se investigar de que forma o processo de 

Investigação Temática tem influenciado a prática pedagógica dos professores que vivenciam 

o seu desenvolvimento, por meio da formação inicial ou continuada. Contudo, enquanto 

principal contribuição da presente pesquisa, defende-se que o desenvolvimento das etapas da 

Investigação Temática em processos formativos de professores de Ciências, tanto na 

formação inicial como na formação continuada, cria condições para a constituição de 

educadores mais críticos, capazes de contribuir, por meio do trabalho com Temas Geradores, 

com a emancipação dos educandos, instigando-os a questionar a realidade em que vivem, 

desvelando-a, refletindo e agindo sobre ela.  
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