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RESUMO 
 

Na área de Ensino de Ciências propostas de reorientação curricular têm sido pensadas e 

desenvolvidas, no intuito de contribuir com um ensino contextualizado envolvendo cada vez 

mais aspectos da vivência dos alunos. Nesse cenário, algumas iniciativas balizadas pelos 

pressupostos de Paulo Freire, como a Abordagem Temática Freireana, e a Práxis curricular via 

Tema Gerador têm sido desenvolvidas por pesquisadores que buscam promover uma educação  

que possibilite à emancipação crítica dos sujeitos. Além disso, alguns estudos apontam para a 

necessidade de se considerar aspectos relacionados ao espaço social, inserindo a compreensão 

crítica desse espaço como fundamental no processo de compreensão das relações sociais. 

Sobre essa perspectiva de compreensão do espaço, as contribuições do geógrafo Milton 

Santos, contribuem de maneira significativa, pois este autor discute a formação social do 

espaço por meio do entendimento das relações homens-mundo. Nesse contexto, o objetivo 

geral deste estudo consiste em investigar de que forma relações teórico-metodológicas entre 

Paulo Freire e Milton Santos podem contribuir na elaboração e desenvolvimento de processos 

formativos de professores dos anos iniciais. Metodologicamente, a pesquisa está organizada 

em três etapas: a primeira refere-se ao estudo teórico das possíveis relações entre as ideias de 

Paulo Freire e Milton Santos; a segunda refere-se ao desenvolvimento de um curso de 

professores em uma escola municipal da cidade de Itabuna-BA e a terceira compreende a 

realização de entrevistas semiestruturada com as professores que participaram do processo 

formativo. Para tanto, as informações foram obtidas por meio de videogravação do processo 

formativo, produções das professoras, e transcrição das entrevistas semiestruturadas. A análise 

das entrevistas foi realizada por meio da Análise Textual Discursiva, um instrumento de 

análise que possibilita um diálogo entre o pesquisador e as informações obtidas. Dentre os 

resultados, destaca-se que as relações entre Freire e Milton não só contribuíram no processo 

formativo, como possibilitaram a elaboração de um instrumento de apoio denominado Teia 

Temática que auxiliou o processo de legitimação do Tema Gerador. Além disso, constatou-se 

que tecer relações entre as ideias de Freire e Milton Santos, potencializou o processo de 

Investigação Temática, pois foi possível compreender como o espaço está intrinsecamente 

ligado às relações sociais e aos problemas vivenciados pelos sujeitos. Entende-se que ao 

considerar aspectos como a forma-conteúdo, sistema intelectual, codificação viva  e 

rugosidade do espaço no processo de Investigação Temática, as professoras tiveram a 

oportunidade de construir uma visão crítico-reflexiva acerca da realidade em que estão 

inseridas, passando a entendê-la de maneira estrutural, compreendendo que as situações não  

se originam de maneira isolada. Por meio da entrevista, foi possível constatar uma relativa 

mudança na concepção das professoras acerca das relações entre o homem e o espaço, no 

sentido em que as mesmas evidenciaram a construção de um sistema intelectual referente a 

importância de inserir a realidade dos educandos no processo de construção do conhecimento, 

assim como, verificou-se a importância do trabalho colaborativo, pois a troca de 

conhecimentos e experiências entre as professoras e os especialistas proporcionou um 

resultado construtivo e dialógico ao processo formativo. 

 

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Abordagem Temática Freireana; Processo formativo; 

Tema Gerador. 

 

VI 



 
7 

 

ABSTRACT 

 

In the context of Science Teaching curricular reorientation proposals have been elaborated and 

developed, in order to contribute with a contextualized teaching involving more and more 

aspects of the students' experience. In this scenario, some initiatives based on the assumptions 

of Paulo Freire, such as the Freirean Thematic Approach and Curricular Praxis via Generator 

Theme have been developed with the objective of promoting an education that enables the 

critical emancipation of the subjects. In addition, some studies point to the need to consider 

aspects related to social space, inserting the critical understanding of this space as  

fundamental in the process of understanding social relations. From this perspective, the ideas 

of the geographer Milton Santos, contribute significantly, because this author discusses the 

social formation of space bringing a new perspective of interpretation of space, elucidating  

the relations between time, space and humanity. In this context, the general objective of this 

study is to investigate how theoretical-methodological relations between Paulo Freire and 

Milton Santos can contribute to the elaboration and development of teacher training processes 

in the initial years. Methodologically, the research is organized in three stages: the first refers 

to the theoretical study of the possible theoretical relations between Paulo Freire and Milton 

Santos; The second part refers to the development of a teachers' course at a municipal school 

in the city of Itabuna-BA and the third part comprises conducting semi-structured interviews 

with the teachers who attend. In order to do so, the information was obtained through video 

recording of the course, productions of the teachers, and transcription of semi-structured 

interviews. The analysis of the interviews was carried out through the Discursive Textual 

Analysis and the results show that the relations between Freire and Milton not only  

contributed in the formative process, but also allowed the elaboration of a theoretical  / 

didactic instrument denominated Thematic Web that aided the process of legitimation of the 

Generator Theme. In addition, it was found that weaving relations between the ideas of Freire 

and Milton Santos potentiated the Thematic Investigation process, because it was possible to 

understand how space is intrinsically linked to social relations and the problems experienced 

by the subjects. Through the interview, it was verified that when considering aspects such as 

form-content, intellectual system, living codification and roughness of space in the Thematic 

Investigation process, the teachers had the opportunity to construct a critical-reflective view 

about the reality that they live , Beginning to understand it in a structural way, understanding 

that situations do not originate in an isolated way. Through the interview, it was possible to 

observe a relative change in the conception of the teachers about the relations between the 

man and the space, in the sense in which the same evidenced the construction of an 

intellectual system regarding the importance of inserting the reality of the students in the 

process of Construction of knowledge. 

 

Keywords: Science teaching; Thematic Approach Freireana; Formative process, Generator 

Theme. 
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INTRODUÇÃO 

Pesquisas realizadas na área de Educação em Ciências têm enfatizado a importância de 

se construir uma educação de qualidade que tenha como base a emancipação crítica dos 

sujeitos, por meio de uma reorientação curricular (DELIZOICOV, 1982; SILVA, 2004; 

SOLINO  2013;  SOUSA,  2013;  NOVAIS,  2015;  MAGALHÃES,  2015).  Dentre       essas 

discussões, alguns estudos têm buscado nos pressupostos freireanos a base teórica e prática 

para implementação de uma educação libertadora. Nesse sentido, pesquisadores como Torres 

et al. (2008), Delizoicov; Angotti e Pernambuco (2011), Sousa (2013), Novais (2015) e 

Magalhães (2015) destacam a proposta de uma reorganização curricular em que é sugerido a 

abordagem de Temas Geradores em sala de aula. 

Stuani (2010) discute sobre a relevância de uma reflexão crítica acerca da prática 

docente, e destaca que esta ação é essencial na busca da superação de práticas conservadoras 

por práticas progressistas, entendendo-se nestas as ações pautadas na educação como 

instrumento de transformação da realidade. Para Stuani (2010) implementar propostas 

curriculares que considerem a realidade do educando no processo de construção do 

conhecimento é um grande desafio, pois esse movimento de reorientação curricular busca 

diminuir a lacuna existente entre teoria e prática. 

Harres, Wolffenbuttel e Delord (2013) afirmam que nas últimas décadas a produção 

científica cresceu expressivamente, porém, todo esse aumento de estudos científicos não têm 

proporcionado mudanças significativas no ensino de Ciências, os autores afirmam que 

algumas pesquisas apontam problemas existentes no sistema educacional, mas poucos 

estudam como solucionar tais problemas. É necessário haver o estreitamento entre as 

pesquisas na área de Educação em Ciências e a sala de aula, no sentido de diminuir a 

polarização existente entre o espaço escolar e a universidade. 

Delizoicov (2004) considera que a disseminação dos resultados das pesquisas em  

Ensino de Ciências tem ocorrido com alguns problemas de compreensão nos espaços de 

ensino, o autor destaca que o Ensino de Ciências, enquanto ciências humanas aplicadas deve 

ter sólidos vínculos e compromissos com a superação dos problemas que envolvem a 

educação. 

Nesse contexto, o Grupo de Estudos em Educação em Ciências sobre Abordagem 

Temática (GEATEC), vinculado à Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), tem atuado 

na promoção de processos formativos em caráter colaborativo com professores da educação 

básica, tendo como foco a perspectiva freireana e a Investigação Temática para seleção de 

Temas Geradores. 
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No que concerne a utilização das ideias de Paulo Freire na organização de processos 

formativos, em um levantamento realizado por Fonseca et al. (2015) nos anais do Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências e em periódicos de algumas revistas da área 

de Ensino de Ciências foi constatado poucas pesquisas envolvendo a perspectiva freireana nos 

anos iniciais, a maioria dos estudos que tomam como base as ideias de Paulo Freire são 

voltados para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou superior. Compreende-  

se que mesmo havendo avanços quanto à inserção da perspectiva freireana no Ensino de 

Ciências, ainda há necessidade de aprofundamentos acerca do como estruturar o conteúdo 

programático dos anos iniciais por meio de temas. 

A compreensão crítica acerca dos problemas possui grande ênfase na proposta 

educacional de Paulo Freire, pois é por meio da ação consciente que os sujeitos têm a 

possibilidade de superar seus limites, passando a ter uma visão crítica acerca da sua realidade. 

No processo de Investigação Temática, na obtenção de Temas Geradores, o contato com a 

comunidade e a realidade em que os sujeitos estão inseridos é de suma importância, uma vez 

que é necessário compreender a concepção que os sujeitos possuem sobre a realidade em que 

estão inseridos, isto é, é preciso identificar as situações-limite que necessitam ser superadas. 

Com relação às questões sociais que permeiam a realidade dos sujeitos, compreender a 

atuação do espaço enquanto subjetividade torna-se necessário na busca por respostas e 

superação das injustiças sociais. Milton Santos trouxe grandes contribuições no que se refere  

à compreensão do espaço. O autor defende a ideia de que o espaço não pode ser  

compreendido como uma local físico isolado das relações sociais. O autor situa o espaço na 

esfera da subjetividade, problematizando-o como um cenário em que são estabelecidas as 

relações sociais que dão forma ao lugar e influenciam a própria história. 

Conforme atenua a compreensão do espaço, Santos (2006) estabelece duas relações 

fundamentais: o domínio local e o global. Considera-se que a discussão teórica acerca do 

espaço é de fundamental importância para superação de uma visão naturalista ou estática do 

mesmo, assim como, pode auxiliar no processo de conscientização dos sujeitos acerca da sua 

realidade, no que concerne ao espaço habitado. 

Diante do exposto, estabelecer relações entre Freire e Milton Santos no  

desenvolvimento de processos formativos com professores dos anos iniciais,  constitui-se 

numa alternativa que pode trazer contribuições para construção de uma educação pautada na 

emancipação crítica dos sujeitos. 

Destaca-se que algumas pesquisas têm buscado estabelecer relações entre Freire e 

Milton Santos, a exemplo de Delizoicov e Auler (2011) que analisam, baseado na   concepção 
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de formação social do espaço de Milton Santos, a temporalidade das teorias científicas, bem 

como destacam as relações entre a dimensão espaço-temporal da Ciência e Tecnologia e a sua 

não-neutralidade. Carneiro e Nogueira (2013) apresentam uma discussão que tem como base a 

concepção de consciência crítica de Paulo Freire e os conceitos de formação social do espaço 

discutidos por Milton Santos. Os autores evidenciam a importância de estudar e formar um 

pensamento crítico com relação ao espaço, tendo como foco a formação de uma consciência 

espacial-cidadã em escala local e global. 

O interesse em pesquisar as contribuições desses autores, tendo como foco os anos 

iniciais surgiu devido ao fato da pesquisadora ser graduada em Pedagogia e compreender a 

necessidade desse campo educacional receber mais atenção das pesquisas realizadas na área 

de Educação em Ciências. Entende-se que a formação inicial de professores dos anos iniciais 

deixa algumas lacunas referentes ao ensino de ciências, e devido a esse fator e por fazer parte 

do Grupo de Estudos sobre Abordagem Temática no Ensino de Ciências, o qual compreende a 

importância da perspectiva freireana no processo de reorientação curricular, buscou-se 

contribuir, ainda que de maneira pontual, na formação de professores do anos iniciais. 

Nesse contexto, alguns questionamentos emergem, quais sejam: i) Qual a contribuição 

das relações teórico-metodológicas entre Freire e Milton Santos em processos formativos de 

professores dos anos iniciais? ii) Quais os limites e possibilidades do desenvolvimento da 

Investigação Temática em processos formativos de professores dos anos iniciais, tendo como 

base as relações entre Freire e Milton Santos? 

Portanto, a presente pesquisa tem como objetivo geral investigar de que forma as 

relações teórico-metodológicas entre Freire e Milton Santos podem contribuir na elaboração e 

desenvolvimento de processos formativos de professores dos anos iniciais. Os objetivos 

específicos desta pesquisa são: 

 Investigar possíveis relações pedagógicas e epistemológicas entre Freire e Milton 

Santos; 

 Compreender de que forma as relações teórico-metodológicas entre Freire e Milton 

Santos podem contribuir na organização de processos formativos de professores dos anos 

iniciais; 

 Investigar limites e possibilidades da elaboração e desenvolvimento de um processo 

formativo de professores dos anos iniciais, tendo como base as relações entre Freire e Milton 

Santos. 

Metodologicamente a pesquisa foi estruturada em três etapas: 1) Estudo teórico 
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sobre as contribuições de Paulo Freire e possíveis relações com algumas ideias de Milton 

Santos 2) Desenvolvimento do processo de Investigação Temática, realizado junto à 

comunidade em que a escola está inserida e realização do processo formativo envolvendo 

professores do município de Itabuna/BA e 3) entrevista semiestruturada com professores 

participantes do processo formativo. 

Os dados foram obtidos por meio da videogravação dos encontros e entrevistas 

semiestruturadas com três professoras participantes do curso e as informações foram 

analisadas por meio da Análise Textual Discursiva (MORAES e GALIAZZI, 2011). Assim 

este estudo apresenta-se organizado em quatro capítulos: 

No primeiro capítulo são apresentados alguns aspectos da educação problematizadora 

de Paulo Freire, destacando a importância desta para o ensino de ciências e para construção da 

consciência crítica dos sujeitos. Apresenta-se, também, as possíveis relações existentes entre 

alguns aspectos da educação problematizadora, proposta por Paulo Freire, e a formação social 

do espaço discutida por Milton Santos. 

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

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

Temática no processo de obtenção do Tema Gerador no processo formativo envolvendo 

professores da educação básica. 

No terceiro capítulo são apresentadas as etapas do processo de obtenção do Tema 

Gerador “A feira nossa de cada dia: bairro de Fátima, Itabuna/BA” e como este foi abordado 

no curso de formação de professores, tendo como suporte as relações entre Paulo Freire e 

Milton Santos no desenvolvimento da proposta. 

No quarto capítulo são apresentadas a análise das compreensões das professoras 

referente à proposta desenvolvida no processo formativo, bem como, as relações entre Freire e 

Milton Santos. 
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CAPÍTULO 1 – PRESSUPOSTOS EDUCACIONAIS DE PAULO FREIRE 

O objetivo deste capítulo consiste em apresentar alguns aspectos da educação 

problematizadora de Paulo Freire, destacando a importância dos pressupostos freireanos no 

ensino de ciências, na formação da consciência crítica e em processos formativos envolvendo 

professores da educação básica. 

 

1.1 Paulo Freire e a Educação Problematizadora 

 

A educação é um processo de suma importância no contexto social, pois é um fenômeno 

que não se desprende da humanidade influenciando-a significativamente. De acordo com 

Freire (1992), a educação enquanto prática desveladora e gnosiológica, sozinha não faz a 

transformação do mundo, no entanto, é indispensável na promoção de mudanças. 

Por meio da educação cenários políticos, culturais, econômicos e sociais são construídos 

dando forma e identidade peculiares à sociedade. Nesse contexto, as contribuições de Paulo 

Freire constituem uma relevante via de acesso aos conhecimentos necessários à vida em 

sociedade, partindo do pressuposto da autonomia e emancipação social. 

O ensino de Ciências tem sido foco de diversas discussões nos últimos anos e inúmeras 

propostas de transformação deste ensino têm sido desenvolvidas. As alterações tentam situar a 

ciência e o seu ensino no tempo e no espaço, enfatizando em cada momento um aspecto 

considerado mais relevante na forma de o homem entender e agir cientificamente no mundo 

por meio de um conhecimento que, de modo geral, está além do senso comum. Algumas 

propostas de reorientação curricular têm sido discutidas, no intuito de estruturar o currículo de 

maneira critico-transformadora, dentre as principais pesquisas destacam-se os trabalhos de 

(DELIZOICOV,1982; 1991; SILVA, 2004; PONTUSCHKA,1993; PERNAMBUCO,   1994). 

Segundo Halmenschlager (2011): 

[...] torna-se relevante a incorporação de novos elementos nos programas 

escolares que vão ao encontro do aluno. Também é preciso resgatar o 

professor enquanto autor do currículo e mediador do processo de ensino- 

aprendizagem. Para contemplar essa demanda, a abordagem de questões 

relacionadas à necessidade de reconhecimento do aluno e da comunidade 

escolar por parte dos professores e a importância da autonomia na  

elaboração dos programas escolares deve ser trabalhada na formação inicial 

(p. 22). 

Em consonância com a proposta de reorientação curricular explicitada por 

Halmenschlager (2011), a perspectiva freireana de educação tem como pressuposto uma 

prática pedagógica dialógica e reflexiva, em que o processo de ensino aprendizagem se dá 

tendo como base a construção significativa do conhecimento, por meio da participação ativa 
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dos educandos. No entanto, há necessidade de superação do ensino propedêutico, e 

fragmentado que descarta a autonomia do educador e do educando, por isso, é preciso 

fomentar um ensino que tenha como foco trabalhar em sala de aula conceitos que possibilite a 

formação crítica dos sujeitos. Posto isso, observa-se que alguns pressupostos de Paulo Freire 

contribuem para um processo de reorientação curricular, pois em sua proposta os conceitos 

científicos estão subordinados a realidade dos sujeitos, sendo trabalhados por meio de Temas 

Geradores que sintetizam situações-limite da própria comunidade escolar. 

1.2 A dialogicidade e problematização 

 

Para Freire “não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na 

ação-reflexão.” (FREIRE, 1987, p. 78). É através da palavra e da coragem de expressá-la que 

os sujeitos expressam quem são ou quem pretendem ser, a palavra traz a tona o que antes só 

existia na mente. Freire (1987) enfatiza que dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, 

mas sim, direito de todos. O autor esclarece que ninguém pode dizer a palavra verdadeira 

sozinho, nem tão pouco proclamá-la como único detentor do saber, o diálogo é o encontro dos 

homens, mediados pelo mundo com o intuito de pronunciá-lo, este é um dos principais fatores 

que diferencia a educação libertadora da educação bancária. 

Freire (1987) destaca que não há diálogo se não houver um profundo amor pelo mundo 

e pelos homens, assim como, não é possível existir a pronuncia do mundo se a base não for o 

amor. O amor é também o fundamento do diálogo e ele precisa ser gerador de atos de 

liberdade. A autossuficiência é contrária ao diálogo, a falta de humildade impossibilita a 

pronuncia do mundo. O homem dialógico sabe que os homens possuem o poder de criar, fazer 

e transformar o mundo, sendo assim, sabem também que estes mesmos homens com esse 

poder alienado podem usá-lo de maneira nociva. Quando fundado no amor, na humildade e na 

fé nos homens, o diálogo gera uma relação horizontal, em que há confiança entre os dois 

sujeitos constituintes. Essa visão que Freire apresenta sobre o diálogo, trouxe para a educação 

uma nova possibilidade, no sentido, em que esta pode acontecer de forma dialógica, dando ao 

educando a possibilidade de participar ativamente da construção do seu conhecimento. 

Paulo Freire (1987) aclara que no diálogo existe o pensamento verdadeiro, um 

pensar crítico, e este significa perceber a realidade a sua volta como um processo em 

transformação, isto é, em permanente construção. Contrária a essa concepção, encontra-se a 

educação bancária, que reforça a permanência do pensar ingênuo, em que o importante é a 

acomodação  dos  sujeitos  com  relação  a  sua  realidade,  um  ensino  pautado  na imposição 
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cultural que nega a autonomia dos sujeitos. 
 

No sentido oposto da educação bancária, Freire (1987) destaca que a verdadeira 

educação tem como um dos seus pressupostos o diálogo, pois é por meio deste que educador e 

educando constroem dialeticamente o conhecimento. 

Ao defender a educação como prática da liberdade, Paulo Freire destaca que: 
 

A educação como prática da liberdade, ao contrário daquela que é prática da 

dominação, implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado 

do mundo, assim como também a negação do mundo como uma realidade 

ausente dos homens. A reflexão que propõe, por ser autêntica, não é sobre 

este homem abstração nem sobre este mundo sem homens, mas sobre os 

homens em suas relações com o mundo. Relações em que consciência e 

mundo se dão simultaneamente. Não há uma consciência antes e um mundo 

depois e vice-versa (FREIRE, 1987, p. 70). 
 

Freire (1987) destaca que a leitura de mundo é de suma importância na formação do 

pensamento crítico, pois é por meio da compreensão deste, que os sujeitos têm a possibilidade 

de reconhecerem-se ativos e com poder de transformação do seu entorno. 

Conforme já mencionado, a proposta educacional freireana possui diferenças 

significativas da educação tradicional, ou bancária, como denominou Paulo Freire (1987). O 

autor define a educação bancária da seguinte maneira: 

[...] a educação bancária não estimula. Pelo contrário, sua tônica  

reside fundamentalmente em matar nos educandos a curiosidade, o 

espírito investigador, a criatividade. Sua disciplina é a disciplina para  

a ingenuidade em face do texto, não para a indispensável criticidade 

(p. 8). 

 

Na educação bancária não há espaço para a troca de aprendizado entre educador e 

educando, o diálogo não é incorporado nessa perspectiva educacional, pelo contrário, a única 

voz ouvida neste tipo de educação é a do professor. O professor é tido como o principal 

detentor do conhecimento e tem a função de depositar o que sabe no aluno que nada sabe. 

Entretanto, a educação libertadora propõe o inverso dessa organização bancária, em que o 

professor tem o papel de mediar a construção do conhecimento tendo a oportunidade de 

aprender enquanto ensina, ou seja, essa proposta não é feita para o educando sem a sua 

participação, ela é feita com o educando, em que este possui voz ativa. 

1.3 Concepção de aluno na perspectiva freireana 

 

Para Freire, um dos objetivos da educação é conscientizar o sujeito sobre o seu papel no 

mundo  em  que  está  inserido,  levando-o  a  entender  a  sua  realidade  de  maneira  crítica e 



19 
 

 

 
 

reflexiva para que possa atuar em favor da sua própria libertação. Freire (1986) discute sobre  

a relação dialógica existente entre professor-aluno, bem como ressalta a importância de uma 

educação transformadora, pautada na prática da liberdade, ao promover a formação da 

autonomia intelectual do cidadão para intervir nas questões sociais e políticas com autonomia 

e responsabilidade. Freire destaca que: 

 

É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o 

formando, desde o principio mesmo de sua experiência formadora, 

assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se convença 

definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção (FREIRE, 1996, 

p.12). 
 

Freire (1996) defende uma educação pautada na tríade da  dialogicidade 

problematização e conscientização, em que o aluno não é um sujeito passivo, mas, ativo em 

todo o processo de construção do seu conhecimento. Ao refletir sobre a educação como 

prática da liberdade, Freire (1987) aponta para a necessidade de que o educando reconheça o 

seu poder criativo. Para que isso ocorra, os fundamentos educacionais precisam estar pautados 

na relação dialética entre subjetividade e objetividade. 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) destacam que, nessa perspectiva, o aluno 

precisa ser visto pelo professor como pessoa concreta e não como uma categoria, é necessário 

antes de tudo reconhecê-los como sujeitos de sua aprendizagem, ou seja, o aluno precisa ter 

autonomia na construção do seu conhecimento, uma vez que a aprendizagem é um processo 

que ocorre internamente, resultado da ação desse sujeito. 

Ao levar em consideração a realidade do aluno diversos fatores precisam ser  

repensados, pois durante a construção do conhecimento é necessário haver o avanço da 

consciência ingênua para a consciência crítica com relação aos problemas existentes na 

comunidade. Freire (1987) discute acerca dos níveis de consciência baseado em Goldman 

(1974), em que a principal preocupação do educador deve estar pautada no conhecimento da 

consciência real (efetiva) e consciência máxima possível. Conceitos esses que serão melhor 

aprofundados no capítulo 2, mais especificamente no item (2.3.4). 

1.4 Papel do professor 

 

A reflexão crítica sobre a prática do educador é imprescindível na relação entre teoria e 

prática. Freire (1996) defende o rigor metodológico, em que o professor munido de saberes 

mediatiza o processo de construção do conhecimento, mas esse processo é contrário ao da 
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educação bancária, pois, o professor por meio da prática dialética tem a oportunidade de 

ensinar e aprender enquanto ensina. Essa concepção freireana expressa-se da seguinte forma: 

Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar 

das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do 

outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. 

Quem ensina ensina alguma coisa a alguém. Por isso é que, do ponto de vista 

gramatical, o verbo ensinar é um verbo transitivo-relativo (FREIRE, 1996, p. 

12). 

 

No âmbito educacional compreender como o professor aprende e o que ele deve 

aprender tornam-se ações indispensáveis a uma prática humanizadora e menos tecnocrática. 

Com relação ao ensino e ao professor, Shulman (1986) destaca que “a visão que possuo  

acerca do ensino e do professor em educação é uma visão de profissionais que são capazes 

não só de agir, mas de expressar o agir de uma maneira auto-consciente com relação ao seu 

ato” (p. 13. Tradução nossa). A compreensão de Shulman (1986) promulga um viés de 

autonomia e prática reflexiva, consideradas na perspectiva freireana como noções 

indispensáveis ao professor libertador. 

Freire (1996) discute sobre alguns saberes necessários à prática educativa crítica que 

muito se aproximam dos conhecimentos apontados por Shulman (1986). Freire (1996) 

defende uma pedagogia fundada na ética, no respeito à dignidade e à própria autonomia do 

educando. Freire (1996) enfatiza que o saber pedagógico deve ser rigoroso, mas não 

desumano, deve ser dialógico, mas não espontaneísta, é preciso acima de tudo ser crítico e 

transformador. Freire ressalta que: 

A competência técnico científica e o rigor de que o professor não deve abrir 

mão no desenvolvimento do seu trabalho, não são incompatíveis com a 

amorosidade necessária às relações educativas. [...] É preciso aprender a ser 

coerente. De nada adianta o discurso competente se a ação pedagógica é 

impermeável a mudanças (FREIRE, 1996, p. 4). 

 

 
Segundo Freire (1996), o professor precisa aprender a ser coerente, com competência 

técnica e científica atrelada a amorosidade. Ser profissional não significa ser mecanizado, no 

sentido de deixar o saber elevar a posição de um em detrimento do outro. O professor tem a 

função de fomentar um ambiente favorável à produção do conhecimento. O papel do 

professor, na visão de Freire (1996), perpassa não só a rigorosidade científica, como também  

a capacidade sensível deste profissional diante da aprendizagem do aluno. Para Freire (1996), 

de nada vale saber o conteúdo se este professor não possuir uma prática reflexiva e  

autocrítica. Cabe ao professor fomentar em sala um ensino humanizador, dando condições aos 
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sujeitos de refletirem a cerca da construção do conhecimento e da realidade em que estão 

inseridos. Para Silva (2004), no âmbito da perspectiva freireana: 

O professor que diagnostica os problemas é muitas vezes o mesmo que não 

se predispõe à mudança. Envolvido por dogmatismos, valores e preconceitos 

oriundos da sociedade que o encerra, o educador apela para supostas 

demandas pragmáticas que inviabilizam as mudanças pretendidas. Não se 

distancia para a análise desse pragmatismo do fazer acrítico e, portanto, 

perde a autoria de sua prática, reproduzindo o que lhe ensinaram. Aponta, de 

forma genérica, ora para a responsabilidade do poder público ora para o seu 

despreparo profissional como fatores que determinariam a inexeqüibilidade 

do novo. Condicionando sua mudança às dos contextos educacionais e 

sociais, julga, por vezes, apoiar uma transformação que ele mesmo inibe. 

Desvalendo sua prática educacional, acredita se eximir de responsabilidades, 

legando o “não fazer” como proposta social de cidadania (p.25). 

 

O professor precisa compreender que o ato de ensinar envolve uma constante 

transformação e toda ação, segundo Freire (1987), é uma ação política e não neutra permeada 

de intencionalidades e decisões. Dessa forma, o professor precisa estar empenhado  em 

assumir um compromisso ético de humanização em sala de aula, fomentando um processo de 

ensino-aprendizagem que leve os educandos a uma compreensão crítico-reflexiva acerca da 

sua realidade. 

Ressignificar a prática pedagógica em sala de aula é um processo complexo que requer 

do professor uma postura diferenciada com relação à visão que este possui do aluno. Para 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), o papel do professor consiste em auxiliar o aluno 

no processo de aprendizagem, esse auxílio ultrapassa a linha de “depósito de conhecimento”, 

entretanto, para que seja possível exercer tal papel, o professor precisa compreender quem de 

fato é esse aluno. Os autores destacam que geralmente os professores sabem pouco sobre o  

seu aluno, sobre como estes aprendem e sobre o que esperam da escola, é preciso reconhecer 

que desconhecer a realidade dos educandos dificulta o processo de ensino aprendizagem, pois 

os alunos não se reconhecem em sala de aula, não enxergam significados naquilo que lhe está 

sendo proposto aprender. 

Freire (1996) destaca que a indagação, a busca e a pesquisa do conhecimento fazem 

parte da natureza da prática docente, entretanto é necessário que este professor perceba o seu 

papel de pesquisador num contexto de formação permanente. 

Em síntese, é necessário que o professor entenda o seu papel de porta voz do 

conhecimento, neste processo é imprescindível que o mesmo repense suas ações almejando 

responder o que de fato é relevante que o aluno aprenda, exercendo a função de mediador no 

processo de aprendizagem de maneira crítica e reflexiva, buscando não imprimir em sala de 



22 
 

 

 
 

aula as vivências do seu passado como aluno (DELIOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 

2011). 

1.5 Práxis educativa 
 

No entender de Torres (2010), a práxis “é ação e reflexão dos educadores-educandos 

sobre a realidade histórico-social tendo em vista a transformação cultural e social” (p.117). 

Compreende-se a importância da práxis pedagógica no cenário educacional, pois a práxis 

implica numa constante reflexão em busca da qualidade da prática docente. Para Freire “é na 

razão mesma em que o ‘quefazer’ é práxis, todo fazer do ‘quefazer’ tem de ter uma teoria que 

necessariamente o ilumine. O “quefazer” é teoria e prática. É reflexão e ação” (FREIRE,  

1987, p. 70). 

Para Freire (1987), a prática educacional envolve um aprofundamento teórico e crítico 

a respeito do objeto do ensino, pois embora, o autor defenda uma educação humanizadora por 

meio do diálogo, considera necessário a procura pelo rigor, pois o processo de ensino 

aprendizagem não pode ser espontaneísta, precisa ter uma intencionalidade coerente a 

promoção de uma educação que vise libertar. O diálogo não pode ser um verbalismo sem  

rigor científico, pois desta forma, corre o risco de reduzir-se ao “blábláblá” ou até mesmo o 

ativismo sem significado. O autor explica ainda que: 

[...] não há revolução com verbalismo, nem tão pouco com ateísmo, mas  

com práxis, portanto, com reflexão e ação incidindo sobre as estruturas a 

serem transformadas [...] Por isto, na medida em que a liderança nega a 

práxis verdadeira aos oprimidos, se esvazia, consequentemente, na sua 

(FREIRE, 1987, p. 70). 

Compreende-se que a práxis implica na reflexão acerca da ação, uma reflexão que 

produza um redirecionamento da prática. Segundo Silva (2004): 

Não é na dicotomia pedagógica entre planejadores e executores, ou entre 

processos e produtos, que se vai superar as dificuldades observadas no ato 

educativo. Se o planejar não estiver coerente com a perspectiva que se 

apresenta para o processo ensino-aprendizagem, este, como sempre, 

reverenciará a dinâmica de construção curricular que o desencadeou, 

reproduzindo valores, intenções e práticas nele implícitas (p.24). 

O autor chama atenção para a necessidade de haver coerência entre a prática e a 

perspectiva de educação que se defende, pois a polarização entre teoria e prática, podem ser 

superadas no momento em que o educador passa a compreender o sentido da práxis. 

Nesse enfoque a práxis do professor possui um caráter diretivo e intencional, dado a 

possibilidade de promover um ensino de ciências problematizador, por meio de uma 

pedagogia humanizadora, crítico-reflexiva e questionadora. 
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A práxis também envolve uma consciência acerca do seu fazer. O professor precisa 

decidir a favor do que e para quem irá “trabalhar”, se a serviço da reprodução ou a serviço da 

emancipação. Freire (1987) destaca que toda ação é intencional e política, ainda que de 

maneira inconsciente, o professor em sala de aula por meio da sua prática reproduz a 

organização social hegemônica ou fomenta a transformação desta. 

Para Freire (1996), ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de 

discriminação, ensinar é comunicar e fomentar o pensar certo em sala de aula. Esse pensar 

certo consiste na presença de uma desconfiança metódica, que segundo o autor protege os 

sujeitos de cair na certeza de que apenas a sua verdade é o que importa. O pensar certo se 

refere ao “me deixar exposto às diferenças, e recusar posições dogmáticas, em que me admita 

como proprietário da verdade” (FREIRE 1996, p. 68). 

1.6 Conteúdo programático e a Investigação Temática 

 

Na concepção freireana de educação, o conteúdo programático não é imposto, mas, 

definido conjuntamente entre educador e educando levando em consideração a realidade da 

comunidade escolar, processo denominado Investigação Temática (FREIRE, 1987). 

 

Acerca do conteúdo programático, Freire (1987) aponta que o planejamento  deste 

ocorre antes que educadores e educandos se encontrem, o planejamento da prática pedagógica 

se dá quando o educador se pergunta em torno do que irá dialogar. O “educador-bancário” não 

possui essa inquietação, pois para ele não existe o diálogo, já o educador dialógico e 

problematizador, o conteúdo programático não é uma doação, nem tão pouco uma imposição, 

mas sim a devolução organizada e sistematizada ao povo daqueles elementos que lhes foram 

entregues de forma desestruturada. A seleção do conteúdo programático para ação, não pode 

ser realizada sem o envolvimento da comunidade a quem se destina, ou corre-se o risco de 

tornar-se excludente e “bancário”. 

Partindo desse pressuposto, Freire (1987) elaborou conceitos a partir dessa relação entre 

homens-mundo, o qual denominou “Universo Temático” e “Tema Gerador”. Segundo o autor, 

para que o universo temático tome forma é necessário haver uma pesquisa, denominada 

Investigação Temática (FREIRE, 1987). Essa investigação é realizada em parceria do 

educador com a comunidade escolar, nesse momento acontece a observação da realidade que 

os mediatiza levando em consideração aspectos importantes a serem estudados. 

Nessa proposta educacional o Tema Gerador possui uma importância primordial,  

pois  é  no  intuito  de  compreendê-lo  que  toda  a  sistematização  da  Abordagem   Temática 
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Freireana se respalda. Freire (1987, p. 88) destaca que “o conceito de tema gerador não é uma 

criação arbitrária, ou uma hipótese de trabalho que deva ser comprovada”. O Tema Gerador 

envolve o estudo da realidade em busca da problematização, conscientização e superação da 

situação-limite em que os sujeitos estão imersos. Freire enfatiza que: 

Os temas que foram captados dentro de uma totalidade, jamais serão tratados 

esquematicamente. Seria uma lástima se, depois de investigados na riqueza 

de sua interpretação com outros aspectos da realidade, ao serem ‛tratados’, 

perdessem esta riqueza, esvaziando-se de sua força na estreiteza dos 

especialismos. Feita a delimitação temática, caberá a cada especialista,  

dentro  de  seu  campo,  apresentar  à  equipe  interdisciplinar  o  projeto    de 

‛redução’ de seu tema. No processo de ‛redução’ deste, o especialista busca 

os seus núcleos fundamentais que, constituindo-se em unidades de 

aprendizagem e estabelecendo uma seqüência entre si, dão a visão geral do 

tema ‛reduzido’(FREIRE, 1987, p. 133-134) 

 
 

O processo de Investigação Temática (FREIRE, 1987) foi organizado por Freire num 

contexto de educação não formal de jovens e adultos, no entanto, as contribuições dessa 

experiência tem sido aproveitada em outras modalidades de ensino. Nesse processo de 

Investigação Temática, o foco encontra-se na compreensão que os sujeitos possuem acerca  

das situações que vivenciam, é nesse cenário que o Tema Gerador é obtido, sinalizando a 

necessidade de superação de uma compreensão limitada ou acrítica das situações. O trabalho 

por meio do Tema Gerador tem como foco possibilitar que o sujeito, de forma crítica, desvele 

a sua realidade no intuito de transformá-la. Ainda sobre a Investigação Temática, Freire 

ressalta que: 

A investigação temática, que se dá no domínio do humano e não no das 

coisas, não pode reduzir-se a um ato mecânico. Sendo processo de busca, de 

conhecimento, por isto tudo, de criação, exige de seus sujeitos que vão 

descobrindo, no encadeamento dos temas significativos, a interpenetração 

dos problemas (FREIRE, 1987, p. 57). 

O processo de Investigação Temática é realizado por meio de algumas etapas, dentre 

essas etapas, o autor destaca a importância da codificação e descodificação, em que estas 

funcionam simultaneamente como a representação de uma situação existencial e a análise 

crítica desta situação codificada. Freire (1987) enfatiza que no processo de Investigação 

Temática, tanto o pesquisador quanto os sujeitos envolvidos no processo, constituem-se 

investigadores, juntos numa relação “simpática” e não mecanicista, buscam investigar a 

compreensão que os sujeitos têm acerca da sua realidade. Para Freire: 

Não posso investigar o pensar dos outros, referido ao mundo se não penso. 

Mas, não penso autenticamente se outros também não pensam. 

Simplesmente, não posso pensar pelos outros, nem para os outros, nem sem 

os outros.  A investigação do pensar do povo não pode ser feita sem o  povo, 
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mas com ele, como sujeito de seu pensar. (FREIRE, 1987, p. 58) 

No processo de Investigação Temática (FREIRE, 1987), encontra-se a situação- 

limite, fator fundamental na seleção do Tema Gerador. Freire denomina situação-limite como 

aquela que leva à negação e à superação da realidade, ou seja, as situações-limite representam 

problemas vivenciados pela comunidade e na maioria das vezes não são percebidas pelos 

sujeitos como algo passível de superação. 

Freire (1987) aponta que o Tema Gerador só pode ser compreendido por meio das 

relações homens-mundo, em que os homens estão ligados a sua realidade, assim como, a 

realidade está ligada ao homem. A situação-limite, para Freire (1987), consiste em obstáculos 

que dificultam a libertação dos homens, configura-se na percepção que os sujeitos têm acerca 

dos problemas, encarando-os como um freio, algo insuperável “tomados como se fossem 

barreiras insuperáveis, mas além das quais nada existisse” (FREIRE, 1987, p. 51). 

Ao transpor a Investigação Temática para o contexto da educação formal, Delizoicov 

(1991) a sistematizou em cinco etapas. Conforme destacado, a Investigação Temática 

desenvolvida por Freire não tinha como foco a sala de aula. A quinta etapa denominada 

Desenvolvimento em Sala de Aula, visou levar essa investigação para o cenário em que a 

conscientização, problematização e superação das situações–limite tornam-se possíveis no 

contexto da sala de aula. A explicação mais detalhada acerca dessa contribuição de 

Delizoicov, encontra-se no item a seguir. 

Também embasado na proposta freireana, Silva (2004) destaca a importância das 

falas significativas no processo de Investigação Temática. O autor sistematiza esse processo 

em cinco momentos da Práxis Curricular via Tema Gerador, os quais se encontram em 

consonância com as cinco etapas da dinâmica da Abordagem Temática Freireana 

(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2002). Para o autor, as situações-limites 

podem ser representadas por meio de falas dos sujeitos e a problematização das falas 

significativas traz a tona as interações socioculturais entre os indivíduos e as questões sociais 

da comunidade. Silva (2004) explica que na concepção de currículo como prática 

sociocultural é preciso localizar os problemas vivenciados pela comunidade escolar que se 

encontram reprimidos, em que tal situação representa uma situação-limite que precisa ser 

superada. Tendo como foco a superação da situação-limite, Silva (2004) salienta que todo 

Tema Gerador possui um Contratema e ambos correspondem a uma síntese de falas 

significativa para a comunidade. O Contratema constitui o lugar em que se quer chegar, isto é, 

oposto  ao  Tema  Gerador  que  confirma  uma  situação-limite,  o  Contratema  evidencia    a 
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superação do problema. Ressalta-se que a situação-limite e o Tema Gerador são aspectos 

imprescindíveis que caracterizam a Investigação Temática (FREIRE, 1987). 

Segundo Torres (2010), para que haja a superação da situação-limite faz-se necessário a 

desmistificação da realidade, em que essa realidade torna-se um desafio a ser respondido, 

podendo ser sintetizada nos Temas Geradores. Torres (2010), ainda, ressalta que “buscar os 

temas geradores é procurar o pensamento dos indivíduos sobre a realidade e a sua ação sobre 

esta realidade que está em sua práxis” (TORRES, 2010, p. 115). 

Trabalhar com Temas Geradores é possibilitar que a comunidade escolar desvele os 

níveis de compreensão que possuem, caminhando em busca de uma superação das situações- 

limite, a partir do pensamento crítico-reflexivo das relações e dos problemas sociais. 

1.7 A Abordagem Temática Freireana 

 
No contexto do ensino de Ciências a Abordagem Temática Freireana é de suma 

importância no desenvolvimento da reorientação curricular. Delizoicov (1991) destaca em seu 

estudo como a concepção freireana de educação é relevante no processo de ressignificação do 

ensino de ciências e na construção de um currículo crítico. O autor salienta a importância de 

uma organização curricular que tenha como ponto de partida a realidade em que o sujeito está 

inserido. Delizoicov (1982) descreve como foi desenvolver a concepção de Tema Gerador no 

contexto da educação formal e salienta que tal processo requer um trabalho de caráter 

dialógico e colaborativo. Delizoicov (1982; 1991) foi o pioneiro na área de ensino de Ciências 

que buscou trazer para este ensino as ideias de Paulo Freire. O autor teve como base as etapas 

da Investigação Temática (FREIRE, 1987) no desenvolvimento de um curso de formação de 

professores, realizado na Guiné Bissau. 

Durante a implementação de um projeto educacional na Guiné Bissau 

(DELIZOICOV, 1982), Delizoicov (1991) desenvolveu uma etapa a mais no processo de 

Investigação Temática, pois as contribuições de Paulo Freire tinham como foco a educação 

não formal e, portanto não era organizada para o contexto de sala de aula. 

A quarta etapa da Investigação Temática denominada Redução Temática, tem como 

suporte os Três Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 

2009), uma estratégia didático pedagógica que incorpora no planejamento das aulas a 

realidade dos educandos em consonância com o Tema Gerador, no intuito de não perder o 

caráter dialógico e problematizador da proposta ao desenvolvê-la em sala de aula. 
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Em síntese, os Três Momentos Pedagógicos consistem numa proposta metodológica 

que visa problematizar em sala de aula o Tema Gerador, por meio de uma dinâmica que 

envolve a Problematização inicial, a Organização do Conhecimento e Aplicação do 

Conhecimento. Essa dinâmica coloca em prática a problematização do conhecimento que 

impulsiona o educando a buscar novos conhecimentos necessários a compreensão do Tema 

Gerador. Todo esse processo culminou no desenvolvimento da Abordagem Temática 

Freireana (DELIZOICOV, 1991) embasada nos pressupostos freireanos, mas com vistas ao 

contexto formal de educação. 

Nesse sentido, as etapas da Investigação Temática no contexto da Abordagem 

Temática Freireana, estão organizadas da seguinte forma: 

1ª Etapa: Levantamento preliminar – em que ocorre o levantamento das condições da 

comunidade, através de fontes secundárias (imagens, reportagens, dados do IBGE, dentre 

outros)e conversas informais com os indivíduos. Nesta etapa realiza-se a “primeira 

aproximação” com os sujeitos envolvidos, e uma coleta de dados que servem para o 

reconhecimento do ambiente em que vive o educando e sua situação sócio-econômica- 

cultural. Realiza-se, neste momento, um dossiê. 

2ª Etapa: Análise das situações e escolha das codificações – são selecionadas as situações que 

remetem contradições enfrentadas pela comunidade, como  também  se realiza a preparação 

das codificações das contradições, isto é apostas de situações-limite, que serão apresentadas  

na etapa seguinte; 

3ª Etapa: Diálogos descodificadores – nesta etapa realizam-se os diálogos decodificadores nos 

“círculos de investigação temática”. Nesse processo de descodificação, os participantes são 

desafiados a expor seus anseios, angústias e problemas frente às situações existenciais 

codificadas. Assim por meio da legitimação das situações-limite obtém-se o Tema Gerador; 

4ª Etapa: Redução temática – esta etapa consiste na elaboração do programa a ser 

desenvolvido em sala de aula, em que são selecionados os conteúdos de diferentes disciplinas, 

necessários para a compreensão do Tema Gerador. Cabe a cada especialista, dentro de seu 

campo de conhecimentos, apresentar à equipe interdisciplinar o projeto de redução de seu 

tema, constituindo-se em unidades de aprendizagem e estabelecendo uma sequência. As 

atividades a serem desenvolvidas em sala de aula, seguem os três Momentos Pedagógicos 

(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2009), que consiste numa metodologia 

dialógica e problematizadora que propicia um processo de ensino aprendizagem crítico e 

reflexivo. Nesta etapa também são considerados os conceitos unificadores (ANGOTTI, 1991) 
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que constituem um dos eixos estruturantes da programação curricular, os quais estabelecem 

um diálogo entre diversas áreas do conhecimento, propiciando uma interdisciplinaridade e 

contextualização dos conhecimentos científicos. 

5ª Etapa: Desenvolvimento em sala de aula – somente após as quatro etapas anteriores, com o 

programa estabelecido e o material didático preparado, ocorre o desenvolvimento da temática 

em sala de aula. O desenvolvimento em sala de aula também é realizado por meio dos Três 

Momentos Pedagógicos. 

Todo esse processo de Investigação Temática reflete o caráter essencial da educação 

problematizadora, o diálogo. A preocupação em partir da realidade do aluno, lhe dando a 

oportunidade de participar de forma efetiva da construção do seu aprendizado, são aspectos 

fundamentais da educação libertadora de Paulo Freire. 

Nessa abordagem, o Tema Gerador evidencia as contradições vividas pela 

comunidade, tais contradições são discutidas e legitimadas por meio dos processos de 

“codificação” e “descodificação”, o que torna estas etapas imprescindíveis á essa proposta 

educacional. A sistematização de todo o processo culmina na construção de um currículo e de 

um material didático mais humano e menos distante da comunidade escolar, embutidos na 

perspectiva progressista de educação. 

Com relação à Investigação Temática proposta por Freire (1987), a contribuição 

trazida por Delizoicov (1991) encontra-se na organização curricular e no desenvolvimento da 

proposta em sala de aula. No contexto do ensino de Ciências, a Abordagem Temática 

Freireana é uma proposta de reorientação curricular, que visa problematizar em sala de aula 

situações significativas da realidade do educando. Segundo Delizoicov e Angotti: 

A abordagem temática é uma perspectiva curricular cuja lógica de organização é 

estruturada com base em temas, com os quais são selecionados os conteúdos de 

ensino das disciplinas. Nessa abordagem, a conceituação científica da programação  

é subordinada ao tema (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2002,  

p.189). 

 

A Abordagem Temática Freireana (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1991) busca a 

superação do ensino propedêutico, preocupando-se com a aquisição do conhecimento e a sua 

utilização de forma crítica, partindo de situações vividas pelos educandos. O aprendizado é 

balizado pela busca de respostas para situações existenciais, situando a compreensão do Tema 

Gerador numa perspectiva de ressignificação do aprendizado. 

Tendo como base os pressupostos educacionais de Paulo Freire, Silva (2004) trouxe 

grandes contribuições ao construir uma proposta de reorientação curricular via Tema Gerador, 
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transpondo a abordagem temática para além do ensino de Ciências. Essa experiência ocorreu 

no Município de São Paulo durante a gestão de Paulo Freire da secretaria de educação, esse 

movimento de reorientação curricular em 1989 trouxe ricas contribuições à formação dos 

professores envolvidos, ao problematizar a construção do conhecimento e o fazer-pedagógico. 

Silva (2004) incorporou à proposta de Investigação Temática os momentos da Práxis 

Curricular via Tema Gerador que caracterizam-se como: I Momento: relacionado à 

problematização da prática pedagógica vigente na comunidade escolar; II Momento: busca das 

situações-limite a partir das falas da comunidade que serão problematizadas em sala de aula para 

obtenção do Tema Gerador; III Momento: construção de uma Rede Temática a partir da qual 

relacionam-se as visões de mundo da comunidade e dos educandos (Tema Gerador) e a 

compreensão dos educadores (Contratema), permitindo a identificação dos conceitos unificadores; 

IV Momento: construção de questões geradoras a partir do Tema/Contratema e com isso a 

elaboração do conteúdo programático; V Momento: que corresponde a reorganização coletiva da 

escola a partir do fazer pedagógico. Nessa proposta a Rede Temática e a inserção das falas 

significativas nos planos de ensino e nos planos de aula contribuem de maneira significativa 

no engajamento da comunidade na proposta didático pedagógica. 

Em seus estudos Silva (2004) apresenta um novo olhar às falas da comunidade, e 

contribuiu no desenvolvimento de um planejamento didático-pedagógico mais próximo da 

realidade dos sujeitos. Para Silva (2004), as falas significativas possuem um papel 

fundamental na Práxis curricular via Tema Gerador, pois estas evidenciam situações-limites 

e, por conseguinte, expressam o Tema Gerador. Por ter aprofundado a perspectiva freireana, 

no sentido de transpô-la para o contexto da educação formal, os estudos de Silva (2004) são 

referência para discussões teórico-metodológicas no contexto da Educação Básica e também 

no que concerne a formação de professores. 

Tomando como base as contribuições de Silva (2004), Sousa et al. (2014) realizaram 

algumas relações entre a Abordagem Temática Freireana (DELIZOICOV, 1982) e a Praxis 

Curricular via Tema Gerador (SILVA, 2004) e desenvolveram o processo de Investigação 

Temática explicitando na Redução Temática não apenas os três Momentos Pedagógicos, mas 

também a Rede Temática e o Contratema. As autoras evidenciam que a correlação entre as 

propostas citadas, potencializa de maneira significativa a Investigação Temática (1987). 

No intuito de explicitar melhor os avanços realizados pelos autores que utilizam 

aspectos de Investigação Temática (FREIRE, 1987) no processo de reorientação curricular e 

no desenvolvimento de processos formativos, segue um quadro síntese com as etapas do 
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processo de Investigação Temática, desenvolvidas por (DELIZOICOV, 1982; SILVA, 2004 e 

SOUSA et al., 2014). 

 

Quadro 1: síntese do desenvolvimento e avanço da Investigação Temática 
 

É importante ressaltar que a proposta educacional de Paulo não se trata de uma 

receita ou método a ser seguido, pois, não se trata de apresentar respostas prontas, mas sim de, 

ao questionar as intenções e contradições das situações, que torne-se possível conferir a 

reconstrução. 

Entende-se que as contribuições deixadas por Freire são de fundamental importância 

no processo de reorganização curricular, e por não ser estanque a Investigação Temática deve 

ser adaptada ao contexto em que é desenvolvida. Compreende-se que os autores citados 

(DELIOICOV, 1982; SILVA, 2004; SOUSA, et al. 2014) buscaram desenvolver a perspectiva 

freireana e avançaram em seus estudos, pois este foi sistematizado segundo a necessidade de 

cada contexto em que foram desenvolvidos. 

Seguindo essa perspectiva de promover um processo de investigação autêntico e com 

elementos obtidos por meio da realidade local, buscou-se trazer as contribuições de Milton 

Santos, com relação aos seus aprofundamentos teóricos no que concerne a formação social do 

espaço. Assim, no próximo capítulo buscou-se tecer relações entre algumas ideias de Milton 

Santos e Paulo Freire, no intuito de investigar como tal relação pode contribuir no 

desenvolvimento de processos formativos de professores da educação básica. 
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CAPÍTULO 2- PERSPECTIVA CRÍTICA DO ESPAÇO DE MILTON SANTOS E 

POSSÍVEIS RELAÇÕES COM PAULO FREIRE 

 
 

Neste capítulo são apresentados alguns aspectos da concepção miltoniana acerca do 

espaço e algumas ideias do autor pertinentes à promoção de uma educação crítica, assim 

como, são discutidas algumas relações teóricas entre Paulo Freire e Milton Santos. O objetivo 

em tecer essa relação está em compreender como a concepção de educação de ambos autores 

pode contribuir na organização e desenvolvimento de processos formativos de professores. 

Destaca-se que nesses processos formativos é preciso levar em consideração a realidade em 

que a comunidade escolar está inserida, assim como, é necessário haver uma consciência das 

relações espaço-temporais existentes nos problemas enfrentados pelos sujeitos. 

Milton Almeida dos Santos, nascido em Macaúbas-BA, (1926–2001)foi um geógrafo 

brasileiro que apesar de ter se graduado em Direito, destacou-se por seus trabalhos  em 

diversas áreas da geografia, em especial nos estudos de urbanização de países do Terceiro 

Mundo. Foi um dos grandes nomes da renovação da geografia no Brasil ocorrida na década de 

1970. Considerado por muitos como o maior pensador da história da Geografia no Brasil e um 

dos maiores do mundo, destacou-se por escrever e abordar sobre inúmeros temas, como a 

epistemologia da Geografia, a globalização, o espaço urbano e relações local-global 

(SANTOS, 1977; 1982; 1996; 2000). 

2.1 Concepção de Espaço 

 

Dentre as propostas de Milton Santos, destacam-se seus estudos em torno da concepção 

de espaço no campo da geografia física e humana. Santos (1982) propõe uma concepção do 

espaço que ultrapassa as fronteiras do ecológico, abrangendo toda a problemática social. 

Santos (2006) ressalta que “o papel do espaço em relação à sociedade tem sido 

freqüentemente minimizado pela Geografia. Esta disciplina considerava o espaço mais como 

teatro das ações humanas” (SANTOS, 1982). Milton Santos destaca que a visão de espaço 

adotada na geografia, minimiza a complexidade envolvida no real sentido deste. Para o autor, 

o espaço não é um cenário em que ocorrem as relações humanas, mas sim, um elemento 

fundamental na construção social, pois contém em si marcas e significados herdados 

historicamente através do tempo. Santos conceitua o espaço geográfico, da seguinte maneira: 

Se a Geografia deseja interpretar o espaço humano como o fato histórico que 

ele é, somente a história da sociedade mundial, aliada à da sociedade local, 

pode servir como fundamento à compreensão da realidade espacial e  

permitir a sua transformação a serviço do homem. Pois a História não se 

escreve fora do espaço e não há sociedade a-espacial. O espaço, ele  mesmo, 
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é social (SANTOS, 1982, p. 1). 

Essa perspectiva em que o espaço é antes de tudo social, fomenta uma visão crítica 

acerca dos fenômenos e acontecimentos históricos. Sabe-se que a realidade de hoje, possui 

estreita relação com a realidade passada, entretanto, o cerne dessa questão está no espaço 

enquanto dimensão real da subjetividade, isto é, entender a maneira em que as partes possuem 

influencias das totalidades, no sentido em que o espaço contém em si toda a problemática que 

se passa na terra. Santos (1982) explica que “a categoria de Formação Econômica e Social é a 

mais adequada para auxiliar a formação de uma teoria válida do espaço” (p.1). Para o autor, o 

ponto de partida está na definição do espaço como um conjunto indissociável de sistemas de 

objeto e ações que possuem categorias analíticas, as quais sejam: paisagem, a configuração 

territorial, a divisão territorial do trabalho, o espaço produzido ou produtivo, as rugosidades e 

as formas-conteúdo. Por rugosidade Santos entende as marcas impressas nas construções que 

sobrevivem através do tempo, e a forma-conteúdo, refere-se à informação expressa  nas 

formas de organização do espaço. 

Santos aclara que: 
 

Da mesma maneira e com o mesmo ponto de partida, levanta-se a questão 

dos recortes espaciais, propondo debates de problemas como o da região e o 

do lugar, o das redes e das escalas. Paralelamente, impõem-se a realidade do 

meio com seus diversos conteúdos em artifício e a complementaridade entre 

uma tecnoesfera e uma psicoesfera. E do mesmo passo podemos propor a 

questão da racionalidade do espaço como conceito histórico atual e fruto, ao 

mesmo tempo, da emergência das redes e do processo de globalização 

(SANTOS, 2006, p. 13). 

 

Para compreender o espaço e as relações sociais que o envolve, é preciso estar aberto ao 

redimensionamento da compreensão do fator local-global que interfere na formação 

sociocultural do cidadão, pois a dimensão global do espaço não se dá dissociada da dimensão 

local e vice versa. 

Para Santos (1982), a configuração territorial não é o espaço, pois, o espaço reúne a 

materialidade e vida que a anima. A compreensão de Santos (2006) acerca da realidade é a 

seguinte: 

 

A questão que se coloca é, pois, sobretudo, uma questão de método, isto é,  

da construção de um sistema intelectual que permita, analiticamente, abordar 

uma realidade, a partir de um ponto de vista. Este não é um dado em si, um 

dado a priori, mas uma construção. É nesse sentido que a realidade social é 

intelectualmente construída (SANTOS, 2006, p.49). 

Milton Santos entende a realidade social, como um domínio estabelecido por meio do 

processo de construção do conhecimento. O autor reconhece que a realidade social não está 
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pronta e acabada, mas em processo de construção e reconstrução. Para Santos (1982) a 

realidade dos sujeitos é um dado fundamental na construção de um sistema intelectual, pois a 

construção desse sistema pressupõe a compreensão crítica da realidade. 

2.2 Relações entre homem e natureza 

 

Santos (2006) defende a ideia de que a principal forma de relação entre o homem e a 

natureza dar-se-a por meio da técnica, a qual corresponde a “um conjunto de meios 

instrumentais e sociais, com os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, 

cria espaço” (SANTOS, 2006, p.16). Ao criar seu espaço social, o homem imprime seus 

valores e cultura, caracterizando o modelo de sociedade em que se encontra. 

Segundo Santos (2006), embora a questão do tempo nos estudos geográficos não seja 

mais um tabu, a sua compreensão ainda apresenta fragilidade conceitual. Os anos 60 e 70 

marcaram um progresso considerável com relação às explicações geográficas acerca da noção 

de tempo. Devido a esse fator, a maior parte das questões que atualmente enfrentamos possui, 

direta ou indiretamente, ascendência dessas discussões. 

O autor enfatiza que a localização de situações problemas ocorre em um determinado 

espaço geográfico e em cada momento histórico.  Assim sendo: 

A localização num dado sítio e num dado momento das frações da totalidade 

social depende tanto das necessidades concretas de realização da formação 

social quanto das características próprias do sítio. De fato, o espaço não é uma 

simples tela de fundo inerte e neutro. (SANTOS, 1982, p.5). 
 

Para Santos (2006), tempo, espaço e mundo são realidades históricas, que devem ser 

mutuamente compatíveis, quando a preocupação epistemológica é totalizadora, tendo como 

ponto de partida a sociedade humana em processo, ou seja, realizando-se por meio de uma 

base material. A base material conceituada por Santos (2006) possui alguns aspectos, dentre 

eles: o espaço e seu uso; o tempo e seu uso; a materialidade e suas diversas formas; as ações e 

suas diversas feições. É a partir dessa base que o tempo torna-se material, sendo assimilado ao 

espaço, que não existe sem a materialidade. 

 

No ensino de ciências alguns estudos têm utilizado a concepção de Milton Santos acerca 

do espaço, no que se refere às relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. Dentre esses 

estudos, Delizoicov e Auler (2011) discutem entre outros aspectos, que a gênese dos 

processos de produção do conhecimento científico, possui relação com a dimensão espaço- 

temporal. Os autores consideram o processo criativo da ciência e destacam que este: 
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[...] se origina num lugar, em um determinado momento histórico, como 

também o da apropriação criativa que ocorre, em um lugar distinto, em um 

momento histórico posterior. Ambas situações levam à produção de novos 

conhecimentos científicos.[...] é necessário destacar que a gênese de 

conhecimentos científicos está no enfrentamento de problemas (p. 252). 

 

Compreende-se que o momento histórico segundo os autores, possui um caráter de 

influências locais, mas a sua gênese é compreendida na relação global. Portanto, o 

enfrentamento do problema com foco na sua superação, precisa levar em conta as esferas que 

o envolve. Há indicativos de que alguns aspectos das ideias de Milton Santos se aproximam  

da perspectiva freireana de educação. Nesse sentido, buscou-se compreender quais relações 

teórico-metodológicas entre ambos os autores poderiam ser desenvolvidas. Assim, o item a 

seguir apresenta aspectos referentes às aproximações teóricas entre Milton Santos e Paulo 

Freire. 

 

2.3 Articulações teóricas entre Paulo Freire e Milton Santos 

 
Tanto Paulo Freire quanto Milton Santos apresentam contribuições relevantes para 

educação. Paulo Freire no que concerne à educação de jovens e adultos e a educação 

libertadora e Milton Santos foi um crítico que transformou a visão que se tinha acerca do 

espaço, mais especificamente na área da Geografia. Entretanto as semelhanças entre as 

concepções e discussões tecidas por Freire e Milton Santos não se esgotam na crítica que 

ambos fazem ao modelo de educação tradicional e excludente. Compreende-se a importância 

da investigação de possíveis relações entre as ideias de Milton Santos e Paulo Freire no 

contexto do ensino de ciências. Entende-se que tais relações ao serem estudadas, podem 

contribuir para a organização de processos formativos que tenham como base a emancipação 

dos sujeitos por meio da problematização da sua realidade. 

2.3.1 Relações sujeitos-mundo e Leitura de Mundo 

 

Santos (2003) discute alguns aspectos acerca das relações dos sujeitos com o mundo 

salientando a interdependência existente entre ambos. O autor ressalta que é por meio da 

construção de uma visão sistêmica que os sujeitos têm a oportunidade de enxergar as  

situações e as causas que atuam em seu entorno “porque conversando eles defrontam o  

mundo, e buscam interpretar o mundo. E agem, quando podem, em função do mundo” 

(SANTOS,  1998,  p.  127).  Para  Santos,  a  conscientização  do  homem  com  relação  à 
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interdependência entre o todo e as partes é imprescindível para o entendimento de mundo e do 

espaço, pois “o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço” (SANTOS, 

2006, p.29). Entende-se que o autor buscou desenvolver uma educação geográfica que 

possibilitasse ao sujeito a construção de uma visão da totalidade-mundo sem fragmentações. 

Milton Santos salienta que o homem vive, produz e cria o espaço, entretanto, é no 

processo de formação da consciência crítica que o sujeito pode compreender o seu “agir” e 

“estar” no mundo. Dentro dessa perspectiva, Santos (1998) afirma que a consciência de  

mundo e a falta dela envolve, respectivamente, os processo de desalienação e alienação dos 

sujeitos. 

Essa relação homens-mundo em Freire aponta para uma necessidade de conscientização 

que parte de uma crítica do autor ao modelo de educação bancária que evidencia o homem 

separado do mundo. Para Freire, não é possível haver uma superação de situações-limites fora 

das relações homens-mundo, pois é por meio da ação dos homens sobre sua realidade  

concreta que a transformação da realidade pode acontecer. 

Freire (1987) entende as relações homens-mundo como um dado importante no  

processo de conscientização e enfatiza que o processo de desvelar o mundo consiste num ato 

contínuo de ação-reflexão que resulta na transformação do mundo pelo sujeito. De acordo  

com Freire (1987): 

[...] não há homens sem mundo, sem realidade, o movimento parte das relações 

homens-mundo. Daí que estes pontos de partida estejam sempre nos homens no seu 

aqui e no seu agora que constituem a situação em que se encontram, ora imersos,  

ora emersos, ora insertados. (p.42) 

 

Para Freire (1987), o sujeito é criador de cultura e possui um papel fundamental na 

construção social e histórica e essa ideia está sintetizada na afirmação de que, “A cultura 

marca o aparecimento do homem no largo processo da evolução cósmica. A essência humana, 

existencia-se, autodesvelando-se como história [...]” (FREIRE, 1987, p.9).Vale lembrar que 

cultura para Freire é o caminho por onde torna-se possível iniciar um diálogo significativo 

com a realidade dos sujeitos. 

Freire (1990) discute acerca da importância da leitura do mundo e esclarece que esta 

leitura precede a leitura da palavra. Um dos principais objetivos de Paulo Freire esteve em 

contribuir na construção de uma Educação Libertadora que desse ao sujeito a possibilidade de 

desvelar a sua realidade, ou seja, uma educação voltada a construção da criticidade, por meio 

da conscientização e superação da visão ingênua que o educando pudesse ter sobre a sua 

realidade. 

Ressalta-se que a leitura de mundo evidenciada por Freire (1987; 2006) também é  vista 
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por Milton Santos, como uma ação necessária para a conscientização crítica do sujeito acerca 

da sua realidade. Assim, tanto Freire como Milton Santos encaram a compreensão crítica do 

mundo como um dos pressupostos para conscientização do sujeito com relação ao seu papel 

na sociedade. Santos (2014) afirma que na relação com a natureza o homem tem uma atitude 

de invenção, diferente dos outros animais o ser humano por meio do conhecimento, isto é, por 

meio da ação, aumenta a sua inteligência, gerando assim um processo permanente de troca 

entre o homem e natureza. Para o autor, “a relação entre o homem e o seu entorno é um 

processo sempre renovado, que modifica tanto o homem quanto a natureza” (SANTOS, 2014, 

p. 96), 

Silva (2008) enfatiza algumas relações entre as concepções de Paulo Freire e Milton 

Santos, e explica que a compreensão dos processos socioculturais é condição para consciência 

histórica, em que, pensar a complexidade social envolve criar possibilidades de que o sujeito 

participe da história de maneira ativa e consciente. 

Dentro dessa perspectiva, Nogueira e Carneiro (2013) compreendem que a visão 

crítica educacional de Milton Santos tem o compromisso de possibilitar que os sujeitos leiam 

o mundo e desvelem as estruturas alienantes do espaço local e global. Para os autores, a 

“leitura de mundo” defendida por Freire (1987) possibilita que o sujeito tenha uma visão não 

alienante do espaço. Nogueira e Carneiro (2013) destacam que é preciso estudar e entender o 

espaço como um cenário complexo de vida, dessa forma, torna-se importante compreender a 

relação entre os acontecimentos locais com a dimensão global. 

Compreende-se que as ideias de Milton Santos sobre a formação social do espaço, 

configura um olhar diferente sobre a relação homens-mundo, no sentido em que os sujeitos 

têm a possibilidade de compreender de maneira articulada, como o espaço influencia na 

realidade histórica, dando forma não só estrutural, mas também social. 

2.3.2 O global e o local do espaço 

 

Santos enfatiza que “a observação da incidência local dos processos naturais lhes 

permite datar áreas inteiras, segundo a disposição das camadas que revelam as fases da 

história natural” (SANTOS, 2006, p.35). Nesse processo, a questão local é imprescindível a 

compreensão temporal do fenômeno analisado, como esclarece Santos (2006): 

É o lugar que atribui às técnicas o princípio de realidade histórica, 

relativizando o seu uso, integrando-as num conjunto de vida, retirando-as de 

sua abstração empírica e lhes atribuindo efetividade histórica. E, num 

determinado lugar, não há técnicas isoladas, de tal modo que o efeito de 

idade de uma delas é sempre condicionado pelo das outras, O que há num 

determinado lugar é a operação simultânea de várias técnicas. (SANTOS, 
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2006, p. 36). 

 

O autor explica que nenhuma sociedade tem funções permanentes, assim como, 

nenhuma sociedade é marcada por formas definitivas de relações sociais. De fato, o processo 

histórico social não acontece dissociado do espaço, mas desenvolve-se no espaço e pelo 

espaço. 

A localização dos homens, das atividades e das coisas no espaço explica-se 

tanto pelas necessidades externas, aquelas do modo de produção puro,  

quanto pelas necessidades internas, representadas essencialmente pela 

estrutura de todas as procuras e a estrutura das classes, isto é, a formação 

social propriamente dita o modo de produção expressa-se pela luta e  por 

uma interação entre o novo e o velho (SANTOS, 1982, p. 4). 

 
Conforme destacado acima, entender e situar o espaço de maneira crítica na história 

social, contribui na compreensão de que a evolução da formação social está condicionada pela 

organização do espaço. A questão global envolve: 

O dado global, que é o conjunto de relações que caracterizam uma dada 

sociedade, tem um significado particular para cada lugar, mas este 

significado não pode ser apreendido senão ao nível da totalidade (SANTOS, 

1982, p. 6). 

 

A compreensão de Santos (1982) sobre o dado global revela que é preciso compreender 

que mesmo acontecendo num determinado local, o significado desse acontecimento só é 

possível quando pensado na escala global. 

O espaço influencia também a evolução de outras estruturas e, por isso, torna-se um 

componente fundamental da totalidade social e de suas estruturas. Santos (1982) indaga sobre 

como a sociedade pôde por tanto tempo, não perceber a inseparabilidade das realidades e das 

noções de sociedade e de espaço inerentes à categoria da formação social. 

 

Em nossos dias, como vimos, as técnicas são utilizadas em toda parte sem 

consideração pelos sistemas locais de recursos naturais e humanos e 

superpostas a realidades econômicas e sociais diferentes. Os resultados, 

criadores de distorções e desigualdades em todos os lugares, impõem a cada 

local combinações particulares, que são outras tantas formas específicas de 

complexidade da vida social. O problema, portanto, consiste em reconhecer  

o efeito dessas superposições sobre a existência de cada sociedade (p.112). 

 

Conforme destacado acima, o autor compreende que a dinâmica global, muitas vezes 

desconsidera em seus arranjos os sistemas locais, mas ainda assim, o produto que gera 

desigualdade em todos os lugares, leva a cada local reações distintas mediante o mesmo 

problema. 

Segundo Santos (2014), a realidade global possui relação com a realidade local, pois 
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cada lugar possui variáveis internas e externas. Todo lugar possui influências de tempos 

diferentes que o caracterizam, para o autor não existe um lugar totalmente novo ou totalmente 

velho, o que existe é uma dinâmica de aceitação ou negação ao novo que se coloca. Santos 

(2014) esclarece que o novo nem sempre é desejado pela estrutura hegemônica da sociedade, 

No que concerne ao todo e as partes, isto é, ao global e local, Nogueira e Carneiro 

(2013) ressaltam que ambos são interdependentes, para se conhecer o todo é preciso entender 

as partes, fazer uma análise em profundidade do que são, como se constituíram e como estão 

diante das ações do homem. Acerca disto, Santos (2006) destaca que: 

O todo somente pode ser conhecido através do conhecimento das partes e as 

partes somente podem ser conhecidas através do conhecimento do todo. 

Essas duas verdades são, porém, parciais. Para alcançar a verdade total, é 

necessário reconhecer o movimento conjunto do todo e das partes, através do 

processo de totalização (SANTOS, 2006, p. 120). 

No que se refere às relações locais e globais, Freire (1997) destaca que não é possível 

compreender uma determinada realidade sem levar em consideração a relação parte-todo 

existente nesse processo. O autor afirma que é errado olhar para o local sem pensar no global, 

como também é incoerente manter o foco no todo sem refletir o local isto é, o lugar de onde 

emergiu tal situação. 

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, 1997b, p. 87-88). 

Com relação ao aspecto local, Freire (1987) apresenta o conceito de unidade epocal que 

compreende um conjunto de ideias, concepções, esperanças e desafios que constituem os 

temas de uma determinada época. Para Freire (2013), é preciso reconhecer dentro do tempo a 

relação existente entre uma unidade epocal e outra, pois a cultura reflete a relação horizontal 

entre o ontem e o hoje. De maneira mais específica, Freire (1987) trata da relação local-global 

ao se referir aos Temas Geradores e explica que a natureza desses temas pode ser localizada 

tanto na estrutura local, quanto universal. 

 

Os “temas geradores” podem ser localizados em círculos concêntricos, que 

partem do mais geral ao mais particular. Temas de caráter universal, contidos 

na unidade epocal mais ampla, que abarca toda uma gama de unidades e 

subunidades, continentais, regionais, nacionais, etc., diversificadas entre si 

(FREIRE, 1987, p. 54). 

 

Ao criticar a dominação exercida pelo sistema educacional tradicional, denominado por 

Freire (1987) como educação bancária, o autor adverte que tratar das relações sociais    locais 
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sem admitir a influência que o contexto global exerce sobre esta, é uma estratégia dos 

opressores como meio de manter a alienação, criando obstáculos para a construção da 

consciência crítica de uma realidade como totalidade, conforme sua afirmação: 

 
É desnecessário dizer que esta crítica não atinge os esforços neste setor que, 

numa perspectiva dialética, orientam no sentido da ação que se funda na 

compreensão da comunidade local como totalidade em si e parcialidade de 

uma totalidade maior. Atinge aqueles que não levam em conta que o 

desenvolvimento da comunidade local não se pode dar a não ser dentro do 

contexto total de que faz parte, em interação com outras parcialidades, o que 

implica na consciência da unidade na diversificação, da organização que 

canalize as forças dispersas e na consciência clara da necessidade de 

transformação da realidade. (FREIRE, 1987, p.80) 

 

 

Para Freire (1987), o ponto de partida para a mudança social encontra-se no aspecto 

local, e para Santos (2014), a compreensão do espaço envolve uma relação de 

interdependência entre aspectos locais e globais. Ambos os autores compreendem nas relações 

espaço-temporais influências que interdependem, bem como, corroboram no pensamento de 

que não é possível compreender o todo sem ter acesso ao local, assim como, não é coerente 

pensar no local sem compreender a interferência do global. 

 

 
2.3.3 Situação-limite e concepção de problema 

 
No que concerne à concepção de problema evidenciada por Freire e Milton Santos, 

outras semelhanças podem ser identificadas e estudadas no intuito de justapor tais aspectos no 

ensino de Ciências. 

Para Freire (1986) discutir em sala de aula os problemas que os sujeitos vivenciam é 

uma ação fundamental no processo de superação dos mesmos. O autor esclarece outra 

dimensão do problema denominando-a como situação-limite. 

As situações-limite consistem na compreensão errônea, ou melhor, limitada que os 

sujeitos possuem acerca dos problemas que vivenciam. Para Freire “o fato de que os 

indivíduos de uma área não captem um ‘tema gerador’ [...] só aparentemente oculto, pode 

significar, já, a existência de uma ‘situação-limite’ de opressão que os homens se encontram 

mais imersos que emersos” (FREIRE, 1987, p. 54). 

O esforço empreendido por Freire na conscientização das situações-limites está 

relacionada a ideia de que a análise e compreensão crítica das dimensões da realidade do 

sujeito  possibilita aos indivíduos uma nova postura mediante o mundo, assim a  compreensão 
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da realidade é reconstruída alcançando um nível ainda não experienciado, esse é o primeiro 

passo rumo a superação da situação-limite. O problema e as situações-limites, em Freire, 

possuem uma relação intrínseca, pois as situações-limites geralmente encontram-se inerentes 

em um problema vivenciado pelos sujeitos, percebidos por estes como uma situação 

determinística. 

Segundo Milton Santos, a localização de situações problemas ocorre em  um 

determinado espaço geográfico e em cada momento histórico, ou seja, para o autor é a partir 

das contradições que se constrói um novo homem. Com relação às situações-limites, Milton 

Santos não escreveu especificamente algo sobre esse conceito, entretanto, ao propor uma 

concepção de espaço que ultrapassasse a fronteira do ecológico, apresenta uma nova visão do 

espaço explicando-o como um lugar que abrange toda a problemática social. Para Milton 

Santos, “o espaço humano é a síntese, sempre provisória e sempre renovada, das contradições 

e da dialética social” (SANTOS, 2001, p.70). 

Para o autor, é indispensável uma preocupação ontológica, isto é, um esforço 

interpretativo para a compreensão da natureza do espaço. O espaço é um conjunto de formas 

onde cada fração da sociedade em movimento está contida, entretanto, o autor explica que o 

espaço não pode ser considerado uma coisa nem um sistema de coisas, na verdade o espaço 

envolve uma realidade relacional entre a natureza, a sociedade mediatizados pelo trabalho. 

Para Santos (2001), o problema que envolve a geografia trata-se de um problema 

epistemológico, que perpassa o encontro do caminho adequado para sistematizar as relações 

da técnica com a questão do tempo e o espaço. 

No que concerne à compreensão do espaço, no contexto da problemática social é que as 

situações-limites se encontram, pois, segundo Freire (1987), “sendo os homens seres em 

‘situação’, se encontram enraizados em condições tempo-espaço que os marcam e a que eles 

igualmente marcam” (p. 58). Freire salienta que, o problema está inserido em uma unidade 

epocal, segundo o autor o significado dessa unidade evidencia a temporalidade do problema 

que ocorre, em um determinado momento histórico. Torna-se evidente que a compreensão do 

espaço para além da visão naturalista, possui um papel fundamental na compreensão da 

dimensão do problema numa dada sociedade. O espaço e as relações sociais são coisas 

diferentes, porém interdependentes, em que um indivíduo pode influenciar na mudança social 

e na estrutura do espaço. 

Acerca desse fator, Santos (2014) destaca que antes da presença do homem apenas a 

natureza existia, a presença do homem na terra muda todo o sistema do mundo, assim a 

relevância em compreender o problema por meio da ação humana sobre o espaço, para o autor 
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é algo imprescindível. 

O problema e as situações-limites possuem conotações peculiares na compreensão de 

espaço e tempo evidenciado tanto por Freire (1987), quanto por Santos (2001). O esforço 

interpretativo da natureza do espaço defendido por Milton Santos, também é uma ação 

almejada por Freire (1987) em sua proposta educacional, essa compreensão torna-se possível 

por meio da educação problematizadora, que devolve ao sujeito a possibilidade de enxergar a 

sua realidade por meio de outra perspectiva, havendo assim a possibilidade de superação dos 

problemas por meio da desalienação e leitura de mundo. 

Outros autores também têm discutido acerca da natureza do problema, por exemplo, do 

ponto de vista da ciência, Delizoicov e Auler (2011) destacam que as características  

peculiares de um determinado espaço-tempo, em que ocorre a localização dos problemas de 

Ciência e Tecnologia, pode influenciar diretamente no que vem sendo produzido, dessa forma 

os problemas possuem características espaço-temporal. 

 

2.3.4 Construção de um Sistema Intelectual e os Níveis de Consciência 

 

Um fator de fundamental importância abordado por Santos (2006) é a construção de 

um sistema intelectual, uma vez que “a realidade social é intelectualmente construída 

(SANTOS, 2006, p.49)”. A construção de um sistema intelectual defendida por Santos (2006) 

refere-se à possibilidade de que esta ação permita o sujeito analisar uma dada realidade, a 

partir de um ponto de vista coerente, isto é, compreender os diversos fatores sociais que as 

influenciam. Entretanto, o autor ressalta que esse sistema intelectual não é um dado em si, 

visto a priori, mas uma construção, isto é, assim como a ciência não se trata de um 

conhecimento pronto e acabado, mas dinâmico e até mesmo controverso, o sistema intelectual 

se refere a um conhecimento em construção e transformação permanente. 

No que tange ao surgimento desse conceito, Santos (2006) explica que a má  

definição do objeto de estudo da Geografia tornou-se uma fraqueza desta área de 

conhecimento, culminando numa prática teórico-epistemológica obsoleta. Acerca disso  o 

autor elucida que: 

Não cremos, pois, que seja indispensável continuar buscando a definição de 

um objeto com existência separada, isto é, uma existência geográfica, um 

objeto geográfico em si (SANTOS, 2006, p.49). 

A inexistência de um sistema de referências mais sólido, de resto, explica o 

papel de relevo que essa disciplina desempenhou na reorganização não 

igualitária do espaço e da sociedade, tanto ao nível mundial como no local 

(SANTOS 1988, p. 8). 
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Na busca por um objeto de estudo, várias discussões semânticas acerca do espaço 

foram construídas por geógrafos, no entanto, segundo Santos (1988), um sistema de  

realidades exige uma estruturação e uma lei de funcionamento que possibilite o conhecimento 

sistêmico das relações entre espaço e sociedade. 

Por meio de uma ação intencional o homem modifica a sua natureza interna, bem 

como modifica a natureza externa, entretanto, os fatores que impulsionam tais ações é o cerne 

da questão. Para o autor, o conhecimento científico “trata-se, agora, de uma verdadeira 

interdependência entre a ciência e a técnica” (SANTOS, 1988, p.20). Um dado fundamental 

da situação atual é que a tecnologia tornou-se um elemento distante, ou melhor, externo a 

especificidade local e humana. 

Freire (1987) enfatiza que no momento em que uma sociedade vive num cenário de 

“irracionalismo” e sectarismo é preciso haver a consciência crítica que possibilite a 

transformação da realidade para libertação dos homens. A respeito desse fator os níveis de 

consciência são vistos por Freire como um potencial conhecimento de libertação. 

Baseado na teoria de Goldman (1969), Freire destaca que conhecer os níveis de 

consciência dos sujeitos é uma questão central na Investigação Temática, pois é em busca da 

superação da visão ingênua, isto é, da consciência real efetiva que a perspectiva freireana se 

fundamenta. Acerca disto o autor ressalta que: 

Por isto é que, para nós, o “inédito viável”, [que não pode ser apreendido no 

nível da “consciência real” ou efetiva] se concretiza na “ação editanda”, cuja 

viabilidade antes não era percebida. Há uma relação entre o “inédito viável” 

e a “consciência real” e entre a “ação editanda” e a “consciência máxima 

possível”. (FREIRE, 1987, p. 61) 

 

Freire (1987) destaca a existência de dois níveis de consciência um se refere a 

consciência real efetiva, em que os sujeitos “encontram-se limitados na possibilidade de 

perceber mais além das situações-limites” (p. 61), e o outro trata-se da consciência máxima 

possível, em que há possibilidade de superação das situações –limite, por meio de um 

pensamento crítico que viabiliza a transformação através de “práticas cuja a viabilidade antes 

não era percebidas” (FREIRE, 1987, p.61). Em síntese, a consciência real (efetiva) refere-se a 

limitação de consciência que o homem possui com relação a superação das situações-limite.  

Já a consciência máxima possível é o que o sujeito precisa atingir, pois, nesse nível torna-se 

capaz de perceber possíveis soluções com relação a situação-limite em que está imerso, tendo 

uma visão crítica acerca do problema. 



43 
 

 

 
 

A esse respeito, Gehlen (2009) compreende que é por meio da problematização da 

realidade codificada e da descodificação, isto é, das impressões dos sujeitos sobre sua 

realidade, que a passagem da consciência real efetiva para a consciência máxima possível 

torna-se viável. 

No que se refere a possíveis relações entre as concepções de Paulo Freire e Milton 

Santos, a consciência máxima possível (FREIRE, 1987) pode ser relacionada com a 

construção de um sistema intelectual (SANTOS, 2006), pois ambos os conceitos pressupõem 

a construção crítica e fundamentada a respeito da realidade em que os sujeitos se encontram. 

Assim como na construção do sistema intelectual a consciência máxima possível defendida 

por Freire (1987) possui um objetivo, que consiste na promoção de uma conscientização 

crítica do sujeito, em que este passa a percebê-la como algo passível de mudança. A 

construção do sistema intelectual consiste em interpretar a realidade encarando-a de forma 

desalienada, ou seja, desprovida de arranjos alienadores, tornando-se possível compreender a 

realidade de maneira crítica e reflexiva. A consciência máxima possível, também evidencia 

uma nova percepção acerca da realidade, fruto da ruptura entre concepções alternativas e 

paradigmas científicos (DELIZOICOV, 1991). 

Entende-se que em busca da superação das injustiças sociais, tanto Freire, quanto 

Milton Santos desenvolveram conceitos, que trouxeram a educação um novo olhar acerca do 

processo de ensino aprendizagem. Fato que se confirma ao entendermos o ponto central de 

seus estudos, o qual seja fornecer subsídios para que os sujeitos se enxerguem ativos e 

partícipes em todos os espaços sociais e de construção do conhecimento. 

2.3.5 Relações entre Paulo Freire e Milton Santos: a construção de uma Teia Temática 

 

Durante o processo de codificação e descodificação vários problemas são 

identificados balizando assim o processo de legitimação de Temas Geradores, isto é, nestas 

etapas são identificadas algumas situações-limite vivenciadas pela comunidade investigada. 

Nesse contexto, um instrumento de apoio, denominado Teia Temática, foi elaborado tendo 

como fundamento as relações entre Freire e Milton Santos. 

A Teia Temática evidencia o caráter estrutural das situações vivenciadas pelos 

sujeitos, isto é, possibilita a compreensão da totalidade ao sinalizar como uma situação local 

possui influências históricas, culturais e temporais de outras estâncias
1
, sendo elas de caráter 

regional,  nacional  ou  global,  ou  seja,  um  problema  local  pode  representar  apenas   uma 

 

1 
Esse termo é utilizado por Santos (2006) referente a um dado local, um sítio, ou seja, refere-se a um lugar 

peculiar. 
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dimensão de uma totalidade. Nesse sentido, a Teia apresenta de maneira sintética, a 

articulação construída entre as ideias de Paulo Freire e Milton Santos, no intuito de  

possibilitar a legitimação de um Tema Gerador que considere a formação social do espaço, 

reforçando a compreensão da dialética existente entre as situações existenciais e os problemas 

vivenciados pelos sujeitos. Desta forma, a Teia Temática pode contribuir neste processo de 

escolha do tema, uma vez que ela possui a dimensão epistemológica como base auxiliar na 

legitimação do Tema Gerador. Em termos de compreensão, a Teia Temática estabelece um 

enfoque reflexivo sobre as situações-limite localizadas, no sentido de identificar o tema que 

apresente mais aspectos referentes às extremidades da Teia, ou seja, um Tema que em sua 

essência abranja a maior quantidade dos elementos apontados na Teia, quais sejam: Visão 

Focalista da Comunidade; Situação-problema; Forma-conteúdo; Unidade epocal e Sistema 

Intelectual. Além disso, o Tema selecionado por meio da Teia Temática deve contemplar as 

esferas locais e globais das situações, ao passo que este tenha um potencial de abranger o 

maior número de situações-limite identificadas ao longo da Investigação Temática. Em outras 

palavras, a Teia Temática foi organizada em função da necessidade de haver um critério 

sistematizado de seleção de um Tema Gerador no contexto de várias hipóteses de Temas 

Geradores. 

Após a legitimação de vários Temas Geradores outra indagação pode acorrer, tal 

como: “qual dos Temas Geradores escolher para trabalhar no contexto de sala de aula? Qual 

seria o Tema Gerador a ser trabalhado primeiro?” Nesse cenário, a Teia Temática também 

pode auxiliar na seleção do Tema Gerador mais adequado a ser trabalhado como ponto de 

partida no contexto educacional. Esta dimensão, denominada pedagógica aponta para o Tema 

que em si contemple mais situações encontradas nos demais Temas legitimados. Isto porque, 

do ponto de vista didático-pedagógico, há necessidade de se selecionar um Tema que abranja  

o caráter totalizador das situações-limite localizadas durante as etapas anteriores da 

Investigação Temática. Tendo como suporte a proposta de reestruturação curricular via Tema 

Gerador, esse tema precisa envolver a construção de conhecimentos para além do espaço 

escolar, conhecimentos problematizados de forma crítica que possibilite aos sujeitos 

compreenderem a dinâmica social em que estão inseridos, uma educação que promova a 

desalienação e humanização dos homens. Para Freire (2001): 

Como processo de conhecimento, formação política, manifestação ética, 

procura da boniteza, capacitação científica e técnica, a educação é prática 

indispensável aos seres humanos e deles específica na História como 

movimento, como luta (p. 10). 
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Levando em consideração a educação como processo de formação política, ética, 

científica e técnica é que a Teia Temática aponta para seleção de um Tema que abranja as 

dimensões estruturais dos problemas, dimensões essas de caráter espaço-temporais, políticas, 

culturais e históricas, 

Dessa forma, o Tema Gerador passa a ser selecionado levando-se em consideração 

não só a visão da comunidade (moradores e comunidade escolar) e as situações-limites, mas 

também aspectos referentes à natureza do problema identificado, que embora possa ser uma 

situação peculiar do local em que foi encontrada, precisa ser analisada do ponto de vista de 

uma abrangência regional, nacional e global, dado a possibilidade de outras comunidades 

também vivenciarem o mesmo problema. Esses elementos indicam que para selecionar um 

Tema Gerador, no contexto de um leque de Temas Geradores, há necessidade de considerar 

outros aspectos, para além de situações-limite que a comunidade local vivencia. 

As relações teórico-metodológicas estabelecidas entre Milton Santos e Paulo Freire 

contribuíram para a sistematização da Teia Temática, a qual foi organizada em 5 (cinco) 

extremidades, conforme apresenta a Figura 1, em que a três primeiras extremidade trazem as 

relações entre Freire e Milton Santos e as duas últimas representam um aspecto das ideias de 

Freire e outro de Milton Santos, e no centro encontra-se o Tema Gerador (TG). 

Figura 1: Teia Temática 
 

 

Na Teia Temática (Figura 1) o Tema Gerador (TG) que em si contiver mais aspectos 

dessas cinco extremidades, que do ponto de origem perpasse pelo local, regional, nacional e 
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global, será selecionado. Para melhor compreensão desta Teia, apresenta-se a seguir a sua 

fundamentação teórico-metodológica. 

Visão da Comunidade e Leitura de Mundo: Embora essa categoria seja discutida 

criteriosamente por Freire, foi possível constatar a discussão desse aspecto nos trabalhos de 

Milton Santos. Ao tratar sobre a visão da comunidade, Freire (1987) destaca que numa 

perspectiva dialética é preciso compreender a comunidade local como totalidade em si, mas 

também como parcialidade de uma totalidade maior. Semelhantemente, Santos (2006) destaca 

que a construção de uma visão sistêmica acerca da realidade, envolve a compreensão de toda 

trama existente na formação social do espaço. Isso implica dizer que, a maneira como a 

sociedade está organizada, bem como a forma em que se dão as relações sociais, possui 

influências externas que não são percebidas tão facilmente por aqueles que encaram a 

realidade como algo pronto e inquestionável. A visão da comunidade acerca da sua realidade é 

de fundamental importância pois pode expressar a existência de uma situação-limite, assim 

como, evidencia a forma que o sujeito lê o mundo a sua volta. Assim, o significado desta 

extremidade está na possibilidade de por meio da fala do morador ser identificada a situação- 

limite e o nível de construção do sistema intelectual que esse sujeito possui. Freire (1987) 

destaca que os sujeitos oprimidos possuem uma visão inautêntica do mundo, isto porque são 

privados da possibilidade de compreenderem a sua realidade conectada a uma totalidade 

maior. Santos (2000) destaca que por meio de uma rede bem entrelaçada de ideias 

hegemônicas, o sistema tradicional tenta influenciar na maneira em as pessoas concebem sua 

realidade, propagando um discurso único que reforça uma percepção enganosa da realidade. 

Destaca-se que para ambos os autores, a visão dos sujeitos e a leitura de mundo possui um 

papel importante na transformação social que se busca por meio da educação. 

Respaldando-se na necessidade de compreender as relações existentes entre os 

aspectos locais e globais da sociedade, essa categoria na Teia Temática tem como função 

expor a visão da comunidade no intuito de possibilitar o avanço por meio da construção da 

visão autêntica sobre a realidade em que os sujeitos se encontram visão esta que leve em 

consideração os arranjos históricos, bem como a dimensão espaço-temporal existente nos 

problemas enfrentados pelos indivíduos. 

Situação-limite e Concepção de Problema: Para Freire (1987), o problema se 

constitui no objeto que se coloca como obstáculo e interrogação, assim como, o não conhecer- 

se em totalidade leva os sujeitos a pensarem sobre si mesmos como problema. Freire destaca 

que a realidade opressora é o problema mais grave em que os indivíduos se encontram, pois 
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por ser domesticadora, “funciona como uma força de imersão das consciências” (FREIRE, 

1987, p. 21). Com relação à situação problema, esta se dá no instante em que os sujeitos a 

percebem como freio, como um obstáculo intransponível, essa percepção acrítica dos 

problemas constituem as situações-limite. Freire destaca ainda, que mascarar a origem dos 

problemas e as relações que este possui com a forma em que a estrutura social é organizada, 

consiste no principal meio de dominação exercida pelos opressores. Segundo Santos (2001), a 

localização de situações problemas ocorre em um determinado espaço geográfico e em cada 

momento histórico, para o autor é a partir das contradições que se constrói um novo homem. 

No entanto, Santos (ano) enfatiza que o problema que envolve a concentração da economia e 

do poder político, a cultura de massa e a centralização das decisões sociais, resulta num 

acirramento das desigualdades que acaba por desintegrar os sujeitos. Para o autor, a 

fragmentação dos problemas vivenciados pelos sujeitos, isto é, a falta de compreensão de que 

as situações não ocorrem de maneira aleatória, mas sim articulada, reforça a aceitação dos 

problemas como uma situação naturalizada. 

Segundo Freire (1981), considerar os educandos como sujeitos do processo de 

construção do conhecimento, envolve levar em consideração temáticas de significação do 

“universo” em que os sujeitos estão inseridos, é nesse cenário que localizar Situações-limite e 

problematizá-las é imprescindível na promoção de uma educação libertadora. Assim essa 

categoria na Teia Temática remete para necessidade de uma visão crítica acerca do problema, 

possibilitando que os sujeitos tenham a percepção de como se instaurou e como pode ser 

superada tal situação, que embora exista há muito tempo consiste num problema que precisa 

ser conhecido, desvelado e transformado. 

Unidade Epocal: Esse aspecto é representativo de uma situação que acontece num 

determinado contexto histórico que embora pareça ser isolada, possui relação com o conjunto 

de ideias, concepções, dúvidas e anseios herdados de outras épocas. Ou seja, a unidade epocal 

se refere à herança histórica das situações existenciais, bem como, das contradições sociais. 

Para Freire (1987), essas unidades se comunicam através do tempo (passado-presente-futuro) 

fomentando assim a dinâmica da continuidade histórica. Esse item na Teia Temática dá 

seguimento à discussão tecida na categoria anterior, em que entender a estrutura existente nos 

problemas e fenômenos vivenciados é um conhecimento de total relevância na busca pela 

superação dos problemas. Ao discutir sobre Unidade Epocal, Freire (1987) esclarece que 

existe uma verdade histórica que só pode ser compreendida a partir da continuidade histórica, 

isto é, o tempo em que outras gerações viveram e criaram cultura é substituído por outras 



48 
 

 

 
 

gerações que continuam a viver e criar cultura, no entanto é um equívoco pensar que a 

estrutura temporal que envolve as relações sociais se encerra num calendário. No entender de 

Freire (1983, p. 40) “esta é a razão pela qual, o tempo da estrutura anterior, de certo modo, e 

em muitos aspectos, ‘co-existe’ com este”. Essa categoria busca ressaltar a relação solidária 

existente entre o presente e o passado, entre o sujeito que era e o sujeito que está sendo, entre 

o problema de hoje e a sua herança passada, relações essas que se estabelecem num contexto 

de estrutura vertical das relações de transformação homens-mundo. A unidade epocal, 

converge com algumas atribuições dadas à forma-conteúdo, embora estejam descritas em 

categorias separadas, o significado de ambos estão relacionados, no sentido que tanto a 

unidade epocal, como a forma-conteúdo evidenciam as informações espaço-temporais 

contidas na construção histórica e formação do espaço social. 

Forma-conteúdo: Esse aspecto da Teia tem relação com a informação contida no 

espaço transformado pelo homem, isto é, o conteúdo expresso pela forma das coisas 

(SANTOS,1983). Não só das coisas, mas também das falas dos sujeitos e das paisagens dos 

lugares, pois, segundo Santos (1983), as formas possuem um papel fundamental na realização 

social. Assim, a forma-conteúdo na Teia aponta para o significado contido na forma em que 

estão dispostos os lugares e a organização espacial das coisas, o espaço visto em sua própria 

existência. Santos (2006) destaca que a Forma-conteúdo só pode ser entendida a partir dessa 

ligação ambígua, esse conceito não pode ser considerado de maneira dissociada, pois “desde o 

momento em que o evento se dá a forma, o objeto que o acolhe ganha outra significação, 

provinda desse encontro. Em termos de significação e de realidade, um não pode ser 

entendido sem o outro, e, de fato, um não existe sem o outro” (p.66). Para Santos (2006), a 

cada evento social a forma se recria e o seu significado expressa estreitas relações com o 

significado anteriormente atribuído, ou seja, assim como a Unidade Epocal, a Forma- 

conteúdo precisa ser entendida dentro da estrutura de continuidade histórica, em que os fatos 

do presente possuem influências do passado. 

Sistema Intelectual e os Níveis de Consciência: Ao discutir sobre a compreensão  

de espaço dada pela geografia, Santos (1998) constrói a ideia de um conhecimento sistemático 

referente à definição de espaço. O autor supõe que a superação de um problema acontece por 

meio de uma construção crítica do pensamento. Para entender esse processo de superação, 

Santos (2006) explica que os lugares reproduzem a estrutura encontrada em estâncias maiores, 

compreender as circunstâncias e as condições nesse meio histórico, envolve entender a 

particularidade do lugar  que carrega em  si  variáveis  parte-todo.  Ao  entender a  estrutura da 
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organização social, que não se dá de maneira isolada, a construção de um Sistema Intelectual, 

tal como apresentada por Santos (2006) remete a possibilidade de influenciar de maneira 

direta o desenvolvimento da totalidade, por meio de um pensamento crítico que não se 

restringe ao campo subjetivo, mas que de maneira ativa possibilita o sujeito superar os 

problemas por meio da ação efetiva, que possui respaldo na construção de um conhecimento 

transformador. Santos afirma que: 

Essa visão renovada da dialética concreta abre novos caminhos para o 

entendimento do espaço [...] fica mais claro, desse modo, porque o espaço 

não é apenas um receptáculo da história, mas condição de sua realização 

qualificada (SANTOS, 2006, p. 81 e 82). 

 

A dialética concreta citada acima, se dá no instante em que o discurso passa a ser 

ação, ou seja, no momento em que a construção do Sistema Intelectual possibilita ao sujeito 

transformar, ainda que de maneira incipiente, o seu agir. Nessa mesma linha de pensamento, 

os níveis de consciência discutidos por Freire (1987) se remetem a superação de uma 

consciência real efetiva pela consciência máxima possível, ou seja, um avanço na construção 

do pensamento, que deixa de ser ingênuo e alienado, passando a ser crítico e questionador. 

Tanto na construção do Sistema Intelectual, quanto no desenvolvimento da consciência 

máxima possível o foco encontra-se na superação do pensar ingênuo e no desdobramento do 

conhecimento na ação transformadora da realidade. Entende-se que, a tomada de consciência 

sem ação efetiva não produz transformação, assim como, “ao não perceber a realidade como 

totalidade, na qual se encontram as partes em processo de interação, se perde o homem na 

visão “focalista” da mesma” (FREIRE, 1983, p. 21). Em outras palavras, para Freire (1983), o 

conhecimento parcial da realidade arranca do sujeito a possibilidade de uma ação autêntica 

sobre ela. 

Em síntese, a função da Teia é evidenciar a correlação existente entre as partes e a 

totalidade das situações, isto é, possibilita a superação de uma visão isolada da percepção dos 

problemas. Tanto Freire (1987) quanto Santos (1983) afirmam que a falta de compreensão 

crítica dos homens sobre a totalidade dos fatos, acaba por reforçar a visão ingênua sobre o 

contexto em que se encontram. Para Freire (1987), o empoderamento dos sujeitos expressa-se 

no “esforço de propor aos indivíduos dimensões significativas de sua realidade, cuja análise 

crítica lhes possibilite reconhecer a interação de suas partes com o todo” (FREIRE, 1987, 

p.55). É nesse intuito que a Teia Temática foi elaborada, possibilitando que os sujeitos 

conheçam dimensões significativas de sua realidade. 

Com base nestas relações entre Milton Santos e Paulo Freire, a Teia Temática foi 

sistematizada em duas dimensões: a) Dimensão epistemológica - contribui na legitimação   de 
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um Tema Gerador, em que a contemplação das extremidades da Teia valida um tema como 

sendo um Tema Gerador; b) Dimensão pedagógica - auxilia na escolha de um Tema Gerador, 

no conjunto de diversos Temas Geradores, a ser trabalhado num dado momento histórico com 

a comunidade escolar. 

No entanto, compreende-se que este instrumento apresenta a potencialidade de 

abordar uma terceira dimensão, a axiológica. Segundo Gehlen (2009), “a dimensão axiológica 

está relacionada aos valores e fins que os sujeitos atribuem às coisas, o que possibilita 

entender e reconhecer as motivações afetivas das escolhas de certas representações dos 

objetos em determinados contextos” (p. 211). Isto é, essa dimensão tem como característica a 

influência que os valores exercem sobre a maneira em que os sujeitos agem ou deixam de agir 

socialmente. No entanto, o aprofundamento dessa dimensão será realizada de forma mais 

sistemática em trabalhos futuros. 

Vale ressaltar que o foco da Teia Temática não é trazer uma nova forma de 

legitimação de Temas Geradores; sua função é auxiliar nesse processo, assim as situações- 

limite continuam sendo imprescindíveis para a seleção de um Tema Gerador. 

Dada a importância encontrada nas concepções de Freire e Milton Santos, no  

capítulo a seguir será apresentado como algumas relações teóricas entre Freire e Milton 

Santos podem ser incorporadas no desenvolvimento de um processo formativo com 

professores dos anos iniciais, tendo como foco a Investigação Temática. 
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CAPÍTULO 3 - PROCESSO FORMATIVO DE PROFESSORES NO BAIRRO DE 

FÁTIMA EM ITABUNA/BA 

 
Neste capítulo serão apresentados aspectos do desenvolvimento da proposta de 

obtenção do Tema Gerador, no contexto de um curso de formação de professores, seguindo o 

processo de Investigação Temática (FREIRE, 1987), por meio das etapas de Sousa et al. 

(2014), quais sejam: a) aproximação inicial com a comunidade local e escolar; b)  

apresentação de possíveis situações-limite para a comunidade local; c) legitimação da 

hipótese; d) organização curricular. Buscou-se, investigar como as relações entre Milton 

Santos e Paulo Freire, descritas no Capítulo 2, podem contribuir na identificação de Temas 

Geradores, em um processo de formação com professores dos anos iniciais em uma escola 

municipal de Itabuna/BA. 

3.1 Características da Pesquisa e o seu Contexto 

 
A presente pesquisa é de cunho qualitativo voltada ao processo e não apenas ao 

resultado. Trata-se de uma pesquisa participante, isto é, de “uma pesquisa sobre a ação  

quando se trata de estudá-la para compreendê-la e explicar seus efeitos” (CHIZZOTT, 2006, 

p. 80). Segundo Thiolet (1998), a Pesquisa Participante está relacionada à prática, e 

caracteriza-se pela interação que há entre os pesquisadores e os sujeitos envolvidos no 

contexto da pesquisa, o que implica na participação da comunidade na análise da sua própria 

realidade, no intuito de promover uma transformação social em benefício dos participantes. 

Constitui-se, também, num processo de conhecer e agir, envolvendo-se numa ação coletiva  

em que os sujeitos da pesquisa precisam estar envolvidos no processo da investigação, 

partindo sempre da realidade concreta do sujeito (FREIRE, 1987). 

O curso intitulado “A realidade do bairro de Fátima: uma proposta para o ensino de 

ciências nos anos iniciais” foi elaborado e promovido pelo Grupo de Estudos em Abordagem 

Temática no Ensino de Ciências (GEATEC) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). 

Esse grupo é formado por pesquisadores da área de Física, Química, Biologia e Pedagogia, 

dos quais encontram-se educandos de Iniciação Científica da área de Física Licenciatura e 

Pedagogia, mestrandas do Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências/UESC e 

doutorandas do Programa de Pós Graduação em Educação Científica e Tecnológica/UFSC e 

do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências/USP. O GEATEC tem 

como foco promover cursos de formação permanente que viabilizem a construção e 

desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas com professores da Educação Básica. 
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Alguns processos formativos de professores já foram realizados pelo GEATEC, a 

exemplo do trabalho desenvolvido em Itabuna/BA por Solino (2013) em que foi selecionado o 

Tema Gerador “Rio Cachoeira que água é essa?”. Nesse trabalho a autora seguiu apenas três 

etapas da Investigação Temática, quais sejam: Levantamento Preliminar (primeira etapa), 

Redução Temática (quarta etapa) e Desenvolvimento em Sala de aula (quinta etapa). Já Sousa 

et al. (2014) realizaram uma Investigação Temática no bairro do Banco da Vitória na cidade  

de Ilhéus-Ba, em que foi selecionado o Tema Gerador “Consumo de água na comunidade do 

Banco da Vitória”, e desenvolvido um material didático pedagógico em conjunto com os 

professores para as aulas de Ciências do ensino fundamental II. 

Destaca-se ainda, a pesquisa de Magalhães (2015) que, por meio da Investigação 

Temática, foi selecionado o Tema Gerador “O perigo do rio Água Preta em Pau Brasil- BA”, 

durante um curso de formação de professores de Ciências de uma escola pública na cidade de 

Pau Brasil/BA, envolvendo professores na construção de uma material didático pedagógico 

paras aulas de Ciências do Ensino Fundamental II. Também foi desenvolvido um processo 

formativo com professores dos anos inicias de uma escola do Município de Iguaí/BA, em que 

Novais (2015) realizou o processo de Investigação Temática e obteve o Tema Gerador “Para 

onde vai o lixo do meio rural de Iguaí/BA?”, nesse curso também foi elaborado em conjunto 

com as professoras um material didático pedagógico contendo dez aulas de ciências para os 

anos iniciais. Ressalta-se que nos trabalhos citados o processo de Investigação Temática não 

foi estático e linear, passando por adaptações necessárias em cada contexto em que a proposta 

foi desenvolvida. 

No contexto do presente trabalho, o processo formativo foi realizado com professores 

dos anos iniciais na Escola Betel localizada na cidade de Itabuna/BA. Atualmente a Escola 

Betel oferece o ensino para os anos iniciais, atendendo do 1° ao 4° ano do Ensino 

Fundamental I. Localizada no bairro de Fátima, a Escola Betel recebe cerca de 120 estudantes 

nos turnos matutino e vespertino. A escola oferece o ensino Fundamental I, e atende a 

educandos não só do bairro local, mas também estudantes de outras comunidades 

circunvizinhas. 

Itabuna é um município brasileiro do sul do estado da Bahia. Possui uma área total de 

432,244 km². Está localizada a cerca de 426 quilômetros da capital baiana. De acordo o  

último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), 

Itabuna é a quinta cidade mais populosa da Bahia, com 218. 924 habitantes. 
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Figura 2: fotografia do município de Itabuna/BA. 

Fonte das imagens: www.melhoraqui.com.br 

 

 

A  cidade  de  Itabuna,  em  conjunto  com  o  município  vizinho  de Ilhéus,  forma   

uma aglomeração urbana classificada pelo IBGE (2010) como uma capital regional B, 

exercendo influência em mais de 40 municípios que, juntos, apresentam pouco mais de um 

milhão de habitantes. 

Com relação a taxa de analfabetismo no município de Itabuna, segundo Andrade e 

Rocha (2005), dentre a população de 10 a 15 anos é de 7,9%; com relação a população de 15 

anos ou mais, a taxa corresponde a 15,1%. Tendo o Índice de Desenvolvimento da Infância- 

(IDI) (Unicef, 2004) de 0,64. A educação do município de acordo com organizações 

internacionais destaca-se entre ruim e péssima, para escolas municipais, estaduais e federais. 

Segundo Solino (2013), os principais problemas em Itabuna que constantemente vêm 

sendo divulgados pela mídia são: a falta de saneamento básico, a violência da cidade, despejo 

inadequado de lixos, doenças causadas pelo mosquito transmissor Aedes Aaegypt e os 

problemas ambientais em torno da poluição das águas do Rio Cachoeira. Com relação ao 

bairro de Fátima, alguns desses problemas também são constantemente vivenciados. 

Devido a esses fatores, considera-se que o desenvolvimento de uma proposta 

educacional que problematize tais questões em sala de aula, faz-se necessário no intuito de 

contribuir com a construção de uma visão crítica por parte dos educandos com relação a sua 

realidade, visando à melhoria das condições de vida da comunidade escolar. A escola 

selecionada faz parte do contexto da pesquisadora, durante a sua graduação a Escola Betel foi 

o lugar onde o seu estágio supervisionado foi realizado, desta forma, optou-se por retornar a 

esse  ambiente  com contribuições relevantes referentes  à prática  pedagógica, pois  a   escola 

http://www.melhoraqui.com.br/
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possui diversas carências no que tange a propostas inovadoras em sala de aula. 

 
3.2 Etapas da Pesquisa: 

 

Metodologicamente, este estudo compreende dois encaminhamentos de análises 

complementares, um de base teórica e outro de base empírica, sendo organizado em três 

etapas: 

a) Primeira etapa: Refere-se ao estudo teórico, a respeito das relações teóricas entre Paulo 

Freire e Milton Santos. Essas relações contribuíram na organização da segunda etapa da 

pesquisa, pois foram incorporados no processo formativos alguns aspectos defendidos 

pelos autores, tais como: forma-conteúdo, sistema intelectual, situação problema de 

caráter local-global, os quais auxiliaram no processo de Investigação Temática e na 

construção da Teia Temática. 

b) Segunda etapa: O processo formativo com os professores. Na organização do processo 

formativo, foram utilizados aspectos Teórico-metodológicos da Investigação Temática 

(FREIRE, 1987) tendo como referência as etapas propostas por Sousa et al (2014). O 

curso foi organizado seguindo as etapas: 

i. Planejamento e organização do processo formativo com carga horária de 40h, por 

integrantes do GEATEC, tendo como base as relações conceituais entre Freire  e 

Milton Santos; 

ii. Levantamento Preliminar - Inicialmente foi realizada uma visita à comunidade, no 

intuito de obter algumas informações acerca de problemas sociais que os moradores da 

comunidade escolar vivenciam; 

iii. Escolha das situações-limite - no âmbito do curso, foram realizadas discussões sobre 

as imagens e falas, no intuito de identificarmos alguns aspectos relacionados à 

compreensão das professoras sobre problemas vivenciados pela comunidade; 

iv. Definição do Tema Gerador – nessa etapa discutimos algumas questões com as 

professoras e com os moradores, por meio do processo de codificação e 

descodificação, no intuito de legitimar um Tema Gerador; 

v. Após a seleção do Tema Gerador, foi realizado o processo de Redução Temática, em 

que foi construída a Rede Temática, a seleção dos conceitos necessários a 

compreensão do Tema Gerador e a organização de atividades em conjunto com as 

professoras para serem desenvolvidas em sala de aula; 

vi. Na última etapa do processo formativo foram discutidos aspectos teóricos trabalhados 

no curso, com foco na compreensão das professoras acerca da proposta apresentada; 
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vii. Elaboração e possível implementação de algumas aulas. 

 

 

O quadro a seguir apresenta uma síntese dos encontros realizados: 
 

Encontros Atividades 

 

 

 

1° 

ESCOLA 

Apresentação do GEATEC acerca dos objetivos do grupo e da proposta do processo 

formativo. Desenvolvimento de uma atividade sobre a visão das professoras com relação 

ao papel do educador e do educando. Logo após a atividade mostramos as professoras a 

videogravação contendo alguns pontos do bairro de Fátima. As professoras em dupla 

fizeram um plano de aula baseado nas informações contidas na videogravação e  

discutimos acerca dos problemas do bairro. 

 

2° 

UESC 

Apresentação de manchetes de jornais, notícias de blogs e dados do IBGE sobre o bairro 

de Fátima e a cidade de Itabuna; 

Dinâmica baseada na Análise Textual Discursiva (MORAES e GALIAZZI, 2004) para 

seleção do Tema Gerador. 

Levantamento de hipótese do Tema Gerador 

 

 
 

3° 

ESCOLA 

Apresentação do portfólio desenvolvido a partir do material produzido com a dinâmica da 

ATD; 

Definição do Tema Gerador: “Condições da feira nossa de cada dia: bairro de Fátima, 

Itabuna/BA” 

Discussão teórica acera da natureza do Tema Gerador selecionado, a dialogicidade e as 

falas significativas (SILVA, 2004). Leitura do texto adaptado do livro “Medo e ousadia” 

de Paulo Freire (1986) 

Construção da Rede Temática com as professoras 

 

4° 

ESCOLA 

Continuação da elaboração da Rede Temática; 

Construção do ciclo Temático com as professoras; 

Seleção das Unidades Temáticas: Aspectos socioculturais da feira, Disposição e 

conservação dos alimentos, Presença de animais na feira, Possíveis alternativas para o 

problema da feira. 

 

5° 

ECOLA 

Discussão das características do processo de obtenção do Tema Gerador. 

Discussão teórica da dinâmica dos Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV, ANGOTTI E 

PERNAMBUCO, 2009) 

Elaboração do plano de ensino para aulas de Ciências do Ensino Fundamental I. 

6° 

ESCOLA 
Fundamentação teórica da proposta desenvolvida no curso e elaboração de um plano de 

aula em conjunto com as professoras. 

 

Quadro 2: Síntese dos encontros do processo formativo 

 

c) Terceira etapa: Realização de entrevistas semiestruturadas com as professoras que 

participaram do curso. Essas entrevistas tiveram como base as relações entre Freire e 

Milton Santos, no intuito de compreender de que forma alguns pressupostos desses 

autores poderiam ser identificados na compreensão das professoras. 
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3.3 Sujeitos da Pesquisa: 

 

Os sujeitos da presente pesquisa foram quatro professoras da escola Betel, 

participantes do curso promovido. O quadro 3 apresenta a caracterização profissional das 

professoras e coordenadoras que atuam na escola, destaca-se que a utilização de sistemas 

alfanuméricos (P1, P2, C1, C2) na identificação dos sujeitos foi necessária para resguardar a 

identidade das professoras que participaram do curso. 

Nem todos os professores da escola puderam participar do curso devido ao pequeno 

numero de professoras atuantes na escola, o envolvimento destas nas atividades do curso seria 

prejudicado por não haver disponibilidade de tempo, assim em acordo com a direção da  

escola optou-se por desenvolver a proposta com as professoras do quarto ano e as 

coordenadoras, que possuíam uma quantidade de turmas menores com relação as demais 

professoras. Abaixo segue um quadro com algumas informações das professoras participantes 

do curso. 

 

Professoras Formação Acadêmica Tempo de docência Série/Ano que leciona 

P1 Pedagogia 30 anos 4° ano 

P2 Licenciatura em Letras 14 anos 4º ano 

C1 Pedagogia 22 anos Coordenação Pedagógica 

C2 Pedagogia 14 anos Coordenação Pedagógica 
 

Quadro 3: Atuação e formação dos professores da escola Betel. 

 

A escola Betel conta com seis (6) professoras e duas (2) coordenadoras, entretanto 

participaram da pesquisa apenas quatro. As informações das duas professoras e duas 

coordenadoras que participaram do curso, constam no quadro 3. 

 

3.4 Instrumentos de obtenção de dados e sua análise: 

 

Para obtenção das informações da pesquisa, os seguintes instrumentos de registros 

foram utilizados: 

a) Videogravação: Todos os seis (6) encontros que ocorreram durante o processo 

formativo foram videogravados, com vista a obter informações mais detalhadas sobre  

a compreensão das professoras sobre o processo de planejamento didático pedagógico 

baseado no Tema Gerador selecionado. 

b) Produções dos professores: Compreendem as atividades didático-pedagógicas 

elaboradas pelos professores, referentes ao Tema Gerador selecionado durante o curso, 
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tais como: Rede Temática, Ciclo Temático, plano de aula para a disciplina de Ciências 

dos anos iniciais. 

c) Entrevista semiestruturada: as entrevistas foram realizadas com as professoras após o 

desenvolvimento do processo formativo. A entrevista teve como objetivo investigar a 

compreensão das professoras acerca de alguns aspectos referentes às relações entre 

Freire e Milton Santos. O detalhamento das questões da entrevista, bem como a sua 

análise são apresentadas no Capítulo 4. 

3.5 Aproximação inicial com a comunidade local e escolar: 

 

Durante essa etapa, buscou-se aproximações com o contexto da comunidade local em 

que a escola Betel está situada, bem como ocorreu o primeiro contato da pesquisadora com a 

diretora e a coordenadora da escola. A proposta do curso intitulada “A realidade do bairro de 

Fátima: uma proposta para o ensino de ciências nos anos iniciais” foi apresentada na escola e 

algumas questões foram esclarecidas sobre a natureza do processo formativo, o qual possui  

um caráter colaborativo, no sentido em que os professores têm participação ativa nas 

atividades e discussões desenvolvidas ao longo do curso. 

Freire (1996) destaca que a educação é uma ação coletiva, permeada pela troca de 

experiências, em que os sujeitos discutem acerca das suas concepções e por meio do diálogo, 

expressam sua visão de mundo. É nesse sentido que esse processo colaborativo tem como 

aporte a construção coletiva, em que todos têm oportunidade de reelaborar o mundo e de 

perceberem-se seres epistemologicamente curiosos (FREIRE, 1996). 

Após a apresentação da proposta do curso, as professoras juntamente com a diretora  

e a coordenadora da escola, aceitaram participar do curso, com carga horária de 40h divididas 

em 10 encontros semanais. Posteriormente a confirmação do curso na escola Betel, buscou-se 

conhecer a realidade do bairro em que a escola está situada. Para tanto, foi realizado um 

levantamento com informações sobre a realidade da comunidade, em blogs da região e sites 

jornalísticos, a partir do qual foram identificados alguns problemas locais. As informações 

obtidas sinalizaram que os principais problemas do bairro são referentes à violência, descarte 

inadequado de lixo, acidentes de trânsito e falta de saneamento básico. 

O conjunto das informações obtidas por meio de jornais, blogs, sites, e dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), configuram as informações secundárias. 

Na proposta da Investigação Temática (FREIRE, 1987), esse levantamento é complementar e 

serve como um primeiro diagnóstico das situações vivenciadas pela comunidade. 

No intuito de obter mais informações, um primeiro contato da equipe foi realizado 
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com a comunidade local. Dois integrantes do GEATEC realizaram uma videogravação do 

bairro, com o objetivo de obter em sua essência o cotidiano e a realidade dos moradores. As 

imagens obtidas por meio da videogravação apontaram novos problemas que não foram 

identificados nas informações secundárias (sites, blogs, reportagens e IBGE), tais como: 

precariedade da feira livre, moradores de rua alojados na praça do bairro, falta de sinalização 

no trânsito, bueiros expostos e falta de vigilância sanitária na feira. 

Durante a visita a comunidade foi possível conversar com alguns moradores do 

bairro, o que resultou na obtenção de informações mais precisas da realidade vivenciada. Foi 

possível obter aspectos concernentes à moradia, segurança, coleta de lixo, atendimento 

médico, saneamento básico e lazer.  Destaca-se que o sistema alfanumérico (M1, M2, Mn e  

F1, F2, Fn) foram utilizados para identificar os moradores e feirantes entrevistados durante as 

visitas informais. 

Em primeira instância, constatou-se o medo e a insegurança que os moradores 

expressavam quando lhes era perguntado acerca da existência de problemas no bairro. As 

falas de alguns moradores evidenciaram situações controversas entre o discurso dos 

moradores e a realidade videogravada do bairro. Quando questionado sobre os problemas 

existentes no bairro, um morador respondeu: 

O que eu tenho pra falar é tudo de bom do bairro, se não eu não morava aqui 

esses anos todos, não é? Já moro aqui esse tempo todo. O bairro é bom, não  

tenho o que dizer não, nem problema de esgoto, nem falta de água, coisa de luz, 

nada, nada nada! (M1). 

 
M1 relatou que no bairro não havia nenhum problema, no entanto, as informações 

secundárias obtidas pelos integrantes do GEATEC evidenciaram uma realidade diferente, a 

existência de problemas relacionados à violência, falta de coleta de lixo, alto índice de 

acidentes no trânsito, falta de saneamento básico, entre outros. A visão da comunidade na 

perspectiva freireana possui muita relevância, pois é a partir dela que a compreensão dos 

sujeitos podem ser compreendidas, por meio da palavra, os sujeitos expressam a sua visão de 

mundo, podendo ser esta ingênua ou crítica (FREIRE, 1987). A fala de M1 expressa uma 

visão limitada acerca da realidade em que está inserida, pois existem vários problemas no 

bairro, e essa falta de percepção crítica da realidade sinaliza a presença de uma situação- 

limite. 

Ressalta-se que em um simples passeio pelas ruas do bairro é possível notar uma 

situação diferente da relatada por M1. A figura 2 ilustra um pouco dessa controvérsia 
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Figura 3 - Imagens do lixo jogado em lugares inadequados. Fonte: Autora 
 

Segundo Freire (1987), a palavra é o lugar do encontro e do reconhecimento da 

consciência acerca de algo, assim como é o lugar do reconhecimento de si mesmo. A fala 

expressa muito mais que apenas palavras, por meio dela é possível notar em que “lugar” 

encontram-se os sujeitos. Para Santos (2006), um conjunto de técnicas e instrumentos de 

trabalho historicamente determinados definem a estrutura de um lugar, por isso entender o 

espaço por meio da fala dos sujeitos é entender as relações entre o lugar e a formação social. 

A fala de outro morador revela que: 

 
A coleta de lixo, para mim, é ótima. Não tenho o que reclamar e o posto de saúde 

também, não tenho o que reclamar. Funciona direitinho, ainda hoje mesmo eu 

estive no posto, peguei medicamento, fui atendida. [...] A água também na minha 

residência também não anda faltando, eu considero assim normal e gosto do 

bairro. Bem centralizado, tem tudo perto no meu bairro, o comércio, farmácia, 

padaria, é tudo aqui eu acho ótimo, sacolão. (M2) 

 

As falas dos moradores M1 e M2 trazem em si uma compreensão acrítica da 

realidade em que vivem, pois, de posse das informações levantadas e da videogravação, 

integrantes do GEATEC tiveram a oportunidade de constatar vários problemas que não foram 

evidenciados nas falas de alguns moradores. Dentre eles, a falta de sinalização nas ruas do 

bairro, acarretando um trânsito desorganizado, o descarte de lixo em lugares inadequados, 

falta de saneamento básico, desorganização e precariedade da feira livre. Essa videogravação 

constituiu a primeira codificação levada para as professoras no âmbito do processo formativo. 

Entende-se que a Investigação Temática tem como propósito conhecer a realidade  

por meio daqueles que a vivenciam. Para Freire (1987), esse processo envolve a investigação 

do próprio pensar dos sujeitos, que só é possível acontecer “[...] nos homens e entre os 
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homens” (FREIRE 1987, p. 58). Partindo dessa compreensão, realizou-se o processo de 

codificação com moradores da comunidade e professoras da Escola Betel. 

Ressalta-se que a videogravação foi realizada no intuito de evidenciar a importância 

do espaço com relação à realidade local, pois para Santos (1988), as rugosidades, isto é, as 

marcas históricas que as construções imprimem no espaço, podem expressar as características 

culturais, econômicas e políticas de determinado lugar, ou seja, as características do local 

podem ser identificadas por meio do espaço habitado. 

3.6 Apresentação de possíveis situações-limite para a comunidade local 

 

3.6.1 Codificação e Descodificação 

 

O processo de codificação e descodificação possui fundamental importância na 

Investigação Temática (FREIRE, 1987), pois constituem desafios sobre os quais deve incidir 

uma reflexão crítica dos sujeitos sobre sua realidade. Para Freire (1987), “a codificação de 

uma situação existencial é a representação desta, com alguns de seus elementos constitutivos, 

em interação. A descodificação é a análise crítica da situação codificada” (p. 55). No que 

tange às relações teóricas entre Freire e Milton Santos, com a videogravação buscou-se trazer 

elementos constitutivos do local, bem como entender sua forma-conteúdo, isto é, o que o 

espaço poderia revelar acerca dos problemas existentes no bairro. 

A concepção de forma-conteúdo defendida por Santos (2006) refere-se à questão de 

que as formas não existem por si só, mas são dotadas de conteúdo, expressando significado 

por meio da ação humana em relação à natureza. Referente a esse aspecto Freire enfatiza que: 

Na medida em que realizam a “descodificação” desta “codificação” viva,  

seja pela observação dos fatos, seja pela conversação informal com os 

habitantes da área, irão registrando em seu caderno de notas[...]a maneira de 

conversar dos homens; a sua forma de ser[...]Vão registrando as expressões 

do povo; sua linguagem, suas palavras, sua sintaxe, que não é o mesmo que 

sua pronúncia defeituosa, mas a forma de construir seu pensamento 

(FREIRE, 1987, p.60). 

 

Compreende-se que uma “codificação viva” expressa a vivência natural dos sujeitos, 

assim como possibilita uma compreensão mais aproximada da realidade. Segundo Freire 

(1987), não é possível pensar de maneira autêntica os problemas vivenciados pelos sujeitos 

sem que esses participem desse pensar. Dessa forma, o processo de codificação e 

descodificação de situações-limites são etapas imprescindíveis no desenvolvimento e 

obtenção de um Tema Gerador. O autor defende, ainda, que a investigação do pensar da 
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comunidade seja realizada com a comunidade, pois a superação de um pensar ingênuo deve 

acontecer na ação de comunicação em que o próprio sujeito possa transformá-la. Acerca da 

descodificação Freire (1987) salienta que: 

A descodificação é análise e conseqüente reconstituição da situação vivida: 

reflexo, reflexão e abertura de possibilidades concretas de ultrapassagem. 

[...] O que antes era fechamento, pouco a pouco se vai abrindo; a consciência 

passa a escutar os apelos que a convocam sempre mais além de seus limites: 

faz-se crítica (p. 6). 

 

Entende-se que a descodificação possibilita que o sujeito olhe a sua realidade por meio 

de outra ótica. Para Freire esse processo envolve o re-existenciar do sujeito, lhe permitindo na 

medida em que se percebe autor da sua história, ter uma consciência reflexiva e mais 

responsável sobre a sua realidade. Freire (1987) chama atenção para o cuidado que é preciso 

ter ao selecionar as codificações, para que esta não se torne tendenciosa. 

Na medida em que representam situações existenciais, as codificações  

devem ser simples na sua complexidade e oferecer possibilidades plurais de 

análises na sua descodificação, o que evita o dirigismo massificador da 

codificação propagandística. As codificações não são slogans, são objetos 

cognoscíveis, desafios sobre que deve incidir a reflexão crítica dos sujeitos 

descodificadores (FREIRE, 1987, p. 62). 

 

Nesse sentido, na presente pesquisa, três codificações e três processos de descodificação 

foram realizados. Esta dinâmica de idas e vindas tornou-se necessária para que o Tema 

Gerador fosse legitimado sem haver o “dirigismo” destacado na citação acima. A 

descodificação é de suma importância na proposta educacional de Freire, pois “implica num 

partir abstratamente até o concreto; que implica numa ida das partes ao todo e numa volta 

deste às partes” (FREIRE 1987, p.55) resultando na superação da abstração, por meio da 

análise crítica da situação codificada. Partindo desse pressuposto, buscou-se, apresentar a 

comunidade possibilidades plurais de análise no processo de codificação e descodificação. 

 

a) Codificação I: Vídeo elaborado pelo GEATEC 

De posse das informações obtidas durante a visita à comunidade, tais como imagens  

e as conversas informais com os moradores, um vídeo de 7 (sete) minutos foi produzido, 

intitulado “Um olhar sobre o bairro de Fátima Itabuna-BA”. O vídeo foi organizado  

contendo imagens e falas dos moradores, as quais foram consideradas mais relevantes pelos 

integrantes do GEATEC, por expressar a visão desses moradores sobre os aspectos 

representados, aspectos estes que evidenciam a maneira como o espaço é estruturado por meio 

da técnica de vida (SANTOS, 2006). 



62 
 

 

 
 

Santos (2012) destaca que o espaço é um resultado objetivo das múltiplas interações 

históricas que possui uma estrutura dinâmica. Compreender a estrutura social por meio do 

espaço habitado envolve observar as relações históricas, econômicas e culturais presentes nas 

formas de organização espacial. Isto porque, por meio do espaço é possível compreender as 

relações sociais presentes em determinado lugar. 

A codificação I foi desenvolvida tendo como objetivo expressar as informações 

contidas no espaço, isto é, por meio da rugosidade (SANTOS, 2012), que são as marcas 

históricas existentes na estrutura espacial buscou-se entender o conteúdo geográfico situado  

na comunidade. Nesse sentido, as imagens apresentadas no vídeo evidenciam alguns 

problemas existentes no bairro, tais como: falta de saneamento básico adequado, trânsito 

desorganizado, falta de sinalização e semáforos nas ruas, descarte de lixo em lugares 

inadequados e as condições precárias da feira livre do bairro. 

Entende-se que esses problemas são representativos de possíveis situações-limite, no 

entanto, a confirmação deste fato envolve investigar qual visão a comunidade possui acerca 

das situações apresentadas. Ressalta-se que a percepção de situações-limites não é uma tarefa 

simples, pois, envolve um processo minucioso em que há a necessidade do pesquisador estar 

imerso na realidade da comunidade com um olhar atento as falas que indiquem uma 

compreensão limitada acerca dos problemas vivenciados. Dessa forma, o vídeo “Um olhar 

sobre o bairro de Fátima” contendo imagens do bairro e algumas falas dos moradores, 

constitui uma codificação viva (FREIRE, 1987). Por se tratar de um código em movimento, 

isto é, a representação da realidade em sua ação real, a videogravação do bairro possibilitou a 

observação de momentos de existência naturais dos moradores, tornando-se numa codificação 

que retratou o dia-a-dia dos sujeitos. Sobre esse aspecto da investigação, Freire (1987) ressalta 

que: 

Em suas visitas os investigadores vão fixando sua “mirada” crítica na área 

em estudo, como se ela fosse, para eles, uma espécie de enorme e sui generis 

“codificação” ao vivo, que os desafia. Por isto mesmo, visualizando a área 

como totalidade, tentarão, visita após visita, realizar a “cisão” desta, na 

análise das dimensões parciais que os vão impactando (FREIRE, 1987, p. 

60). 

 

É nesse sentido que a videogravação foi desenvolvida, uma tentativa de codificar a 

área como totalidade, captando elementos que numa imagem ou reportagem poderiam ser 

negligenciados ou admirados de maneira fragmentada. 

 

A figura 3 contém alguns trechos dessa videogravação realizada no bairro: 
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Figura 4: Imagens da videogravação realizada no bairro. Fonte: autora 
 

 

 

Esse código, denominado de Codificação I, foi apresentado às professoras no 

contexto do processo formativo, sendo o ponto de partida da problematização sobre situações 

significativas do bairro. 

 

b) Descodificação I: apresentação do vídeo para as professores 

 

 

Apresentação do vídeo para as professoras trouxe a tona alguns aspectos referentes à 

visão que elas possuíam do bairro. Após a apresentação do vídeo foi realizada a 

problematização deste material por meio de perguntas, tais como: O vídeo reflete a realidade 

dos moradores do bairro? O que você diria sobre o lugar que foi apresentado? O que mais 

chamou a sua atenção nas imagens apresentadas? É possível trabalhar esses aspectos em sala 

de aula? As falas abaixo ilustram a visão das professoras durante essa problematização: 

O que eu tenho pra falar é tudo de bom do bairro, se não eu não 
morava aqui esses anos todos, não é? Já moro aqui esse tempo 
todo. O bairro é bom. (M1) 

[A feira] é tranquila... tá precisando muito melhorar ainda né, a higiene 
e tudo né, como tamo vendo ai né na misericórdia. [...] o esgoto 
incomoda bastante. (F1) 

Esse lixo ai é porque o pessoal tá trabalhando, então pediu tem de 
por o lixo aí mesmo, vai botar onde? Não é verdade? Vai trabalhando 

e jogando o resto de feira ai dentro, depois a limpeza vem e tira, faz a 
limpeza! (M1) 
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Essa é a feira do bairro de Fátima? Vocês filmaram isso que horas?( P1) 

 
Meu Deus! Ver a imagem é muito diferente do que frequentar a feira. Eu não vou  

à feira, por isso não sabia desses problemas (P2). 

 

O bairro tem muitos problemas, mas o estado da feira é triste, porque a gente 

acha normal. (P1) 

 

Segundo Freire (1969), o processo de descodificação evidencia a “admiração” da 

situação codificada, pois é neste momento que a consciência dos sujeitos se relaciona com o 

objeto, tendo a oportunidade de compreendê-lo a partir de outro olhar. Ao olharem para a 

realidade do bairro de Fátima por meio da videogravação as professoras conseguiram 

constatar um problema que ainda não havia sido percebido por elas, que é a situação em que 

se encontra a feira livre do bairro. Tanto Freire (1987), quanto Santos (2012), afirmam que a 

compreensão fragmentada da realidade resulta numa visão alienada da estrutura social. Assim 

o processo de descodificação tem como objetivo levar os sujeitos a perceberem a situação 

como uma estrutura na qual vários elementos estão interligados.Ao analisarem as imagens e 

falas do vídeo as professoras sinalizaram um certo desconforto com relação as condições da 

feira: 

O que mais me chamou atenção foi tudo. Aquela concha aberta, exposta, e assim... a 

postura de aceitação de quem frequenta e de quem trabalha (na feira), porque assim, não 

é uma coisa pra tá assim (lixo espalhado), as pessoas continuam comprando e vendendo 

nessa condição normal. (P2) 

Se tem uma concha (recipiente para depositar o lixo), porque jogam no chão?(P1) 

Mas aí você vê claramente a falta de informação, a concha não deveria está ali, por 

causa da proximidade da alimentação (alimentos comercializados na feira). (C1) 

 

Essas falas expressam que dentre os problemas apresentados no vídeo o que mais 

chamou a atenção das professoras foi o estado da feira livre do bairro de Fátima, devido ao 

fato da feira ser um local onde muitas delas costumam ir. Compreende-se que a 

Problematização Inicial (DELIZOICOV, ANGOTTI E PERNAMBUCO, 2002) serviu para 

despertar as angústias das professoras, colocando em conflito seus “discursos” internos, fato 

que destacado por Moraes e Galiazzi (2006) como algo necessário para se criar uma nova 

ordem de ideias e percepções. Acerca dessas angústias uma das professoras menciona que o 

lixo jogado nas ruas é um “mau costume”, entendido por ela como algo “cultural”, ou seja, 

uma ação que ocorre por causa da falta de educação das pessoas. 

É uma questão cultural mesmo, sabia? Meu Deus! Tá uma imundice, e você vê que é a 
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cultura das pessoas, copo descartável, embalagem de lanche [jogados no chão]. E 

logo em seguida vem uma praça de alimentação, que é uma praça de lazer e a praça 

de alimentação.(C1) 

Apesar de trazer uma reflexão crítica sobre o estado da feira, a fala da professora C1 

expressa uma visão limitada relacionada ao descarte inadequado do lixo, pois ao citar a  

cultura das pessoas como causa do problema, ela desconhece as variáveis que envolvem a 

situação, expressando uma visão focalista do problema, ao deixar de fora da sua fala os  

demais fatores envolvidos, fatores esses de responsabilidade pública, econômica, histórica e 

educacional. É nesse sentido que Freire (1987) explica que “uma das características destas 

formas de ação, quase nunca percebida por profissionais sérios, mas ingênuos, que se deixam 

envolver, é a ênfase da visão focalista dos problemas e não na visão deles como dimensões de 

uma totalidade”(FREIRE, 1987, p.80). Ou seja, algumas professoras apresentaram uma visão 

limitada acerca dos problemas, deixando-se envolver pela situação ao culpabilizar os sujeitos 

pelos problemas vivenciados. 

Destaca-se que a videogravação do bairro evidenciou a existência de alguns aspectos 

que não haviam sido identificados nas informações secundárias (blogs, imagens, IBGE), tais 

como: esgotos a céu aberto, bueiros sem proteção, lixos aglomerados em esquinas, moradores 

de rua instalados na praça do bairro, trânsito desorganizado, pontos comerciais bem 

movimentados, crianças em momento de lazer e a feira livre em dia de funcionamento. 

c) Codificação II: notícias de blogs, reportagens e falas dos moradores 
 

No contexto do GEATEC foram selecionadas algumas falas dos moradores obtidas 

durante as conversas informais, notícias, e reportagens referentes ao bairro, esse material 

caracteriza-se como a segunda codificação. Nas Figuras 4 e 5, estão alguns materiais 

utilizados nessa etapa: 
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Figura 5: Falas dos moradores sobre os problemas do bairro de Fátima 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Itabuna registrou na noite desta quinta feira (26), o 4° 
homicídio do mês de agosto. 
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Figura 6: Conjunto de reportagens sobre o bairro de Fátima 

 

 

A Codificação II foi apresentada as professoras por meio da dinâmica da ATD 

(MORAES; GALIAZZI, 2007) foi realizada uma atividade que consistia no agrupamento das 

falas e reportagens, por semelhanças semânticas. Torres et al. (2008) enfatizam que os 

procedimentos da ATD, quando associados às etapas da Investigação Temática, favorecem a 

sistematização do processo de interpretação da visão dos sujeitos envolvidos nessa 

investigação. Desta forma, a Descodificação II foi organizada tendo como suporte alguns 

aspectos da ATD. 

 

d) Descodificação II: Agrupamento das informações por meio da ATD 

A descodificação II foi realizada durante o segundo encontro do curso. Ressalta-se 

que esse processo é fundamental na construção do pensamento crítico, pois, segundo Freire 

(1987), é nesse momento que o sujeito se distancia de sua realidade tendo a oportunidade de 

enxergá-la sobre uma nova ótica. É por meio de uma análise da situação    vivida que o sujeito 
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começa a refletir ascendendo possibilidades concretas de superação da consciência real  

efetiva (FREIRE, 1987). Em consonância com esse pensamento, Santos (2012) discute sobre  

a construção de um sistema intelectual, reforçando a ideia de que é preciso criar 

possibilidades por meio da educação de que o sujeito construa um pensamento crítico, 

pensamento este que o possibilite enxergar a realidade de maneira crítico-reflexiva. 

Para início das atividades com as professoras, foram apresentadas as informações 

(primárias e secundárias) selecionadas pelos integrantes do GEATEC no Levantamento 

Preliminar, sendo elas, imagens, recortes de notícias e falas da comunidade. Todas as 

informações foram distribuídas sobre a mesa, e as professoras foram analisando cada unidade, 

buscando estabelecer uma ordem significativa entre as falas e as reportagens. 

Neste processo de descodificação II, as imagens do bairro e as falas dos moradores, 

por se tratarem de situações existenciais, constituíram o corpus. Assim, foi solicitado que as 

professoras selecionassem no conjunto de informações unidades de significados, isto é, 

interpretassem o que as informações continham. Esse processo na ATD refere-se à 

unitarização, em que ocorre a separação dos textos em unidades de significado. A articulação 

entre as etapas da Investigação Temática e ATD foi realizada por Torres et al. (2008) com o 

objetivo de compreender criticamente o processo de obtenção de temas estruturadores de 

currículos críticos e apontam como que a relação entre uma estratégia de estruturação 

curricular e uma metodologia de análise de dados possibilitou um trabalho de formação de 

professores crítico e contextualizado, pois levou em consideração os problemas sociais da 

realidade da comunidade escolar. 

Nesse sentido, a articulação realizada no processo de codificação foi permeado pelo 

diálogo e, aos poucos as unidades de significados foram sendo distribuídas em grupos 

temáticos, compondo assim o processo de categorização. A categorização se constitui no 

processo de entropia textual, visando estabelecer articulações entre as unidades de análise  

para a construção de uma nova ordenação, é nesse momento que ocorre a separação de 

unidades de significado, agrupando-as em categorias que se assemelham (MORAES e 

GALIAZZI, 2006). 

Essas categorias foram nomeadas pelas professoras da seguinte forma: Coleta de  

lixo; Lixo espalhado na feira do bairro de Fátima; Os animais na feira: visão dos moradores;  

O papel do vigilante sanitário na feira; Esgoto na feira; O trânsito no bairro; A beleza e 

tranquilidade do bairro!?; Violência no bairro de Fátima e Saúde na visão dos moradores. A 

Figura 6 ilustra esse processo de descodificação II, em que as professoras estão agrupando as 

informações: 
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Figura 7: Elaboração do cartaz 
 

Conforme apresentado na figura 7, as professoras elaboraram um primeiro cartaz 

contendo alguns problemas do bairro de Fátima, dos quais destacam-se: violência no bairro de 

Fátima, esgoto a céu aberto na feira, precariedade no setor da saúde, trânsito desorganizado, 

descarte de lixo em lugares inadequados, presença de animais na feira e falta de vigilância 

sanitária na feira. A elaboração do cartaz evidenciou a maneira como as professoras 

compreendem a realidade apresentada, pois os principais problemas do bairro foram 

selecionados por elas e organizados em grupos temáticos. Baseado em Torres et al. (2008) as 

codificações contemplaram  a fase de categorização da ATD, que envolve a problematização  

e a dialogicidade em busca das possíveis contradições sociais da comunidade 

investigada.Após a elaboração deste primeiro cartaz, percebeu-se que alguns grupos temáticos 

se tratavam de subcategorias por conter aspectos que se repetiam, sendo assim, as  

informações foram reagrupadas originando outras categorias, tais como: Violência no bairro 

de Fátima; A beleza e tranquilidade do bairro!?; Saúde na visão dos moradores; A feira nossa 

de cada dia: bairro de Fátima. É neste sentido que Moraes e Galiazzi (2006) destacam para a 

releitura de informações, pois do contato com o material investigado, surgem novas 

interpretações, que irão fomentar hipóteses ou agregar sentido as categorias já existentes, em 

um processo de desconstrução-reconstrução. 

Esse processo acabou originando um segundo cartaz contendo apenas seis categorias 

em que foram agrupadas as unidades de significado, destacado na figura 8. Para melhor 

organizar as informações, as professoras deram novos títulos a cada grupo temático, os quais 

sejam: 1)Saúde na visão dos moradores; 2)Violência no trânsito; 3)Violência no bairro de 

Fátima, 4)Beleza e tranquilidade do bairro, 5)Coleta de lixo, 6)A feira nossa de cada dia: 

Bairro de Fátima. 
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Figura 8: Cartaz II elaborado pelas professoras 
 

 

Ressalta-se que a codificação das informações levadas às professoras deu origem a 

uma nova compreensão acerca da realidade, no sentido em que por meio da dinâmica da ATD, 

as mesmas conseguiram refletir sobre outros aspectos que não estavam explícitos nos códigos 

obtidos, tais como: qualidade dos alimentos na feira, exploração do trabalho infantil, origem e 

produção dos alimentos da feira e falta de vigilância sanitária. 

O material obtido desse processo de descodificação originou uma terceira 

codificação, expressa por meio de um portfólio que foi organizado a partir dos grupos 

temáticos selecionados pelas professoras. Emergiu, nessa etapa, a necessidade de haver outra 

descodificação no âmbito da comunidade local, portanto, um retorno à comunidade foi 

realizado com as informações obtidas, de forma sistematizada num portfólio. 
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e) Codificação III – Portfólio com os problemas do bairro 

O portfólio foi elaborado pelo GEATEC e em sua essência contém os grupos 

temáticos selecionados pelas professoras, isto é, os problemas do bairro agrupados segundo a 

semelhança entre as falas dos moradores e as imagens representativas dos problemas. Esse 

portfólio foi levado até a comunidade, para que os próprios moradores falassem um pouco 

sobre as situações representadas nas imagens e falas, assim deu-se o processo de 

descodificação III com os moradores. Nas figuras 9 e 10 seguem imagens do portfólio: 

 
 

 

Figura 9: Portfólio parte I - imagens do bairro e falas da comunidade. Fonte: autora 
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Figura 10 – Portfólio parte II. Fonte: autora 
 

 
 

f) Descodificação III: Apresentação do portfólio aos moradores 

 
Durante o processo de descodificação III o portfólio destacado nas Figuras 9 e 10 foi 

apresentado a alguns moradores. Ao passo que as imagens e as falas eram apresentadas aos 

moradores, algumas perguntas iam sendo realizadas pelos integrantes do GEATEC. Por 

exemplo, “o que mais te chama atenção nessas imagens?”, “Isso (assassinatos) é frequente 

aqui no bairro?”, “Você já vivenciou algum tipo de violência aqui no bairro?”, “O bairro   tem 
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problema com coleta de lixo?”, “Você costuma frequentar a feira livre do bairro de Fátima?”, 

“Os postos de saúde funcionam regularmente?”, “Você considera esse bairro tranquilo?”, 

dentre outras. 

A descodificação III teve como sujeitos seis moradores do bairro, sendo eles: três 

comerciantes, dois mototaxistas (trabalhadores autônomos) e um farmacêutico. 

Ressalta-se que durante esse processo buscou-se levar aos moradores, por meio do 

portfólio, diversas situações existenciais que envolviam problemas do bairro, no entanto foi 

preciso ter cuidado para não restringir a análise dos moradores acerca dos problemas 

representados no portfólio, no sentido de tornar essa descodificação  tendenciosa. Acerca 

disso, Freire (1987) sinaliza que durante esse processo de investigação da realidade, os 

investigadores precisam ter o cuidado para não se precipitarem mediante a aproximação dos 

núcleos centrais das contradições, pois ainda que representem uma contradição, a situação- 

limite encontra-se no nível de percepção que os sujeitos possuem sobre tal contradição. 

Ao serem apresentadas as imagens do portfólio aos moradores, mais especificamente 

a primeira página em que consta a violência do bairro, um morador mostrou-se familiarizado 

com os problemas representados e destacou que: 

Pra mim não tem nenhuma novidade aí, pra quem mora aqui há muito tempo sabe 

que isso aí normal. A violência aqui é assim sempre. Só o que é anormal é isso 

aqui (foto de policiamento no bairro), só de vez em quando. (M6) 

Na fala de M6, há indicativos de que o mesmo entende o problema da violência no 

bairro como algo comum, assim como faz referência ao passado ao relatar que o problema 

existe a muito tempo. Embora cite uma herança histórica pertinente ao problema da violência 

no bairro, M6 compreende o problema como algo corriqueiro, isto é, um problema que  

sempre existiu, mostrando poucas expectativas com relação à mudança dessa realidade. 

Quando questionado acerca de qual medida deveria ser tomada diante do problema o 

mesmo explicou que: 

O bairro já foi mais movimentado, agora fica todo mundo mais dentro de casa, 

quem é de do bem fica mais dentro de casa. (M6) 

A colocação de M6 de que para se proteger da violência é preciso ficar em casa, 

indica uma possível acomodação ao problema, no sentido de que para ele não há o que fazer 

por se tratar de algo “normal” no bairro. A visão de M6 aponta para uma concepção ingênua 

do problema, no sentido em que o morador apresenta um olhar ingênuo da situação de 

violência no bairro, pois “se funda precisamente na compreensão ingênua de que a prática e a 

sua eficácia dependem apenas do sujeito, de sua vontade e de sua coragem” (FREIRE, 2001, 

p.80). Para Freire (1987), a visão focalista obstaculiza a percepção crítica dos sujeitos sobre  a 
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realidade em que estão inseridos, mantendo-os distantes da percepção de que a problemática 

vivenciada por eles possui influências espaços temporais, ou seja, “sendo os homens seres em 

‘situação’, se encontram enraizados em condições tempo-espaço que os marcam e a que eles 

igualmente marcam” (FREIRE, 1987, p.58). Essa visão focalista não compreende a totalidade 

das situações. 

Na Parte I do Portfólio (figura 8) outros problemas do bairro estão codificados, os 

quais sejam: descarte inadequado do lixo, falta de saneamento básico e a praça do bairro que 

abriga moradores de rua. Quando solicitado que falasse sobre a tranquilidade e beleza do 

bairro M5 expressou que: 

Rapaz, primeiramente a vagabundagem. Fica muito vagabundo naquela praça do 

bairro de Fátima e, segundamente a “lixaiada”. Olha aí, tá vendo a “lixaiada”  

aí, oh! Fizeram até casa de papelão aí! (M5) 

A fala acima destacada se refere à presença de moradores de rua na praça e a questão 

do lixo espalhado em um local que deveria ser reservado ao lazer dos moradores. Segundo 

Santos (2012), o papel específico do espaço é uma estrutura da sociedade que revela as  

formas de organização estabelecida. No contexto do bairro de Fátima o espaço destinado ao 

lazer vem sendo utilizado de maneira inadequada, transformando o papel específico da praça 

num lugar perigoso, sujo e evitado pelos moradores. A maneira como a praça vem sendo 

utilizada, revela que o poder público tem falhado em alguns aspectos de sua responsabilidade. 

No entanto, para compreender a realidade cultural da comunidade é preciso investigar como 

os sujeitos compreendem os problemas por eles vivenciados. 

Para Freire (1987), a realidade cultural total só pode ser conhecida ao confrontar a 

visão de mundo dos sujeitos com a totalidade nela contida, as conversas com os moradores 

revelaram parcialidades culturais que se tornarão totalidades ao passo que forem analisadas 

pela própria comunidade. No sentido de conhecer a visão de M5 com relação ao problema 

destacado, E1 perguntou o que poderia ser feito para melhorar as condições do bairro, M5 

respondeu da seguinte forma: 

Como eu tô te falando parceiro, só Jesus aí, na causa! É porque pode entrar dez 

prefeitos aí, dez vereador, pode entrar o que for ai que Itabuna é daqui para pior 

meu parceiro!(M5) 

Percebe-se na fala de M5 uma transferência de responsabilidade com relação ao 

problema, pois em sua compreensão somente uma intervenção divina ou uma ação do poder 

público solucionaria o problema. Esse processo de investigação do pensar da comunidade 

possibilita  ao  investigador  conhecer  as  situações-limite  que  os  moradores  possuem,    no 
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entanto, envolve ainda refletir sobre como retornar a comunidade com a possibilidade de 

superação do problema. Freire (1987) destaca que: 

Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo 

programático da educação não é uma doação ou uma imposição – um 

conjunto de informes a ser depositado nos educandos, mas a revolução 

organizada, sistematizada e acrescentada ao povo, daqueles elementos que 

este lhe entregou de forma desestruturada (p.47). 

Devido a esse fator que a construção do conteúdo programático precisa levar em 

consideração as necessidades e problemas da comunidade escolar, problematizados e 

sistematizados com enfoque na superação destes. 

Com relação aos problemas de higiene da feira e a própria precariedade do local  

onde a mesma se encontra funcionando, M5 mais uma vez transfere para o poder público a 

responsabilidade de mudança, ao fazer a seguinte afirmação: 

A feira olha aí como está, “a Deus dará”! É urubu, é rato, é barata, esse esgoto a 

céu aberto que esse prefeito poderia muito bem dar um grau, muito bem. O 

prefeito não poderia bater uma lajezinha, e fechar isso ai?(referente ao esgoto a 

céu aberto) Aí chega uma pessoa para comprar ai, ai vê urubu, rato, o mau  

cheiro, as carnes tudo expostas, mosca pousando, barata, infelizmente. (M5) 

Essa visão de que é de responsabilidade do poder público resolver a situação, 

expressa algumas situações-limite, as quais sejam: passividade com relação ao problema, 

transferência de responsabilidade, acomodação ao problema, entre outras. A visão 

determinística do problema expressa por M5 evidencia a necessidade de conhecimento do 

inédito viável que, segundo Freire (1987), consiste no transcender a situação-limite, ir além  

do problema, desvelando alternativas de superação ao problema. Alternativas que de certa 

forma nunca foram levadas em consideração pelos sujeitos, devido à falta de percepção crítica 

do problema. Esse processo de engajamento no inédito viável está intrinsecamente ligado ao 

desvelar da realidade que para Freire (1987) consiste no conhecimento crítico da realidade, no 

entanto, o autor esclarece que somente conhecer a realidade não é suficiente para haver a 

transformação desta. 

Em suma, o processo que envolveu várias descodificações possibilitou conhecer a 

visão de alguns moradores e forneceu subsídios para a etapa seguinte da investigação. O 

conhecimento de algumas concepções limítrofes dos moradores foi de fundamental 

importância no direcionamento da seleção do Tema Gerador, pois por meio das falas foi 

possível levantar algumas hipóteses de situações-limite a serem legitimadas no contexto do 

curso com as professoras. 
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Para contribuir com o entendimento destas etapas, uma síntese de todo o processo de 

codificação (I, II e III) e descodificação (I, II e III), é sistematizado no Quadro 4: 

Etapas Atividades 

Codificação I Vídeo elaborado pelo GEATEC com alguns aspectos do bairro e 

falas de moradores. 

Descodificação I Apresentação do vídeo para as professoras da escola. 

Codificação II Notícias de blogs, reportagens, falas de moradores, dados 

estatístico selecionados pelo GEATEC. 

Descodificação II Construção de um cartaz contendo grupos temáticos com os 

problemas do bairro, baseado na ATD. 

Codificação III Construção de um portfólio com os problemas do bairro, 

identificados pelas professoras. 

Descodificação III Apresentação do portfólio aos moradores do Bairro. 

Quadro 4: Síntese do processo de Codificação e descodificação 
 

Após o desenvolvimento dessa etapa de codificação e descodificação, algumas 

apostas de situações-limite foram selecionadas com as professoras, pois durante esse processo 

que envolveu idas e vindas à comunidade e a escola, pôde ser constatada a existência de 

algumas situações-limites, tais como: medo em apontar os problemas do bairro, acomodação 

ao problema, falta de criticidade com relação ao descarte inadequado de lixo, transferência da 

responsabilidade de resolução do problema para o poder público, dentre outras. 

3.6.2 Legitimação da hipótese
2

 

 
O processo de legitimação das hipóteses precisa ocorrer no seio da comunidade e 

com a comunidade, isto é, mais uma vez precisa envolver os atores da realidade investigada  

no sentido de trazer à tona a visão de mundo que esses possuem, acerca desse processo Freire 

(1987) destaca que: 

Estarão os homens exteriorizando sua visão do mundo, sua forma de pensá- 

lo, sua percepção fatalista das “situações-limites”, sua percepção estática ou 

dinâmica da realidade. E nesta forma expressada de pensar o mundo 

fatalistamente, de pensá-lo dinâmica ou estaticamente, na maneira como 

realizam seu enfrentamento com o mundo, se encontram envolvidos seus 

“temas geradores” (FREIRE, 1987, p. 56). 

Conforme destacado na citação acima, os Temas Geradores encontram-se envolvidos 

na visão de mundo que os sujeitos possuem. Nesse sentido, buscou-se legitimar o Tema 

Gerador com as professoras tendo como ponto de partida a problematização das situações- 

 

2 
Adotou-se o termo hipótese utilizado por Sousa et al. (2014), no que concerne às situações vivenciadas pela 

comunidade que podem representar uma situação-limite e legitimar um Tema Gerador. Tais situações são 

evidenciadas durante a aproximação com a comunidade local. 
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limite evidenciadas no processo de codificação III e descodificação III junto à comunidade 

local. Os Quadros 5 e 6 evidenciam as possíveis situações-limite identificadas pelo GEATEC 

após todas as codificações e descodificações realizadas: 

 

 
 

Esse bairro tem algum problema com relação à violência? 

Situações-limites Falas 

 
Ingenuidade com relação à 

violência e demais problemas 

do bairro 

M2 – Não, normal, nesses outros bairros que são, é violento, 

aqui eu não tenho o quê reclamar não, do bairro de Fátima, 

eu não tenho! Ao menos aqui na rua onde moro[...] 

M3 - O que eu tenho pra falar é tudo de bom do bairro, se não 

eu não morava aqui não é? 

M2 - É. A coleta de lixo para mim é ótima, não tenho o que 

reclamar, é o posto de saúde também, não tenho o que reclamar 

O que a senhora acha da proximidade do esgoto com a feira? 

Situações-limites Falas 

 
Passividade com relação ao 

problema 

M4- [...]o esgoto incomoda bastante. 
M1 – Isso aí é chato, já é, é.... é ruim né? O problema de peixe, 

olha aí o esgoto vei brabo, esquisito aí ó, [...] eles não ajeitam 

isso ai não, quem da jeito? 

F1 - Ah! O problema da proximidade com o esgoto é uma 

coisa fora de sério, porque é onde vendemos alimentação e um 

esgoto a céu aberto. 

Quem poderia fazer algo para melhorar as condições da Feira Livre? 

Situações-limites Falas 

 

 
Transferência para o poder 

público da responsabilidade de 

resolução do problema 

F1 – [...]eles estão com um projeto aqui nessa feira ou de 

terminar ou que nós venhamos fazer nosso, próprio projeto, 

para criar nosso próprio Box... É eles não querem terem um 

custo. Por isso que justamente nós vivemos a vida que nós 

tamos aqui, né? 

M4 – [...] o governo ou o prefeito né .O prefeito tá na frente de 

tudo né, aí fica bem o critério que deve ficar do governo e 

agora o prefeito podia ta na frente de tudo isso. 

Quadro 5: Situações-limite da comunidade do bairro de Fátima 
 

 
 

O que você acha da presença de animais (urubus, cachorros) na feira? 

Situações-limites Falas 

 

 

Acomodação 

(concepção de que os problemas 

são naturais) 

M3 – Isso é normal, isso tudo, isso tudo é... isso é natural! Os 

bichos não tem moradia, eles tem de ficai aí ó, aí na natureza 

mesmo! Os bichos tá aí ó, [...] comendo tá bom. 

F2 - Olha, para mim lhe dizer a verdade, os animais eu não 

tenho nada contra, apesar de quê eu doou até alimentação para 

esses pobres coitados, porque eles chegam ai com fome, eles 

precisam de carinho, precisam de trato, então eu não posso 

falar nada dos animais. 

Há algum problema com relação ao lixo espalhado pela feira? 
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Situações-limites Falas 

 
Falta de criticidade com relação 

ao descarte inadequado do lixo 

F2 - O problema do lixo é que eles têm de varrer, né? 

Pegar...Constante, porque na feira tem que ter, né? Agora eles 

faz o coletamento de lixo, mas, mais tarde, quando a gente sai 

eles limpam, né? 

Situações-limites Falas 

 

 
Medo em apontar os problemas 

do bairro 

F2 - Olha, para mim lhe dizer a verdade eu nem gosto de lhe 

informar nada. Não posso falar nada, não posso falar nada, 

contra, porque para mim lhe dizer a verdade, praticamente a 

gente véve daqui, né? Eu não vou falar, ou bom ou ruim, a 

gente tamo tirando nosso sustento, né? Então eu não posso 

falar nada. 

Quadro 6: Situações-limite da comunidade do bairro de Fátima 
 

As situações-limite representadas nos quadros 5 e 6 foram obtidas durante conversas 

informais com os moradores. No sentido de facilitar o olhar sobre as situações-limite 

identificadas a figura 10 foi elaborada. 

 
 

 

Figura 11: Síntese das situações-limite 

 

A Figura 11 apresenta uma síntese das situações-limites apresentadas nos Quadros 5  

e 6 e a imagem em destaque no centro representa a relação existente entre as situações- 

limites, no sentido de que uma situação não está isolada da outra, em que o objetivo é destacar 

a relação mútua que envolve as partes e a totalidade das situações. Para Freire (1983), uma 

situação sempre está relacionada com diversas outras, em que “de qualquer modo, porém, 

neste campo também, os objetos, os fatos, os acontecimentos, não são presenças isoladas. Um 

Medo em 
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problemas do 
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problemas são aceitáveis) 
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fato está sempre em relação com outro, claro ou oculto” (FREIRE, 1983, p.17). Assim a 

necessidade de entender tais relações torna-se necessária no processo de obtenção do Tema 

Gerador, pois o objetivo principal está em desvelar essa realidade. 

As situações-limite vivenciadas pela comunidade expressas na videogravação, no 

cartaz e no portfólio, foram problematizadas em conjunto com as professoras durante o curso 

e com os moradores, conforme já explicitado. No entender de Freire (1987, p. 62), esse 

processo de seleção do Tema: 

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 vão servir à investigação 

temática. 

 

É nesse sentido que os resultados dessa problematização foram organizados pelo 

GEATEC e apresentados às professoras da escola para identificação do Tema Gerador, 

compondo um momento de legitimação do tema, uma vez que as professoras também são 

representantes da comunidade local. Seguem na Figura 12 algumas hipóteses de Temas 

Geradores: 

 

Figura 12: Hipótese de Temas Geradores 
 

A problematização dos temas apresentados na Figura 12 envolveu uma discussão 

entre as professoras em torno do que seria mais urgente de se trabalhar na escola. 

Destaca-se que tomar como base a urgência da comunidade foi algo sugerido pelas 

professoras e considerado pelo GEATEC como algo relevante, pois mediante vários Temas a 

seleção do ponto de partida tornou-se necessária. Entretanto, durante as discussões, constatou- 

se que alguns Temas possuíam a possibilidade de abordar em si as situações contidas nos 

Trânsito Desorganizado 

Moradia inadequada Violência urbana 

Falta de vigilância 
sanitária na feira 

Descarte 
Inadequado do lixo 

Saneamento Básico 
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outros temas. Por exemplo, ao trabalhar com o tema precariedade da feira livre, questões 

como saneamento básico e descarte inadequado de lixo, poderiam ser contempladas, no 

entanto, ao optar pelo tema violência urbana, algumas situações evidenciadas na investigação 

poderiam ser negligenciadas. 

De posse dos temas apresentados na figura 12 e das informações do portfólio 

contendo os grupos temáticos e as falas dos moradores, as professoras discutiram em conjunto 

com o GEATEC qual tema selecionar. Dentre as situações codificadas no portfólio o problema 

em que mais situações-limites foram evidenciadas foi a precariedade da feira livre do bairro 

de Fátima. Mediante as falas dos moradores acerca dos problemas apresentados, a professora 

C1 destacou que: 

As pessoas não estão habituadas a serem questionadas sobre os problemas que 

vivenciam, convivem com urubu, com os cachorros, os animais têm que está aqui 

mesmo (na feira) temos que cuidar dos bichinhos coitadinhos, aquela visão como 

se fosse Francisco de Assis. (C1) 

C1 evidencia que os moradores vivem como se os problemas fossem naturais por não 

terem o habito de refletir o porquê das situações. O processo de desvelar a realidade implica 

alcançar a meta de humanização dos sujeitos, no sentido de problematizar situações 

existenciais que originam os problemas (FREIRE, 1987). A visão apontada por C1, de que os 

problemas não são vistos pela comunidade como um problema, evidencia como os sujeitos 

podem ser coisificados pelas situações que vivenciam de maneira acrítica, tornando-se 

imprescindível a superação desse entendimento. O comentário de C1 foi problematizado 

trazendo a tona a reflexão de que o papel da escola é fornecer aos educandos subsídios para 

aprenderem a questionar e refletir sobre a realidade que vivenciam. 

No que concerne à precariedade da feira livre, P3 explica que: 

Porque assim, a carne fica exposta, e quando tira a carne ficam aqueles resíduos 

e os urubus caminham em cima, aí no outro domingo de feira vai estar tudo de 

novo. (P3) 

Para P3 dentre os problemas apresentados, o que mais lhe chamou atenção foi a 

questão das barracas da feira serem de madeira, algo em sua opinião inapropriado para a 

exposição de carnes. Santos (1969) destaca que em termos de significação a forma-conteúdo 

existente no espaço não pode ser entendida de maneira separada. A fala de P3 expressa que a 

maneira como a exposição da carne é feita na feira livre consiste num problema de ordem 

pública, no entanto, o olhar de P3 está voltado para o resultado de uma ação que possui 

relação histórica e cultural. É nesse sentido que compreender a forma-conteúdo na  

organização do espaço da feira trará pistas do porquê uma prática obsoleta (a venda de  carnes 
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em barracas de madeira) continua sendo realizada. 

 
Na seleção do Tema Gerador as professoras afirmaram que todos os temas eram 

relevantes, mas o único Tema que nunca tinha sido pensado como um problema era a questão 

da feira, P1, P2, C1 e C2 destacaram que: 

 

Eu mesmo fico com esse tema da feira, porque saúde, violência no transito é algo 

que a gente tá sempre falando em sala de aula, né? De uma forma ou de outra, ta 

aí dentro. A feira a gente não tá falando é uma coisa que fica escanteada, uma 

coisa natural. (P2) 

É algo que está muito próximo e a gente não enxerga. (C1) 

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. Então eu fiquei com esse tema, porque dentro dele 

também vai estar a saúde, vai tá a coleta de lixo, vai tá tudo!(P2) 

E eles frequentam muito a feira, todo domingo, a maioria dos meus alunos vão a 

feira com os pais, e tem aqueles que trabalham que os pais trabalham na 

feira.(P1) 

Eu vejo a feira como interdisciplinar porque pode ter um recoste 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) 
 

Todas as falas em torno dos problemas existentes na feira contribuíram para o 

indicativo de que o tema selecionado seria relacionado à feira, no entanto, o processo de 

legitimação tem como ponto de partida a existência de uma situação-limite. Segundo Freire 

(1987), “a consciência dominada, que não captou ainda a “situação-limite” em sua 

globalidade, fica na apreensão de suas manifestações periféricas” (p. 54). Isto é, o caráter 

periférico é aquele em que o olhar do sujeito para situação existencial encontra-se focado nas 

margens do problema, descartando as variáveis que influenciam a sua manifestação, um olhar 

que se restringe a parte rasa do problema, desconsiderando o núcleo do problema. Por 

perceber na fala da comunidade e das professoras o enfoque nas manifestações periféricas do 

problema da feira, em que somente aspectos pontuais do problema são apontados, a 

necessidade de compreender a globalidade do problema tornou-se relevante. No sentido de 

possibilitar apreensão da realidade como ela verdadeiramente é, ou seja, constatar que os 

problemas da feira livre, embora sejam locais, possuem ligação com questões de esferas 

maiores. 

Todos  os temas agrupados na figura 12  tinham  como base uma situação-limite,   no 



82 
 

 

 
 

entanto, o tema da feira continha em si várias situações-limite de caráter periférico, por 

exemplo, além das situações dispostas no quadro 4, P2 destacou que: 

Eu nunca tinha parado pra pensar que do jeito que a feira está muitos problemas 

podem vir de lá. Muitos alunos têm dor de barriga, e talvez seja por causa da 

feira, porque muitos alunos consomem os alimentos de lá. (P2) 

A oportunidade de compreender o problema codificado possibilitou a P2 refletir 

sobre a realidade da feira de outra maneira, mas ainda assim, sua fala expressa a necessidade 

de um aprofundamento acerca das múltiplas variáveis que originaram os problemas da feira 

livre. Após a constatação de que as condições da feira constitui um problema autêntico e ao 

refletir acerca das dimensões desse problema, no que tange as situações-limites evidenciadas 

pelos moradores, surgiu a necessidade de haver um mecanismo que auxiliasse na escolha do 

Tema Gerador. Assim, no contexto do GEATEC uma Teia Temática, a qual é descrita no 

próximo item, foi organizada e utilizada na legitimação e escolha do tema mais apropriado a 

ser trabalhado na escola Betel. 

 

Após a utilização da Teia Temática, juntamente com as professoras o Tema Gerador 

selecionado foi: “As condições da feira nossa de cada dia: bairro de Fátima/ Itabuna/BA”. O 

título do Tema Gerador foi escolhido pelas professoras, que destacaram a relevância da 

temática pelo fato de conter aspectos presentes no dia-a-dia das pessoas. Acerca desse Tema 

Gerador C1, destacou que: 

Nossa feira de cada dia! Foi isso que eu pensei, a alimentação do dia-a-dia, 

porque você compra domingo para alimentar a semana toda. E o que a gente está 

vendo na feira, a gente está vendo em outros ambientes também, todo dia! (C1) 

Todo o processo de Investigação Temática, que consistiu no levantamento de 

informações secundárias e primárias, possibilitou o conhecimento da realidade e a maneira 

como a comunidade compreende as situações que vivenciam. Para Freire (1987), “no  

processo de descodificação os indivíduos, exteriorizando sua temática, explicitam sua 

‘consciência real’ da objetividade (p.63). Foi constatado que a comunidade (moradores e 

professores) possui uma visão focalista acerca dos problemas encontrados na feira, pois a 

visão que apresentaram desconsidera a relação dos problemas da feira com aspectos 

históricos, culturais, econômicos, sociais e educacionais. 

A maneira isolada de se perceber os problemas, isto é, uma visão que desconsidera a 

relação mútua existente entre as partes e a totalidade é vista por Freire como algo que precisa 

ser superado, pois os problemas locais “são parcialidades de outra totalidade (área, região, 

etc.) que, por sua vez, é parcialidade de uma totalidade maior (o país, como parcialidade da 
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totalidade continental)” (FREIRE, 1987, p. 80). Milton Santos corrobora com a visão de 

Freire ao salientar a importância do território, entendendo-o como um lugar privilegiado para 

interpretar o país, pois dentro dele encontram-se os homens, as relações sociais, a questões 

políticas, econômicas e culturais, entretanto, a fragmentação do território em partes isoladas 

impossibilita a reconstituição do todo (SANTOS, 1983). 

Essa Investigação trouxe à tona a necessidade que os sujeitos têm de compreender como estão 

intrinsecamente ligados o processo e o resultado, a função e a forma das coisas, o passado e o 

presente que acaba por modelar o futuro. Santos (2014) destaca que é conhecendo as variáveis 

das situações que a intervenção necessária para obter o resultado almejado torna-se possível, 

isto é, para que haja transformação da realidade, ou enfrentamento dos problemas, é preciso 

antes compreender a essência do problema, para além dos “galhos” é necessário observar a 

raiz que o sustenta. 

 

Nesse sentido, para legitimar o Tema Gerador tornou-se necessário um instrumento 

que auxiliasse na compreensão dos problemas tendo em vista a relação parte-todo das 

situações. Assim, uma Teia Temática que evidencia o caráter dialético das situações foi 

construída e utilizada na legitimação do Tema Gerador a ser trabalhado na Escola Betel. 

 

3.6.3 Teia Temática: contribuições na legitimação do Tema Gerador “Feira livre do 

bairro de Fátima” 

 

A Teia Temática tem como pressuposto básico as relações existentes entre as ideias 

de Paulo Freire e Milton Santos, conforme destacado no Capítulo 2. Nesse processo, cada 

extremidade da Teia, caracterizada nesse trabalho como categorias, expressa de que forma as 

relações estabelecidas entre Freire e Milton Santos podem contribuir na seleção de um Tema 

Gerador que leve em consideração aspectos espaço-sociais atrelados a situações-limite que o 

evidencia. Nesse sentido, a Teia Temática foi utilizada no processo de legitimação e escolha 

do Tema Gerador, isto é, no contexto da Investigação Temática realizada no bairro de Fátima. 

a) Visão da Comunidade e Leitura de Mundo: 
 

No contexto do Tema Gerador “As condições da nossa feira de cada dia: Bairro de 

Fátima, Itabuna/BA”, a visão da comunidade expressou apenas a dimensão micro do 

problema, isto é, aspectos locais. Por exemplo, ao fazer referência às condições precárias da 

feira livre do bairro de Fátima alguns moradores destacaram que: 

Falta de higiene que aí tem! Não tem higiene nenhuma, aqui ó, olha para aí ó! 

Que higiene que a gente tem aqui? Ai Deus me livre guarde, você vai comprar, 
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vai com sua mulher ou com seu filho, seja quem for para comprar uma carne ou 

um frango, seja o que for, chega aí tá as moscas pousando, porque as moscas tem 

bactéria. (M5) 

[A feira] é tranquila... tá precisando muito melhorar ainda né, a higiene e tudo 

né, como tamo vendo ai né na misericórdia. [...] o esgoto incomoda bastante. (F1) 

 

Isso é normal, isso tudo, isso tudo é... isso é natural! Os bichos não tem moradia, 

eles têm de ficar aí ó, aí na natureza mesmo! (M1) 

 

 

As falas acima mencionadas denotam uma visão limitada da dimensão dos problemas 

existentes na feira, no sentido em que apenas os aspectos locais que envolvem o problema são 

percebidos nas falas dos moradores. Esta percepção limitada dos problemas aponta para 

necessidade da construção de uma visão crítico-reflexiva das situações pois, segundo Freire 

(1987), o processo de libertação dos oprimidos tem sua gênese na compreensão/visão crítica 

do mundo. Para Santos (2000), esse processo de libertação de uma percepção alienada da 

realidade, envolve considerar pelo menos três mundos dentro do mundo em que os sujeitos se 

encontram,quais sejam: o mundo tal como nos fazem vê-lo; o mundo tal como ele é; o mundo 

como ele pode ser. Embora pareça utópica, essa compreensão exprime a necessidade de 

superação de uma visão alienada por uma visão sistêmica e fundamentada da realidade em  

que os sujeitos se encontram. Pois, a visão inautêntica dos indivíduos com relação sua 

realidade, configura-se como um obstáculo para a libertação destes, por isso o processo de 

problematização é de fundamental importância. 

 

 
b) Situação-limite e Concepção de problema: 

Ao analisar as falas dos moradores do bairro de Fátima com relação aos problemas 

por eles vivenciados, foi possível constatar que em vários momentos eles encaram a situação 

sem esperança de mudanças. 

Isso aí é chato, é ruim né? O problema de peixe, olha aí o esgoto véi brabo, 

esquisito aí ó, [...] eles não ajeitam isso ai não, quem dá jeito? Só Jesus quando 

acabar o mundo vai dar um tição aí, queimar tudo e a natureza, o pessoal ai 

fizeram com a iniquidade.(M1)(Grifo nosso) 

 

É porque isso aqui, aqui é muito velho essa feira, essa feira é velha, já tem muito 

tempo. Então foi coisa que a gente conquistou lá atrás, entendeu?(F1) 

 

Ter problema a gente sabe que está evidente que tem, mas essa feira aí desde 

quando ela foi feita ela é dessa mesma forma, quem mora aqui a muito tempo 

sabe que isso aí nunca foi nem novidade, e não tá acontecendo hoje, isso acontece 
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a muito tempo, muitos anos. (M5) 

 

O bairro tem muitos problemas, mas o estado da feira é triste, porque a gente 

acha normal. (P1) (Grifo nosso). 

É possível identificar nas falas de F1, M5 e P1 uma compreensão limitada acerca do 

problema, em que vários moradores compreendem o problema por meio de uma visão 

pessimista, dando ao problema uma margem infranqueável, isto é, intransponível. Esse item 

presente na Teia se refere ao problema que possui maior ligação com a comunidade local, uma 

situação em que os sujeitos estão imersos e possuem uma compreensão limitada sobre a 

origem e as possíveis alternativas de resolução do problema. Outro aspecto é que esse 

problema precisa ser o mais representativo de uma situação-limite específica da comunidade 

local, fato que se revela na fala de P1, que chegou a constatação de que o problema existe,  

mas não é visto como um problema pela comunidade, ou seja, o problema existe a tanto  

tempo que se tornou algo comum e aceitável pelos moradores. Sobre esse aspecto, Freire 

(1987) salienta que a visão equivocada é resultado do sectarismo reproduzido pelos 

opressores, no sentido de esconder dos oprimidos a realidade por detrás dos problemas. Para 

Freire (1987), “qualquer que seja a opção de onde parta na sua “irracionalidade” que o cega, 

não percebe ou não pode perceber a dinâmica da realidade ou a percebe equivocadamente” 

(p.14). Santos (2000) faz uma crítica ao sistema capitalista e evidencia que a estrutura 

excludente fomentada por esse tipo de sociedade, constrói uma realidade denominada pelo 

autor como fábrica de perversidade, e superar esse problema, envolve uma outra  

globalização. 

Partindo desse pressuposto, os problemas encontrados na feira são percebidos pelos 

moradores de maneira superficial, a complexidade da situação é suplantada pela visão de que 

esse problema faz parte daquela realidade. 

 

b) Unidade Epocal :. Com relação ao Tema Gerador “As condições da feira nossa de cada dia: 

bairro de Fátima, Itabuna/BA”, e o contexto prático em que a Teia foi utilizada, a importância 

da Unidade Epocal pode ser constatada nas seguintes falas: 

Ter problema a gente sabe que está evidente que tem, mas essa feira aí desde quando ela 

foi feita ela é dessa mesma forma, quem mora aqui a muito tempo sabe que isso aí nunca 

foi nem novidade, e não tá acontecendo hoje, isso acontece a muito tempo, muitos anos. 

(V1) (Grifo nosso) 

 

Eu acho que nem deveria existir mais (a feira), porque isso não é uma feira, isso aí é um 

local que o pessoal coloca as coisas pra vender, não tem nada de refrigeração, barraca 

de carne de madeira ainda, isso não existe mais. (V2) (Grifo nosso) 
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Embora na fala de V1 haja a menção de uma relação temporal existente no problema 

vivenciado na feira, a compreensão dessa estrutura ainda precisa ser desvelada de maneira 

crítica, pois o modo como V1 destaca a situação, expressa uma visão determinística do 

problema que sempre existiu e, portanto continuará existindo. Já na fala de V2, a Unidade 

Epocal se revela no sentido de que a prática utilizada hoje, existiu em um tempo passado e foi 

substituída por técnicas atuais, ao ressaltar o uso de barracas de madeira como algo 

ultrapassado, V2 compreende que a feira deveria parar de funcionar. Essa fala expressa uma 

situação-limite que enxerga os problemas como algo que não possui solução, assim,  ao 

discutir esse aspecto na Teia é preciso problematizar o inédito viável (FREIRE, 1987), isto é, 

evidenciar as possibilidades de transformação das situações por meio de uma postura 

diferenciada frente aos problemas cristalizados. 

 

c) Forma-conteúdo: No espaço da feira livre do bairro de Fátima, a Forma-conteúdo aparece de 

maneira mais acentuada no espaço e algumas falas expressam a presença de significado 

atribuído pelos moradores a partir de um olhar sobre a forma que a feira é organizada. 

É uma questão cultural mesmo, sabia? Meu Deus! Tá uma imundice, e você vê que é a 

cultura das pessoas, copo descartável, embalagem de lanche [jogados no chão]. 

(C1)(Grifo nosso) 

Mas aí você vê claramente a falta de informação, a concha não deveria está ali, por 
causa da proximidade da alimentação. (C1) (Grifo nosso) 

Acho que não deve, não deve né? Porquê, a gente sabe que é o ambiente que a gente 

trabalha, a gente trabalha com uma mercadoria que é alimento, né? Em si, eu acho que 

não é natural, né? Se fosse natural nos supermercados eles também transitavam 

normal.(F2) 

Conforme expresso na fala de C1 existe um padrão de uso e atribuições pertinentes a 

cada espaço, legitimados no âmbito da sociedade, em que cada lugar tem em si, ainda que de 

maneira “oculta”, a informação necessária que dita a maneira como aquele espaço deve ser 

habitado e/ou utilizado. No contexto da feira, ao ser questionada sobre a presença de animais, 

a feirante F2 utiliza o argumento de não existir animais circulando nos supermercados como 

suporte para sua visão de não ser coerente ter animais circulando na feira. Essa transposição 

de significado pode ser discutida a partir da Forma-conteúdo, no sentido em que essa  

categoria na Teia tem como foco problematizar a informação contida na estrutura em que a 

feira se encontra, pois Santos destaca que esse conceito une o processo e o resultado, a função 

e a forma atribuindo significado como um conjunto inseparável de sistemas de objetos e 
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sistemas de ações. Nesse sentido, que entender os problemas da feira por meio dessa ótica de 

relações entre formas e conteúdos trará uma visão crítica sobre questões silenciadas. 

e) Sistema Intelectual e os Níveis de Consciência: Essa categoria evidencia a necessidade de 

transformação do pensamento crítico referente às situações vivenciadas na feira. A fala de C1 

chama atenção para o fato de não haver uma problematização dos problemas. 

As pessoas não estão habituadas a serem questionadas sobre os problemas que 

vivenciam, convivem com urubu, com os cachorros, os animais têm que está aqui 

mesmo (na feira) temos que cuidar dos bichinhos coitadinhos, aquela visão como 

se fosse “Francisco de Assis”. (C1) 

 

Esse aspecto na Teia Temática refere-se à potencialidade que um tema possui com 

relação à construção crítica do pensamento dos sujeitos acerca da sua realidade. Ao ser 

problematizado em sala de aula situações da vivência dos educandos, isto é, conhecimentos 

que auxiliem na compreensão do Tema Gerador, a construção do Sistema Intelectual pelos 

educandos, passa a ser o ponto de partida para transformação da realidade, isto é, por meio da 

compreensão das relações envolvidas no problema, relações esta que perpassam a esfera, 

social, histórica e econômica, os sujeitos têm a possibilidade de entender o seu papel na 

construção da cultura e nas tomadas decisões sociais. Nesse sentido, essa categoria na Teia 

visa trazer a cultura de participação dos sujeitos, levando-os a questionar a estrutura que se 

coloca diante deles, por meio da construção do conhecimento que permita analisar sua 

realidade de maneira crítica e fundamentada. 

A figura 13 representa uma síntese da Teia Temática no âmbito do bairro de Fátima. 
 

Figura 13: Teia Temática no contexto do bairro de Fátima 
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Nesse contexto, o Tema Gerador “As condições da feira nossa de cada dia: bairro de 

Fátima/, Itabuna/BA” conforme expresso na Figura 13 foi selecionado porque se constitui  

num problema que possui influência de caráter espaço-temporal, ou seja, possui uma herança 

histórica e representa uma dimensão que precisa ser articulada as esferas locais, regionais, 

nacionais e globais, além disso, é um Tema que possibilita as discussões das categorias que 

compõem as extremidades da Teia. 

Por ser um tema próprio da comunidade do bairro Fátima, expresso pela visão da 

comunidade, esse tema possui abrangência global, pois, ainda que de maneira diferente, esse 

problema se repete em outros contextos fora do Brasil, a exemplo da Guiné Bissau e Índia. 

Outro aspecto da Teia que caracteriza o Tema selecionado foi a forma-conteúdo expressa na 

precariedade da feira, pois as formas de organização nela encontrada tem muito a dizer sobre  

a situação econômica do bairro de Fátima. Ressalta-se que por ser um problema não 

identificado por alguns moradores, problematizar a precariedade da feira possibilita a 

construção de um sistema intelectual, isto é, a superação do problema por meio de uma 

construção crítica do pensamento, deixando de fragmentar o problema ao compreendê-lo 

como parte de uma totalidade, isto é, um problema local, mas com influências históricas de 

escala maiores. Há, também, no tema selecionado a potencialidade de discussão sobre a 

importância da unidade epocal, isto porque, tanto Freire (1986) quanto Santos (2012) 

discutem a importância do tempo nas manifestações sociais. Nos problemas evidenciados na 

feira a relação da unidade epocal contemporânea com a unidade epocal do período do Brasil 

colônia possui estreita relação no que se refere à forma de organização e significado das ações 

empreendidas naquele espaço, por isso há necessidade de que as situações encontradas na  

feira livre do bairro de Fátima sejam analisadas tendo em vista influências histórico-sociais e 

não como uma realidade independente. 

3.6.4 Organização da programação curricular 

 

a) A construção da Rede Temática 

 
A Rede Temática pode ser entendida como um instrumento que facilita inserir a 

realidade e a voz dos sujeitos na programação escolar. Tal afirmação justifica-se pelo fato de 

que as falas dos sujeitos são compreendidas por Silva (2004) como um dado significativo e 

representativo do Tema Gerador. 

 
As falas significativas constituem uma tentativa de representação da 

superestrutura   concreta,   articuladas   ao   tema   /   contratema    geradores 
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sintetizando uma unidade epocal [...] que levam a uma análise sócio- 

histórica e relacional da realidade, desvelando as articulações 

ideologicamente ocultadas (SILVA, 2004, p.232). 

 
Compreende-se que as falas significativas constituem um meio autêntico de se obter 

um Tema Gerador, pois trazem em si aspectos culturais e políticos da visão dos sujeitos sobre 

a realidade em que se encontram na Rede Temática, tais falas representam a visão da 

comunidade. 

Em sua estrutura a Rede Temática possui: Tema/Contratema Gerador, Situação- 

problema, Questão Geradora, Visão da Comunidade (falas significativas) e Visão dos 

Educadores. A organização desses aspectos na Rede segue uma sistematização que abrange a 

base da Rede – que evidencia a visão da comunidade por meio das falas significativas – e o 

topo da Rede em que se encontra a visão dos educadores e o Contratema, ou seja, “por um 

lado, explicitam-se os limites explicativos da comunidade e, por outro, quais deverão ser os 

tópicos abordados para ‘desembaraçar’ as visões” (SILVA, 2004, p. 249). O Quadro 7  

sintetiza a Rede Temática, adaptada da proposta de Silva (2004): 

 

Quadro 7: Síntese da Rede Temática. Fonte: Autores 

Silva (2004) esclarece que a Rede Temática deve ser construída tendo como foco a 

análise dos problemas locais partindo da dimensão micro para a dimensão macro-social. É por 

meio de sua construção que a realidade e a voz dos sujeitos são inseridas na programação 

escolar, sendo que as falas dos sujeitos são compreendidas por Silva (2004) como um dado 

significativo e representativo do Tema Gerador. Outra questão imprescindível na Rede é que a 

mesma tem como objetivo fornecer uma visão ampla da realidade, no sentido de expor em sua 

estrutura, a visão da comunidade e a visão dos educadores referente ao Tema Gerador (SILVA, 
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2004). 

O autor destaca que a  Rede Temática  evidencia um  conhecimento  significativo   dos 

conflitos e contradições sociais pertinentes a aspectos que possuem micro e macro relações da 

organização sociocultural e econômica dos sujeitos. Além de propiciar em sua construção um 

trabalho coletivo e dialógico, em que cada professor traz para discussão coletiva alternativas 

do ponto de vista do seu conhecimento específico a serem inseridas no planejamento 

pedagógico. 

Nesse sentido, buscou-se organizar a Rede Temática em conjunto com as professoras 

durante o 3° e 4° encontros do curso desenvolvido em Itabuna-BA, por entender a  

importância de uma construção curricular que tenha como princípio a dialogicidade e a 

interdisciplinaridade. 

Destaca-se que a Rede Temática é organizada tendo como base dois aspectos, sendo 

eles Visão da comunidade que constitui a base da Rede e Visão dos educadores que o topo da 

Rede eu compreendem: 

Base da Rede - Visão da Comunidade: Com as informações obtidas durante a 

Investigação Temática, por meio de falas dos moradores, notícias do bairro, vídeogravação e 

portifólio, foi solicitado as professoras que selecionassem dentre o conjunto de falas da 

comunidade, as falas representativas de contradições sociais, isto é, falas que evidenciassem 

uma situação-limite, uma visão acrítica acerca do problema em questão. Essas falas 

significativas (SILVA, 2004) tem o papel de expressar a visão da comunidade, no quadro 8 

constam algumas falas que foram lidas e problematizadas juntamente com as professoras 

durante o curso. 

 

 

Quadro 8: Falas dos moradores 
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Conforme ilustra o Quadro 8, várias falas expressam uma visão limítrofe acerca dos 

problemas do bairro, por conta desse fator, as professoras tiveram um pouco de dificuldade na 

seleção da fala que ficaria na base da Rede Temática, pois estavam sem saber quais tipos de 

contradições existiam nas falas. No intuito de orientar esse processo, uma integrante do 

GEATEC destacou: 

Muitas vezes a pessoa está inserida numa situação problema, mas ela não consegue 

perceber aquela situação, e a gente consegue perceber que ela não consegue através da 

fala dela, então muitas vezes a pessoa está lá na feira, vivencia o problema da feira e não 

percebe [...], a fala dela expressa que ela não percebe isso ( E2). 

 

A explicação dada por E2 foi de fundamental importância nesse processo, pois 

fomentou um momento de discussão entre as professoras, que entenderam quais falas 

deveriam selecionar, conforme destaca a coordenadora C1: 

Eles (os feirantes) [....]acham normal ter cachorro na feira, ou seja, isso é uma 

contradição. Eles deveriam dizer isso está errado, não devia tá aqui, não é? (C1) 

 

C1 expressa certa compreensão do que poderia ser uma situação-limite. Para Silva 

(2004), o processo de construção da Rede Temática “procura ser um movimento dinâmico e 

questionador [...] em que ocorrem pesquisa, seleção e problematização de falas,  

sistematização de redes de análise e negociação coletiva” (p. 349). Após algumas discussões e 

leitura das falas dos moradores, as professoras chegaram ao consenso de que duas falas, e não 

uma, deveriam compor a base da Rede Temática, por se tratarem de falas que se 

complementam e refletem uma consciência ingênua dos moradores. Vale ressaltar que para 

Silva (2004), “o objetivo dessa atividade é, portanto, caracterizar obstáculos epistemológicos 

na leitura de realidade realizada pela comunidade escolar” (p. 241) 

Assim as falas selecionadas foram: 

 
Isso é normal, isso tudo, isso tudo é... isso é natural! Os bichos não tem moradia, eles  

têm de ficar aí ó, aí na natureza mesmo! (M1) 
 

Ter problema a gente sabe que está evidente que tem, mas essa feira aí desde quando ela 

foi feita ela é dessa mesma forma, quem mora aqui a muito tempo sabe que isso aí nunca 

foi nem novidade, e não tá acontecendo hoje, isso acontece a muito tempo, muitos anos. 

Uma das coisas que a prefeitura deveria viabilizar é isso aí... o esgoto a céu aberto que 

é... sendo que todo domingo tem feirantes, tem verduras, tem carne e eles tem que fazer 

mesmo porque o feirante não tem outro lugar pra vender as coisas dele. (V1) 
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A compreensão de que duas falas deveriam compor a base da Rede Temática partiu 

das professoras e foi de total relevância, pois os integrantes do GEATEC estavam focados em 

selecionar inicialmente apenas uma fala. 

O diálogo realizado após esse momento teve como foco a seleção das demais falas 

que comporiam a Rede, pois estas falas precisavam ter ligação, ou seja, um sentido  

semelhante que evidenciasse uma situação-limite. Silva (2004) esclarece que: 

Esse processo de discussões, análises e sínteses, é registrado com a 

construção de quadros que associam uma justificativa a cada fala  

selecionada para a relação correspondente representada na rede temática, 

organizando o diálogo entre as visões, da comunidade e dos educadores, 

sobre a realidade vivida, percebida e concebida. (p.247) 

 
 

Neste processo, foi constatada a existência de três problemas ligados ao Tema  

Gerador, sendo eles: lixo na feira, presença de animais na feira, transferência da 

responsabilidade de organização da feira para o poder público. Ressalta-se que compreender 

as falas por meio desses três problemas-chave facilitou a organização da base da Rede, pois 

teve o papel de nortear a relação entre as falas. Após as discussões, foram selecionadas 

algumas falas para compor a Visão da Comunidade na Rede Temática, destacadas na figura 

14: 
 

Figura 14: Base da Rede Temática – Visão da Comunidade. Fonte: Autora 
 
 

Após elaborada a base da Rede (figura 14), os outros aspectos da Rede Temática, tais 

como: Questão geradora, Situação problema, Tema/Contratema Gerador foram construídos no 
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contexto do GEATEC, no entanto, o topo da Rede foi elaborado durante o curso em conjunto 

com as professoras. 

O Topo da Rede: Visão dos Educadores: O processo de construção do topo da Rede 

Temática, denominada por Silva (2004) de Visão dos Educadores, foi realizado durante o 4° 

encontro do processo formativo. Sousa et al. (2013) destacam que no topo “encontra-se a 

leitura de mundo dos professores, as relações socioeconômicas percebidas por eles na situação 

problema vivenciada pela comunidade” (p.15). 

Durante o curso de formação, a síntese da Visão dos Educadores foi elaborada tendo 

como referência a seleção de algumas possibilidades concretas de superação da situação- 

limite. A finalidade desse processo é propiciar a seleção de conhecimentos científicos que 

permitam uma análise contextualizada da realidade. Para Silva (2004), esse processo de 

organização da Rede consiste num percurso de desconstrução, que partindo do local chega-se 

ao todo. 

Resgatando as problematizações das falas significativas realizadas no 

segundo momento organizador da construção curricular, propõe-se aos 

educadores que, considerando a caracterização realizada a partir das 

diferenças entre as concepções de realidade, relacionem os conhecimentos 

que os permitam olhar de forma diferenciada para a problemática local 

daquela explicitada pelas falas (SILVA, 2004, p. 247). 

 

Nesse sentido, as professoras apontaram alguns assuntos importantes a serem 

trabalhados em sala de aula para que ocorra a compreensão do Tema Gerador, os quais sejam: 

higienização dos alimentos, higiene na conservação e exposição dos alimentos na feira, 

saneamento básico, chorume, aspectos históricos e culturais das feiras, tratamento do lixo, 

cadeia alimentar, dentre outros. Após a discussão foi acordado entre as professoras e o 

GEATEC que três elementos deveriam estar presentes na Visão dos educadores, sendo eles: 

educação, meio ambiente e saúde, que possibilitou que a análise da problemática social fosse 

organizada envolvendo aspectos da infraestrutura local e elementos da macro - organização 

social. 

Buscou-se, também, identificar os limites explicativos evidenciados na Visão da 

Comunidade com relação ao Tema Gerador, em que foram destacados a falta de criticidade 

com relação à presença de animais na feira, o esgoto a céu e a transferência da 

responsabilidade dos problemas da feira para o poder público, e o medo em apontar os 

problemas do bairro. Conforme expresso na Figura 14 foram alocados no topo da Rede 

Temática alguns fatores vistos pelas professoras como necessários de se trabalhar em sala   de 
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aula com vistas a possibilitar a compreensão crítica do Tema Gerador, tendo em vista a 

superação dos limites explicativos evidenciados nas falas dos moradores. 

 
 

 
 

A construção da Rede Temática contribuiu para a organização da Redução Temática, 

etapa em que são selecionados os conteúdos científicos necessários para a compreensão do 

Tema Gerador. Essa construção coletiva trouxe à tona uma reflexão relacionada à maneira  

que as professoras estão habituadas a planejar suas aulas, P4 expressa que: 

 

É a busca de trazer a realidade pra que o aluno tenha vontade de aprender. 

Porque é algo que sai daquela coisa programada, rígida e engessada. (P4) 

 

Sobre trabalhar em sala de aula a partir da realidade dos educandos, Freire (1987) 

defende que os conteúdos concretos da realidade possibilitam os sujeitos transcenderem a 

visão ingênua que possuem, pois, ao deparar-se com a realidade em que estão inseridos de 

forma sistematizada podem “atuar e pensar certos na e sobre a realidade para transformá –la” 

(p. 14). Embora o foco dessa construção seja muito mais que despertar o interesse do 

educando, é possível notar que P4 constata, a partir da elaboração da Rede Temática, uma 

possibilidade de modificar a organização curricular, trazendo a realidade do educando para o 

planejamento pedagógico. 

Assim, após serem organizadas a visão da comunidade e dos educadores, bem como 

das Situações-Limite e Questão Geradora, a figura 16 explicita a elaboração final da Rede. 

Figura 15: Topo da Rede Temática 
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Figura 16: Rede Temática Completa 

Isso é normal, isso tudo, 
isso tudo é... isso é 

natural! Os bichos não tem 
moradia, eles têm de ficar 

aí ó, aí na natureza 

mesmo! (F1) 

Essa feira é assim desde quando ela foi feita, quem mora a muito tempo aqui sabe 
que isso aí nunca foi novidade, e não tá acontecendo hoje, isso acontece há muito 
tempo. Uma das coisas que a prefeitura deveria viabilizar é isso aí, o esgoto a céu 
aberto que é horrível, sendo que todo domingo tem feirantes, tem verduras, tem 
carne e eles têm que fazer mesmo porque o feirante não tem outro lugar pra vender 
as coisas dele. (M7) 
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Após a construção da Rede Temática (figura 16), foi elaborado com as professoras, 

durante o sexto encontro do curso o Ciclo Temático (SOLINO, 2013; NOVAIS, 2015; 

MAGALHÃES, 2015) uma construção do GEATEC que auxilia no processo de Redução 

Temática. 

b) A construção do Ciclo Temático: 

O Ciclo Temático tem como função sinalizar de maneira objetiva ações necessárias à 

superação das situações-limite referente ao Tema Gerador. Por exemplo, no trabalho de Solino 

(2013), o ciclo foi sistematizado para apresentar uma visão geral sobre as questões que 

envolviam o tema “Rio Cachoeira: que água é essa?”, que foi organizado em quatro fases, as 

quais sejam: 1ª) Águas do Rio Cachoeira; 2ª) Tratamento e Distribuição; 3ª) Consumo; 4ª) 

Tratamento e Preservação.  Já Magalhães (2015) a partir do tema “O perigo do Rio Água  

Preta em Pau Brasil/BA”, organizou o Ciclo como um esquema explicativo das situações que 

configuram o problema da poluição do rio, também contendo quatro fases: 1ª) Fontes de 

Contaminação; 2ª) Implicações do uso da água contaminada para a saúde; 3ª) Qualidade da 

Água; 4ª) Iniciativas individuais e do poder público: possíveis soluções. No trabalho de  

Novais (2015) o Ciclo apresenta uma visão geral do Tema Gerador: “Para onde vai o lixo do 

meio rural de Iguaí-Ba?” e encontra-se dividido em três fases: 1ª) Formas de descarte; 2ª) 

Implicações e 3ª) Manejo adequado do lixo. 

Nesta pesquisa, o Ciclo apresenta uma visão geral do Tema Gerador: “Condições da 

feira nossa de cada dia: bairro de Fátima, Itabuna/BA” e encontra-se dividido em três fases: 

1ª) Condições precárias da feira; 2ª) Implicações dos problemas da feira para saúde e meio 

ambiente e 3ª) Possíveis alternativas, como ilustra a Figura 17. 

 

Figura 17: Ciclo Temático 
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Cada fase contemplada no Ciclo Temático foi organizada tendo como referência 

algumas problematizações, tais como: Quais aspectos socioculturais e econômicos  

influenciam nas condições da feira do bairro de Fátima?; Qual a importância da feira para 

economia e formação cultural dos moradores do bairro?; Como superar a visão de que não há 

problema em ter a presença de animais e um esgoto a céu aberto na feira? 

Salienta-se que por meio do Ciclo tornou-se mais fácil selecionar os conteúdos e 

conceitos científicos, pois em sua construção foi preciso pensar no problema vivenciado pela 

comunidade nos efeitos que esse problema traz aos moradores, finalizando com possíveis 

alternativas para superação do problema. Ou seja, o Ciclo evidencia a causa e a consequência 

do problema buscando por fim discutir as possíveis alternativas referente ao Tema Gerador. 

Baseado nessa compreensão, a organização do Ciclo seguiu iniciou pelas Condições 

precárias da feira livre, com a finalidade de problematizar o estado da feira livre do bairro de 

Fátima, com relação à qualidade dos alimentos, a presença de animais na feira e o esgoto a 

céu aberto. Por meio da fase denominada Implicações dos problemas da feira para saúde e 

meio ambiente foram analisadas as consequências das condições precárias da feira,  

sinalizando os efeitos que o lixo, o esgoto, a presença de animais, e a conservação inadequada 

dos alimentos na feira podem trazer para os seres humanos. A fase denominada Possíveis 

alternativas propõe algumas medidas que podem ser tomadas, tendo como foco amenizar os 

problemas causados pelas condições precárias da feira, discutidos na primeira fase. Desta 

forma, o Ciclo auxilia a elaboração do plano de ensino, organizado em Unidades, bem como 

dos planos de aula. 

 

 
3.6.5 Redução Temática 

 

Após a elaboração da Rede Temática e a configuração do Ciclo Temático, foi 

realizado no sétimo encontro com as professoras o processo de Redução Temática, o qual se 

refere à escolha dos conceitos científicos e planejamento das aulas, necessários para a 

compreensão e superação dos problemas subjacentes ao Tema Gerador. 

Baseado em Novais (2015), a Redução Temática foi estruturada por meio de quatro 

fases, as quais sejam: a) alternativas acerca do problema e implicações socioambientais; b) 

estruturação do programa escolar a partir das unidades e/ou subunidades; c) seleção de 

conhecimentos necessários para compreensão do problema; d) planejamento das aulas a 

partir dos Momentos Pedagógicos. A figura 18 ilustra essa organização das fases na Redução 

Temática, lembrando que as etapas do processo de Investigação Temática, seguem a  proposta 
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de Sousa et al. (2014): 

 

Figura 18: Fases da Redução Temática (NOVAIS, et al., 2016, p. 25) 

 

Novais et al. (2016) destacam que as fases da Redução Temática podem orientar 

futuros estudos que visam basear-se na perspectiva freireana, especialmente aquelas que 

pretendem organizar o currículo escolar de ensino de ciências, assim como, sua contribuição 

pode situar-se no âmbito de direcionar os passos a serem dados no processo de Redução 

Temática. No processo de Redução Temática do Tema Gerador “As condições da feira nossa 

de cada dia: bairro de Fátima/, Itabuna/BA” essas fases foram organizadas durante o curso de 

formação com as professores, e compreendem: 

1) Alternativas acerca do problema e implicações socioambientais 

 
De posse do Tema Gerador nesta etapa foram discutidos com as professoras os 

principais aspectos relacionados aos problemas existentes na feira. Para tanto, foram 

utilizadas as falas dos moradores como ponto de partida desse processo. As falas 

significativas contidas na base da Rede Temática foram lidas e discutidas pelas professoras no 

intuito de compreender a visão geral que os moradores tinham acerca do problema, refletir 

sobre os limites explicativos dos moradores foi uma ação necessária e imprescindível na 

seleção dos aspectos relevantes a serem problematizados em sala de aula. 

Ao ler uma fala que expressava a naturalidade dos moradores com relação ao lixo 

espalhado pela Feira, C1 destaca que: 

É uma questão cultural mesmo, sabia? Meu Deus! Tá uma imundice, e você vê 

que é a cultura das pessoas. (C1) 
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E ali, por exemplo, tem a concha (recipiente para o descarte de lixo), e por quê 

que aquele lixo não está dentro dela? (C1) 

O problema do lixo é culpa de muito morador, porque tem muitos que saem 

espalhando por tudo que é lugar, entendeu? E aí fica até mais difícil para o 

trabalho dos coletores. (P1) 

De acordo com C1, o problema é que os moradores estão naturalizados com a  

questão do lixo presente na feira. A professora apontou, também, que por ser uma questão 

“natural” eles agem de maneira automática, mesmo tendo um recipiente para alocar o lixo os 

feirantes continuam descartando o lixo de maneira inadequada. Acerca dessa compreensão 

limitada do problema, Santos (2012) defende a ideia de que por meio da educação é preciso 

estudar os fenômenos que corporificam os problemas, isto é, a história por detrás das 

formações sociais que “permite reconhecer o valor real de cada coisa no interior da 

totalidade”(p.39). 

Ao levantar tal discussão as professoras e integrantes do GEATEC concordaram com 

C1 que um dos problemas relacionados ao Tema Gerador seria a questão do descarte 

inadequado do lixo na feira. Outro aspecto discutido se refere à presença de animais na feira, 

que em si se constitui um sério problema, entretanto a maneira como os feirantes convivem 

com esse problema foi o que mais chamou atenção das professoras. Uma feirante fez a 

seguinte observação: 

Ói, para mim lhe dizer a verdade, os animais eu não tenho nada contra, apesar de 

quê eu dou até alimentação para esses pobres coitados, porque eles chegam aí 

com fome. (F2) 

Em sua fala a feirante expressa que a presença dos animais na feira não consiste num 

problema, a limitação em sua visão de mundo indica um possível desconhecimento das 

consequências deste problema. 

C2 aponta que: 

A pessoa não faz esse movimento (se referindo à reflexão), na hora que o rapaz 

ele diz ali ‘não eu não me importo com os animais’ eles não sabem separar cada 

coisa, os animais, a presença de um urubu, por exemplo, quando você pensa no 

urubu, o urubu está para que? Para a carniça (C2) 

 
Assim outro aspecto relacionado ao problema da feira seria a presença de animais e a 

naturalidade dos feirantes e dos consumidores mediante esse problema. 

Freire (2001) destaca sobre a natureza política presente na educação libertadora e 

defende  a ideia de que  a educação é uma ação  política sobre a qual  é preciso  questionar    a 
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serviço de quem estou trabalhando. No sentido dos problemas encontrados na feira do bairro 

Fátima, a passividade dos feirantes com relação à presença de animais naquele espaço, precisa 

ser compreendida como uma questão relevante de ser discutida em sala de aula, pois é a 

serviço da comunidade local que o Tema Gerador precisa ser desenvolvido, isto é, a superação 

da visão ingênua sobre diversos fatores envolvidos no tema precisa ser  problematizado em 

sala de aula, conforme expresso nas relações entre os níveis de consciência (FREIRE, 1987) e 

a construção de um sistema intelectual (SANTOS, 1996). Acerca dessa superação pretendida, 

Freire (2001) destaca que: 

Somente numa perspectiva histórica em que homens e mulheres sejam 

capazes de assumir-se cada vez mais como sujeitos-objetos da História, vale 

dizer, capazes de reinventar o mundo numa direção ética e estética mais  

além dos padrões que aí estão é que tem sentido discutir comunicação na 

nova etapa da continuidade da mudança e da inovação (p. 19). 

 

É nesse sentido que a proposta de compreensão do Tema Gerador precisa estar 

firmada, possibilitando que o sujeito se perceba capaz de gerar mudanças e transformações  

por meio de novas ações frente aos problemas. 

Outras questões referentes à maneira como os alimentos são manuseados e expostos 

para venda na feira também foram abordados. Quanto a esses aspectos, P2 e C1 ressaltaram 

que: 

Da feira o que eu ainda acho pior, além da sujeira, são aquelas barracas de 

madeira, pra mim aquilo ali é o pior, porque assim, a carne fica exposta, quando 

tira a carne fica aquele resíduo, aí os urubus caminham em cima (durante a 

semana) aí no outro domingo vai estar tudo de novo exposto ali. (P2) 

Até pra lavar é ruim, porque a madeira ela adere muita sujeira (C1) 

Você vê que a gente não pode usar mais o machucador de madeira porque ficam 

as bactérias. (P2) 

 

A leitura dos problemas da feira realizada pelas professoras expressa uma visão 

periférica da situação (FREIRE, 1987), pois a opinião de que o maior problema da feira está 

na barraca de madeira utilizada, desconsidera as questões econômicas, históricas e culturais 

que permeiam esta ação. 

De acordo com as falas acima, outro problema que envolve a feira são as condições 

em que os alimentos ficam expostos, não só por conta do local inadequado, mas também pela 

circulação de animais como urubus, moscas, ratos, cachorros, tornando esse ambiente 

propício  à  proliferação  de  microrganismos  prejudiciais  à  saúde  humana.  Acerca    desses 
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problemas E3, destacou que: 

Analisando as falas dos moradores eu fiquei pensando nas aulas de ciências, 

porque assim, qual a contribuição que educação pode dar pra isso? Porque o 

propósito não é chegar e consertar tudo, dizer para o morador, ‘olha você não 

pode colocar a carne aí’, mas sim fazer com que nossos alunos olhem de uma 

forma diferente, para que os nossos alunos pensem: o urubu é pra estar ali 

mesmo? Será que a presença dos urubus não pode trazer algumas bactérias que 

vão causar doenças na gente? Então são essas questões que precisamos pensar 

nas aulas ciências. (E3) 

 

A intervenção feita por E3 suscitou uma nova discussão acerca da possibilidade de se 

trabalhar tais aspectos em diversas áreas, tais como matemática, história, geografia e ciências 

isso porque, pois segundo as professoras, aspectos como unidade e medida, localização da 

feira e a questão histórica não poderiam ficar de fora desta construção. Assim, os principais 

problemas apontados pelas professoras foram: descarte inadequado do lixo na feira, esgoto a 

céu aberto, presença de animais na feira, doenças relacionadas à proliferação de bactérias nos 

alimentos, exposição inadequada dos alimentos, doenças transmitidas por animais e, por fim,  

a situação-limite que envolve esses aspectos, a qual seja, a falta de criticidade da comunidade 

com relação aos problemas apontados. 

Após a identificação dos diversos problemas relacionados ao Tema Gerador: 

“Condições da feira nossa de cada dia: bairro de Fátima, Itabuna/BA”, analisou-se as 

implicações que estes problemas podem causar para a saúde e o meio ambiente. Destaca-se 

que a visão de meio ambiente adotada nesse trabalho refere-se à visão de que o espaço 

envolve subjetividade (SANTOS, 1987), isto é, para além da visão ecológica do meio 

ambiente, entende-se que por estarem vinculados na questão ambiental aspectos sociais, 

culturais, políticos e ecológicos, o território em que se passam as relações homens-mundo foi 

levado em consideração no presente estudo. 

Concernente aos problemas vivenciados pela comunidade do bairro de Fátima,  

algumas alternativas foram discutidas com as professoras. Compreende-se que os problemas 

encontrados na feira do bairro de Fátima interferem de maneira direta na saúde dos moradores 

e no meio ambiente, assim, a infraestrutura da feira, a presença dos animais naquele espaço e  

a forma como os alimentos são comercializados são fatores prejudiciais à saúde humana e que 

precisam ser solucionados. Considerando a importância do desenvolvimento de uma educação 

que tenha como princípios a formação crítica do sujeito e o exercício da cidadania, algumas 

unidades foram organizadas tendo como foco processo de conscientização dos educandos 

referente  ao  Tema  Gerador,  sendo  então  selecionadas  quatro  unidades,  as  quais    sejam: 
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Unidade I – Espaço sociocultural da Feira; Unidade II – Qualidade dos alimentos e o lixo 

inadequado na feira; Unidade III – Animais na feira; Unidade IV – Possíveis Alternativas. 

Após esse momento a segunda fase da Redução foi iniciada, conforme destacado no 

item a seguir. 

 

2) Estruturação do programa escolar a partir das unidades e/ou subunidades; 

Com base na análise realizada, a estruturação da programação  escolar  foi 

configurada em quatro unidades. Vale ressaltar que a seleção dessas unidades tiveram como 

foco a programação curricular dos Anos Iniciais, mais especificamente o 4° ano do Ensino 

Fundamental I. 

 

Na Unidade I – Espaço sociocultural da Feira foi acordado com as professoras que 

seriam trabalhados conteúdos referentes à: 

 Origem histórica das feiras no Brasil 

 Origem dos alimentos: de onde vêm e como são transportados até a feira 

 Agricultura familiar 

 Infraestrutura da Feira: localização, esgoto a céu aberto, barracas de madeira 

 Papel socioeconômico da feira: fonte de renda dos feirantes 

 Papel cultural da feira: lazer e socialização 
 

Já na Unidade II – Qualidade dos alimentos e o lixo inadequado na feira, os 

seguintes aspectos foram organizados: 

 Qualidade dos alimentos 

 Decomposição dos alimentos: lixo orgânico e inorgânico 

 Proliferação de microrganismos 

 Temperatura e calor 

 Unidade de medida 

 Higienização dos alimentos 

 Doenças relacionadas ao consumo de alimentos contaminados 

 Produção e descarte de lixo na feira: chorume, produção de resíduos sólidos 

 

 

A Unidade III – Animais na feira compreende os seguintes conceitos: 

 

 Doenças transmitidas por animais (leptospirose, infecções, náuseas, verminose) 

 Cadeia alimentar 

 Classificação dos animais 

 Habitat dos animais 
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 Animais comercializados na feira 

 
Por fim na Unidade IV – Possíveis Alternativas foram selecionadas algumas medidas 

cabíveis diante das condições precárias da feira do bairro de Fátima, envolvendo ações 

individuais e coletivas, as quais sejam: 

 
 Trabalho colaborativo (cooperativas) 

 Compostagem 

 Formas adequadas de armazenamento dos alimentos 

 Higiene 

 Conservação 

 Importância da feira 

 
 

3) Seleção de conhecimentos necessários para compreensão do problema; 

 
Por meio da sistematização das unidades, tendo como referência as falas dos 

moradores, alguns conteúdos e conceitos científicos foram selecionados para melhor 

compreender o tema, os quais perpassam as áreas da Biologia, Química, Física, História e 

Geografia. Mais especificamente na Biologia destacam-se os seguintes conteúdos: 

Proliferação de microrganismos, Doenças relacionadas ao consumo de alimentos 

contaminados, Cadeia alimentar, Classificação dos animais, Habitat dos animais,  

Higienização dos alimentos e Verminoses. Em Química: Soluções (higienização dos 

alimentos), Conservação e decomposição dos alimentos, Lixo orgânico e inorgânico, 

Propriedade organolépticas da matéria organolépticas (cheiro, cor, aspectos dos alimentos).  

Na Geografia: Meio ambiente, Conceito de lugar, interação homem-natureza. Em História: 

Origem das feiras, Herança cultural e Relação social. E na área da Física: Unidades de 

medida, Calorimetria, Temperatura e Densidade. 

Embora tenham sido selecionados os conteúdos por áreas específicas, a maneira em 

que serão trabalhados nos anos iniciais seguirá uma lógica dinâmica e interdisciplinar 

apropriada à faixa etária dos educandos, pois em sua essência algumas áreas como a Física e 

Química não aparecem tão claramente na matriz curricular dos anos iniciais. Entretanto, em 

consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) que tem como um 

dos objetivos para o ensino fundamental mostrar a “Ciência como um conhecimento que 

colabora para a compreensão do mundo e suas transformações” (p. 21), as professoras 

destacaram que ainda assim os conceitos referentes a essas áreas são importantes 

esporadicamente, vêm sendo trabalhados com as turmas do 4° ano. 
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Lorenzetti e Delizoicov (2001) apresentam um conjunto de iniciativas didático- 

pedagógicas que podem ser desenvolvidas nos anos iniciais, os autores destacam que: 

[...] o professor pode, através de escolha apropriada, ir trabalhando os 

significados da conceituação científica veiculada pelos discursos contidos 

nestes meios de comunicação; explorar didaticamente artigos e demais  

seções da revista Ciência hoje das Crianças, articulando-os com aulas 

práticas; visitas a museus; zoológicos, indústrias, estações de tratamento de 

águas e demais órgãos públicos; organização e participação em saídas a 

campo e feiras de Ciências; uso do computador da Internet no ambiente 

escolar (p.9). 

 

Tendo como referência esse entendimento, as atividades foram planejadas com foco 

na promoção de um ensino de Ciências adequado aos anos iniciais. Assim as atividades 

seguiram a dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO; 2009). 

 

4) Planejamento das aulas a partir dos Momentos Pedagógicos 

 
Após serem identificados os conceitos científicos necessários para compreensão do 

tema, foram elaboradas, em parceria com as professoras, as atividades didático-pedagógicas 

relacionadas ao Tema Gerador. Ressalta-se que o planejamento das aulas seguiu a dinâmica 

dos Três Momentos Pedagógicos (3MP) (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 

2009), bem como foi realizada uma adaptação da proposta de Silva (2004), concernente à 

organização dos planos de ensino a partir de falas significativas da comunidade. 

Os planos de aula tiveram como ponto de partida falas dos moradores, que 

representam aspectos de situações-limite do Tema Gerador, e orientaram a Problematização 

inicial, a Organização do conhecimento e a Aplicação do conhecimento. O exemplo de parte 

do planejamento é apresentado no Quadro 9. 

 

 
Unidade Aula Planejamento Contradições 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE I 

 

Espaço 

sociocultural 

da Feira 

 

Aula 

I 

 

 

Fala 

Ter problema a gente sabe que está 

evidente, mas essa feira é assim desde 

quando ela foi feita[...](V1) 

A gente hoje divide a feira com urubus, 

gatos e cachorros. (M5) 

 

 

 

 
 

O morador destaca que a 

feira é assim (com vários 

problemas) desde muito 

tempo, e que por conta 

disso não há o que fazer. 

Esta fala revela a 

acomodação ao problema. 

 

 

PI 

Você conhece alguma feira? Quais 

características dessa feira que você 

conhece? O que é comum se encontrar 

na feira? 

 

OC 
Aspectos históricos da feira; Espaço 

geográfico; 

 

AC 
O que pode ser feito para transformar 

uma feira com condições precárias em 
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   uma feira de qualidade? 
Elaborar um cartaz contendo os aspectos 

necessários para uma feira de qualidade. 

 

UNIDADE I 

 

Espaço 

sociocultural 

da Feira 

 

 

 

 
 

Aula 

II 

 

Fala: 
A feira é tranquila, ta precisando muito 

melhorar ainda né? Como ta vendo aí só 

na misericórdia. ( F3) 

 

 
 

Há uma contradição na fala 

do feirante, que inicia 

dizendo que a feira é 

tranquila, e termina 

apontando que ela está só 

na “misericórdia”. 

Expressando assim que a 

melhora da feira não é de 

sua responsabilidade. 

 

PI 
Qual importância da feira para a sua 

família? De onde vêm os alimentos 

vendidos na feira? 

OC Agricultura familiar; Papel cultural da 
feira; Origem dos alimentos. 

 

 

AC 

Retornar as perguntas iniciais; 

Elaboração de um cartaz com a colagem 

de figuras do que pode ser encontrado 

nas feiras.  Discutir sobre plantio, 

origem dos alimentos e construir uma 

horta com os educandos. 

Quadro 9: Plano de ensino desenvolvido com as professoras 
 

As aulas desenvolvidas com as professoras foram referentes à Unidade I, em que as 

mesmas decidiram começar pela história da feira, isto é, trabalhar com os educandos aspectos 

referentes à cultura e origem das feiras, sendo possível, trabalhar conceitos de História e 

Geografia. 

A proposta final do curso é a produção de um material didático-pedagógico contendo 

dez aulas, contudo, durante o curso foram desenvolvidos com as professoras somente dois 

planejamentos da Unidade I (quadro 9), que ainda necessitam ser melhor discutidos e 

revisados. Chama-se a atenção ao fato de que as atividades não foram encerradas porque 

concomitante ao desenvolvimento da proposta, a escola enfrentava alguns problemas 

referentes ao atraso de salários dos professores que acabou ocasionando uma greve de 

professores na rede municipal de ensino. Embora a greve tenha sido um desafio no 

desenvolvimento do curso, esse obstáculo foi superado, pois o curso foi finalizado com êxito, 

assim como as entrevistas foram realizadas. 

O capítulo a seguir tem como objetivo analisar como as relações entre Freire e Milton 

Santos foram contribuem na análise das compreensões das professoras durante o processo 

formativo, bem como, investigar a concepção das professoras a luz de alguns pressuposto 

freireanos. 
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CAPÍTULO 4 – ALGUMAS RELAÇÕES ENTRE FREIRE E MILTON SANTOS: UM 

OLHAR SOBRE O PROCESSO FORMATIVO 

 

Nesta etapa da pesquisa, buscou-se identificar a manifestação de alguns aspectos 

provenientes da relação entre Freire e Milton Santos, na compreensão das professoras 

participantes do processo formativo. Participaram do curso quatro professoras, no entanto, 

realizou-se entrevistas semiestruturadas com apenas três professoras, pois uma  das 

professoras participantes não se encontra mais na Escola Betel. Para identificação das 

professoras foi utilizado o sistema alfanumérico: Ce1; Pe1; Pe2, em que o “e” refere-se às 

falas obtidas por meio da entrevista, no intuito de diferenciar das falas obtidas durante o 

processo de Investigação Temática. 

As informações obtidas foram analisadas por meio da Análise Textual Discursiva 

(ATD) (MORAES e GALIAZZI, 2007), entendida como uma ferramenta de análise de dados 

qualitativa, a qual vem sendo utilizada por pesquisadores da área de Educação em Ciências e, 

de forma significativa, em estudos que têm como foco a Investigação Temática (FREIRE, 

1987), a exemplo de Torres et al. (2008), Novais (2015), Centa e Muenchen (2016), e 

Magalhães e Gehlen (2016). 

Moraes e Galiazzi (2006) destacam que a ATD possui semelhanças com duas formas 

de análise na pesquisa qualitativa, que são a análise de conteúdo e a análise de discurso, 

entretanto, a ATD não pode ser confundida com essas abordagens, pois possui características 

diferenciadas assumindo um sentido específico que a define. A ATD transita entre essas duas 

abordagens de análise, no entanto, não polariza a interpretação do significado trazida pelo 

autor em detrimento das condições de produção dos textos, a ATD une essas duas 

características formando uma abordagem de análise que cria espaços de reconstrução num 

movimento intenso de interpretação e produção de argumentos (MORAES e GALIAZZI, 

2006).Nesse sentido, a ATD pode ser compreendida como um processo de construção auto- 

organizado em que há a compreensão de que novos entendimentos surgem de uma sequência 

recursiva de três componentes: unitarização; categorização; comunicação. 

A unitarização consiste num processo de separação dos textos em unidades de 

significado. Segundo Moraes e Galiazzi (2006) estas unidades de significado podem gerar 

outros conjuntos de unidades provenientes da interlocução empírica, da interlocução teórica e 

das interpretações feitas pelo pesquisador. Neste processo de interpretação dos significados o 

pesquisador tem a oportunidade de se apropriar das palavras dos sujeitos da pesquisa para 

melhor compreender o texto. 
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Os autores explicam que Corpus é o conjunto de informações sistematizadas na 

forma de textos, imagens ou outras formas de representações gráficas, ou seja, o material 

obtido para análise. A delimitação desse elemento é de responsabilidade do pesquisador. No 

presente estudo os materiais que constituem o corpus da pesquisa foram as transcrições das 

entrevistas semiestruturadas. 

A fase de Unitarização é resultado da desconstrução, em que ocorre a derivação do 

Corpus em textos significativos, no intuito de buscar uma compreensão ampla das 

possibilidades dos sentidos. Nesta etapa as transcrições das entrevistas, que constituem o 

corpus, foram fragmentadas no intuito de buscar a compreensão das professoras acerca da 

proposta trabalhada durante o curso. As unidades de significado surgiram após esse processo  

e foram agrupadas de acordo a semelhança semântica existente entre elas, tendo como base as 

categorias adequadas a cada unidade de sentido. 

Segundo Moraes e Galiazzi (2006), a categorização se constitui no processo de 

entropia textual, visando estabelecer articulações entre as unidades de análise para a 

construção de uma nova ordenação, é nesse momento que ocorre a separação de unidades de 

significado, agrupando-as em categorias que se assemelham. 

As categorias a priori utilizadas nesta pesquisa têm como base algumas relações  

entre Freire e Milton Santos, que foram estabelecidas no capítulo 2, bem como limites e 

possibilidades do desenvolvimento do curso, as quais sejam: Visão focalista das professoras; 

Construção de um Sistema intelectual e consciência máxima possível; Forma-Conteúdo e 

Unidade Epocal; e Limites e avanços identificados no curso de formação. 

Durante o processo de análise das entrevistas, uma categoria posteriori fez-se 

necessária, denominada “Medo da Liberdade”, esta categoria já vem sendo discutida em 

outras pesquisas sobre formação de professores (ALVES e SILVA, 2014; MAGALHÃES et  

al., 2016). O “Medo da Liberdade” foi sistematizado por Alves e Silva (2014), tendo como 

base articulações entre as ideias de Freire e Erich Fromm, em que os autores identificam 

alguns obstáculos que dificultam a renovação das práticas educativas de professores de 

Ciências. Além das categorias supracitadas uma subcategoria foi delineada, denominada 

Compreensão de “realidade”, em que discute-se acerca dos diferentes sentidos atribuídos a 

essa palavra, buscando compreender qual significado as professoras atribuem a realidade dos 

educandos em sala de aula. O detalhamento das questões discutidas nas entrevistas encontra- 

se no quadro (10): 
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ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM AS PROFESSORAS 

1. Você se lembra do processo que foi realizado durante o curso para chegar ao Tema: “As 

condições da feira nossa de cada dia: bairro de Fátima, Itabuna/BA”? Como o tema 

discutido no curso foi selecionado? 

2.   Você acha importante trabalhar com a realidade dos educandos? Por quê? 

3. Quais alterações são necessárias, na escola e na sua prática de professor, para desenvolver 

essa proposta? (para romper com “rígido e engessado”fala de uma professora durante o 

curso) 

4. Quais são as principais diferenças entre esse tema “As condições da feira nossa de cada dia: 

bairro de Fátima, Itabuna/BA” e os temas que comumente vocês abordam em sala de aula? 

5. Em sua opinião o que poderia ser feito para solucionar os problemas (esgoto a céu aberto, 

descarte inadequado de lixo, animais na feira, carnes expostas de maneira inadequada) da 

feira livre do bairro de Fátima? Quem poderia “dá um jeito” nos problemas? (Situação- 

problema) 

6. Qual é a sua visão hoje sobre os problemas da feira? Pra você é importante trabalhar com 

problemas da comunidade em sala de aula? (Sistema intelectual) 

7. A visão da comunidade sobre a dimensão dos problemas existentes na feira possui alguns 

limites, no sentido em que apenas os aspectos locais que envolvem o problema são 

percebidos nas falas dos moradores. De que forma a escola, poderia contribuir na superação 

destes limites, isto é, na construção de uma visão crítico/reflexiva? (Visão da Comunidade) 

8. É possível identificar na forma em que a feira está organizada, alguma informação sobre 

aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos daquele lugar? Quando você olha o 

espaço da feira qual a leitura você faz dele? (Forma-conteúdo) 

Quadro (10): Roteiro da entrevista semiestruturada 

 

 

4.1 Visão focalista das professoras 

As relações estabelecidas entre as ideias de Freire e Milton Santos possibilitaram 

algumas compreensões acerca da visão destes autores sobre o papel da educação enquanto 

elemento fundamental da transformação social. Desse modo, verifica-se que embora o 

conceito de visão focalista seja um aspecto discutido especificamente por Freire (1987), foi 

possível constatar que alguns aspectos referente a essência desse conceito, também são 

discutidos por Milton Santos ainda que de forma diferente. 

A visão focalista refere-se a uma compreensão equivocada da realidade, em que as 

parcialidades de uma totalidade são vistas de forma desintegradas entre si. Segundo Freire 

(1987), essa visão alienada é reforçada pelos opressores, no intuito de manter os oprimidos 

sobre seu domínio, pulverizando a totalidade de uma área em comunidades locais aquém da 

estrutura dialética em que esta se encontra. 

Os alicerces da educação libertadora têm como um de seus principais focos tornar o 

processo educativo numa ação humanizadora. Esse processo é defendido por Freire (1983) 

como  fundamental  na  transformação  social  que  se  torna  possível  no  instante  em  que os 
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sujeitos compreendem o poder criativo existente na relação homens-mundo. 

Este aprofundamento da tomada de consciência, que precisa 

desdobrar-se na ação transformadora da realidade, provoca, com esta 

ação, a superação do conhecimento preponderantemente sensível 

daquela com que se alcança a razão da mesma. É uma apropriação que 

faz o homem da posição que ocupa no seu aqui e no seu agora, do que 

resulta (e ao mesmo tempo produz) o descobrir-se em uma totalidade, 

em uma estrutura, e não “preso”, ou “aderido” a ela ou às partes que a 

constituem (FREIRE, 1983, p.22). 

 

Para Freire (1983), a ação transformadora da realidade envolve a consciência crítica 

dos sujeitos acerca da posição que ocupam dentro de uma totalidade, no entanto, a visão 

fragmentada da realidade reforçada pelo sistema opressor utiliza-se de diversos mecanismos 

para manter os indivíduos aquém desta compreensão. É nesse cenário que a visão focalista se 

encontra. 

Em termos de significado, esta categoria evidencia a visão focalista (FREIRE, 1987) 

que as professoras possuem acerca de alguns aspectos da proposta freireana e dos problemas 

vivenciados pela comunidade. 

Durante a entrevista, foi solicitado que as professoras falassem sobre os problemas  

do bairro, mais especificamente sobre os aspectos apresentados na codificação viva que 

evidenciou as condições precárias da feira livre do bairro de Fátima, C1 destacou que: 

Na verdade houve uma indignação, porque a feira está muito próxima no 

nosso entorno, no entorno dos alunos, os pais trabalham, as crianças 

frequentam que ajudam os pais lá aos domingos, a gente passa por elas e 

parece que a gente não consegue perceber, refletir no dia-a-dia a situação 

da feira. (C1) 

C1 expressa que em seu dia-a-dia não consegue perceber os problemas da feira, e 

salienta que mesmo sendo algo tão próximo da sua vivência, só conseguiu identificar o 

problema após a exibição da videogravação da feira, que foi apresentada durante o processo 

de codificação do curso de formação. Para Freire (1987), a superação da visão focalista é 

imprescindível, pois trata-se de uma visão parcial da realidade em que o sujeito não consegue 

perceber a interpenetração dos problemas, ou seja, a relação que este possui com outras 

situações, resultando assim numa visão limitada acerca da realidade. Freire (1983) destaca 

ainda que: 

Ao não perceber a realidade como totalidade, na qual se encontram as partes 

em processo de interação, se perde o homem na visão “focalista” da mesma. 

A percepção parcializada da realidade rouba ao homem a possibilidade de 

uma ação autêntica sôbre ela. (FREIRE, 1983, p. 21) 

Como visto, Freire (1983) ressalta que a visão focalista impossibilita o homem de  

agir sobre sua realidade no sentido de transformá-la, e isto se deve ao fato do sujeito não 
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perceber o processo de interação existente entre as partes das situações por ele vivenciadas, 

agindo sobre esta de maneira limitada. 

Com relação à importância de se compreender a realidade de maneira autêntica, 

Santos (2006) corrobora com o pensamento freireano ao afirmar que cada lugar contém partes 

que formam o mundo, ou seja, a interação entre as partes é que forma a totalidade da 

realidade. Nesse processo de entendimento das relações local-global, Santos (2006) salienta 

que compreender a realidade de maneira articulada isto é, entender a relação entre os objetos, 

as ações, a técnica e o tempo, torna-se fator fundamental na construção do pensamento crítico 

sobre o mundo. 

Vale destacar que, embora Ce1 sinalize a existência de uma "indignação" ao se referir 

aos problemas da feira, a sua compreensão sobre a situação se limita a fatores externos, tais 

como a falta de higiene e condições inadequadas das barracas da feira, em nenhum momento  

a professora relaciona a influência de outros fatores nas condições precárias da feira. 

Outro aspecto relevante na compreensão das professoras, refere-se a visão que 

possuem sobre as possíveis causas dos problemas da feira: 

Os moradores já se acostumaram, eles já estão conformados em ver aquilo 

ali todo dia (falta de higiene na feira), entra dia sai dia e aquilo ali tornou- 

se uma coisa normal, porque é a feira e a feira é assim mesmo e acabou, tá 

tudo bem.(Pe2) 

Mas ela (feirante) não percebe (os problemas presentes na feira) porque lá 

não tem conhecimento, porque o currículo dela, ela não estudou bactéria, 

fungos, vírus, erupção, solo térmico ela não estudou isso. (Ce1) 

As falas acima apresentadas explicitam que as professoras atribuem aos moradores e 

feirantes a culpa por grande parte dos pelos problemas encontrados na feira. Para Ce1, a falta 

de higiene na comercialização dos alimentos na feira, possui ligação com a falta de instrução 

educacional dos feirantes, em sua concepção o conhecimento escolar sobre alguns aspectos 

envolvendo o estudo de microorganismos seria suficiente para mudar as práticas 

desenvolvidas na feira. Já para Pe2, o fato de que os moradores já se conformaram com a 

situação da feira é o que causa a permanência dos problemas naquele lugar. 

No entanto, os problemas da feira, não se limitam a falta de conhecimento por parte 

dos feirantes, outros aspectos que envolvem o poder público, a falta de políticas públicas, bem 

como ações individuais e coletivas, estão intrinsecamente ligados ao estado da feira. 

Responsabilizar os moradores pela causa dos problemas evidencia como a compreensão das 

professoras encontra-se fragmentada pela falta de percepção das variáveis históricas,  

culturais, políticas e sociais que influenciam na manifestação dos problemas encontrados na 

feira.  Para  Freire  (1992),  outro  aspecto  da  visão  focalista  consiste  num  posicionamento 
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equivocado que “perdendo-se a inteligência dialética da realidade, não é capaz de perceber as 

relações contraditórias entre as parcialidades e a totalidade” (FREIRE, 1992, p.44). É nesse 

sentido que a falta de percepção das professoras acerca das relações contraditórias que 

incidem sobre a feira configura-se focalista. 

Vale ressaltar que o conceito de visão focalista neste trabalho possibilitou a 

compreensão da manifestação desse aspecto em distintas compreensões sinalizadas pelas 

professoras. Por exemplo, ao sinalizar que somente no espaço escolar há conhecimento, Ce1 

apresenta uma limitação em sua compreensão sobre o que vem a ser conhecimento. 

Entende-se que para Ce1 a construção do conhecimento é uma ação restrita ao  

espaço escolar, esse pensamento pode ser uma herança do ensino tradicional, o qual centraliza 

a construção do conhecimento ao espaço escolar e ao campo científico, validando somente o 

conhecimento construído nesses espaços. 

Freire (2001) adverte sobre o perigo da supervalorização do conhecimento científico 

em detrimento do conhecimento de senso comum e destaca que o cientificismo  “ao 

absolutizar de tal maneira a força e o papel da ciência, terminou por quase magicizá-la” 

(FREIRE, 2001, p. 9). No entanto, vale ressaltar que Freire não desconsidera a importância da 

ciência, ele apenas buscou desmitificar a compreensão que os sujeitos possuem, colocando-a 

em um lugar de respeito, mas não inquestionável e superior às demais formas de 

conhecimento. 

Para Freire (2001), “o conhecimento é uma produção social, que resulta da ação e 

reflexão, da curiosidade em constante movimento de procura” (FREIRE, 2001, p.8), isto é, o 

conhecimento é a fonte primária para a tomada de decisões necessárias a vida em sociedade e 

não se limita a sala de aula, embora aconteça também nesse espaço. Segundo Santos (2006), 

na busca pelo conhecimento é preciso entender a coerência interna e externa que perpassa  

esse campo, ou seja, torna-se necessário a construção metódica de um campo coerente de 

conhecimento que não desconsidere os vários saberes. 

Nesse contexto de entendimento de que a visão focalista é influenciada por diversos 

fatores, é possível perceber a manifestação deste conceito em cenários diferentes, por isso 

torna-se necessário discutir sobre a função da educação no processo de superação dessa visão. 

Centa e Muenchen (2016) destacam que: 

Refletir sobre a função da educação na sociedade opressora rumo à 

transformação social não é um trabalho simples, como os rumos que vêm 

assumindo o modo de produção capitalista/consumista. Esse sistema torna 

mais intensas e aumenta a cada dia as desigualdades sociais (p.277). 

Conforme as autoras destacam, compreender o papel da educação no processo de 
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desalienação, não é uma tarefa simples, no entanto é preciso investir nesse aspecto, a fim de 

promover por meio do conhecimento a libertação dos oprimidos. Para Freire (1987), somente 

a ação verdadeira pode gerar transformações na sociedade e a execução destas ações é 

precedida por uma visão crítica que possibilita o indivíduo a superação de uma visão 

fragmentada. 

As falas de Ce1 e Pe2 indicam que suas compreensões acerca dos problemas 

presentes na feira são limitadas e desarticuladas da totalidade que envolve a situação, sendo 

caracterizada dentro desse contexto de visão focalista. Sendo assim, considera-se a 

necessidade de superação da visão focalista referente não só aos problemas da feira, mas ao 

significado de conhecimento atribuído pelas professoras. 

Na categoria a seguir, alguns aspectos relacionados aos níveis de consciência são 

discutidos, vale ressaltar que, embora estejam organizadas de maneira separadas as categorias 

apresentadas dialogam entre si. 

4.2 Construção de um Sistema intelectual e a Consciência máxima possível 

 

Essa categoria evidencia avanços relacionados à compreensão das professoras sobre 

alguns aspectos destacados durante o curso de formação, a exemplo da relevância de se 

trabalhar com a realidade dos educandos por meio de Tema Geradores. 

Para Santos (1996), o sistema intelectual possui relação com a formação do 

pensamento crítico e sistematizado do sujeito referente às situações por ele vivenciadas, ou 

seja, remete-se a uma evolução na organização do pensamento, isto é, um avanço relacionado 

à maneira que o sujeito compreende a realidade a sua volta. 

Com relação aos avanços apresentados pelas professoras, há indicativos da superação 

da consciência real efetiva referente a alguns aspectos de suas práticas pedagógicas. Por 

exemplo, Ce1 e Pe1 destacam a concepção que possuem acerca da importância de se trabalhar 

em sala de aula a partir de aspectos da realidade dos educandos: 

Ah eu acho, eu acho que quando a gente trabalha com coisas próximas a 

nossa realidade, eu acho que fixa mais, eu acho que desenvolve mais o 

senso crítico, o senso de responsabilidade, porque está ali no seu convívio, 

você pode tocar naquilo, você vivencia aquilo, você passa por aquilo. Eu 

acho que esse conteúdo ele gera mais aprendizado, embora dê muito 

trabalho. (Ce1 – grifo nosso) 

Eu acredito que trabalhando com a realidade deles eles vão se sentir mais 

entusiasmados, eles vão até ficar surpresos com coisas que eles não estão 

vendo e que de repente eles vão perceber que tem assim um agravante para 

saúde e assim trabalhar com a realidade deles é bom porque é uma forma 

deles irem crescendo e vendo o que é que se precisa. (Pe1 – grifo nosso) 

As  falas  destacadas  apresentam  uma  visão  crítica  das  professoras   acerca       da 
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importância de se trabalhar com a realidade dos educandos em sala de aula. Ce1 e Pe1 

evidenciam que, ao trabalhar a partir de aspectos vivenciados pelos educandos é possível 

fomentar um novo olhar desses sujeitos sobre algumas situações que, de alguma forma, 

estavam encobertas. 

Segundo Freire (1987), partir da realidade do sujeito no processo de construção do 

conhecimento, possibilita a transformação do pensamento que este possui acerca dos 

problemas e/ou situações que vivencia. Para Freire (1983, p.7), a função da educação “não é 

outra senão a de humanizar o homem na ação consciente que este deve fazer para transformar 

o mundo”. Isto significa que compreender a realidade de maneira crítica é de fundamental 

importância no processo de formação dos sujeitos e transformação da sociedade. 

A professora Ce1, evidencia que trabalhar com a realidade dos educandos é algo 

importante, porém trabalhoso, a professora avança em sua concepção trazendo argumentos 

que confirmam a complexidade de se trabalhar com a realidade da comunidade em sala de 

aula. 

Isso, porque assim, é um conhecimento que não está construído 

teoricamente, não tá no livro. E assim não é só você ir lá filmar ou 

fotografar aquele ambiente você tem que depois, você com os alunos ou você 

só procurar dados e informações sobre aquele ambiente, por que aquilo ta 

ali, o que foi que aconteceu? Quais foram as alterações? Quando que houve 

uma alteração positiva, quando não houve? O quê que pode ser feito? Como 

isso serve a comunidade? Quer dizer, várias situações neah? Então todas as 

repostas têm que ser buscadas, pesquisadas porque não existe registro 

daquilo ali, entendeu? (Ce1) 

Ce1 esclarece a complexidade do processo de investigação da realidade dos 

educandos expondo argumentos que sinalizam a formação de um sistema intelectual. Isto se 

deve ao fato da professora compreender que o conhecimento construído por meio de situações 

da vivência dos educandos não é encontrado num livro didático, mas sim na investigação do 

próprio contexto em que as situações se manifestam. Segundo Santos (2006), o sistema 

intelectual pressupõe a possibilidade de abordar uma realidade, a partir de um ponto de vista 

analítico. É nesse sentido que a fala da professora Ce1 acerca dos aspectos que permeiam o 

desenvolvimento da Investigação Temática indica que além da construção de um sistema 

intelectual ela possui uma consciência máxima possível relacionada à importância de 

problematizar a realidade do educando. 

Acerca da consciência máxima possível, Freire (1987) esclarece que esta “passa a 

escutar os apelos que a convocam sempre mais além de seus limites: faz-se crítica” (p. 6). É 

neste contexto de ultrapassar os seus limites que Ce1 e Pe1 se encontram, pois embora 

sinalizem a potencialidade de se trabalhar com a realidade da comunidade em sala de aula, 
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esta ação não fazia parte da prática pedagógica das professoras, no entanto, após vivenciarem 

a alguns aspectos da proposta freireana durante o curso, elas sinalizaram a necessidade de 

transformação de suas práticas em sala de aula. As professoras esclarecem que: 

A gente precisaria estar indo em busca, a gente precisaria sair daqui da 
escola e estar indo com esses alunos a esses locais (locais da vivência dos 
alunos). Seria assim uma aula bem dinâmica, com certeza eles iriam estar 
aprendendo muito. (Pe1 – grifo nosso) 

A gente pode até começar um trabalho de formiguinha, mas tem muita 

coisa na rede pra a gente tá fazendo em sala de aula, é formação disso, o 

pacto mesmo você tem que tá aplicando e toma muito tempo. Então é uma 

coisa assim pra a gente tá elaborando de uma forma bem consistente, de 

um trabalho de formiguinha. (Ce1- grifo nosso) 

Pra mudar a forma de trabalhar na escola eu acho que sozinha a gente  

não consegue, eu acho que pra fazer um tipo de trabalho desses quando 

fosse mudar eu tinha que ter ajuda né? Ter outras pessoas pra me ajudar a 

desenvolver um trabalho extraclasse. É um pouco complicado trabalhar com 

a realidade, e sozinha não dá. (Pe2 – grifo nosso) 

 

As falas acima explicitam a necessidade de mudanças na forma em que as  

professoras trabalham em sala de aula e sinalizam que tais mudanças envolvem outros fatores, 

tais como, o trabalho colaborativo, mudanças de hábitos e coragem pra sair do espaço escolar 

em busca de conhecer a realidade dos educandos. 

De acordo com Freire (1997), “ao pôr em prática um tipo de educação que provoca 

criticamente a consciência do educando necessariamente trabalhamos contra alguns mitos que 

nos deformam” (p.39). Entende-se que um desses mitos superados pelas professoras seria com 

relação ao conhecimento do livro didático ser a única fonte aceitável no processo de ensino- 

aprendizagem, pois ao conceber a possibilidade de buscar conhecimento em outros espaços,  

as professoras evidenciam a relevância da realidade dos educandos no processo de formação 

do pensamento crítico. 

Outro aspecto evidenciado nas falas das professoras se refere à forma com que 

costumam trabalhar com temas na escola. Quando questionadas acerca da natureza do Tema 

Gerador trabalhado durante o curso Ce1 e Pe1 destacaram que: 

A gente percebe muito claro a diferença entre você ver uma fotografia, 

digamos de uma feira nessa mesma situação em um livro e você assistir a 

um vídeo dessa feira da sua comunidade, que você frequenta que você usa, 

consome os alimentos, as coisas que são vendidas nela, então isso pra mim 

foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu acho algo muito pertinente, 

algo muito dentro da realidade, pra mim foi o máximo (Ce1 – grifo nosso). 

A diferença... assim, como a gente trabalha nessa questão, a gente  

trabalha pelo livro, e as leituras que o livro vem apresentando, mas não é 

aquela coisa de você estar ali vendo o real, a diferença é essa, no livro fica 

tudo bonitinho, mas no real a gente percebe que a coisa não é assim 

daquele jeito que a gente pensa que é um problema pequeno. (Pe1 – grifo 
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nosso) 

As professoras apresentam uma concepção de que o tema encontrado no contexto da 

comunidade, isto é, o Tema Gerador, é relevante por se tratar de algo real e que possui 

significado para os educandos, elas esclarecem que esse tipo de tema possui uma relativa 

diferença daqueles escolhidos de forma descontextualizada da realidade dos educandos. Pe1 

sinaliza que o Tema Gerador, por se tratar de algo real, revela a dimensão dos problemas 

vivenciados pela comunidade, possibilitando os educandos um desvelar da sua realidade. 

Para Freire (2000), trabalhar por meio de uma pedagogia crítica e libertadora, 

envolve possibilitar que o sujeito leia criticamente o mundo que o cerca. O Tema Gerador é o 

objeto cognoscível no contexto da educação problematizadora, pois por meio deste é possível 

fomentar ações libertadoras por meio da compreensão de que os problemas são passíveis de 

superação e devem ser enfrentados. Segundo Freire: 

Estes temas se chamam geradores porque, qualquer que seja a natureza de  

sua compreensão como a ação por eles provocada, contêm em si a 

possibilidade de desdobrar-se em outros tantos temas que, por sua vez, 

provocam novas tarefas que devem ser cumpridas (FREIRE, 1987, p.53). 
 

Tomando como base a explicação acima sobre a natureza do Tema Gerador, entende- 

se que de certa forma, a compreensão das professoras acerca desse aspecto é coerente com a 

perspectiva freireana, pois a mesmas conseguiram sinalizar que por ser um tema da realidade 

dos educandos, os benefícios a formação do pensamento crítico superam as possibilidades que 

o tema encontrado no livro didático poderia trazer. 

Outro aspecto que revela a construção de um sistema intelectual por parte das 

professoras, encontra-se na argumentação de Ce1 referente a questão sobre quem poderia 

solucionar os problemas da feira: 

Eu não acho que seria “quem poderia”, mas quais, eu acho que tem muita 

gente envolvida pra dá jeito. Eu acho que primeiro é uma questão de 

conscientização com as pessoas, primeira coisa, porque assim, se eu não 

tiver uma concepção da importância de higiene pode vim à prefeitura e  

dizer assim “olha você vai usar essa mesa aqui porque ela é mais higiênica, 

esse lixo aqui você vai ter que jogar fora todos os dias”, mas se eu não vejo 

importância nisso a minha mesa que é adequada para limpeza eu vou 

deixar acumular sujeira, eu vou pegar o lixo e deixar até fora do vaso. 

(Ce1 – grifo nosso) 
 

Para Ce1, a causa do problema encontra-se na forma como os sujeitos compreendem 

o mundo a sua volta, referente a consciência que estes possuem sobre as situações e sua 

relação com mundo. Ce1 explica que se o sujeito não compreende a importância da higiene 

em sua vida, fatores externos de promoção da higiene na feira, não surtiram efeitos na prática. 
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Freire (1987), explica que somente haverá um engajamento de transformação por 

parte do sujeito, quando este acreditar na necessidade desta ação. O autor ressalta que: 

Se não estou convencido da necessidade de mudar o racismo, não serei um 

educador que convença alguém. Independentemente da política do professor, 

cada curso aponta para uma direção determinada, no sentido de certas 

convicções sobre a sociedade e sobre o conhecimento (FREIRE, 1986, p.  

27). 

Em consonância com o pensamento freireano, Ce1 destaca que a forma como o 

sujeito compreende as coisas é primordial na promoção de uma transformação da realidade, 

além disso, a professora sugere que a solução dos problemas da feira envolve diversos fatores 

e atores, ou seja, é uma ação que precisa ser vivenciada de maneira coletiva. 

Nesse sentido, as professoras apresentaram, ainda que de forma pontual, indícios de 

superação em alguns aspectos da concepção educacional que possuíam. Possibilitando a 

construção de um sistema intelectual acerca da importância de se trabalhar com a realidade 

dos educandos, bem como, com relação à mudança da prática pedagógica quem vêm 

desenvolvendo. 

 

4.3 Forma-Conteúdo e Unidade Epocal 

A forma-conteúdo é um conceito discutido por Milton Santos na busca pela 

explicação do espaço, no entanto, esse conceito possui um significado específico, pois ao se 

referir a “forma” das coisas, Santos (2006) explica que esta não pode ser entendida de  

maneira separada do “conteúdo”, assim como o “conteúdo” não possui significado sem a sua 

“forma”. Assim, no entender do autor, é preciso partir da forma-conteúdo para compreender a 

totalidade envolvida no espaço. 

Partindo desse pressuposto, Ce1 e Pe2 sinalizaram em suas falas a existência de uma 

relação antológica ao se referirem ao espaço da feira: 

Tem fatores históricos, porque já é coisa antiga essa feira. Outro fator 

também é que ninguém liga para os problemas da feira, eu acho que esse 

problema já vem de muitos anos. (Pe2 – grifo nosso) 

Então com o vídeo nós ficamos chocados entendeu? Eu mesma fique “hã?” 

E assim a gente percebe muito claro a diferença entre você ver uma 

fotografia, digamos de uma feira nessa mesma situação em um livro e você 

assistir a um vídeo dessa feira da sua comunidade, que você frequenta que 

você usa, consome os alimentos, as coisas que são vendidas nela, então isso 

pra mim foi uma coisa que me chamou muita atenção. (Ce1 – grifo nosso) 

A professora Ce1, evidencia a relevância da forma-conteúdo no processo de 

descodificação e explica que ao “olhar” a realidade em que está inserida por meio da 

codificação viva (videogravação) foi possível perceber problemas que passavam 

despercebidos  em  função  da  correria  do  dia-a-dia.  Compreende-se  que  o  olhar  que    as 



117 
 

 

 
 

professoras tinham acerca dos problemas da feira, passou a ter um novo conteúdo, isto é, a 

forma da feira passou a ter um significado diferente para as professoras após o processo de 

codificação vivenciado durante o curso. Acerca da importância do processo de descodificação, 

Freire (1987) destaca que: 

A descodificação é análise e conseqüente reconstituição da situação vivida: 

reflexo, reflexão e abertura de possibilidades concretas de ultrapassagem. 

[...] O que antes era fechamento, pouco a pouco se vai abrindo; a consciência 

passa a escutar os apelos que a convocam sempre mais além de seus limites: 

faz-se crítica (FREIRE, 1987, p. 6). 

Foi nesse sentido que a descodificação possibilitou que Ce1 percebesse uma forma- 

conteúdo diferente para os problemas encontrados na feira. Ou seja, ao admirar sua realidade 

de uma maneira diferente, aquilo que Ce1 não compreendia, passou a ser encarado de uma 

forma mais crítica. Nesse olhar mais profundo, Ce1 compreende que a realidade da feira 

possui outros fatores além dos que ela tem conhecimento, fatores estes de caráter histórico, 

cultural, temporal e políticos. 

É possível constatar que as professoras Ce1 e Pe2 conseguem apontar aspectos do 

todo que se encontram de forma particular no local da feira. Há indícios de uma compreensão 

da dinâmica que se diferencia em cada tipo de feira, pois Ce1 destaca que a feira presente nos 

livros didáticos, embora tenham uma mesma forma, possui um conteúdo distinto que se 

manifesta de maneira diferente para cada lugar. Essa relação global-local é descrita por Santos 

(2014) como uma “ordem unitária que cria a diversidade, pois as determinações do todo se 

dão de forma diferente, quantitativa e qualitativamente, para cada lugar” (p.81). Trata-se de 

uma evolução diacrônica, ou seja, uma mudança que ocorre através do tempo, mas que 

influencia diretamente no estado atual do espaço analisado. Sobre isso, Santos (2006) destaca 

que: 

O fato de que a rede é global e local, una e múltipla, estável e dinâmica, faz 

com que a sua realidade, vista num movimento de conjunto, revele a 

superposição de vários sistemas lógicos, a mistura de várias racionalidades 

cujo ajustamento, aliás, é presidido pelo mercado e pelo poder público, mas 

sobretudo pela própria estrutura socioespacial. A noção e a realidade da rede 

provocam um sentimento de ambiguidade, cada vez que não consideramos o 

seu caráter definitivo, que é ser um híbrido, um misto. (SANTOS, 2006, p. 

189) 

Nesse sentido, a manifestação de um olhar a partir da forma-conteúdo se refere a 

compreender as relações sociais como sendo híbridas e dialéticas com o contexto histórico em 

que ela acontece. É possível, ainda, estabelecer uma relação entre a forma-conteúdo e as 

unidades epocais (FREIRE, 1987), no sentido em que ambos os conceitos tratam da 

manifestação temporal das situações. Ao expressar a ideia de unidade epocal Freire (1987) 
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entende que é “através de sua permanente ação transformadora da realidade objetiva, os 

homens, simultaneamente, criam a história e se fazem seres histórico-sociais” (p.52). Em 

outras palavras, no processo de formação do espaço e construção social, o homem cria formas 

e insere nelas um conteúdo que carrega em si influências históricas temporais, ao mesmo 

passo que a herança construída em outra época intervém no presente. 

Acerca disso, entende-se que Pe2 possui a compreensão de que o tempo armazena  

em si manifestações culturais que se reproduzem na feira do bairro de Fátima, no instante em 

que ela sinaliza que as condições da feira existem a muito tempo, se referindo a influência 

histórica que tem operado naquele espaço. 

Tem fatores históricos, porque já é coisa antiga essa feira, outro fator 

também é que ninguém liga para os problemas da feira, eu acho que esse 

problema já vem de muitos anos, vem, vem e vai ficando e todo mundo se 

acostuma ali e permanecem os mesmos problemas até hoje, e sempre foi 

assim, nunca mudou, tentam mudar, tiram de um lugar e vai pra outro, 

mas continua a mesma coisa. (Pe2 – grifo nosso) 

Vale ressaltar que Pe2 compreende que as condições precárias da feira acontecem 

independentes do lugar físico em que ela está estabelecida, pois a mesma sinaliza que ao 

mudar a feira de lugar a cultura que ali impera se repetiria, pois a construção do espaço é 

social, ou seja, é resultante da interação entre um coletivo de pessoas. O pensamento de Pe2 

está em consonância com a ideia de forma-conteúdo apresentada por Santos (2014), sendo 

para este um conteúdo social, econômico e político que se manifesta com heranças de outras 

épocas. 

Segundo Santos (2014), “tempo e espaço conhecem um movimento que é, ao mesmo 

tempo, contínuo, descontínuo e irreversível” (p. 63), ou seja, o tempo quando pensando por 

meio de uma lógica isolada, expressa sucessão, e o espaço é acumulação, mas quando esses 

dois sistemas são compreendidos de maneira articulada, é possível entender a acumulação de 

tempos no espaço. No mesmo sentido, Freire (1987) esclarece que as unidades epocais estão 

sempre em relação umas com as outras e isso produz a dinâmica de continuidade histórica. 

É nesse sentido que as falas das professoras apontam para relação entre a unidade 

epocal e a forma-conteúdo, pois para elas existe uma herança temporal e histórica que age na 

forma em que a feira está organizada, ou seja, o conteúdo das formas encontradas naquele 

espaço possui relação temporal com a sua organização social. 

 

4.4. Medo da Liberdade 

 

O medo da liberdade refere-se à insegurança apresentada por alguns professores em 

desenvolver práticas educativas diferenciadas no contexto do sistema tradicional de educação. 
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Segundo Freire (1987), esse medo “os leva a assumir mecanismos de defesa e, através de 

racionalizações, escondem o fundamental, enfatizam o acidental e negam a realidade  

concreta” (p.55). Em outras palavras, o medo da liberdade impossibilita a ação libertadora, e 

leva os sujeitos a um estado de reprodução de ações predeterminadas pela cultura dominante. 

Para Magalhães et al. (2016), “o medo da liberdade caracteriza-se pela falta de autonomia 

docente e pelo temor que alguns professores têm de assumir a responsabilidade por seus 

pensamentos e atitudes” (p.7). 

Ao discutir sobre um planejamento diferenciado, que leve em consideração situações 

problemas da comunidade escolar, Ce1 apresentou certo medo da liberdade. Para ela, a 

complexidade em desenvolver uma prática baseada na perspectiva freireana consiste no fato 

de ser algo que não consta no livro didático, algo que demandaria mais trabalho, tempo e 

coragem para sair do “padrão”, pois o conteúdo não seria algo pronto, mas que precisaria ser 

investigado. Ao destacar aspectos como a falta de condições na escola e o apego ao livro 

didático é possível entender a insegurança de Ce1 em desenvolver algo novo na escola: 

Isso, porque assim, é um conhecimento que não está construído 

teoricamente, não tá no livro. Então todas as repostas têm que ser buscadas, 

pesquisadas porque não existe registro daquilo ali, entendeu? Então é isso 

que eu falo, existe uma demanda, exige tempo e existe um foco também 

naquilo. Então eu acho que a gente teria muito pra fazer, eu acho algo 

importante. Mas não pode ser tomada essa responsabilidade porque na 

escola não existe condições objetivas pra isso. (Ce1 – grifo nosso) 

Quando mencionada a possibilidade de implementação da proposta de se trabalhar 

com Tema Gerador na escola, Ce1 destacou que embora seja importante, existem muitos 

desafios nesse processo. A demanda da escola exige muito dos professores, fato que dificulta  

o desenvolvimento de proposta inovadoras no contexto da escola, bem como gera uma 

desorganização das atividades escolares, pois segundo Ce1, com tantas coisas a serem feitas o 

professor acaba se perdendo. 

Sobre esse aspecto, Alves e Silva (2015) destacam que o medo da liberdade embora 

se manifeste na prática de alguns professores, trazê-lo a tona não tem a função de culpabilizar 

os professores, pois alguns fatores realmente influenciam diretamente na prática do professor, 

tais como: “a cultura escolar arraigada na tradição educacional, limites no tempo de 

preparação das atividades pedagógicas, salários baixos que exigem jornadas de trabalhos 

exaustivas, etc.” (p. 182) por isso, esses aspectos não podem ser desconsiderados ao se  

discutir sobre a prática docente. 

Baseados nas contribuições freireanas, Alves e Silva (2015) esclarecem que o medo 

da liberdade é marcado pela falta de autonomia do educador, que em meio ao sistema, reforça 
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uma prática imposta pela cultura dominante. Além disso, os autores apontam que esse medo 

está diretamente ligado ao posicionamento político do professor, pois ao decidir conservar 

uma prática excludente instituída historicamente, passa a defender os ideais, ainda que de 

maneira não intencional, que fortalecem a imposição cultural dominante. 

Com relação ao desenvolvimento de uma prática problematizadora, que extrapole 

aquelas impostas na cultura escolar, Pe1 destacou que: 

A gente precisaria estar indo em busca, a gente precisaria sair daqui da 

escola e estar indo com esses alunos a esses locais. Mas aí fica difícil, 

porque até a gente se deslocar daqui a pé, é complicado com os alunos, se a 

gente tivesse assim um transporte se fosse fácil da gente conseguir pela 

prefeitura mesmo que é uma burocracia danada pra se conseguir um ônibus 

pra qualquer coisa assim, se tivesse isso seria possível né? (Pe1 – grifo 

nosso) 

Para Pe1, fazer algo novo na escola não é possível por conta de dificuldades  

externas, como a falta de assistência por parte do poder público e dificuldades de locomoção 

para fora do ambiente escolar. Compreende-se que ao tratar sobre uma inovação em sua 

prática pedagógica, a professora utiliza flexões verbais, como “precisaria” e “tivesse” que 

podem indicar impossibilidade de realização da ação. Outro aspecto importante a destacar é a 

forma como a professora compreende uma prática problematizadora, a qual estaria associada  

a levar os educandos a uma aula de campo, ou seja, a inovação apontada por Pe1 refere-se à 

execução de uma atividade pontual fora da escola. 

A professora Pe1 destaca, ainda, que se “fosse fácil” conseguir apoio, a sua prática 

poderia ser diferenciada. Entende-se, baseado em Alves e Silva (2015), que essa visão 

expressa o medo da liberdade, no sentido de que Pe1 busca uma segurança para executar suas 

ações, sinalizando que o medo de inovar e ter que se responsabilizar pelo resultado de suas 

ações obstaculizam a mudança de sua prática. 

Em síntese, as professoras Pe1 e Ce1, que participaram do processo formativo na 

obtenção do Tema Gerador “Condições da feira nossa de cada dia: bairro de Fátima, 

Itabuna/BA”, possuem o medo da liberdade, pois ainda que não tenham consciência desse 

medo, apresentam argumentos de que temem a liberdade e se refugiam na segurança de ações 

consolidadas pelo sistema. Este aspecto assemelha-se ao obstáculo gnosiológico 

identificado por Magalhães et al. (2016), em professores que participaram de um processo 

formativo no município de Pau Brasil/BA, em que foi constatado medo e insegurança por 

parte dos educadores em assumir uma postura educacional libertadora. 

Segundo Freire (1987), o caminho oposto ao medo da liberdade é a autonomia do 

educador. No entanto, para vivenciar uma autonomia e liberdade, é preciso que o professor 
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preencha o vazio deixado pela mudança da sua prática, ou seja, busque ter um compromisso 

em sala de aula para além do livro didático, rompendo os limites impostos pela educação 

bancária. 

A manifestação do medo da liberdade na fala das professoras sinaliza para a 

necessidade de superação da insegurança destas, mediante a possibilidade de executarem 

práticas inovadoras, pois à medida que se prendem ao sistema predeterminado, colaboram 

com a manutenção de uma educação segregadora e deixam à margem as vozes dos sujeitos 

envolvidos nesse processo. Além disso, esse medo acaba por reprimir o poder criativo desse 

professor, levando-o a um processo de acomodação e negação de sua espontaneidade (ALVES 

e SILVA, 2015). 

4.5 A realidade dos educandos na visão das professoras 

 

Ao serem questionadas sobre suas práticas em sala de aula, Pe1 e Pe2 afirmam que 

trabalham com a realidade dos educandos, buscando sempre trazer novos elementos, no 

entanto, ao citarem quais seriam esses aspectos inovadores, é possível notar um apego ao livro 

didático: 

A gente trabalha nessa questão, a gente trabalha pelo livro, e as leituras  

que o livro vem apresentando, mas não é aquela coisa de você estar ali 

vendo o real. (Pe1 – grifo nosso) 

Eu sempre busco coisas da realidade deles, coisas que eles não sabem pra 

eu poder dar aquela aula ali, pra eles vivenciarem. Eu tenho como base, 

trabalho pesquisas, quando a gente pode passa um filme, tentando mudar  

um pouco, sair um pouco da rotina. Eu acho que pra aprendizagem deles, 

sair da rotina melhora bastante. O uso do livro eu faço, mas não é todos os 

dias, porque tem coisas ali que estão fora da realidade deles, aí eu tento dá 

outro assunto que geralmente esteja dentro da realidade deles, eu procuro 

no livro algo que seja da realidade deles, do interesse deles. (Pe2 – grifo 

nosso) 

Pe2 compreende a sua prática como inovadora, a mesma aponta que busca partir da 

realidade dos educandos em suas aulas. No entanto, ao falar sobre a forma que essa realidade 

é trabalhada, Pe2 diz que busca a realidade do educando no livro didático. Esse fato revela  

que o sentido atribuído à realidade pela professora, diverge daquele defendido na perspectiva 

freireana, no qual consiste na realidade concreta do sujeito sobre a qual é possível exercer o 

ato cognoscente. 

Pe1 entende que para trabalhar com a realidade dos educandos basta encontrar textos 

que retratem problemas da vida em sociedade, como é possível identificar na sua fala: 

A escola vai contribuir vendo textos que fale dos problemas e agente estar 

trabalhando  mesmo  nessa  questão  com  os  alunos,  não  só  ler  mas estar 
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puxando deles o que é que eles acham, botar pra refletir, porque as vezes  

eles estão vendo ali o que acontece, mas pra eles é tudo normal. A escola é 

responsável pra puxar aquele aluno pra que ele possa estar refletindo sobre 

aquela situação existente ali, e isso aí só vai se dá assim através das leituras 

mesmo, botando eles pra trazer o que ele veem e aí é questionar, “ o que se 

pode fazer? Quem poderia estar fazendo isso?” Acho que essas questões, a 

escola é na verdade responsável, mas tem que ser um trabalho bem reflexivo 

mesmo, pra que esse aluno cresça e seja uma pessoa crítica que possa 

perceber o que está errado e o que precisa melhorar. (Pe1) 

Para Pe1, a realidade do educando compreende um aspecto que auxilia na formação 

do pensamento crítico, no entanto, os argumentos utilizados pela professora, sinalizam que o 

sentido de realidade atribuído está fora do contexto local dos educandos, ou seja, a 

compreensão de realidade de Pe1 é uma realidade distante da vivência dos educandos. 

Pierson (1997) discute em sua tese a polissemia existente no significado da palavra 

cotidiano, ao investigar em pesquisas em Ensino de Física as distintas ideias de cotidiano 

apresentadas pelos pesquisadores dessa área. A autora destaca que embora haja vários sentidos 

atribuídos a esta palavra, todos os sentidos convergem na explicação de que cotidiano é “o 

âmbito onde cria-se ou compreende-se o sentido social” (p. 212). Embasada por aspectos 

epistemológicos Pierson (1997), utiliza-se de diversas abordagens na explicação dos  

diferentes sentidos emanados do cotidiano. 

Conforme já mencionado, Pe1 compreende que aquilo que consta no livro didático é 

a realidade dos educandos, pois acontece, ou seja, não é um “conto de fadas”, não se trata de 

algo fictício. A compreensão de realidade das professoras se aproxima do significado de 

cotidiano discutido por Pierson (1997), que destaca que a abordagem fenomenológica “olha a 

experiência coletiva, num contexto onde o sujeito individual não é visto de maneira isolada, 

mas integrado no todo orgânico que é a sociedade” (p.10). Em outras palavras, o cotidiano 

envolve a coletividade, a vida em sociedade, não se trata de situações isoladas que os 

indivíduos vivenciam. O sentido de realidade apresentado pelas professoras refere-se à 

realidade de uma maneira geral, encontrada até mesmo num livro didático, a qual se manifesta 

na vida em sociedade, mas não próxima ao contexto em que o sujeito se encontra. 

Em contra partida, o sentido de realidade defendido por Freire (1987) não pode ser 

entendida de maneira alheia, isto é, distante do contexto dos sujeitos: 

A realidade social, objetiva, que não existe por acaso, mas como produto da 

ação dos homens, também não se transforma por acaso. Se os homens são os 

produtores desta realidade e se esta, na “invasão da práxis”, se volta sobre 

eles e os condiciona, transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é 

tarefa dos homens. (FREIRE, 1987, p. 20). 
 

De  acordo  Freire  (1987),  o  sentido  de  realidade  está  intrinsecamente  ligado  ao 
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indivíduo, uma vez que os sujeitos são criadores de cultura, e é com os conteúdos dessa 

realidade que estes podem exercer ações transformadoras. Ou seja, a realidade equivale à 

manifestação de ações individuais com influências históricas, culturais e sociais, que acabam 

influenciando a coletividade. 

Para Santos (2006), a realidade passa pela interpretação do tempo, ou seja, esta se 

constitui a partir de heranças históricas e temporais que são particulares e ao mesmo tempo 

coletivas. O autor esclarece que o “desafio está em separar da realidade total um campo 

particular, susceptível de mostrar-se autônomo e que, ao mesmo tempo, permaneça integrado 

nessa realidade total” (SANTOS, 2006, p. 11). Santos (2006) esclarece que compreender a 

realidade de maneira crítica possibilita o sujeito transcender a superfície do real. 

Tempo, espaço e mundo são realidades históricas, que devem ser 

mutuamente conversíveis, se a nossa preocupação epistemológica é 

totalizadora. Em qualquer momento, o ponto de partida é a sociedade 

humana em processo, isto é, realizando-se (SANTOS, 2006, p.33). 

 

Para Santos (2006), é a realidade em movimento que constitui a vida em sociedade, 

pois a realidade histórica pode ser entendida como o terreno das ações individuais e coletivas. 

Ressalta-se que Freire (1987) e Santos (2006) compreendem a realidade dos sujeitos 

como um aspecto fundamental para transformação social. No entanto, considera-se que a 

compreensão das professoras sobre este aspecto distancia-se da compreensão desses autores, 

pois entendem que a realidade pode ser encontrada de maneira descontextualizada da vida dos 

sujeitos. 

 

4.6 Limites e avanços identificados no curso de formação 

 

 
Lambach (2013) investigou limites e avanços da formação permanente fundamentada 

na perspectiva freireana, durante um curso de formação em que quatro Temas geradores foram 

selecionados, seguindo a lógica da Investigação Temática (FREIRE, 1987) e da Práxis 

curricular via Tema Gerador (SILVA, 2004). Em sua pesquisa, o autor destaca alguns limites 

do curso, tais como: o isolamento pedagógico dos professores, curto período de duração do 

curso, fragilidade no conhecimento dos professores sobre a história e epistemologia da 

ciência/química, entre outros. Acerca das possibilidades Lambach (2013) ressalta: o caráter 

dialógico do curso, avanços metodológicos com relação ao ensino de química, relação dos 

temas com outras áreas do conhecimento, entre outras. 

De maneira semelhante à análise realizada no estudo de Lambach (2013),   buscou-se 
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analisar os limites e possibilidades do processo formativo realizado na Escola Betel, tendo 

como suporte a visão das professoras participantes. Nesse sentido, destaca-se que os limites 

encontrados no desenvolvimento do curso, bem como na compreensão das professoras, 

aproximam-se dos resultados apresentados por Lambach (2013). 

Por exemplo, durante o processo de organização das atividades baseadas nos 

Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011), a principal 

dificuldade das professoras foi inverter a lógica do planejamento, em que o conteúdo não se 

constitui o ponto de partida, mas sim o Tema Gerador. 

O conteúdo tem que ser higiene, pois é o problema mais gritante na feira. 

(C1) 

Eu acho que é mais importante aprender sobre a história da feira, pra  

depois ir pra os outros assuntos de ciências. (P1) 

A feira é um tema muito bom, porque muitos conteúdos de ciências podem 

ser trabalhados a partir dela. (P2) 

Embora as afirmações das professoras sejam relativamente apropriadas, a lógica da 

perspectiva freireana acerca do conhecimento tem como base o diálogo e a superação das 

contradições. Para Freire (1992): 

É exatamente neste ponto que se coloca a importância fundamental da 

educação enquanto ato de conhecimento, não só de conteúdos, mas da razão 

de ser dos fatos econômicos, sociais, políticos, ideológicos, históricos, que 

explicam o maior ou menor grau de “interdição do corpo” consciente, a que 

estejamos submetidos (FREIRE, 1992, p. 53). 

Para Freire o papel da educação é promover a desalienação dos sujeitos, isto é, levá- 

los a reconhecer-se autônomos e capazes de agir e transformar o seu entorno. No entanto, a 

compreensão das professoras ainda é fortemente direcionada pela maneira tradicional de se 

pensar a educação, em que há um currículo pronto a ser seguido de forma descontextualizada 

e sem um objetivo de caráter transformador, mas meramente técnico. 

Lambach (2013) explica que “o conteúdo não é algo descontextualizado apresentado 

monologicamente, e que precisa ser memorizado para se cumprir um currículo linear pré- 

estabelecido” (p. 281). Na perspectiva dialógica o papel do conteúdo e conceitos científicos é 

contribuir na identificação e entendimento das contradições que precisam ser superadas. 

Com relação à organização do curso, fatores externos influenciaram a participação 

das professoras durante o processo formativo. O contexto em que o curso aconteceu, foi 

marcado por uma greve de professores deflagrada no município de Itabuna, fato que acabou 

dificultando, em parte, a participação das professoras. No entanto, mesmo diante desses 

obstáculos o curso foi desenvolvido e as professoras pontuaram diversos aspectos positivos. 

Um dos pontos positivos mencionados por Ce1 foi sobre o trabalho coletivo: 
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O que eu achei interessante foi que vocês não vieram aqui nos dá palestra, 

vocês vieram e construíram junto com a gente os materiais do curso. Isso 

me chamou muita atenção, porque eu vim para o curso achando que iria 

sentar e ouvir só vocês falarem, mas não foi assim, juntos nós  fizemos 

planos de aulas e aprendemos coisas novas uns com outros, eu achei isso o 

máximo. (Ce1 – grifo nosso) 

O trabalho colaborativo é algo defendido por Freire (1987), como um círculo 

necessário para a promoção da dialogicidade, em que a busca da libertação dos homens 

acontece em colaboração com eles mesmos. 

Ce1 destacou que o curso seguiu uma lógica diferente da que ela estava acostumada, 

pois lhe foi dada a possibilidade de se expressar e construir conhecimento em parceria com o 

grupo de especialistas. Esse caráter colaborativo do curso foi algo incorporado de maneira 

intencional, pois a proposta de educação dialógica, tem como pressuposto a humanização dos 

sujeitos por meio da construção do conhecimento, e essa construção não é imposta, mas 

construída de maneira dialógica e colaborativa. 

Segundo Freire (1983), “o sujeito pensante não pode pensar sozinho; não  pode 

pensar sem a coparticipação de outros sujeitos no ato de pensar sobre o objeto. Não há um 

‘penso’, mas um ‘pensamos’” (p. 44). Isto significa dizer que é em colaboração, em uma troca 

dialógica que o processo de constituição do conhecimento se dá. 

Ainda sobre o trabalho colaborativo, Freire (1987) destaca que “todos juntos, em 

círculo, e em colaboração, reelaboram o mundo. O homem só se expressa convenientemente 

quando colabora com todos na construção do mundo comum, só se humaniza no processo 

dialógico de humanização do abundo (p.9,10). Em concordância com a perspectiva freireana, 

o curso teve como foco o trabalho colaborativo com as professoras no sentido de fomentar a 

relaboração da práxis das professoras e a humanização de todos os sujeitos envolvidos no 

curso. 

Assim como destacado por Ce1, a colaboração e o diálogo entre os participantes do 

curso proporcionou uma interação harmoniosa entre os participantes que resultou na troca de 

conhecimentos necessários a compreensão coletiva de diversos aspectos trabalhados no 

processo formativo, ou seja, todos tiveram a oportunidade de colaborar e aprender com o 

outro. 

Os processos formativos na perspectiva freireana apresentam essa característica e os 

professores, na maioria das vezes, chamam a atenção para esse fato, a exemplo do que  

ocorreu no curso ministrado por Giacomini e Muenchen (2015), em que os professores 

destacaram que o trabalho coletivo contribui de maneira significativa no avanço da proposta 

de se trabalhar a partir da realidade dos educandos. 
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Nesse sentido, o curso desenvolvido no município de Itabuna/BA avançou em alguns 

aspectos com relação aos cursos desenvolvidos anteriormente pelo GEATEC. Um dos 

avanços está relacionado à elaboração da Rede Temática e do Ciclo Temático que foram 

realizados com as professoras. As professoras destacaram que para desenvolver um trabalho 

dentro dessa perspectiva freireana, o trabalho coletivo é fundamental: 

Eu acho que pra fazer um tipo de trabalho desse precisa da ajuda de outras 

pessoas. É um pouco complicado porque a gente faz muito curso aí eu 

acho que seria um pouco complicado. Mas se tivesse o apoio pra a gente 

desenvolver esse trabalho, porque sozinha a gente não consegue. (Pe2 – 

grifo nosso) 

Teria que ter toda uma estrutura pra isso. Porque por exemplo, no caso de 

vocês, vocês têm tempo disponível e o apoio de um grupo da universidade. 

(Ce1) 

Em síntese, as professoras entendem que por meio do trabalho colaborativo o 

desenvolvimento de uma prática problematizadora torna-se possível, pois, por se tratar de  

uma experiência nova, o apoio dos colegas e a troca de conhecimento, constituem um 

fundamento necessário nesse processo. 

Foi unanime na observação das professoras que o trabalho a partir de Temas 

Geradores é algo complicado e que precisa ser realizado de maneira colaborativa. Esse fato 

revela que as professoras conseguiram entender a importância do trabalho colaborativo. Para 

Freire (1987), “a palavra viva é diálogo existencial. Expressa e elabora o mundo, em 

comunicação e colaboração” (p.11), isto é, somente em colaboração a humanidade tem a 

possibilidade de elaborar e interpretar o mundo a sua volta. 

Com relação às dificuldades acerca da implementação da proposta na escola, as 

professoras destacaram que as demandas da escola são o principal obstáculo nesse processo. 

É trabalhoso né? É muito trabalhoso a gente pode até começar um trabalho 

de formiguinha, mas tem muita coisa na rede pra a gente tá fazendo em 

sala de aula, é formação disso, o pacto mesmo você tem que tá aplicando e 

toma muito tempo. Então é uma coisa assim pra a gente tá elaborando de 

uma forma bem consistente, de um trabalho de formiguinha. Sozinha a gente 

não consegue, teria que ter o auxílio, sem o auxílio de alguém, eu posso 

dizer que é complicado. (Pe1 – grifo nosso) 

Olha eu não sei, porque a demanda da escola ela é muito imprevisível, eu 

acho, as vezes a gente pensa, ah vamos fazer uma coisa, aí se empolga, 

passa dois dias iniciando, aí depois não sei vem uma coisa vem outra e 

acaba a gente não fazendo. Aí vem formação, vem paralisação, vem tantas 

outras coisas, vem projetos de fora, vem exame oftalmológico, vem 

verminose, olha eu não sei, tá virando (referente a escola) um consultório. E 

assim a gente acaba se perdendo, se a gente ficasse só nisso, oh vamos 

desenvolver esse projeto só nisso, só isso aqui. A gente consegue fazer uma 

coisa ou outra, mas não consegue por isso realmente na prática. (Ce1 – 

grifo nosso) 
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As professoras Pe1, Pe2 e Ce1 salientaram que o ativismo dentro do espaço escolar 

acaba por deixar a escola perdida na sua função principal, de levar o educando a compreender 

a sua própria realidade por meio do ensino e da construção do conhecimento. Além disso, as 

professoras apontaram que diversas atividades na rede municipal de ensino, como formação 

da secretária de educação, pacto educacional e outros cursos que precisam participar, tomam o 

tempo que poderia ser utilizado no desenvolvimento de uma proposta diferenciada na escola. 

Outro ponto referente ao limite do processo formativo consiste no tempo de curta 

duração do mesmo. O curso compreendeu um período de 40h, e nesse limite de tempo  

algumas questões deixaram de ser aprofundadas. Lambach (2013) destaca que: 

A formação permanente é um processo que não se reduz a um curso, precisa 

ter continuidade no dia a dia escolar, como também necessita de momentos 

periódicos de retomada, discussão para compreensão e superação dos 

obstáculos que se apresentarem (LAMBACH, 2013, p.273). 

Assim como destacado pelo autor, a formação de professores precisa ter um caráter 

permanente, no sentido de não limitar as discussões a curtos períodos de tempo. É preciso que 

o professor entenda a necessidade de estar em constante processo de aprendizagem e 

desconstrução. Pois, segundo Freire (2001): 

A educação, como formação, como processo de conhecimento, de ensino, de 

aprendizagem, se tornou, ao longo da aventura no mundo dos seres humanos 

uma conotação de sua natureza, gestando-se na história, como a vocação  

para a humanização (FREIRE, 2001, p. 12). 

Nesse sentido, entende-se que o processo de conhecer é infindo, pois trata-se de uma 

construção permanente de aprender e transformar-se. 

Em síntese, foi possível constatar alguns limites e possibilidade no desenvolvimento 

do curso baseado na perspectiva freireana, os quais são de suma importância para a 

organização de outros processos formativos. No entanto, é possível elucidar, que mesmo  

tendo alguns obstáculos, o trabalho desenvolvido trouxe as professoras e ao grupo de 

especialistas uma nova perspectiva, com relação à proposta freireana. Ainda que de forma 

incipiente, as professoras reconheceram a importância de partir da realidade dos educandos no 

processo de construção do conhecimento, compreendendo os problemas ao seu entorno, como 

algo que precisa ser superado e não mais aceito de forma passiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar possíveis relações teórico-metodológicas 

entre as contribuições de Paulo Freire e Milton Santos, bem como analisou como as 

articulações entre esses dois autores podem contribuir na organização de processos formativos 

de professores. 

Desta forma, buscou-se, inicialmente compreender os principais pressupostos de 

Freire e Milton Santos, para então investigar a possível relação entre as concepções desses 

autores. Dentre as aproximações das ideias destes autores, destacam-se: Visão da Comunidade 

e Leitura de Mundo; Situação-limite e Concepção de Problema; Sistema Intelectual e os 

Níveis de Consciência. 

Ao aprofundar o estudo sobre as relações entre estes autores, compreendeu-se que 

somente a conscientização da existência do problema, não garante a transformação da 

realidade por parte dos sujeitos, pois é preciso que este decida agir em meio a situação-limite 

vivenciada com o enfoque na transformação da sua realidade. Além disso, o estudo revelou 

como o processo de emancipação crítica dos sujeitos é importante na perspectiva freireana, 

pois possibilita que o sujeito compreenda o seu papel criador de cultura. No entanto, Freire 

(1987) salienta que este não se dá por meio de palavras vazias ou compreensões  

fragmentadas, mas por meio de um engajamento crítico no plano da ação, que é propiciado 

após o sujeito desvelar autenticamente a sua realidade. 

Compreende-se que a educação sozinha não transforma a sociedade, embora 

contribua para que isso ocorra, outros fatores, políticos, econômicos, históricos, culturais 

influenciam de maneira significativa nesse processo. 

Buscando caracterizar as relações entre Freire e Milton Santos, verificou-se que 

ambos os autores possuem um olhar voltado para justiça social por meio da educação, no 

entanto, as contribuições freireanas centram-se no indivíduo enquanto Milton Santos  

direciona seu olhar para as relações sociais como um todo. Destaca-se que, embora haja 

poucas pesquisas que desenvolvam relações entre Paulo Freire e Milton Santos, estabelecer 

esta articulação possibilitou a construção de um instrumento teórico-prático denominado Teia 

Temática, que auxiliou no processo de legitimação do Tema Gerador mais apropriado a se 

trabalhar na escola Betel. 

A Teia Temática tem como principal função auxiliar no entendimento estrutural das 

situações-limite que envolvem um Tema Gerador, dando suporte teórico para legitimação de 

um Tema, além de auxiliar no processo de escolha do tema a ser trabalhado em sala de aula, 
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no contexto de vários Temas Geradores legitimados. 

Assim, apresentou-se duas dimensões da Teia Temática: a epistemológica e a 

pedagógica. Entende-se que a Teia Temática pode ser utilizada em outros contextos de 

obtenção de um Tema Gerador, isto porque, embora tenha sido construída a partir das relações 

entre Freire e Milton Santos com foco no Tema Gerador da feira do bairro de Fátima, esse 

instrumento possui um aporte teórico que evidencia as relações sociais e a compreensão 

estrutural existente nas relações homens-mundo. Além disso, compreende-se, ainda, uma 

terceira dimensão da Teia que precisa ser aprofundada, que é a dimensão axiológica a qual  

está atrelada aos valores que os sujeitos atribuem as coisas e as situações que vivenciam. 

Verificou-se que ao relacionar aspectos da concepção de educação geográfica, 

proposta por Milton Santos, e a perspectiva freireana no processo de Investigação Temática, 

os sujeitos têm a oportunidade de construir uma visão crítico-reflexiva de sua realidade, 

passando a entendê-la de maneira estrutural, compreendendo que as situações não se originam 

de maneira isolada, mas também numa escala sócio-espacial. Isto é, a articulação entre Freire 

e Milton Santos proporcionou uma amplitude no olhar das relações homens-mundo, no 

sentido de perceber no espaço interações do homem com a natureza que acabam dando forma 

à realidade social e política do contexto histórico. 

Compreende-se que as ideias de Freire e Milton Santos buscam trazer para o plano  

da ação transformações, balizadas pela consciência crítica, que modifiquem a realidade 

concreta em que os sujeitos se encontram. Isto porque, em seus estudos, os autores buscam 

incentivar a formação do pensamento crítico dos sujeitos com relação ao seu “saber-pensar”, 

“saber-agir” e “saber-ser” na vida em sociedade. Ambos os autores compreendem a realidade 

histórica como uma construção humana e devido a esse fator defendem a possibilidade de 

transformação desta. 

Ainda, nesse contexto, entende-se que mesmo havendo aproximações entre as ideias 

de Freire e Milton Santos é necessário realizar um estudo mais aprofundado no sentido de 

delinear as diferenças existentes entre eles, pois embora sejam autores contemporâneos que 

vivenciaram histórias semelhantes, o engajamento político e os fundamentos teóricos aos 

quais se apoiam podem possuir diferenças significativas a serem elencadas. 

Durante o desenvolvimento do processo formativo, constatou-se que implementar a 

Abordagem Temática no contexto de uma cultura escolar tradicional, é um desafio que 

necessita do envolvimento de um coletivo de pessoas, nesse caso é preciso haver a parceria 

entre professores, gestores, educandos e os demais atores envolvidos no espaço escolar, assim 

como é preciso haver o apoio da universidade. Por meio da entrevista, foi possível constatar 
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uma relativa mudança na concepção das professoras acerca das relações entre o homem e o 

espaço, no sentido em que as mesmas evidenciaram a construção de um sistema intelectual 

referente à importância de inserir a realidade dos educandos no processo de construção do 

conhecimento. 

Dentre os resultados, destaca-se a necessidade de desenvolver cursos de formação 

continuada com os professores dos anos iniciais tendo como foco o ensino de Ciências, pois, 

foi constatado durante o curso que o ensino de ciências tem sido abordado na escola Betel de 

maneira limitada, isto é, sem aprofundamentos teóricos. 

Com relação à implementação da proposta na escola, verificou-se alguns obstáculos, 

pois a escola possui demandas que impossibilitam os professores planejarem sua prática com 

mais afinco e envolvimento da realidade dos educandos. No entender das professoras 

entrevistadas é preciso reorganizar toda estrutura da escola para que tal mudança possa ser 

efetivada, pois a carga horária excessiva de trabalho dificulta a busca por novas estratégias e 

recursos didáticos. 

Por meio da análise do curso e das entrevistas com as professoras, verificou-se a 

importância do trabalho colaborativo junto ao GEATEC que permitiu o desenvolvimento do 

curso de uma forma em que todos os sujeitos participaram de forma ativa. Por se tratar de  

uma proposta pensada para os anos inicias, o conhecimento das professoras foi essencial na 

escolha da forma mais adequada de planejar as aulas, fato que proporcionou um resultado 

significativo e dialógico. Mesmo havendo a influência de fatores externos, como a greve de 

professores, atraso nos salários e questão de muitas delas estarem desanimadas com a 

profissão, o desenvolvimento da proposta foi significativo e trouxe a compreensão de como é 

importante pensar uma educação que promova a construção do pensamento crítico capaz de 

impulsionar a transformação da realidade. 

Neste sentido, salienta-se que as relações entre Freire e Milton Santos potencializam 

o processo de Investigação Temática, em que aprofunda a relevância do espaço inserindo-o na 

interpretação das situações existenciais. Além disso, defende-se que as ideias de Freire e 

Milton Santos possibilitam que os sujeitos compreendam de forma crítica a inter-relação 

existente entre o homem e o mundo, o passado e o presente, entre o dado local e global que se 

complementam dando forma a vida em sociedade. 

Além disso, a pesquisa sinaliza que apesar das dificuldades encontradas, 

aproximações graduais com o contexto escolar são possíveis. Defende-se que os grupos de 

estudo e pesquisa são meios por onde a aproximação entre a escola e a universidade torna-se 

possível, pois ao saírem da universidade para escola, é possível contribuir, ainda que de forma 
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pontual, com o desenvolvimento de novas práticas nesse espaço. 

Quanto às possibilidades para pesquisas futuras, destaca-se a necessidade de realizar 

a implementação das atividades relacionadas ao Tema Gerador em sala de aula, aprofundando 

os conhecimentos em Ensino de Ciências nos anos iniciais, assim como, é preciso estudar as 

diferenças entre Freire e Milton Santos que trarão mais significado as relações verificadas 

entre esses autores. Por fim, ressalta-se a importância da continuidade do presente estudo em 

trabalhos futuros, no intuito de potencializar o processo de Investigação Temática tendo como 

base os resultados e materiais desenvolvidos nesse estudo, em que se destaca a Teia Temática, 

uma construção teórico-metodológica que pode ser utilizada em outros contextos e processos 

formativos. 
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APÊNDICE A – Questionário entregue as professoras 
 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

 

Nome:  

Qual seu curso de formação? 
 

Qual o ano de conclusão de curso? 
 

Em que instituição de ensino você se formou? 
 

Realizou algum curso de especialização, mestrado ou doutorado? Sim ( ) Não ( ). Há quanto 
tempo leciona?    

1. Nesta escola você trabalha há quanto tempo? 
 

 

2. Você trabalha em mais alguma escola além desta? Se sim, quantas? 
 

 

3. Para quantas turmas você leciona atualmente na escola? 
 

 

4. Qual sua carga horária semanal? Quantos turnos você leciona? 
 

 

5. Vocês costumam trabalhar com algum tipo de tema na escola? Quais? 
 

 

 

 

7. Como você costuma iniciar suas aulas? 
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APÊNDICE B - Planejamento das aulas baseado em Silva (2004) para o Ensino de 

Ciências dos anos iniciais. 

 
Unidade Aula Planejamento Contradições 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE I 

 

Espaço 

sociocultural 

da Feira 

 

Aula 

I 

 

 

Fala 

Ter problema a gente sabe que está 

evidente, mas essa feira é assim desde 

quando ela foi feita[...](V1) 

A gente hoje divide a feira com urubus, 

gatos e cachorros. (M5) 

 

 

 

 

 

O morador destaca que a 

feira é assim (com vários 

problemas) desde muito 

tempo, e que por conta 

disso não há o que fazer. 

Esta fala revela a 

acomodação ao problema. 

 

 

PI 

Você conhece alguma feira? Quais 

características dessa feira que você 

conhece? O que é comum se encontrar 

na feira? 

 

OC 
Aspectos históricos da feira; Espaço 

geográfico; 

 

AC 
O que pode ser feito para transformar 

uma feira com condições precárias em 

uma feira de qualidade? 

Elaborar um cartaz contendo os aspectos 

necessários para uma feira de qualidade. 

UNIDADE I 

 

Espaço 

sociocultural 

da Feira 

 

 

 

 

 

Aula 

II 

 

Fala: 
A feira é tranquila, ta precisando muito 

melhorar ainda né? Como ta vendo aí só 

na misericórdia. ( F3) 

 

 

 

Há uma contradição na fala 

do feirante, que inicia 

dizendo que a feira é 

tranquila, e termina 

apontando que ela está só 

na “misericórdia”. 

Expressando assim que a 

melhora da feira não é de 

sua responsabilidade. 

 

 

PI 

Qual importância da feira para a sua 

família? De onde vêm os alimentos 

vendidos na feira? 

OC Agricultura familiar; Papel cultural da 

feira; Origem dos alimentos. 

AC Retornar as perguntas iniciais; 

Elaboração de um cartaz com a colagem 

de figuras do que pode ser encontrado 

nas feiras.  Discutir sobre plantio, 

origem dos alimentos e construir uma 

horta com os alunos. 
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APÊNDICE C: Planos de atividades didático-pedagógicas de Ciências para os anos 

iniciais. 
 

 

 

 

 “Condições da feira nossa de cada dia: bairro de Fátima, Itabuna/BA” 

Atividades didático-pedagógicas de Ciências para os Anos Iniciais 

 

(versão preliminar) 

 

 
Maria Helena Teixeira Mendes – Coordenadora Pedagógica da educação básica 

Marly Nascimento da Hora e Paz - Professora da educação básica 

Naiara 

Helena 

Cleilde Aguiar Neres – Licenciada em Química e Mestre em Educação em Ciências/ UESC 

Eliane dos S. Almeida- Licenciada em Química e Mestranda em Educação em Ciências/ UESC 

Hiago Luiz Nascimento Silva – Licenciando em Física/ UESC 

Josenilda Assunção Lima – Licenciada em Física/ UESC 

Júlio César Lemos Milli – Licenciando em Física/ UESC 

Kamilla Nunes Fonseca – Pedagoga e Mestranda em Educação em Ciências/UESC 

Letícia Barbosa dos Santos – Pedagoga/ UESC 

Maic Brito da Silva– Licenciado em Física/ UESC 

Manuela Gomes Bomfim - Licenciada em Biologia e Mestranda em Educação em Ciências/ UESC 

Maria Angélica Motta Dórea – Pedagoga e Especialista em Psicopedagogia 

Simoni Tormohlen Gehlen – Licenciada em Física, Doutora em Educação Científica e Tecnológica 

e professora da UESC 

 

 

 

 

 
 

Ilhéus, Bahia 

2016 
 

Universidade Estadual de Santa Cruz 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências - PPGEC 

Grupo de Estudos em Abordagem Temática 

no Ensino de Ciências – GEATEC 

Unidade I – Espaço sociocultural da Feira 



139 
 

 

 
 

AULA I 

 

Fala: Ter problema a gente sabe que está evidente que tem, mas essa feira ela é assim desde 

quando ela foi feita. (Comerciante do bairro) 

A gente divide a feira com urubus, gatos e cachorros. (Morador do bairro) 

 

Contextualização: Durante uma investigação da realidade do bairro de Fátima, a feira do 

bairro foi visitada e videogravada em dias de funcionamento, sendo constatado algumas 

condições precárias, envolvendo animais no ambiente da feira, esgoto a céu aberto, descarte 

inadequado de lixo e armazenamento inadequado dos alimentos. 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL: 

Você já foi a alguma feira? 
O que mais chamou a sua atenção na feira? 

O que podemos encontrar na feira? 

Vocês conhecem a feira do bairro de Fátima? O que vocês acham da feira do bairro Fátima,  

ela é bem organizada e higiênica? 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: 

Após as respostas dos alunos, a professora fará a leitura de um texto que trata sobre a origem 

das feiras no Brasil. 

Por existir várias questões que precisam ser repensadas na feira livre do bairro de Fátima, a 

proposta é discutir sobre os problemas da feira no intuito de possibilitar os alunos conhecerem 

outros tipos de feiras e perceberem a possibilidade de organizar uma feira de maneira 

adequada. 

Após a leitura do texto, a professora dividirá a turma em grupo e dará aos alunos imagens de 

algumas feiras livres do Brasil e do bairro de Fátima. Também levará para turma revistas ou 

livros que possam ser recortados e pedirá para que os alunos recortem e colem numa cartolina 

coisas que na opinião deles devem existir e também que não devem existir nas feiras. (Ex:  

Nas feiras deve existir barracas, alimentos, pessoas e etc. Não deve existir baratas, lixo,  

urubus e etc). Ao fim da atividade cada grupo terá que descrever no cartaz como uma feira 

adequada precisa ser organizada. A professora pedirá para que os alunos destaquem o que 

pode ser feito para mudar as condições precárias da feira livre do bairro de Fátima. 

Após a elaboração dos cartazes cada grupo irá apresentar o que elaborou para turma. 

 

 

Origem da feira livre
3
 

As Feiras representam um fenômeno sociocultural e econômico proveniente dos 

aglomerados de pessoas e barracas, donde são comercializados diversos tipos de produtos nas 

ruas (alimentos, roupas, sapatos, acessórios de casa, artesanato, etc.), com o intuito de  

oferecer mercadorias a preços mais baixos. 

Sua origem é incerta, embora os historiadores afirmem a presença desse evento 

social desde 500 a.C., em algumas civilizações antigas, tal qual a fenícia, grega, romana, 

árabe. 

 

 

 

 
 

3 
Texto disponível em: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/feiras-medievais.htm 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/feiras-medievais.htm
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O termo “feira”, deriva do latim “feria” e significa, dia santo, feriado ou dia de 

descanso, posto que os comerciantes, preocupados em vender o excedente da produção, se 

reuniam  próximo  das  Igrejas   aos 

domingos (dia do senhor) para 

comercializar seus produtos, já que 

eram os locais que apresentavam o 

maior fluxo de pessoas. 

No Brasil, as  feiras  

existem desde o tempo da 

colonização, evento social que 

promoveu o desenvolvimento da 

economia interna do país. 

Atualmente, é muito comum nas 

cidades brasileiras as feiras serem 

realizadas uma vez por semana em 

locais pré-determinados. 

Entre as maiores e mais tradicionais feiras do país, merecem destaques: a maior feira 

livre do Brasil e da América Latina chamada “Ver-o-Peso”, que ocorre desde o século XVII, 

na cidade de Belém, Pará; e, a Feira de Caruaru, em Pernambuco, uma das maiores feiras ao 

ar livre do Brasil, iniciada no final do século XVIII. Ambas foram consideradas de grande 

importância histórica, e por isso, indicadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), patrimônio imaterial do Brasil. 

 

 Sugestão de imagens de feiras para serem dadas aos alunos: 
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 Após esse momento a professora irá problematizar com os alunos as consequências 

que a falta de higiene dos alimentos podem trazer para saúde. 

 

Doenças Transmitidas por Alimentos – DTA
4

 

 

4 
Adaptado de Manipulador de Alimentos I: Perigos, DTA, Higiene Ambiental e de Utensílios, Banco de 

Alimentos e Colheita Urbana, Série MESA BRASIL SESC – Segurança Alimentar e Nutricional, 2003 – 

http://www.fecomercio-ce.org.br/content/aplicacao/SESC-CE/amigosdoprato/pdf/cartilhamanipuladori.pdf 

http://www.fecomercio-ce.org.br/content/aplicacao/SESC-CE/amigosdoprato/pdf/cartilhamanipuladori.pdf
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O que são DTA? 

São as doenças causadas pelo consumo de alimentos contaminados por perigos biológicos 

(bactérias, vírus, parasitos e fungos). 

Por exemplo: salmonelose, hepatite A, giardíase, gastroenterite etc. 

 

Doenças transmitidas por alimentos acontecem devido a: 

• Falta de higiene de utensílios, mãos e equipamentos; 

• Cruzamento entre alimentos crus e cozidos (principalmente na arrumação da geladeira); 

• Uso de alimentos contaminados; 

• Exposição prolongada dos alimentos a temperatura inadequada ou cozimento insuficiente 

(tempo e temperatura). 

 

Os alimentos mais envolvidos em casos de DTA são: 

• Pratos muito manipulados (empadão, salpicão etc.); 

• Preparações a base de maionese; 

• Pratos preparados de véspera quando mal conservados (feijoada, carne assada, cozido etc.); 

• Doces e salgados recheados. 

 

Os principais sintomas de DTA são: 

• Diarréia; 

• Náusea; 

• Vômito; 

• Dor de cabeça; 

• Dor abdominal; 

• Febre; 

• Formação de gases; 
• Fadiga; 

• Perda de apetite. 

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO: 

Quais consequências uma feira com falta de higiene e a presença de animais pode trazer à 

saúde humana? 

O que pode ser feito para melhorar as condições da feira livre do bairro de Fátima? 

 

 

AULA II - Origem dos alimentos: de onde vêm e como são transportados 
 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Durante a etapa de Aproximação com a comunidade, conversas 

informais com os feirantes e clientes foram realizadas no intuito de obtermos mais 

informações sobre alguns aspectos da feira do bairro de Fátima de Itabuna/BA. 

FALA: A gente compra na mão do abatedor da mesma forma que os mercados, nossa 

mercadoria vem do matadouro aqui de Itabuna. (F3) 

 
 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL: 

 Você conhece a feira do bairro de Fátima? 

 Que tipos de alimentos são comercializados nesta feira? 
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 Você sabe de onde vêm os alimentos comercializados nesta feira? 
 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: 

 

 Conteúdo/conceito científico 

 Origem dos alimentos 

 

Atividade de Organização 

Leitura do texto: 

História dos alimentos
5

 

Há muitos anos nossos antepassados viviam em locais onde a oferta de alimentos era 

grande. Quando esses alimentos acabavam ou diminuíam, eles se mudavam para lugares onde 

a oferta de comida era melhor. Nossos antepassados se alimentavam do que encontravam na 

natureza. Eles comiam frutas, como a manga e o abacate; sementes, como o amendoim e o 

arroz; raízes, como a mandioca; caules, como a batatinha; e folhas,  como  a  alface  e  a  

couve. As pessoas desse tempo também caçavam e pescavam. Nossos antepassados tinham  

que caçar e pescar para conseguir alimentos 

À medida que o tempo foi passando, nossos antepassados viram que onde caía uma 

semente ou um fruto, nascia uma plantinha. A partir dali, eles observaram que  poderiam 

plantar as sementes e um tempo depois colher os seus frutos. Por isso pararam de se mudar de 

um lugar para outro e começaram a morar somente no lugar onde podiam  plantar.  Eles 

também aprenderam a criar animais que faziam parte de sua alimentação. 

Hoje em dia, tudo mudou. Muitas pessoas que vivem nas cidades grandes não sabem 

onde os alimentos comprados nas feiras ou supermercados foram produzidos, se esses 

alimentos vieram de longe, entre várias outras coisas. As verduras, legumes e frutas que são 

comprados em feiras e supermercados são cultivados, na maioria das vezes, longe de nossas 

casas. Para cultivar esses alimentos é preciso preparar a terra, plantar as sementes, adubar e 

regar as plantinhas para, no fim, colher o resultado. Ovos, frangos, porcos, leite e outros 

produtos alimentícios, também são produzidos longe das cidades e muitas pessoas estão 

envolvidas nesse trabalho. 

Para os alimentos que foram produzidos longe das cidades grandes, é necessário que 

se faça o transporte desses produtos. A forma de transporte utilizada vai depender da região do 

país, mas geralmente o transporte é feito em caminhões. 
 

Do campo à mesa
6

 

 
5 
Texto adaptado do site: http://escolakids.uol.com.br/de-onde-vem-o-alimento-que-consumimos.htm 

6 
Texto adaptado do site: 

http://escolakids.uol.com.br/de-onde-vem-o-alimento-que-consumimos.htm
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Ter uma alimentação saudável é fundamental para a saúde. Na feira, padaria ou no 

supermercado, devemos escolher os melhores legumes e frutas, pães frescos, leite e outros 

produtos de qualidade. Mas, espere... Como será que esses produtos foram parar lá? 

Certamente, não brotaram das prateleiras... Para que nenhum alimento importante nos falte, 

milhares de pessoas trabalham diariamente. 

Depois, os produtos empreendem uma longa viagem, do campo para as cidades, de 

uma cidade a outra, chegando a viajar milhares de quilômetros. É da zona rural que vem o que 

comemos. Um simples pãozinho envolve uma grande cadeia de suprimentos para chegar a 

nossa mesa. (Observação: a “cadeia de suprimentos” é a relação de interdependência de todos 

os elementos envolvidos no processo). Necessita da terra, da chuva, de pessoas e de máquinas: 

a semente do trigo é plantada, o grão colhido, beneficiado, vira farinha, é ensacado, 

transportado aos centros de abastecimento, junta-se a outros ingredientes, vai ao forno; tudo 

isso com a ajuda de muitos trabalhadores. Plantar nem sempre foi tão evidente. 

Na pré-história, nossos antepassados tinham que viajar o tempo todo atrás dos 

alimentos, até começarem a arte da agricultura. Hoje, além de sabermos plantar, conhecemos 

técnicas para aprimorar a produção, melhorando a terra com adubos, utilizando sistemas de 

irrigação e até criando plantas e grãos mais resistentes em laboratórios. Claro que tudo isso  

tem seu preço, e precisamos ficar de olho no meio ambiente e na nossa saúde, evitando 

excessos de substâncias químicas, criadas para proteger as plantações das diversas pragas. 

A criação de animais para a produção de carne, ovos, leite e derivados também 

necessita de muitos cuidados e técnicos especializados. E sempre é preciso pensar no prejuízo 

que a devastação das matas, com a finalidade de aumentar as pastagens e plantações, pode 

trazer à natureza. E pensar também que, apesar de haver atualmente alimentos de sobra para 

uma parte da população, outra parte não tem o que comer. Evitar o desperdício e combater a 

fome é hoje uma responsabilidade de todos. 

 

 Passar um vídeo para alunos contendo informações da feira. (entrevista feita com os 

vendedores sobre como são adquiridos os alimentos, IMAGENS, falas de feirante sobre 

agricultura familiar) 

 Solicitar que os alunos formem duplas e procure nas imagens os tipos de alimentos que 

conseguem identificar. Pedir para que os alunos desenhem os alimentos encontrados numa 

folha de ofício e ao lado coloquem uma legenda (nome do alimento). Após esse processo 

pedir para que os alunos levantem hipóteses de qual seria a origem (produzidos) de cada 

alimento. 

 Após essa atividade a professora passará o áudio que contem as falas dos vendedores da 

feira informando a origem dos alimentos e juntos confirmarão ou não as hipóteses 

levantadas. 

 Após essa atividade a professora passará um vídeo contendo algumas informações sobre a 

agricultura familiar. 

https://www.youtube.com/watch?v=gtM8V5UCYMY 

E discutirá sobre a importância deste setor para saúde e meio ambiente. 

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 
 

 

 

http://www.moderna.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8A8A823D34A19D013D35E0551434     

5C 

https://www.youtube.com/watch?v=gtM8V5UCYMY
http://www.moderna.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8A8A823D34A19D013D35E0551434
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Fazer uma brincadeira de “telefone sem fio” solicitar 

que os alunos se dividam em dois grupos e um 

integrante de cada grupo terá que falar duas 

características da agricultura familiar. Após essa 

dinâmica imagina-se que assim  como  no  “telefone 

sem fio”, as característica faladas pelo primeiro 

integrante irá se  modificando  até  o  fim  do  telefone, 

isso porque no meio da brincadeira algum integrante 

geralmente entende errado e passa a informação da 

maneira que entendeu. A lógica da brincadeira é levar 

os alunos a perceberem que sempre pode haver 

modificações do material inicial ao longo do processo 

que  ele  passa. Assim  como  a  palavra  foi  alterada ao 

passar por pessoas diferentes, o alimento que chega a feira 

também pode sofrer alterações por meio do caminho. E agora? Como conservar esses 

alimentos? O que fazer para que ele não se contamine? 

E após a discussão retomar as questões iniciais. 

De onde vêm os alimentos comercializados na feira? 

A forma que eles são dispostos na feira é adequada? 
 

 

AULA III: Higienização dos alimentos comercializados na feira do Bairro de Fátima em 

Itabuna 

Contextualização: 

No contexto da Feira, as frutas, verduras e leguminosas ficam expostas ao ar livre, sem 

nenhum tipo de refrigeração nem tão pouco de higiene. Sendo assim, buscou-se trabalhar 

alguns conceitos de fungos e bactérias que se proliferam nesse meio, a fim de oferecer 

alternativas de higienização desses alimentos antes da ingestão. 

 
Falas da comunidade: 

E quando a senhora chega em casa ,quando a senhora compra os alimentos aqui, o que a 

senhora costuma fazer com as verduras ,com as carnes, antes de consumir?(P1) 

Ah eu ...tipo higienizo bastante (Morador) 

A carne eu pego lavo ela né, boto limão, lavo com limão, tem vez que boto um pouquinho de 

cloro né, kiboa, uma colherzinha ,por que tem que ,né  ser né bem higiene. (Morador) 

As verduras a mesma coisa. Antes de botar na geladeira, pego e boto logo numa bacia de 

água com limão ou kiboa, deixo lá 10 minutos ou 15 minutos de molho, pra depois enxugar 

tudo e boto na geladeira. (Morador) 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

Neste momento inicial será pedido para que os alunos listem um conjunto de  

alimentos vendidos na feira, a exemplo de: legumes, verduras, frutas. Começando a listar por 

aqueles alimentos que eles mais gostam. Depois disso, será realizado o seguinte 

questionamento: 

Unidade II – Qualidade dos alimentos e o lixo inadequado na feira 
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 Dos alimentos acima citados, quais são bem lavados/higienizados ao chegarem nas suas 

casas? 

 Você sabe o(s) tipo(s) de produto(s) que é utilizado neste processo? Qual a importância  

de lavar os alimentos? 

 E se os alimentos estivem limpos e você tocá-los com as mãos sujas, o que acontece? 

Após tal problematização, será criada uma hipótese: 

Mariazinha adora ir à feira com sua mãe, pois lá ela se sente num mundo encantado. 

São tantas frutas que ela gosta, tanto colorido que ela fica deslumbrada. Mãe,  fala  

Mariazinha, compra essa pra mim, compra daquela ali! E a menina ama comer uma fruta bem 

roxinha, pequena...Que fruta é essa? Esperar que os alunos respondam. Uva! Pois é, a mãe da 

Mariazinha, assim como todos os clientes da feira do Bairro de Fátima, têm o hábito de 

escolher as frutas pegando e apertando levemente para ver se estão boas. E neste dia não foi 

diferente. Mariazinha não resistiu ao encanto da uva que estava roxinha, grande, bonita, toda 

perfeitinha, e quis provar para ver se estava doce, levou-a à boca e comeu ali mesmo. E agora, 

será que ela fez a coisa certa? Qual deveria ser a atitude de Mariazinha? Você faria o mesmo? 

Será que tinha bichinhos na uva que ela comeu?  E agora, como saber se tinha ou não? 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Conteúdo/conceito científico: 

 Bactérias/Fungos. 

A partir das questões de problematização será trabalhada a seguinte atividade: 
 

Doenças por contaminação 
 

Esta atividade tem como propósito ajudar os alunos a perceberem que estão imersos 

num mundo de microrganismos. Mostrar a importância de lavar as mãos sempre ou higienizá-

las com álcool em gel, evitar comer alimentos sem a devida higienização e que atos como 

espirrar, tossir pode e muito contaminar o ambiente, e consequentemente, todos os objetos ao 

redor. O que na feira é tão comum. A professora deve fazer com que o aluno se sinta na feira, 

se não poder ir pessoalmente, e ver que muitos feirantes ao tossir e espirrar usam as mãos, 

limpam o nariz, e sem nenhum receio voltam a realizar a mesma atividade de antes, tocar nos 

alimentos, sem um pouco de receio. 

A ideia básica da atividade é desafiar o aluno a perceber como acontece a 

contaminação. 

 

Material necessário: 

 Copinhos descartáveis; 

 Cotonete; 

 Gelatina incolor (sem sabor); 

 Recipientes iguais (placas de petri); 

 
Procedimentos 

1. Prepare um copo de gelatina incolor (sem sabor), adicionando uma pequena colher de 

açúcar. 

2. Coloque a gelatina líquida, ainda morna, em três Recipientes iguais (placas de petri), 

em uma camada de cerca de meio centímetro. 
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3. Numere as placas de 1 a 3. 

4. A placa 1 servirá de controle e deverá ser coberta imediatamente com uma placa de 

vidro ou filme plástico. 

5. Tussa duas ou três vezes sobre a placa 2. 

6. Na placa 3, após a gelatina está firme e você certificada de que não tenha sido 

contaminada, esfregue um morango comprado na tal feira, girando-o até que todo 

morango entre em contato com a gelatina e cubra a placa imediatamente. 

7. Deixe as três placas cobertas, em um lugar sombreado, durante pelo menos uma 

semana. 

 

https://pequenoscientistassanjoanenses.files.wordpress.com/2015/03/img_1348.jpg 
 

Na placa 1 (controle) não deverá aparecer nenhum sinal de desenvolvimento 

microbiológico. Na placa 2, possivelmente aparecerão colônias de bactérias. Na placa 3, é 

possível que apareçam fungos ou alguma colônia de bactérias ao redor do material colocado 

sobre a gelatina. 

A análise e conclusão só poderão ser feitas após uma semana. Sendo assim, a professora 

pedirá que os alunos descrevam o que ocorreu em cada placa. E em qual das placas houve 

maior alteração. Veja a imagem das placas após duas semanas: 
 

placas após duas semanas 

 

Após a observação das placas, a professora coordena uma discussão sobre fungos e 

bactérias nos alimentos da feira. 

O objetivo da experiência é apresentar a necessidade de higienizar os alimentos 

comprados em feiras livres, a fim de evitar doenças por contaminação. 

Para isto, é de suma importância que os alunos percebam que uma fruta de boa 

aparência, por exemplo, pode sim causar sérios danos a uma pessoa quando ingerida sem os 

devidos cuidados. 

Sendo assim, apresentar-se-á os conceitos de bactérias e fungos. 

As bactérias são seres muito pequenos que, em sua maior parte, não podem ser vistos a 

olho nu. Apesar de seu tamanho, elas se multiplicam em grande velocidade, e, muitas delas, 

conhecidas como germes, são prejudiciais a saúde do homem, pois podem causar inúmeras 

doenças. 

Características e informações sobre as bactérias 

Elas se encontram por toda parte, e há milhares delas no ar, na água, no solo e, 

inclusive, em nossos corpos. Contudo, nem todas são maléficas, há aquelas que desempenham 

1 2 3 

https://pequenoscientistassanjoanenses.files.wordpress.com/2015/03/img_1348.jpg
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papéis extremamente úteis para muitas formas de vida, inclusive para os seres humanos. No 

caso de plantas, como as ervilhas, elas se beneficiam desta forma de vida, que habita em suas 

raízes dentro de pequenos caroços, em seu crescimento através da substância química que 

estas bactérias produzem. 

Principais doenças causadas por bactérias : 

Tuberculose: causada pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis. 

Hanseníase (lepra): transmitida pelo bacilo de Hansen (Mycobacterium lepra). 

Difteria: provocada pelo bacilo diftérico. 

Coqueluche: causada pela bactéria Bordetella pertussis. 

Pneumonia bacteriana: provocada pela bactéria Streptococcus pneumoniae. 

Escarlatina: provocada pelo Streptococcus pyogenes. 

Tétano: causado pelo bacilo do tétano (Clostridium tetani). 

Leptospirose: causada pela Leptospira interrogans. 

Tracoma: provocada pela Chlamydia trachomatis. 

Gonorréia ou blenorragia: causada por uma bactéria, o gonococo (Neisseria gonorrhoeae). 

Sífilis: provocada pela bactéria Treponema pallidum. 

Meningite meningocócica: causada por uma bactéria chamada de meningococo. 

Cólera: doença causada pela bactéria Vibrio cholerae , o vibrião colérico. 

Febre tifóide: causada pela Salmonella typhi. 

http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/bacterias/ 
 

E o que fazer para eliminar as bactérias?
7

 

Para consumir frutas e verduras é fundamental fazer uma boa higienização. “Tanto as 

hortaliças quanto as frutas são produzidas no meio ambiente. Elas acabam entrando em 

contato e indo para a casa das pessoas contaminadas por bactérias. Essa contaminação por 

bactérias pode provocar doenças veiculadas por alimentos, como diarreia e intoxicação 

alimentar”, explica a nutricionista Luciana Oliveira. 

Muita gente acha que o vinagre ajuda a eliminar as bactérias, mas a única coisa que ele 

faz é ajudar a soltar a terra e os insetos que ficam presos nas folhas verdes. A forma mais 

eficiente de higienizar as frutas e hortaliças é usar água sanitária e água corrente. “Se a gente 

não higieniza o melão, por exemplo, na hora de cortar a fruta, as bactérias que estão por fora, 

na casca, vão entrar para a polpa e a gente vai consumi-las", diz a nutricionista. 

Para cada litro de água, é indicado usar uma colher de água sanitária e deixar de molho 

por 15 minutos. Em seguida, é preciso enxaguar novamente em água corrente. “A água 

corrente faz com que resíduos de terra, ovos de insetos e lagartas se desprendam das folhas e 

dos alimentos", alerta Luciana. 

Na hora de escolher a água sanitária, é importante conferir se ela tem registro no 

Ministério da Saúde. Não compre produtos com perfume e nem outras soluções de limpeza 

para a roupa: “Quando higienizamos as frutas e as hortaliças com uma solução clorada, a 

 
7 

Fonte do texto: http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2012/01/higienizacao-de-frutas-e- 

verduras-deve-ser-feita-com-agua-sanitaria.html 

http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/bacterias/
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2012/01/higienizacao-de-frutas-e-verduras-deve-ser-feita-com-agua-sanitaria.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2012/01/higienizacao-de-frutas-e-verduras-deve-ser-feita-com-agua-sanitaria.html
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gente elimina uma carga de bactérias que está por fora desses alimentos e conseguimos 

retardar o processo de deterioração deles. Isso ajuda na conservação também”. 

Não existem no mercado produtos que eliminam o agrotóxico. Neste caso, a única alternativa 

é optar por alimentos orgânicos. Temas de aulas posteriores. 

APLICAÇÃO DO CONHECIOMENTO 

Na aplicação do conhecimento serão retomadas as questões de problematização  

inicial, discutindo alternativas para o caso de Mariazinha. Depois a discussão será expandida à 

Feira do bairro de Fátima, com base nos seguintes questionamentos: 

Após a chegada dos alimentos comprados na Feira o que se deve fazer com eles nas 

nossas casas? Por quê? 

O que poderia ser feito para ajudar os vendedores da Feira a terem mais higiene com 

esses alimentos? 

Obs.: Deixar que os alunos proponham possíveis soluções. 

 

AULA IV 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

No contexto da Feira, as carnes ficam expostas ao ar livre, sem nenhum tipo de 

refrigeração. Por meio dessa aula, buscou-se despertar a consciência crítica dos moradores do 

bairro em relação à forma de armazenamento dos alimentos vendidos na Feira, identificada 

como uma situação-limite da comunidade. Para tanto, objetiva-se trabalhar alguns conceitos 

de calor e suas formas de propagação, oferecendo alternativas para o acondicionamento das 

carnes. 

Falas da comunidade: 

Nossa mercadoria vem do matadouro daqui de Itabuna mesmo.(Feirante) 

Desde que horas vocês vêm aqui para a feira? (Pesquisador) 

Quatro horas da manhã. (Feirante) 

Pesquisador – E acaba que horas? (Pesquisador) 

Duas horas da tarde. (Feirante) 
 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

Inicialmente a sala deverá ser organizada em grupos de 4 alunos. Após a organização, 

será entregue aos grupos uma folha em branco. Posteriormente será levantada as seguintes 

questões: 

 Se você passar perto do churrasquinho da feira, consegue sentir o calor? 

 Por que você sente o calor da churrasqueira já que você não está tocando nela? 

 
Assim, será solicitado aos alunos que escrevam com suas próprias palavras o porquê a mão 

esquenta. 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Conceitos abordados: 

 Temperatura;

 Formas de propagação de calor.

Unidade II – Qualidade dos alimentos e o lixo inadequado na feira 
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Na segunda parte será realizada uma atividade experimental que simulará a exposição das 

carnes ao sol e como tal situação provoca o aumento da temperatura do produto. 

A transferência de calor através da irradiação
8

 

A atividade tem por objetivo demonstrar experimentalmente como o calor que o sol 

emite, e que está muito distante, consegue chegar ao nosso planeta, ou seja, a transmissão de 

calor por irradiação, ao mesmo tempo em que demonstra a atuação de um recipiente que  

reduz a absorção dessa energia. 

Material necessário: 

 Água gelada;

 Um isopor pequeno;

 Uma vasilha plástica;

 Lâmpada ou Abajur;

 2 Termômetros.

O professor levanta o seguinte questionamento: como vocês acham que o sol, que está 

muito distante de nós, consegue aquecer o nosso planeta? 

Será solicitado que cada grupo escreva sua teoria na folha, para discussão após a  

atividade. Em seguida a atividade terá inicio seguindo os passos descritos a seguir: 

1º) ligar a lâmpada ou o abajur; 

2º) ao redor da lâmpada/abajur devem ser dispostas a vasilha e o isopor, em lados opostos; 

3º) deve-se despejar a mesma quantidade de água gelada em ambos os recipientes; 

4º) inserir um termômetro em cada recipiente. 

A partir desse momento, será solicitado que cada grupo, de 3 em 3 minutos, observem os 

dois termômetros e anotem a temperatura indicada por cada um, totalizando 10 repetições. 

Terminada a parte experimental da atividade, o professor coordena um debate na classe, 

fazendo com que cada aluno leia o que foi decidido pelo grupo inicialmente com o 

questionamento, e se o que eles colocaram no papel explica o fenômeno que aconteceu 

durante a experimentação e, se essa explicação se relaciona com o primeiro questionamento 

feito na primeira parte. 

Por fim, o professor deve abordar o conceito de transmissão de calor por irradiação, 

mostrando também a condução e convecção usando o exemplo da churrasqueira citada no 

início da aula. 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Na terceira parte, o professor deve retomar o questionamento feito na primeira e na 

segunda parte, demonstrando a relação entre as duas ao mesmo tempo em que discute o 

conceito de transmissão de calor por irradiação. Posteriormente, a discussão será expandida à 

Feira do bairro de Fátima, com base nos seguintes questionamentos: 

 Os alimentos expostos na Feira sofrem aquecimento pelo sol? 

 Como esse aquecimento acontece? 

 

 
Aula 02 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 
 

 

8 
Atividade adaptada de: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1351 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1351
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Neste momento inicial será pedido para que os alunos listem um conjunto de  

alimentos vendidos na feira do bairro de Fátima, a exemplo de: legumes, verduras, frutas, 

carnes, etc. Deste modo será pedido para que os  alunos  separem  dentre  os  alimentos 

aqueles que precisam ir para a geladeira e os que não precisam (Figura 1). Depois disso, será 

realizado o seguinte questionamento: 

Por que alguns alimentos precisam ser guardados na geladeira e outros não? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 - Modelo de lista
9 

Após tal problematização, será criada uma hipótese: 

João chegou da feira do bairro de Fátima com sua mãe, mas quando foram guardar os 

alimentos, perceberam que a geladeira estava quebrada. E agora, como podemos ajudar João e 

sua mãe? Existe alguma outra forma de guardar esses alimentos até que a geladeira seja 

consertada? 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Conteúdo/conceito científico: 

 Equilíbrio térmico;

 Isolantes térmicos;

 Temperatura;

 Trocas de Calor.

A partir das questões de problematização será realizada a leitura do seguinte texto: 
 

ISOLAMENTO TÉRMICO
10

 

Isolamento térmico é o processo pelo qual, se dificulta a passagem de calor de um 

corpo ou de um ambiente. O calor é a energia acumulada por um determinado corpo, podendo 

também ser definido como energia em trânsito de um corpo para outro devido às diferenças de 

temperatura. A transferência de calor pode ocorrer por condução, convecção ou radiação 

(conceitos trabalhados em um momento anterior). Assim, conhecer a forma como o calor é 

transportado pode ser útil para evitar o fluxo indesejado de calor. 
 
 

9 
Disponível em: http://3.bp.blogspot.com/- 

ahZuHSIvo6M/UDWMUXz8IrI/AAAAAAAAa2o/WBnnF3ssXjQ/s1600/ScreenShot004+(21).jpg 
10  

Texto adaptado de: http://www.futureng.pt/isolamento-termico. Acessado em: 08 de junho de 2016. 

http://www.futureng.pt/calor
http://www.futureng.pt/transferencia-de-calor
http://www.futureng.pt/conducao
http://www.futureng.pt/conveccao
http://www.futureng.pt/radiacao
http://3.bp.blogspot.com/-ahZuHSIvo6M/UDWMUXz8IrI/AAAAAAAAa2o/WBnnF3ssXjQ/s1600/ScreenShot004%2B(21).jpg
http://3.bp.blogspot.com/-ahZuHSIvo6M/UDWMUXz8IrI/AAAAAAAAa2o/WBnnF3ssXjQ/s1600/ScreenShot004%2B(21).jpg
http://www.futureng.pt/isolamento-termico
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Uma forma de manter uma coisa quente é rodeá-la por um mau condutor de calor, ou 

seja, um isolante ou isolador térmico, impedindo que o calor “vá embora”. Em climas frios, as 

roupas são normalmente feitas de materiais que são maus condutores térmicos, a exemplo da 

lã, permitindo que o calor corporal seja retido, não se dissipando. Um frasco de vácuo, 

também evita as transferências térmicas, sendo útil para manter quentes ou frios os líquidos  

no seu conteúdo. 

Após a leitura e discussão dos conceitos trabalhos no texto apresentados no texto 

(calor, isolante térmico e temperatura), será trabalhada a seguinte atividade: 

Sugestão: Consultar livros do segundo ano do ensino médio. 

 

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO 

Atividade I 

Na segunda parte os alunos vivenciarão uma experiência de trocas de calor, participando 

interativamente com o experimento. 
 

Quente ou Frio? A procura do equilíbrio térmico
11

 

A atividade tem por objetivo estimular o pensamento do aluno sobre os fenômenos 

vividos durante a experimentação envolvendo as sensações de quente ou frio, com o intuito de 

descobrir se há movimentação do calor (trocas de calor), e qual o sentido do fluxo de energia 

térmica. 

Material necessário: 

 3 recipientes iguais;

 Água gelada;

 Água a temperatura ambiente;

 Água morna.

O professor deverá preparar o arranjo experimental colocando em cada recipiente, água 

com temperaturas diferentes, ou seja, em um recipiente terá água gelada, no outro a água a 

temperatura ambiente e no terceiro a água morna. A experimentação deve decorrer da seguinte 

maneira: 

1º) O professor deverá chamar aluno por aluno; 

2º) O aluno deverá colocar, inicialmente, as duas mãos no recipiente com água a 

temperatura ambiente; 

3º) Em seguida, o aluno deverá colocar cada mão em um recipiente diferente, ou seja, 

uma mão na água gelada e a outra na água morna. 

4º) O aluno deverá retornar com as duas mãos para o recipiente com água a temperatura 

ambiente. 
 

 

 

 

 

12 

Figura 2: Demonstração da atividade. 
 

O professor, no decorrer da atividade deve sempre questionar quais as sensações que o 

aluno  está  sentindo.  No final  da experimentação  o  aluno  deverá anotar  as  sensações  que 
 

11 
Atividade adaptada de: http://fisicaemclasse.blogspot.com.br/2013/03/quente-ou-frio-relatividade-da- 

sensacao.html 
12 

Imagem retirada do site: http://fisicaemclasse.blogspot.com.br/2013/03/quente-ou-frio-relatividade-da- 

sensacao.html 

http://fisicaemclasse.blogspot.com.br/2013/03/quente-ou-frio-relatividade-da-sensacao.html
http://fisicaemclasse.blogspot.com.br/2013/03/quente-ou-frio-relatividade-da-sensacao.html
http://fisicaemclasse.blogspot.com.br/2013/03/quente-ou-frio-relatividade-da-sensacao.html
http://fisicaemclasse.blogspot.com.br/2013/03/quente-ou-frio-relatividade-da-sensacao.html
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vivenciou na folha. Vale ressaltar que é de extrema importância a realização da atividade com 

todos os alunos. 

O professor deverá discutir com os alunos as sensações obtidas: se foram iguais ou não; 

quais foram? Assim, o professor deverá abordar os conceitos de trocas de calor levando em 

consideração que existe uma diferença de temperatura entre as águas e as mãos na 

experiência. Por causa disso, dizemos que existe uma troca de calor entre as mãos e a água e 

que, depois de um tempo, as temperaturas da mão e da água se igualam, atingindo o equilíbrio 

térmico. As trocas de calor sempre acontecem entre dois corpos a temperaturas diferentes, 

sendo que o calor vai do corpo mais quente para o mais frio. 

 

Atividade II 

GELO, CALOR E ESTADOS FÍSICOS
13

 

Esta atividade pode proporcionar ao professor uma boa avaliação de conhecimentos 

prévios das crianças relacionados aos conceitos como: isolantes térmicos e o papel do calor ou 

da energia térmica nas mudanças de estado físico. 

A ideia básica da atividade é desafiar os alunos a fazer com que uma pedra de gelo 

dure o maior tempo possível sem derreter, ou seja, sem passar para o estado líquido. 

Material necessário: 

 Gelo;

 Papel jornal;

 Papel;

 Alumínio;

 Pano de lã;

 Flanela;

 Pano de algodão;

 Saquinhos de plástico.

Desenvolvimento da atividade 

O professor lança o seguinte desafio para os alunos (organizados em duplas ou trios): 

Vocês receberão uma pedra de gelo e poderão utilizar qualquer um desses materiais, ou 

outros que tenham com vocês, para fazer o gelo permanecer no estado sólido o maior tempo 

possível. 

Lançado o desafio, o professor solicita que cada dupla, ou trio, escolha o material a   

ser utilizado para evitar que o gelo derreta rapidamente. Em seguida, os alunos registram em 

seus cadernos que material escolheram e explicam por que fizeram essa escolha. 

Uma vez que todas as equipes tenham registrado as opções e argumentos, o professor 

distribui rapidamente as pedras de gelo e controla a hora, utilizando um relógio que marque os 

segundos (por exemplo, 10h22min35s). 

Enquanto cada equipe cuida de sua pedra de gelo, o professor circula pela classe e 

registra o que está ocorrendo. Cada vez que um gelo derrete completamente, a equipe passa a 

acompanhar o que está ocorrendo com outras pedras que ainda não derreteram totalmente. 

Para cada gelo derretido, o professor registra na lousa o material utilizado pela equipe e, se for 

necessário, a forma como ele foi utilizado. Ao final, os materiais estarão registrados na lousa 

em ordem, dos piores para os melhores isolantes térmicos. 

Terminada  a  parte  experimental  da  atividade,  o  professor  coordena  um  debate na 

 
13 

Atividade adaptada de: http://www.rea.net.br/educarede/2013/05/22/gelo-calor-e-estados-fisicos/. 
Acessado em: 31 de maio de 2016. 

http://www.rea.net.br/educarede/2013/05/22/gelo-calor-e-estados-fisicos/
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classe desafiando os alunos a explicarem as formas mais eficientes de evitar que o gelo 

derreta. Neste momento, as equipes devem ler quais foram suas previsões e o que a 

experiência lhes mostrou, avaliando o quanto essas previsões e argumentações estavam 

corretas. 

Provavelmente, vários alunos acham que utilizar um pano de lã não é bom, pois 

relacionam esse material com calor e aquecimento, mas não consideram o fato de que a lã é 

um bom isolante térmico, o que importa no caso. 

O objetivo dos debates é apresentar a ideia de que o gelo derrete, porque recebe calor 

do ambiente. Se o gelo estiver bem isolado, de modo a receber pouco calor, a água 

permanecerá mais tempo no estado sólido. 

Pode-se assim trabalhar o conceito de isolante térmico, comentando com os alunos que 

malhas, cobertores e capotes são bons agasalhos porque são bons isolantes térmicos. No caso 

de nossos corpos, esses isolantes evitam que o calor do organismo seja perdido para o 

ambiente muito rapidamente; no caso do gelo, evitam que o calor do ambiente chegue a ele 

intensamente. 

É interessante comentar também que esses materiais contêm bastante ar em seu  

interior e que o ar é um excelente isolante térmico, o que ocorre também no caso do isopor. 

Texto Original: Vinicius Ítalo Signorelli 

Edição: Equipe EducaRede 

(CC BY-NC Acervo Educarede Brasil). 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Serão retomadas as questões de problematização inicial, discutindo alternativas para o 

caso de João. O professor deverá respondam conforme eles entenderam após a  

experimentação por intermédio de um debate. Depois a discussão será expandida à Feira do 

bairro de Fátima, com base nos seguintes questionamentos e imagem: 

 
Figura 3 - Imagem dos peixes vendidos em uma feira localizada na região sul baiana 

Fonte: GEATEC, 2016. 

 

Se colocarmos a carne que compramos na feira em um ambiente muito frio ele entrará em 

equilíbrio térmico de que forma? 

A forma como com que o peixe da imagem está sendo vendido é a mais adequada? O 

que poderia ser feito para ajudar esse vendedor de peixe? 

Os alimentos que você compra na Feira do bairro de Fátima são conservados de 

maneira correta? Por quê? 

Obs.: As perguntas devem ser respondidas pelos alunos em seus cadernos. 

http://www.educared.org/educa/
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AULA V: Produção e descarte de lixo na feira 

Falas: 

Não, o problema do lixo é que eles tem de varrer, né? Pegar...Constante, porque na feira tem 

que ter, né?(F2) 

Esse lixo ai é porque o pessoal tá trabalhando, então pediu tem de por o lixo aí mesmo, vai 

botar onde? Não é verdade? Vai trabalhando e jogando o resto de feira ai dentro, depois a 

limpeza vem e tira, faz a limpeza! A prefeitura vem e faz a limpeza, se você vim aqui três 

horas da tarde, tá tudo bonitinho, tudo lavadinho, tudo limpo. (M1) 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL: 

 Vocês já foram a feira do bairro de Fátima? 

 Qual das imagens abaixo vocês acham que mais se parece com a feira do Bairro de 

Fátima? 

 

 O que vocês acham da limpeza da feira do bairro de Fátima? Tem lixo no chão da 

feira? 

 Quais os problemas que o lixo jogado em lugar inadequado pode trazer para a 

população? E para o meio ambiente? 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Conteúdos: 

 Doenças causadas pelo descarte inadequado do lixo na feira 

 Tipos de lixo. 

Atividade 1: Doenças causadas pelo mal acondicionamento do lixo da feira 

O professor deverá iniciar a aula perguntando aos alunos se eles sentem muitas dores 

abdominais, se costumam ter diarreias e náuseas, se seus pais costumam lhes dar remédios 

para eliminar vermes. 

- Mas o que são vermes? Como eles são adquiridos? Os alimentos comprados na feira podem 

ser fontes de contaminação por vermes? Por quê? 

- O lixo da feira tem alguma relação com esta contaminação? 

Em seguida o professor deverá falar um pouco sobre alguns vermes, como eles são adquiridos 

e como podem ser evitadas as doenças causadas por eles. 

CONCEITOS: 

Unidade II – Qualidade dos alimentos e o lixo inadequado na feira 

Fonte: Google imagens 
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Verminose é uma infecção intestinal provocada por agentes específicos, conhecidos como 

parasitas, especialmente endoparasitas (parasitas que habitam o interior do organismo do 

hospedeiro). Esta é uma doença frequente e de difícil controle por parte dos órgãos públicos, 

que acomete humanos e também animais. 

 

Afeta adultos e crianças, de todas as idades, ambos os sexos e todas as classes sociais. Suas 

consequências podem resultar em prejuízos à saúde do paciente, podendo levar a óbito. 

 

A contaminação ocorre de diversas formas, mas a mais comum é por meio da ingestão de 

alimentos ou água contaminada ou através da pele quando há pequenos ferimentos. 

 

Os tipos de verminoses mais frequentes são: 

 

 Ascaridíase, vulgarmente conhecida como lombriga;

 Teníase, chamada popularmente de solitária;

 Oxiuríase;

 Tricuríase;

 Ancilostomíase, conhecida como amarelão;

 Outras menos frequentes: estrongiloidíase, giardíase e esquistossomose.

 

Os sintomas mais comumente encontrados nos casos de verminose são: cólicas abdominais, 

enjoo, mudança do apetite, falta de disposição, fraqueza, diarreia, vômito, perda de peso, 

anemia, febre e problemas respiratórios. 

 

A principal consequência da verminose é a desidratação, resultante da diarréia e do vômito, 

que ocorrem nas fases agudas da doença. Existem outros problemas decorrentes dessa doença, 

como obstrução intestinal, retardo do desenvolvimento físico, comprometimento do 

comportamento na infância, e anemia progressivamente mais grave. 

 

O tratamento é feito com fármacos antiparasitários específicos para o parasita em questão. A 

prevenção ainda é a melhor forma de proteger a saúde contra as verminoses, e pode ser feita 

através da adoção de medidas simples, como: 

 

 Lavar bem as mãos sempre que usar o banheiro e também antes das refeições;

 Beber apenas água filtrada ou fervida;

 Lavar bem os alimentos antes do preparo, especialmente quando foram consumidos 

crus;

 Andar sempre calçado;

 Comer apenas carne bem passada;

 Comer apenas em locais limpos;

 Fonte:www.infoescola.com/doenças/verminose

 Realizar exames parasitológicos e tomar vermífugos regularmente;

 

A comunidade também deve fazer o seu papel, por meio da educação sanitária, proibindo a 

utilização de fezes humanas como adubos, fornecendo saneamento básico para toda 

população, além de moradias compatíveis com uma vida saudável. 

 

Após a aula expositiva, o professor deverá fazer a seguinte pergunta: 

Além das verminoses, que outras doenças podem ter relação com o lixo na feira, por quê? 

Os alunos deverão responder a pergunta por meio de desenhos e/ ou textos. 

http://www.infoescola.com/doencas/ascaridiase-lombriga/
http://www.infoescola.com/doencas/teniase/
http://www.infoescola.com/doencas/oxiurose/
http://www.infoescola.com/doencas/tricuriase/
http://www.infoescola.com/doencas/ancilostomose/
http://www.infoescola.com/doencas/estrongiloidiase/
http://www.infoescola.com/doencas/giardiase/
http://www.infoescola.com/doencas/esquistossomose/
http://www.infoescola.com/doen%C3%A7as/verminose
http://www.infoescola.com/farmacologia/vermifugos/
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A partir das respostas dos alunos, o professor deverá continuar a discussão sobre as 

doenças e o lixo. 

 

Se o lixo é causador de doenças, como podemos resolver este problema? 

Tipos de Lixo 

Para se entender as diferenças entre lixo orgânico e o inorgânico, temos que considerar, 

basicamente, a origem dos materiais que são descartados. O lixo orgânico é um material de 

origem biológica (animal ou vegetal), como restos de alimentos e bebidas, plantas e animais 

mortos, assim como papéis molhados. Já o material que compõe o lixo inorgânico não tem 

origem biológica. São materiais produzidos por meios não-naturais, ou seja, produzidos pelo 

homem. Nessa categoria entram papéis secos, plásticos, alumínio, vidro, metais ferrosos e não 

ferrosos. 

O lixo inorgânico deve ser descartado separadamente do orgânico. E, se nele houver restos de 

alimentos ou outras substâncias, deve ser higienizado para minimizar a proliferação de 

animais. 

Atividade 2: Como devemos descartar os materiais sólidos? 

O professor deverá levar para a sala diversas figuras que representem o lixo, tais como 

casca de banana, garrafa pet, jornal, caixa de leite, casca de laranja, restos de alimentos (cerca 

de duas figuras por aluno). Deve levar também duas caixas, na primeira deve ser escrito lixo 

orgânico e na outra, lixo inorgânico. 
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As figuras devem ser distribuidas entre os alunos e eles devem colocar as figuras dentro das 

caixas, tentando separar o lixo orgânico do lixo inorgânico. Após a separação do “lixo”, a 

professora juntamente com os alunos deve verificar se ele foi classificado corretamente. 

Em seguida a professora deve perguntar: 

“ E agora, o que deverá ser feito com os dois lixos? Eles deverão ser colocados na porta de 

casa para que o carro de lixo leve para o lixão( aterro snitário) ou pode ser reaproveitado de 

alguma forma?” (A pergunta será feita com o intuito de desencadear uma discussão acerca do 

tratamento e reaproveitamento do lixo, através da qual o professor vai ter uma ideia do que os 

alunos pensam sobre o assunto. 

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Encenação: O professor deverá dividir a turma em dois grupos contendo, aproximadamente,  

o mesmo número de alunos. Em seguida, o professor deverá escrever em diferentes papéis as 

palavras: FEIRANTE, FILHO DO FEIRANTE, COMPRADOR, FILHO DO COMPRADOR 

CARREGADOR,etc, de tal modo que contemple o público que frequenta a feira. Depois de 

distribuídos os papeis entre os alunos, o professor pedirá que os mesmos encenem o contexto 

da feira do Bairro de Fátima, considerando duas possibilidades: 

O grupo 1 deverá encenar uma feira onde todos os frequentadores( feirantes, compradores, 

etc) têm consciência de que o lixo deve ser reduzido ao máximo e acondicionado 

corretamente. Por exemplo: o feirante mantêm a limpeza na sua barraca e mantém duas 

lixeiras próximas à mesma, onde descarta separadamente o lixo orgânico e o inorgânico; o 

comprador não joga nada no chão. 

O grupo 2 deverá encenar uma feira oposta, em que todas as pessoas que a frequentam, 

inclusive os feirantes não cuidam da higiene nem da limpeza. 

Cada encenação deverá ocorrer em um lado da sala e no final da atividade o professor deverá 

repetir algumas perguntas da problematização inicial e acrescentar outras, tais como: 

- Quem deve se responsabilizar pela limpeza da feira? 
- Qual das duas feiras tem maior potencial para transmitir doenças, por quê? 

- Quais os problemas que o lixo jogado em lugar inadequado pode trazer para a população? E 

para o meio ambiente? 

 

Anexo para o professor consultar 
 

Doenças associadas ao lixo: 

 

1. Leptospirose 

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado do Paraná, “a leptospirose é uma doença 

Lixo Orgânico Lixo 

http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2331
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infecciosa transmitida ao homem, principalmente, durante as enchentes. A doença é causada 

por uma bactéria chamada Leptospira, presente na urina de ratos e outros animais (bois, 

porcos e cães também podem adoecer e transmitir a leptospirose ao homem)”. 

 

2. Peste Bubônica 

De acordo com Arthur Frazão (Médico) “a peste bubônica, também chamada de peste negra, é 

uma doença grave e muitas vezes fatal causada pela bactéria da peste, Yersínia pestis, que é 

transmitida por animais roedores aos seres humanos. A maioria dos indivíduos não tratados 

morre nas 48 horas que sucedem o início dos sintomas”. 

 

3. Tifo Murino 

Conforme o Portal Saúde e Medicina, “este é o nome de doenças infectocontagiosas  

causadas por insetos que possuem parasitas em seus interiores. Existem alguns diferentes 

tipos de tifo e são comuns de ocorrerem em zonas com saneamento básico precário. 

 

4. Febre Tifóide 

Conforme o conceito adota pelo Manual integrado de vigilância sanitária do Ministério da 

Saúde “a febre tifóide é uma doença bacteriana aguda de distribuição mundial. É causada pela 

Sal-monella entérica sorotipo Typhi. Está associada a baixos níveis socioeconômicos, 

relacionando-se, principalmente, com precárias condições de saneamento e de higiene pessoal 

e ambiental”. 

 

5. Cólera 

De acordo com o Portal ABC da Saúde a colera “é uma diarreia aguda causada por uma 

bactéria denominada vibrião colérico (Vibrio cholerae), que se multiplica rapidamente na luz 

intestinal. Embora esta bactéria não seja invasiva tem a propriedade de produzir uma toxina 

que atua sobre o intestino provocando aumento descontrolado da secreção de cloro, sódio e 

água para a luz intestinal. Isto acarretando diarreia de tal intensidade que se torna 

frequentemente mortal”. 

 

6. Amebíase 

De acordo com o Portal ABC da Saúde a amebíase “é uma infecção por parasita ou 

protozoário que acomete o homem podendo ficar restrita ao intestino, tendo como principal 

sintoma a diarréia, ou não causando febre e sintomas diferentes dependendo do órgão 

“invadido”. Mais freqüentemente o órgão preferencial a ser comprometido é o fígado. O 

agente causal é a Entamoeba hystolitica. Este parasita infecta aproximadamente 1% da 

população mundial, principalmente a população pobre de países em desenvolvimento”. 

 

7. Giardíase 

De acordo com Pedro Pinheiro (Médico) “A Giardia lamblia, também chamada de Giardia 

intestinalis ou Giardia duodenale, é um protozoário que parasita os intestinos dos seres 

humanos, causando diarreia e dor abdominal. Sua transmissão se dá pelo contato com fezes de 

pessoas contaminadas”. 

8. Ascaridíase 

De acordo com Portal Sóbiologia “a ascaridíase “é uma verminose causada por um parasita 

chamado Ascaris lumbricoides. É a verminose intestinal humana mais disseminada no mundo. 

A contaminação acontece ocorre quando há ingestão dos ovos infectados do parasita, que 

podem ser encontrados no solo, água ou alimentos contaminados por fezes humanas. O único 

reservatório é o homem. Se os ovos encontram um meio favorável, podem contaminar durante 

vários ano”. 

http://www.tuasaude.com/arthur-frazao/
http://www.saudemedicina.com/tifo-causas-sintomas-e-tratamento/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_controle_febre_tifoidel.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_controle_febre_tifoidel.pdf
http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?87
http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?20
http://www.mdsaude.com/2010/09/giardia-lamblia-sintomas.html
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos2/Ascaridiase.php
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9. Malária 

De acordo com o Dr. Dráuzio “a malária é uma doença prevalente nos países de clima tropical 

e subtropical. Também conhecida como sezão, paludismo, maleita, febre terçã e febre quartã,  

o vetor da doença é o anofelino (Anopheles), um mosquito parecido com o pernilongo que 

pica as pessoas, principalmente ao entardecer e à noite. Geralmente é a fêmea que ataca 

porque precisa de sangue para garantir o amadurecimento e a postura dos ovos. Depois de 

picar um indivíduo infectado, o parasita desenvolve parte de seu ciclo no mosquito e, quando 

alcança as glândulas salivares do inseto, está pronto para ser transmitido para outra pessoa”. 

 

10. Febre Amarela 

De acordo com o Ministério da Saúde “a febre amarela é uma doença infecciosa aguda, de 

curta duração (no máximo 10 dias), gravidade variável, causada pelo vírus da febre amarela, 

que ocorre na América do Sul e na África. É transmitida pela picada dos mosquitos 

transmissores infectados. A transmissão de pessoa para pessoa não existe”. 

 

11. Dengue 

De acordo com o site da dengue (dengue.org.br) “a dengue é uma doença infecciosa causada 

por um arbovírus (existem quatro tipos diferentes de vírus do dengue: DEN-1, DEN-2, DEN- 

3 e DEN-4), que ocorre principalmente em áreas tropicais e subtropicais do mundo, inclusive 

no Brasil. As epidemias geralmente ocorrem no verão, durante ou imediatamente após 

períodos chuvosos. A dengue pode ser transmitida por duas espécies de mosquitos (Aëdes 

aegypti e Aëdes albopictus), que picam durante o dia e a noite, ao contrário do mosquito 

comum, que pica durante a noite. Os transmissores de dengue, principalmente oAëdes  

aegypti, proliferam-se dentro ou nas proximidades de habitações (casas, apartamentos,  

hotéis), em recipientes onde se acumula água limpa (vasos de plantas, pneus velhos, cisternas 

etc.)”. 

 

12. Leishmaniose 

De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia a Leishmaniose “é uma doença transmitida por 

protozoários do gênero Leishmania. No Brasil existem atualmente seis espécies de 

protozoários responsáveis por causar doença humana”. Conforme o Médico Sem Fronteiras 

“os humanos contraem a leishmaniose por meio da picada do mosquito-palha hospedeiro do 

parasita L. donovani. O mosquito-palha habita ambientes úmidos, escuros, como o solo e 

troncos de árvores. Geralmente, picam durante a noite. Depois que um indivíduo é picado, o 

período de incubação da doença pode durar de dez dias a dois anos, mas é comum que se 

manifeste entre dois a quatro meses”. 

 

13. Teníase 

De acordo com Arthur Frazão (Médico) A teníase é uma doença infecciosa causada pela 

presença do verme Tênia Solium ou Tênia Saginata, no intestino delgado do ser humano. A 

Tênia entra no organismo quando se consome a carne de boi ou de porco ou verduras 

contaminados com a larva. Em alguns casos, pode ser a causa do atraso no desenvolvimento 

nas crianças e baixa produtividade nos adultos. 

 

14. Cisticercose 

De acordo com a UJR Medicina Veterinária do Rio a cisticercose “é uma doença provocada 

pelas larvas (cisticerco) da tênia, um tipo de parasito conhecido vulgarmente como solitária.  

O cisticerco recebe um nome de acordo com a carne que ele infecta: Cysticercus bovis (se 

estiver presente na carne do boi) e Cysticerius celulosae (se estiver na carne do porco). 

http://drauziovarella.com.br/letras/m/malaria/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/febreamarela/sobre.php
http://www.dengue.org.br/index.html
http://www.msf.org.br/conteudo/31/leishmaniose/
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Através da ingestão de alimentos contaminados por fezes humanas que contenham ovos da 

Tênia. Verduras e legumes mal lavados podem transmitir a doença. Uma pessoa contaminada 

pela tênia, pode se reinfestar ao ir ao banheiro e não lavar bem as mãos, levando-os à boca em 

seguida ou preparando alimentos. Esta doença é bastante freqüente em locais sem saneamento 

básico e com higiene precária”. 

 

 

15. Toxoplasmose 

Segundo o Dr. Dráuzio a “toxoplasmose é uma doença infecciosa, congênita ou adquirida, 

causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii, encontrado nas fezes dos gatos e 

outros felinos. Homens e outros animais também podem hospedar o parasita. Pode ser 

adquirida pela ingestão de alimentos contaminados — em especial carnes cruas ou mal 

passadas, principalmente de porco e de carneiro, e vegetais que abriguem os cistos do 

Toxoplasma, por terem tido contato com as fezes de animais hospedeiros ou material 

contaminado por elas mesmas. A toxoplasmose pode ser transmitida congenitamente, ou seja, 

da mãe para o feto, mas não se transmite de uma pessoa para outra”. 

 

Disponível em: 

http://abcdosresiduos.blogspot.com.br/2014/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html 
 

AULA VI 

CONTEXTO DA AULA: 
- A gente hoje divide a feira com urubus, gatos e cachorros. 
- [...] a presença de um urubu, por exemplo, quando você pensa no urubu, o urubu está para 

que? Para a carniça (C2) 

DESCRIÇÃO 

No contexto da Feira do Bairro de Fátima pode-se perceber a presença de inúmeros 

animais, dentre eles, baratas, ratos, gatos, cachorros e urubus. Entretanto, de acordo com as 

falas dos sujeitos, pode-se perceber os mesmos apresentaram uma compreensão  acrítica 

acerca da presença desses animais, expondo uma acentuada aversão aos urubus. Dessa forma, 

essa aula busca compreender o lugar ocupado por esses animais na cadeia alimentar, bem 

como o papel do urubu para o equilíbrio do meio ambiente. 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

Primeiramente serão levantados alguns questionamentos sobre a feira. 
- Quando vocês vão à feira do Bairro de Fátima, já notaram a presença de alguns animais? 

Que animais são esses? 

- Esses animais se alimentam de quê? 

- E o urubu que está lá na feira? Vocês já pensaram na importância desse animal? 

Na sequência serão expostas algumas imagens da Feira do Bairro de Fátima que 

ilustrem a presença de animais nesse espaço. 

UNIDADE III – ANIMAIS DA FEIRA 

http://abcdosresiduos.blogspot.com.br/2014/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html
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ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: 

Com o auxílio do data show serão mostradas alguns exemplos de cadeias alimentares, 

conforme ilustrado abaixo: 
 

Na sequência serão fornecidos para os alunos plaquinhas contendo imagens (Apêndice 

A) que ilustram bactérias, animais (barata, rato, cachorro, gato, galinha, urubu e o homem) e 

vegetais (alface, cenoura e couve) e outras plaquinhas contendo o posicionamento desses 

organismos na cadeia alimentar (produtor, consumidores e decompositores). Será proposto 

para os alunos realizarem relações entre aquelas placas e montarem uma cadeia alimentar. Ao 

término dessa etapa serão realizados alguns questionamentos, os quais serão utilizados para o 

professor explicar o conteúdo/ conceitos científicos: Cadeia alimentar; Teia Alimentar; 

Produtores, consumidores, detritívoros e decompositores e o papel do Urubu. 

Imagem 1: da Feira do Bairro de Fátima 

Imagens retiradas do Google Imagens 
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- O que é uma cadeia alimentar? – 

Todos os organismos necessitam de energia para sobreviver, que é obtida a partir do 

alimento que retiram do ambiente. Desta forma, a matéria está sempre seguindo um fluxo em 

um ecossistema. O fluxo de energia começa no produtor e vai em direção ao decompositor. Os 

decompositores reciclam a matéria orgânica, recomeçando o ciclo. A transferência desta 

energia, desde o produtor (organismo autótrofo) até o decompositor, passando por uma série 

de consumidores é chamada de cadeia alimentar. 

Por exemplo: O ser humano (heterótrofos) ao comer um bife, está mastigando a carne 

de um boi (heterótrofos) que se alimentou de capim (autotrófos). O capim obtém a energia 

para crescer a partir da luz do Sol, em um processo chamado fotossíntese, e por este motivo é 

chamado de produtor. Já os organismos não clorofilados são chamados de consumidores. 

Quem são os produtores comercializados no Bairro de Fátima? 

Como exemplos de produtores temos as plantas e as algas, seres clorofilados, que não 

se alimentam de outro ser vivo obtendo do Sol a sua energia de que necessita para a 

fotossíntese. 

No processo da fotossíntese, as plantas retiram água e sais minerais do solo pelas 

raízes. Na maioria das plantas, a água é levada até as folhas através de pequenos tubos, os 

vasos condutores de seiva bruta. A folha retira também um gás do ar, o gás carbônico. As 

plantas usam então o gás carbônico, a água e a luz solar absorvida graças à clorofila 

(pigmento verde presente principalmente nas folhas) para fabricar açúcares. Esse processo é 

chamado fotossíntese. 

- Dessa forma, cite exemplos de produtores que são consumidos em sua casa? 

-Quem são os consumidores? Qual é o papel do urubu na cadeia alimentar construída por 

vocês? 

Os urubus apresentam o bico perfurado e, como as garças e cegonhas, não têm garras. 

As patas são chatas como as das galinhas. Incapazes de carregar as presas são obrigados a 

comer o que encontram pelo chão. 
Os cientistas ainda não desvendaram totalmente esse mistério, mas acreditam que os 

urubus se deliciam com comida estragada sem passar mal graças ao seu sistema imunológico  

e ao potente suco gástrico secretado por seu estômago. Mas isso não significa que eles 

prefiram carne podre à fresquinha. Acontece que os urubus não têm habilidade para caçar, 

pois as garras de suas patas são ineficientes para essa tarefa. Assim, só lhes resta a carcaça de 

animais mortos. Apesar de feioso e com má fama, o urubu tem papel essencial na natureza. 

Como é um animal necrófago, que se alimenta de carne em putrefação, faz uma espécie de 

"faxina" nos locais onde vive, pois elimina do meio ambiente a matéria orgânica em 

decomposição. Para encontrar a refeição, eles contam com olfato e visão apurados. 

CARONA VOADORA: Espertos, os urubus aproveitam as correntes de ar quente para planar 

por horas a fio sem fazer esforço. Eles fazem movimentos ascendentes em espiral em largos 

círculos e voam dezenas de quilômetros atrás de alimento. 

 
DUPLA PROTEÇÃO: O estômago dos urubus secreta um suco gástrico que neutraliza as 

bactérias e toxinas presentes na carne putrefata. Além disso, acredita-se que os anticorpos de 

seu sistema imunológico fazem com que ele seja imune a doenças que atingiriam os humanos 

se resolvêssemos adotar o menu indigesto. 
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LEI DO MAIS FORTE: Cinco espécies de urubus, como o urubu-da-mata, vivem no Brasil. 

Com o olfato mais apurado, o urubu-de-cabeça-vermelha e o urubu-de-cabeça-amarela 

encontram primeiro a comida e são seguidos pelos demais. Mas quem come primeiro é o 

urubu-rei, que é maior e tem o bico mais forte, ideal para rasgar a pele da carcaça. Enquanto 

ele se esbalda, os demais como o urubu-de-cabeça-preta, se afastam da carniça. O urubu-rei 

tem esse nome por causa do bico forte e da exuberante coloração de sua cabeça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem2: Urubu da cabeça Imagem3: Urubu da cabeça amarela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem3: Urubu Rei 
 

 

 
 

Quais são as outras possíveis relações que podem ser estabelecidas entre esses organismos?- 

Mostrar outras possíveis relações entre os organismos na teia alimentar. 

 

 
APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

A proposta para esse momento é a leitura da historinha do Urubu e o Gavião 

(Apêndice B). Após a leitura, será proposta para os alunos a construção de uma teia  alimentar 
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a partir dos organismos presente na historinha e das plaquinhas utilizadas anteriormente. A 

partir da construção dos alunos, o professor realizará a avaliação, por meio de algumas 

perguntas: 

- Quem é o produtor nessa cadeia alimentar? 

- Quem são os consumidores? 

- Qual é a importância daquele urubu que vemos na feira do Bairro de Fátima? 

 

APÊNDICE A 
 

 

APÊNDICE B  
O Urubu e o gavião 

Era uma vez um gavião que vivia voando de uma forma magnífica pelos céus. De um jeito  

que só ele sabe fazer. Certo dia quando estava a voar, o gavião viu lá embaixo um urubu. A 

ave preta estava muito triste e o garboso gavião se aproximou: 

- O que houve, compadre urubu? Porque essa tristeza toda? E o urubu no seu desalento foi 

falando: 

- Ah, amigo gavião, e não é pra ficar triste? Tô com fome e não tenho nada pra comer! 

E o gavião começou a zombar do urubu: 

- Ora, que bobagem! Mas porque o amigo não faz como eu que sou forte e poderoso? Tem 

que sair voando por aí para encontrar comida!! Olhe lá para baixo, tamanha diversidade, tem 

os pintinhos, as cobras, sapos e lagartos. Venham, vamos comer! 

E o urubu explicou: 

- Compadre, eu não sou como o senhor! Só como o bicho morto e frio! 

E o gavião continuou a zombaria: 

- Pois perde tempo esperando! Tem que fazer como eu que saio voando por aí e encontro caça 

viva e com sangue quente! Comer carne morta e fria? Que nojo!! 

- Pois fique por aí esperando sua comida que eu vou me fartar! 

 

E o gavião saiu voando todo empolgado deixando o urubu quase morto de fome. O garboso 

HOMEM/FEIRANTE 

CACHORRO 

BARATA 

LAGARTAS 

CARNE URUBU 

COUVE 

BACTÉRIAS 

RATO 

ALFACE 
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caçador foi pelo céu e logo viu que debaixo de uma mangueira havia vários pintinhos que se 

alimentavam de algumas plantinhas que estavam por ali. 

O gavião mirou no pintinho mais gordinho e partiu para o ataque. O pintinho era gordo, mas 

era esperto. Saiu fugindo na maior disparada. E o gavião atrás do pintinho e o pobre fugindo 

de seu caçador. Até que a avezinha viu uma árvore com um buraco bem no meio. O pintinho 

passou direto pelo buraco, mas o gavião, que de tão acelerado não conseguiu desviar, entrou 

direto no buraco e, por ser maior, ficou preso. Todo machucado tentou se livrar daquela  

prisão, mas não conseguiu. Lá onde estava, o urubu começou a pensar. Talvez o gavião tivesse 

razão. Ficando ali parado ele não conseguiria nada. Meio fraco, o coitado saiu voando. Ia 

assim, sem ter sucesso, até que passou pela árvore onde estava preso o gavião. O prisioneiro 

pediu desesperado: 

 

- Compadre urubu, me ajude! 

- Mas ajudar o senhor? O senhor que é tão forte e poderoso! 

- Estou preso! Se o senhor me salvar a gente pode caçar junto! 

- Compadre, como já lhe disse antes: só como o que Deus me dá! Morto e frio! Por isso... 

esfrie, compadre! Esfrie! 

O urubu ficou voando por ali esperando a hora de se alimentar. 
 

 
AULA VII 

 

 
Contextualização: 

 

Na situação da Feira, os animais são percebidos como inocentes que não trazem nem 

um risco ou problema para as pessoas ali. No entanto além de causar mal-estar por conta do 

odor desagradável às fezes deixadas nos locais públicos como no caso da feira, podem 

transmitir doenças. As fezes eliminadas com ovos de parasitas, que podem gerar enfermidades 

como lobrigas, ou seja, correm o risco tanto o “homem quanto o animal”. 

Sendo assim, pretende-se trabalhar alguns conceitos relacionados a doenças causadas 

por insetos, animais e etc, ou que apresentam-se com mais intensidade quando as pessoas 

moram em lugares com nível elevado de poluição. Bem como as principais consequências, 

com a finalidade de discutir e apresentar alternativas de prevenção das doenças. 

FALAS: 

Ôí, para mim lhe dizer a verdade, os animais eu não tenho nada contra, apesar de quê eu dou 

até alimentação para esses pobres coitados, porque eles chegam ai com fome, esse aqui 

mesmo, desde a hora que eu chego, tem vários chega, eu dou comida e eles ficam ai, porque 

os bichinhos precisam de carinho, precisam de trato, então eu não posso falar nada dos 

animais.(F2) 

Feirante - [A feira] é tranquila... tá precisando muito melhorar ainda né, a higiene , e tudo 

né, como tamo vendo ai né na misericórdia. [...] o esgoto incomoda bastante. (M3) 

 

 
PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

UNIDADE III – ANIMAIS DA FEIRA 
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No primeiro momento será mostrada imagens da feirante em que aparece animais (a 

feirante dando comida para o cachorro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte das imagens: Google Imagens
14

 

 O que mais chama a sua atenção nessas imagens? 

 A feira é um local onde os animais estão presentes? 

 Os animais podem trazer danos a saúde do homem? De que forma? 

 
Em seguida uma discussão sobre as principais doenças que tem circulado na mídia, e 

sobre as que têm sido mais frequentes na comunidade em que vive e quem tem relação com 

animais. Em seguida serão orientados a lista em uma tabela com descrição,(Doença, 

frequência com que é citada, causa, sintomas, consequências) a partir de uma pequena 

entrevista informal com os vizinhos e amigos em relação a doenças que tiveram ou alguém 

muito próximo, se foram ao médico diagnosticar, (Figura1) Modelo de tabela. O passo 

seguinte será indagar: 

Por que os cuidados relacionados à higiene do ambiente como um todo são 

fundamentais, e se tal descuido tem alguma relação com proliferação de alguma das doenças 

citadas ? 

 

 Depois da problematização, segue a hipótese: 

Josefa tem uma barraquinha de lanche na feira, sempre aparece em um cachorrinho  

que ela alimenta que fica lá a espera, para que ele não morra de sede, no entanto pode ser 

também esse pratinho do cachorro foco de algumas doenças. 

Parte da mercadoria de Josefa fica no chão sob um tapete de plástico, o cachorrinho 

tem acesso e às vezes até deixa suas fezes próximas ao local, as fezes são eliminadas com 

ovos de parasitas, que geram doenças, sem contar que o cachorrinho por viver na rua, e por 

não ter um dono não é vacinado, levando risco a vida das pessoas que circulam no local.  

Neste caso, qual deve ser a atitude de dona Maria para evitar tais situações apontadas que  são 
 

14 
Fonte das imagens: 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1366&bih=625&tbm=isch&sa=1&q=animais+e+lixo+na+feira 

+livre&oq=animais+e+lixo+na+feira+livre&gs_l=im 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1366&bih=625&tbm=isch&sa=1&q=animais+e+lixo+na+feira 

+livre&oq=animais+e+lixo+na+feira+livre&gs_l=img.3...58791.68 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1366&bih=625&tbm=isch&sa=1&q=animais+e+lixo+na+feira 

+livre&oq=animais+e+lixo+na+feira+livre&gs_l=img. 

http://www.google.com.br/search?espv=2&amp;biw=1366&amp;bih=625&amp;tbm=isch&amp;sa=1&amp;q=animais%2Be%2Blixo%2Bna%2Bfeira
http://www.google.com.br/search?espv=2&amp;biw=1366&amp;bih=625&amp;tbm=isch&amp;sa=1&amp;q=animais%2Be%2Blixo%2Bna%2Bfeira
http://www.google.com.br/search?espv=2&amp;biw=1366&amp;bih=625&amp;tbm=isch&amp;sa=1&amp;q=animais%2Be%2Blixo%2Bna%2Bfeira
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de risco em relação à saúde? 

 A presença de animais em determinados ambientes públicos pode trazer riscos a vida? 

 Quais prejuízos financeiros e a saúde à presença de animais na Feira podem trazer? 

 As fezes deixadas nos locais publico como na  feira  podem transmitir doenças? 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 
 

Conteúdo/conceito científico: 

 Doenças causadas por animais 

 Higiene 

 

 

As atividades que serão apresentadas surgiram através da problematização: 

-Raiva - bicho geográfico - Lombriga 

- Doenças causadas por animais 

-Evitar que os pequenos tenham contato com os animais é uma tarefa muito difícil. Alguns 

deles tornam-se verdadeiros amigos e acompanham o desenvolvimento da criança em vários 

aspectos. Porém, é necessário tomar certos cuidados que envolvem tanto os bichos de 

estimação como outros não domésticos. 

 

As zoonoses são doenças, em geral infecciosas, transmitidas pelos animais aos seres  

humanos, podendo ser pela convivência próxima ou pela ingestão de animais doentes. Estes 

animais podem ser domésticos, silvestres ou pragas. A seguir, vamos tratar das mais comuns: 

Doenças transmitidas pelos animais
15

 

Toxoplasmose: Pode ser adquirida pela ingestão de água e/ou alimentos contaminados com 

os oocistos esporulados, presentes nas fezes de gatos e outros felídeos, por carnes cruas ou  

mal passadas, principalmente e de porco de carneiro, que  abriguem  os  cistos  do  

protozoário Toxoplasma gondi. A toxoplasmose pode ser transmitida da mãe para o feto, mas 

não se transmite de uma pessoa para outra. 
 

Ancilostomíase ou Larva migrans cutânea (bicho geográfico): É encontrada por toda parte 

onde se encontrem cães e/ou gatos infectados com  ancilostomídeos,  sobretudo A.  

braziliense eA. ceylanicum. O problema é mais frequente em praias e em terrenos arenosos, 

onde esses animais contaminam o meio com suas fezes. As crianças contaminam-se  ao  

brincar em depósitos de areia para construção, ou nos tanques de areia dos locais destinados à 

sua recreação. Todos os animais domésticos devem ser tratados sistematicamente e com 

regularidade para prevenirem-se as reinfeções. 
 

 
 

 

15 
Texto retirado: http://institutopensi.org.br/blog-saude-infantil/doencas-transmitidas-por- 

animais/ 

http://institutopensi.org.br/blog-saude-infantil/doencas-transmitidas-por-
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Raiva: É uma doença provocada por vírus e acomete animais e seres humanos. Transmitida 

por cão, gato, rato, bovino, eqüino, suíno, macaco, morcego e animais silvestres, através da 

mordedura ou lambedura da mucosa ou pele lesionada por animais raivosos. Os animais 

silvestres são um reservatório primário para a raiva na maior parte do mundo, mas os animais 

domésticos de estimação são as principais fontes de transmissão para os seres humanos. Por 

isto animais domésticos devem ser vacinados anualmente contra a raiva. 
 

Dipilidiose: A infestação é extremamente comum em cães e, em menor extensão, em gatos. 

Os seres humanos podem tornar-se infestados com a forma adulta do cestódio (vermes chatos 

na sua forma) dipylidium caninum, em seguida à ingestão do hospedeiro intermediário, a 

pulga. Normalmente a infestação nos seres humanos exibe sintomas clínicos, ocorrendo com 

maior freqüência em crianças jovens. 
 

A dirofilariose humana é raramente reconhecida. Quando ocorre, é causada pela instalação de 

larvas mortas do parasita nos pulmões. Essas são diagnosticadas por meio de radiografias. 

Requer biópsia cirúrgica e avaliação histológica, para a confirmação do diagnóstico e 

eliminação de condições mais sérias. 
 

Leptospirose: Bastante comum em épocas de chuvas, é uma doença causada por bactéria, a 

LEPTOSPIRA ssp, afetando a maior parte dos animais, inclusive o homem. É transmitida 

através da urina, água e alimentos contaminados pelo microorganismo, pela penetração da 

pele lesada, e pela ingestão. O cão e outros animais como por exemplo o rato, o bovino e 

animais silvestres também podem contrair a doença e transmiti-la. Os principais sintomas são 

febre alta, dores musculares, alterações urinárias e hepáticas. 
 

Dermatomicose: A transmissão pode ocorrer de forma direta entre cães e gatos. Em pesquisa, 

até 30% dos casos em áreas urbanas foram associados a contato direto com animais. Os 

proprietários dos animais devem ser aconselhados a lavar bem as suas mãos após a 

manipulação de cão ou gato infectado, e a não permitir que seus filhos brinquem com os 

animais, até que o tratamento tenha resolvido a moléstia. 
 

Esporotricose: É uma moléstia crônica causada por sporothrix schenckii. Pesquisas indicam 

que os cães e mais raramente gatos infectados podem transmitir diretamente a infecção para 

os seres humanos. Os principais sintomas no período de incubação ( que pode durar de dias a 

até 3 meses) são geralmente lesões de pele. 
 

Psitacose: É uma doença transmitida por aves como papagaios e ocorre por via respiratória, 

por meio da aspiração de poeira contaminada pelos dejetos de animais doentes ou portadores. 

A transmissão respiratória de pessoa a pessoa pode acontecer, mas é um evento raro e ocorre 

somente na fase aguda da doença. Uma vez no corpo do infectado, permanece incubada por 

um período de uma a quatro semanas e o período de transmissibilidade pode durar semanas ou 

meses. 
 

Sintomas característicos são febre, prostração, tosse, cefaléia e calafrios, acompanhados de 

comprometimento das vias aéreas superiores e inferiores, mais raramente, um quadro 

pulmonar semelhante a uma pneumonia atípica. Essa infecção, geralmente, é leve ou 

moderada no homem adulto, rara em crianças e mais grave em idosos que não recebem o 

tratamento adequado. 
 

Histoplasmose: É provocada por fungos encontrados em fezes secas de passarinhos, pombos 

e  morcegos.  A  contaminação  geralmente  ocorre  através  da  inalação  ou  respiração  do ar 
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contaminado com as fezes desse animais, ao fazer limpeza ou ao adentrar locais por eles 

habitados. Os principais sintomas são febre, gânglios ou “ínguas” no pescoço, virilha ou 

debaixo do braço, infecção pulmonar, úlceras na pele, anemia e diminuição do número de 

células brancas do sangue responsáveis pela defesa contra infecções. 
 

Pulgas e ácaros de sarna: A sarna canina e felina e pulgas têm um grande potencial 

zoonósico. Em seres humanos é geralmente autolimitante, mas pode voltar se não for curado o 

animal ou não for feita a higiene adequada do ambiente. 

HIGIENE
16

 

O que é Higiene: 

 
Higiene consiste em um conjunto de regras e técnicas referentes à preservação da 

saúde e prevenção     de     doenças no     organismo      do      ser      humano,      através     

da limpeza, desinfecção e conservação de instrumentos, espaços e objetos. 

A higiene é uma regra fundamental em todas as especialidades da medicina ou de 

qualquer outra atividade que trabalhe em contato direto com o organismo humano, 

assegurando a higiene coletiva. 

No âmbito hospitalar, por exemplo, a higiene é considerada como um conjunto de 

procedimentos que tem a finalidade de assegurar a proteção e bem-estar físico e psicológico 

dos pacientes, evitando enfermidades; métodos esterilizantes e desinfetantes. 

Etimologicamente, a palavra higiene surgiu a partir do grego hygeinos, que significa "o que é 

saudável". O termo surgiu como uma derivação do nome da deusa Hígia, a protetora da saúde 

e limpeza. 

 
Higiene Pessoal 

A higiene pessoal consiste nos cuidados diários que o indivíduo deve ter com o seu 

próprio corpo. Os hábitos higiênicos não se limitam apenas na preocupação de tomar banhos 

todos os dias ou escovar os dentes após cada refeição, mas também cuidar da alimentação, 

beber água filtrada e outras ações que ajudem a manter o bem-estar do organismo e da saúde. 

Higiene Corporal 

A higiene corporal faz parte dos "rituais" diários da higiene pessoal, ou seja, todos os 

hábitos que auxiliam na limpeza, asseio, assepsia e conservação do bem-estar e saúde do  

corpo humano. Exemplo: tomar banho, escovar os dentes, cortar as unhas dos pés e das mãos, 

cortar o cabelo regularmente, fazer a barba e etc. 

 
Higiene Mental 

A higiene mental é uma área da medicina que se preocupa com a defesa da saúde 

mental. A higiene mental é essencial para que o ser humano esteja em equilíbrio e interaja de 

forma  saudável  com  outras  pessoas  no  seu  meio  social.  Para  isso,  é importante    pensar 

 
16 

Texto retirado: http://www.significados.com.br/higiene/ 

http://www.significados.com.br/higiene/
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positivo, cuidar da auto-estima, estimular a mente através de exercícios mentais, praticar 

exercício físico, se alimentar de forma saudável, manter relacionamentos sociais saudáveis e 

etc. 

Higiene Ambiental 

 
A higiene ambiental está relacionado com a preservação das condições sanitárias do 

meio ambiente, com o intuito de impedir que prejudique a saúde do ser humano. 

Basicamente, a higiene ambiental consiste no cuidado que o homem deve ter com o 

ambiente em que vive. Varrer a casa, arrumar o quarto, lavar os alimentos antes de comer e 

levar o lixo para a reciclagem são alguns exemplos de ações que contribuem para a higiene 

ambiental. 

 
 

AscaridíasePor Thais Pacievitch 

 
A ascaridíase é uma verminose intestinal, causada pelo parasita Ascaris lumbricóides. 

A ascaridíase, popularmente conhecida como lombriga, é a verminose mais difundida no 

mundo. 

 

O parasita tem um corpo cilíndrico e alongado. De aspecto liso e brilhante, sua cor 

varia entre o branco e o amarelo. Sua boca, em uma das extremidades, possui três grandes 

lábios. Sua reprodução é sexuada. Os machos são menores que as fêmeas, e apresentam a 

cauda enrolada. O comprimento do parasita varia entre 15 e 40 centímetros, sendo que o 

número de parasitas em um mesmo hospedeiro pode chegar a 600. 

 

A contaminação por Ascaris lumbricóides ocorre pela ingestão de água ou alimentos 

contaminados por seus ovos. O ciclo tem inicio a partir de um hospedeiro. A fêmea é capaz de 

produzir 200 mil ovos por dia, sendo que parte desses ovos é eliminada através das fezes. A 

contaminação ocorre quando as condições de higiene e de saneamento básico favorecem o 

contato desses ovos com a terra, a água, e com alimentos que são ingeridos. As crianças são a 

população mais atingida, já que não entendem e respeitam as regras de higiene. 

 

Após a ingestão, os ovos liberam larvas que caem na circulação sanguínea. Essas larvas 

passam pelo fígado, coração e pulmões. Ao atingirem os pulmões, instalam-se nos alvéolos 

pulmonares, onde absorvem mais oxigênio e nutrientes para crescerem. Nessa fase, podem 

aparecer  alguns  sintomas  como  tosse  seca,  irritação  brônquica,  dificuldade  respiratória   

e febre. As larvas permanecem nos alvéolos pulmonares até crescerem, para então subirem em 

direção a faringe, de onde são engolidas novamente. Passam pelo tubo digestivo, e completam 

seu desenvolvimento ao chegarem ao intestino delgado, atingindo a fase adulta, se 

reproduzindo e dando início ao ciclo novamente. 

 

Outros sintomas são: dor abdominal, flatulência, cólica, diarréia, náuseas, vômito e presença 

de vermes nas fezes. Algumas reações como alergias, pneumonia e choque anafilático podem 

ocorrer, embora sejam mais raras. Nas crianças, grandes infestações podem causar oclusão 

intestinal, o que pode, inclusive, levar a morte. 

 

O tratamento da ascaridíase é feito através de medicação. No entanto, a medicação deve ser 

http://www.infoescola.com/autor/thais-pacievitch/29/
http://www.infoescola.com/doencas/verminose/
http://www.infoescola.com/sistema-respiratorio/alveolos-pulmonares/
http://www.infoescola.com/sistema-respiratorio/alveolos-pulmonares/
http://www.infoescola.com/medicina/febre/
http://www.infoescola.com/anatomia-humana/intestino-delgado/
http://www.infoescola.com/sistema-nervoso/dor/
http://www.infoescola.com/sistema-digestivo/flatulencia/
http://www.infoescola.com/saude/choque-anafilatico/
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acompanhada de cuidados de higiene pessoal (lavar as mãos, por exemplo), medidas de 

higiene em relação aos alimentos (lavar as frutas e verduras em água corrente) e a água 

(ferver, caso a água não seja tratada), e saneamento básico. 

 

http://www.infoescola.com/doencas/ascaridiase-lombriga/ 

ATIVIDADE DE ORGANIZAÇÃO 

 
Para obtenção de conhecimentos prévios dos educando ligados aos conceitos acima 

expostos, gerar discussão com participação dos educandos, em uma caixa colocar os conceitos 

em ficha (animais, doenças, protozoários, higiene) e as principais doenças causadas , cada 

educando pegará na caixa um ficha e discutir o sobre o que entende do assunto que está na 

ficha. Após a discussão de todos os conceitos a partir da fala dos educandos, se construirá  

dois cartazes para expor na escola que trate sobre ciclo de vida do mosquito, em forma de 

palestra ou material de divulgação sobre prevenção, organizado pelos próprios educandos , 

explanado principais cuidados relacionados até mesmo a questão da higiene (FIGURA1), e  

um outro cartaz que trate  das doenças causadas por animais como gato, cachorro etc. 

Com esta atividade o educador coletar os saberes prévios de seus educando, além de 

obter novas informações na discussão que até então por ele possam ser desconhecida, 

relacionadas aos conceitos, além de favorecer com a disseminação dos cuidados fundamentais 

pra combater as doenças. 

Recursos Materiais: 

 Cartolina ; 

 Lápis coloridos, canetas ; 

 Papel oficio; 

 Fita adesiva (Durex); 

 cola ; 

 tesoura; 

 Imagens em revistas, jornais, ou internet do mosquito 

 
Ressaltar que atividade deve ser realizada em grupo, e que cada grupo ficara 

responsável por uma atividade, ou seja, um grupo ficara responsável por confeccionar o 

primeiro cartaz sobre ciclo do mosquito, o outro com o segundo cartaz sobre doenças 

transmitidas, outro grupo pela palestra ou folder expor pela escola. 

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Desta vez retoma-se as questões de problematização inicial, refletindo e buscando 

alternativas para as situações problematizadas. 

Em seguida as questões serão direcionadas ao espaço da feira de Fátima em relação a 

circulação de animais e possíveis focos de doenças, tanto em relação a estes animais que 

perambulam pela feira quanto por mosquitos e outros, e relacionar no contexto da própria 

higiene do local .Depois a discussão será expandida à Feira do bairro de Fátima, com base nos 

seguintes questionamentos: 

 Qual alternativa para ajudar os feirantes na manutenção do ambiente limpo? 

http://www.infoescola.com/doencas/ascaridiase-lombriga/
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 E quais atitudes em relação aos animais que perambulam o ambiente, correndo o risco de 

transmitir doenças na feira de Fátima? 

 

 

 

AULA VIII 

 

FALAS: 

 

Hoje de manhã cedo à gente foi tomar café na padaria lá no pontalzinho [bairro de Itabuna- 

BA], no centro, aí eu estacionei o carro, tem uma vala igualzinha a essa, ai eu estacionei, e 

falei – vixe Laura – Estacionei, tava cheio de lixo, de saco plástico, coisa até da padaria, e, 

um mal cheiro. A gente tomou café, quando eu olhei falei – meu Deus olha para isso aqui! 

(C1) 

 

Tema a ser trabalhado: HIGIENE 

O que você entende por Higiene? 

  

 

Fonte das imagens: Google imagens 

 

UNIDADE III – ANIMAIS DA FEIRA 
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1- Você conhece a feira do seu bairro? 

1-O que acontece com o lixo do seu bairro? 

2- O lixo do seu bairro pode me trazer problemas?Quais? 

3-Por que o lixo pode nos criar problemas? 

4-O que cada um poderia fazer para melhorar a higiene de casa,da escola e do bairro em 

relação ao lixo? 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 
 

 Mostraremos a través de cartazes, slides,figuras para fazerem colagem onde identifiquem 

o que para eles é ter higiene, queremos saber com esta atividade se os discentes 

reconhecem todas as formas de conservação pessoal e ambiental é ter higiene. ) 

 

Conceito de higiene: Higiene consiste em um conjunto de regras e técnicas referentes à 

preservação da saúde e prevenção de doenças no organismo do ser humano, através da 

limpeza, desinfecção e conservação de instrumentos, espaços e objetos. 

 

Após explicar sobre o conceito de higiene, o professor expandirá a discussão trazendo o meio 

ambiente e a importância da preservação deste. 

 

Preservar o meio ambiente é também uma forma de higiene? 

 
Para cuidar do meio ambiente, não existe idade! 

 

 1-Não desperdice água. 

 2-Economize energia. 

 3-Não compre produtos sem necessidade. 

 4-Separe o lixo. 

 5-Não jogue lixo nas ruas 

 6-Reaproveite. 

 7-Evite o uso de produtos descartáveis e sacolas plásticas 

 
2 – Colocaremos cartazes na sala para chamar atenção sobre a higiene ambiental nestes 

cartazes evidenciaremos as condições da feira livre do Bairro de Fátima-Itabuna, no intuito de 

problematizar a higiene desse espaço. 

 

3- Como você pode contribuir com a higiene do meio ambiente? 

 
Após as respostas dos alunos, fazer trabalhos com Reciclagem de papeis, vidros, latas, e 

outros materiais disponíveis. Explicar os tipos de lixo (Orgânico e Inorgânico) 
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Sugestão de atividade assistir ao vídeo: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=N_DEkVEBA64 

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Será retomada algumas questões no intuito de levar o alunos a refletirem um pouco mais,  

sobre as condições de higiene da feira livre e quais medidas podem ser tomadas. 

 

a) Se você estiver caminhando na rua onde você joga o papel da sua bala,chocolate, 

salgadinho? 

b) O que você acha que a cantina da sua escola deve fazer com os restos dos 

alimentos,copos ,colheres de plástico? 

c) O que deve ser feito na feira livre do bairro de Fátima para mantê-la limpa durante os 

dias que ela funciona? 

d) Quais problemas a falta de higiene pode trazer para o ser humano? 
 

 
 

 

AULA IX 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Nesta aula serão abordados os principais métodos de  

conservação dos alimentos utilizados tanto pelos feirantes do Bairro de Fátima quanto pelas 

donas de casas. 

 

Fala: M1 “as verduras [...] Antes de botar na geladeira, pego e boto logo numa bacia de 

água com limão ou “Q’boa” (água sanitária), deixo lá 10 minutos ou 15 minutos de molho, 

pra depois enxugar tudo e boto na geladeira”. 

Unidade IV – Possíveis Alternativas 

https://www.youtube.com/watch?v=N_DEkVEBA64
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PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

O professor apresenta imagens de métodos de conservação dos alimentos utilizados pelos 

feirantes na feira do bairro de Fátima e faz questionamento sobre a imagem. 
 

 Apresentar aos alunos imagens de alimentos que são conservados através da salga e 

comercializados na feira do bairro de Fátima, por exemplo, charque, bacalhau, carne do 

sol e questionar por que estes alimentos só são comercializados salgados?

 Porque alguns alimentos que são vendidos na feira, tais como carne fresca, verdura, etc., 

precisam ser guardados na geladeira?

 Caso os alunos respondam que é para conservar, o professor pode perguntar por que os 

alimentos guardados na geladeira se conservam por mais tempo?

 Por que o suco caseiro estraga mais rápido do que o suco industrializado?

 Qual a importância de conservamos os alimentos?

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 
Falar da importância da conservação dos alimentos. (perecibilidade dos alimentos; 

sazonalidade das produções - épocas específicas de produção dos alimentos, safra; e 

distribuições geográficas das produções e dos centros de consumo - produtos que tem 

produção específica em determinado lugar). 

-Falar dos conservantes naturais e artificiais, suas funções e aplicações. 

Sugestões: 

 O professor pode levar revistas com imagens de conservantes naturais e construir junto 

com os alunos um cartaz com os nomes dos principais conservantes usados no dia-a- 

dia e suas aplicabilidades. 

 O professor também pode pedir para que os alunos façam a leitura de rótulos de 

alimentos industrializados para identificar os conservantes utilizados. (Na aula anterior 

o professor deve pedir que os alunos levem os rótulos de alimentos que serão 

utilizados nesta aula). 

Falar da evolução das diferentes maneiras de conservação dos alimentos, baixa temperatura- 

gelo, secagem-sol, salga-sal, defumação-fogo, pasteurização-uso de calor, fermentação, 

embalagens, entre outras que o professor julgar necessária. 

 Sugestão: Caso o professor ache necessário pode fazer uso de um vídeo sobre 

conservação de alimentos, do Globo Ciência. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cERygri-4cA 

 

Solicitar que os alunos façam uma pesquisa em casa, de preferência com os avós  

ou pessoas idosas sobre como os alimentos eram conservados antigamente. (O 

roteiro da pesquisa deve ser elaborado pelo professor) 

 
APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Retornar as perguntas iniciais, respondendo as com base nos conhecimentos científicos 

abordados anteriormente, na Organização do Conhecimento. 

http://www.youtube.com/watch?v=cERygri-4cA
http://www.youtube.com/watch?v=cERygri-4cA
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Socialização dos resultados da pesquisa realizada pelos alunos. Sugestão: Pode fazer uma  

roda de leitura ou conversa com os alunos. 

Realização de uma atividade experimental ou se possível, fazer uma visita técnica a alguma 

fábrica de pasteurização de leite, fabricação de iogurte, frigorífico, etc. para ver na prática 

como ocorre o processo de conservação dos alimentos. 

Sugestão de atividade experimental: A transformação do leite em iogurte. 

Disponível em: 

http://www.manualdomundo.com.br/2011/09/a-transformacao-do-leite-em-iogurte/ 
 

 

 
 

 

AULA X 

Fala – (...) A gente compra na mão do abatedor, aí a gente vende, da mesma forma que os 

mercados. 

ABORDAGEM/CONTEXTO DA AULA – Uma coisa que todos nós notamos numa feira 

livre é o desleixo com a carne comercializada, e isso não é diferente na feira do bairro de 

Fátima. Mas, na fala acima descrita, podemos observar que a pessoa diz que vende (a carne) 

“da mesma forma que os mercados”. Supõe-se então que essa pessoa dispõe em seu açougue 

(também conhecido como “box”) de uma câmara frigorífica. E uma coisa bem interessante, ao 

olhar da física, que se pode visualizar numa feira ou supermercado, é o funcionamento de uma 

câmara frigorífica onde ficam expostas as carnes nos locais onde se tem esse cuidado com o 

alimento. 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL – A problematização inicial pode ser feita a partir das 

seguintes perguntas: 

 Quais as faixas de temperatura que vocês acham necessária para que os alimentos 

fiquem devidamente resfriados? 

 Existe uma temperatura negativa (abaixo de zero) muito grande pra vocês? Diga qual 

seria essa temperatura? 

Pede-se que nesse momento os alunos, em grupos com quatro componentes, façam uma lista 

com suas respostas. 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO – Conteúdos/conceitos científicos a serem 

trabalhados em sala de aula: 

 Transferência/Troca de Calor; 

 Escalas Termométricas (Celsius (°C), Kelvin (K), Fahrenheit (°F)). 
 

Será feito um experimento nesse momento pra elucidar os estudantes e também mostrar o  

lado mais “divertido” da física. 

Experimento de Física: Nitrogênio líquido de Pobre. 

Vídeo demonstrativo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FIK45m3CPdw 

Pra esse experimento será necessário os seguintes materiais: 

 Gelo seco (de preferência); 

 Álcool 92% (de preferência); 

Unidade IV – Possíveis Alternativas 

http://www.manualdomundo.com.br/2011/09/a-transformacao-do-leite-em-iogurte/
http://www.youtube.com/watch?v=FIK45m3CPdw
http://www.youtube.com/watch?v=FIK45m3CPdw
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 Duas garrafas (pet de 2L e pet de 5L); 

 Tesoura; 

 Objetos para serem congelados (frutas, flores, etc.); 

 Termômetro; 

 Luvas de couro. 
 

O professor monta todo o experimento e depois chama os alunos para perto da mesa, onde 

estes poderão ver a “mágica” do processo de super congelamento. Logo após, o mesmo 

professor explica aos estudantes quais são os fenômenos que aconteceram ali e como essa 

mistura age nos objetos. 

“Os descobridores do frio” 
1
 

Era uma vez, um cientista chamado Anders Celsius que vivia num país muito frio chamado 

Suécia. Celsius era um astrônomo, que é o nome que se dá a uma pessoa que estuda as 

estrelas. Num certo dia, Celsius estava indo para o seu maravilhoso laboratório de física, mas 

ele sentia muito frio, mas muito frio mesmo... 

Daí ele disse: 

- Meu Deus, o que está acontecendo? Por que está fazendo tanto frio assim? 

E logo que Celsius chegou ao trabalho, ele foi correndo ver por que estava fazendo tanto frio 

assim. Mas quando ele pegou o seu termômetro e colocou pelo lado de fora da janela ele não 

conseguiu ver o que o termômetro estava dizendo por que estava tão frio que o termômetro 

havia quebrado. 

E Celsius teve a seguinte ideia: 

- Vou criar um termômetro tão bom que ele vai funcionar até no frio. 

Mas ele decidiu que não ia criar esse termômetro sozinho. Foi ai que ele duas cartas para dois 

amigos seus que também eram cientistas e moravam em lugares bem frios. Os nomes deles 

são Daniel Fahrenheit e Lord Kelvin. E os dois decidiram ajudar o seu amigo a fazer esse 

termômetro. 

Estava tudo tão bom que eles decidiram fazer três termômetros ao invés de um só. E cada 

termômetro ganhou o nome de cada dos cientistas, e ficaram conhecidos como: Termômetro 

Kelvin, Termômetro Fahrenheit e Termômetro Celsius. Daí, quando fazia muito frio todo 

mundo sabia por causa da invenção desses bons cientistas, e nenhuma pessoa saia de casa sem 

vestir os seus belos casacos. 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

1° PARTE: Voltamos para a pergunta 2 do momento da problematização inicial com a 

intenção de haver uma discussão sobre a temperatura que foi mostrada pelo termômetro 

correlacionando-a com o eixo negativo da escala de Celsius. 

2° PARTE: 
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TABELA DE MEDIDAS DE TEMPERATURA PARA ARMAZENAMENTO DE 

VÁRIOS TIPOS DE ALIMENTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ampliando essa questão para a feira do bairro de Fátima em Itabuna, propor aos alunos 

criarem uma cartilha informativa para que seja distribuída na própria feira, tanto para feirantes 

como para consumidores, para que haja uma certa conscientização de ambas as partes nessa 

questão tão delicada, de refrigeração adequada dos alimentos. 

Atividade Complementar: Com uma geladeira “gigante” em forma de cartaz e também as 

imagens de alguns alimentos (carne, frutas, verduras, leite, etc.), pedir que os alunos colem os 

alimentos onde eles acham ser o lugar certo de cada coisa. 
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Gabarito: 
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APÊNDICE D – Roteiro da entrevista semiestruturada 
 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
 

 

1.        Você se lembra do processo que foi realizado durante o curso para chegar ao Tema: 

“As condições da feira nossa de cada dia: bairro de Fátima, Itabuna/BA”? Como  o 

tema discutido no curso foi selecionado? 

2.   Você acha importante trabalhar com a realidade dos educandos? Por quê? 

 

3. Quais alterações são necessárias, na escola e na sua prática de professor, para 

desenvolver essa proposta? (para romper com “rígido e engessado” fala de uma 

professora durante o curso) 

4. Quais são as principais diferenças entre esse tema “As condições da feira nossa de cada 

dia: bairro de Fátima, Itabuna/BA” e os temas que comumente vocês abordam em sala 

de aula? 

5. Em sua opinião o que poderia ser feito para solucionar os problemas (esgoto a céu 

aberto, descarte inadequado de lixo, animais na feira, carnes expostas de maneira 

inadequada) da feira livre do bairro de Fátima? Quem poderia “dá um jeito” nos 

problemas? (Situação-problema) 

6. Qual é a sua visão hoje sobre os problemas da feira? Pra você é importante trabalhar 

com problemas da comunidade em sala de aula? (Sistema intelectual) 

7. A visão da comunidade sobre a dimensão dos problemas existentes na feira possui 

alguns limites, no sentido em que apenas os aspectos locais que envolvem o problema 

são percebidos nas falas dos moradores. De que forma a escola, poderia contribuir na 

superação destes limites, isto é, na construção de uma visão crítico/reflexiva? (Visão  

da Comunidade) 

8. É possível identificar na forma em que a feira está organizada, alguma informação  

sobre aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos daquele lugar? Quando você 

olha o espaço da feira qual a leitura você faz dele? (Forma-conteúdo) 
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