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RESUMO 

 

No contexto educacional brasileiro, cada vez mais as pesquisas em Educação em Ciências 

têm buscado articular a Educação CTS com a perspectiva educacional de Paulo Freire, 

evidenciando suas divergências, convergências e complementariedades. Em relação às 

convergências, destaca-se o ensino por meio de temas de relevância social, contudo o 

processo de definição do tema na articulação Freire-CTS é uma lacuna, sinalizada por 

diversos pesquisadores. A realização do processo de Investigação Temática para a 

obtenção de Temas têm sido um dos desafios apontados para esta educação. Diante desse 

contexto, a presente pesquisa, por intermédio de um Processo Formativo de professores 

da Educação de Jovens e Adultos (EJA), tem como objetivo geral caracterizar o processo 

de Investigação Temática coerente com a articulação Freire-CTS, tendo como parâmetro 

a Matriz de Referência CTS. O Processo Formativo foi promovido pelo Grupo de Estudo 

em Abordagem Temática no Ensino de Ciências (GEATEC), vinculado à Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC), em parceria com educadores de diversas áreas do 

conhecimento que atuam na EJA, em uma escola localizada em Olivença-Ilhéus/Bahia. 

Metodologicamente, a pesquisa está organizada em duas etapas: i) no contexto de um 

Processo Formativo de educadores da EJA, organizado por meio de aspectos teórico-

metodológicos da Investigação Temática; ii) na análise do processo da Investigação 

Temática, com base na Matriz de Referência CTS, visando caracterizar o processo de 

Investigação Temática coerente com a articulação Freire-CTS. Como instrumentos para 

obtenção de informações, utilizaram-se conversas informais com os moradores e 

representantes do poder público do Município de Ilhéus, produções dos educadores e 

educandos e videogravação do Processo Formativo, as quais foram analisadas por meio 

da Análise Textual Discursiva. Dentre os resultados obtidos , destaca-se que um Tema 

Gerador balizado na relação Freire-CTS possui as seguintes características: a) é 

selecionado via Investigação Temática; b) possibilita a organização de um currículo 

humanístico; c) revela aspectos da complexidade; d) é um tema interdisciplinar; e) 

representa uma demanda social;  f) apresenta uma relação local-global; g) é composto por 

uma multiplicidade de problemas; h) possui diferentes possibilidades de resolução/ 

encaminhamento dos problemas e i) envolve elementos da Ciência e da Tecnologia. 

Assim, todo Tema Gerador é um Tema CTS, entretanto, nem todo Tema CTS é um Tema 

Gerador. Na articulação Freire-CTS as relações CTS podem ser articuladas com a 

Investigação Temática na compreensão crítica da realidade, tendo como referência a 

Matriz CTS, a qual auxilia tanto no processo de obtenção do Tema Gerador quanto na 

etapa de Redução Temática. Também há indicativo de que a Matriz de Referência CTS 

pode ajudar na passagem do nível de consciência real (ou efetiva) para o nível de 

consciência máxima possível apontado por Freire (1987). 

 

Palavras chave: Formação de Professores, Abordagem Temática, reconfigurações 

Curriculares, EJA, Freire-CTS. 
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ABSTRACT 
 

 

In the Brazilian educational context, research in Science Education has increasingly 

sought to articulate STS Education with the educational perspective of Paulo Freire, 

highlighting their divergences, convergences and complementarities. Regarding 

convergences, teaching is highlighted through themes of social relevance, yet the process 

of defining the theme in the Freire-STS articulation is a gap, signaled by several 

researchers. The implementation of the Thematic Research process to obtain Themes has 

been one of the challenges pointed out for this education. In this context, the present 

research, through a Formative Process of teachers of Youth and Adult Education (EJA), 

has as general objective to characterize the Thematic Research process consistent with 

the Freire-STS articulation, having as parameter the Matrix of Reference STS. The 

Training Process was promoted by the Thematic Approach Study Group (GEATEC), 

linked to the Santa Cruz State University (UESC), in partnership with educators from 

several areas of knowledge who work in the EJA at a school located in Olivença-Ilhéus/ 

Bahia. Methodologically, the research is organized in two stages: i) in the context of a 

Formative Process of EJA educators, organized through theoretical-methodological 

aspects of thematic research; ii) in the analysis of the Thematic Research process, based 

on the STS Reference Matrix, aiming to characterize the Thematic Research process 

consistent with the Freire-STS articulation. As information instruments, informal 

conversations with the residents and representatives of the public power of the 

Municipality of Ilhéus, productions of educators and students, and videotaping of the 

Formative Process were used, which were analyzed through Discursive Textual Analysis. 

Among the results obtained, it is worth noting that a Generator Theme based on the Freire-

STS relation has the following characteristics: a) it is selected through Thematic 

Research; b) enables the organization of a humanistic curriculum; c) reveals aspects of 

complexity; d) is an interdisciplinary theme; e) represents a social demand; f) presents a 

local-global relationship; g) is composed of a multiplicity of problems; h) has different 

possibilities of problem resolution/routing and i) involves elements of Science and 

Technology. Thus, every Generator Theme is a STS Theme, however, not every STS 

Theme is a Generator Theme. In the Freire-STS articulation the STS relations can be 

articulated with the Thematic Research in the critical understanding of reality, having as 

reference the CTS Matrix, which assists both in the process of obtaining the Generator 

Theme and in the Thematic Reduction stage. There is also an indication that the STS 

Reference Matrix can help in the transition from the actual (or effective) level of 

consciousness to the level of maximum consciousness possible as pointed out by Freire 

(1987). 

 

Keywords: Teacher Training, Thematic Approach, Curricular Reconfigurations, EJA, 

Freire-STS. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Algumas pesquisas em Educação em Ciências e documentos oficiais que regem 

a Educação brasileira, a exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

defendem a promoção de uma educação científica e tecnológica para os indivíduos, por 

entenderem que este é um requisito da sociedade atual para o exercício da cidadania, uma 

leitura mais crítica do mundo e para uma efetiva inserção, participação e intervenção 

social. Uma das formas de se promover essa educação é por meio da Educação CTS, que 

visa auxiliar o educando na aquisição de conhecimentos, habilidades e valores necessários 

para tomadas de decisões responsáveis sobre questões sociais que envolvem a Ciência e 

a Tecnologia e no encaminhamento de questões desta natureza, em prol da emancipação 

social da população, visto que a sociedade é marcada por desigualdades e injustiças 

sociais, muitas vezes decorrentes do modelo de desenvolvimento científico e tecnológico 

vigente (SANTOS, 2007). 

O Movimento CTS originou-se em alguns países da América do Norte e da 

Europa, entre os anos de 1960 a 1970, diante de algumas inquietações da sociedade sobre 

os direcionamentos das atividades científicas e tecnológicas, que estavam causando danos 

sociais e ambientais. As inquietações da sociedade foram orientadas pela busca de um 

maior controle sobre essas atividades, de modo a promover a participação social nas 

tomadas de decisões em questões referentes à Ciência e à Tecnologia e o 

redirecionamento das agendas de pesquisas, em prol de novas Tecnologias que 

atendessem aos interesses da sociedade (AULER, BAZZO, 2001). As discussões sobre 

as relações CTS também repercutiram na América Latina, por meio do Pensamento 

Latino Americano em CTS (PLACTS), que surgiu no final de 1960, buscando 

desenvolver uma Política Científica e Tecnológica coerente com as necessidades do 

contexto latino americano.  

 García, Cerezo e Luján (1996) destacam que essas discussões sobre as relações 

CTS seguiram em três direções:  no campo da investigação ou acadêmico, nas políticas 

públicas e na educação. Entretanto, no campo educacional alguns estudos têm apontados 

diversas lacunas, por exemplo, Santos (2008) e Rosa e Auler (2016) destacam que muitas 

propostas educacionais têm apresentado uma visão reducionista de CTS, restringindo-se 

a discussões pós-produção da Ciência-Tecnologia (CT), em detrimento da busca pela 

transformação do seu modelo de desenvolvimento. Nascimento e Linsingen (2006) 

apontam a falta de uma base educacional sólida e coerente em algumas propostas CTS. 
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Roso e Auler (2016) ressaltam indícios de um reducionismo metodológico (reduz o papel 

do professor ao como ensinar) e o consumismo não problematizado. Azevedo et al. (2013) 

destacam que os trabalhos sobre CTS têm permanecido apenas no campo discursivo, uma 

vez que as diferentes propostas não têm se efetivado no processo educacional, 

principalmente no âmbito de formação de professores, que são os protagonistas nas 

reformas educativas.  

No contexto educacional brasileiro, cada vez mais as pesquisas em Educação CTS 

têm buscado articulação com a perspectiva educacional de Paulo Freire (FREITAS, 

GHEDIN, 2015; STRIEDER, 2012; ROSO, AULER, 2016). Essa articulação é um 

caminho possível que pode contribuir de forma significativa para a superação das lacunas 

supracitadas. Santos (2008) defende que o reducionismo presente em muitas propostas de 

ensino CTS pode ser superado por meio da incorporação dos princípios de humanização 

da educação de Freire, o que possibilitaria o resgate do caráter político que foi perdido ao 

longo da trajetória do Ensino de Ciências. Para Nascimento e Linsingen (2006), essa 

articulação é um ganho para a Educação CTS por proporcionar uma base educacional 

sólida e coerente e ao mesmo tempo traz contribuições para a perspectiva educacional de 

Paulo Freire ao possibilitar a abordagem de temas atuais, relacionados às esferas sociais, 

políticas e econômicas. Auler e Delizoicov (2006) salientam que a articulação entre a 

Educação freireana e a Educação CTS possibilita a transposição do Movimento CTS para 

a América Latina, considerando as especificidades e necessidades desse contexto, uma 

vez que o Movimento CTS emergiu no Hemisfério Norte, onde a população tinha 

condições financeiras razoavelmente satisfatórias, contrariamente à realidade dos países 

latino-americanos, em que a população, de forma geral, é afetada por carências materiais 

e, ainda, vinculada a um histórico de passado colonial, que induz a cultura do silêncio 

(FREIRE, 1987), isto é a falta de participação social nos processos decisórios.  

Nesse sentido, Auler e Delizoicov (2015) ressaltam as potencialidades da 

Investigação Temática na ampliação da cultura de participação e na identificação de 

demandas sociais na América Latina, visto que esse processo dá voz a sujeitos 

historicamente excluídos e pode identificar demandas sociais negligenciadas pelo atual 

modelo de produção da CT, para os currículos escolares e as agendas de pesquisa. 

Entretanto, Roso e Auler (2016) destacam que as pesquisas Freire-CTS têm ignorado o 

processo de Investigação Temática, desconsiderando assim temáticas da realidade do 

educando em prol de temas para cumprir listagens de conteúdos. Dessa forma, os autores 
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destacam a existência de uma lacuna no processo de definição do tema na articulação 

Freire-CTS.  

De forma geral, no campo educacional brasileiro, Auler (2007) afirma que as 

discussões CTS encontram-se em emergência, por meio de iniciativas incipientes e 

isoladas. Diante da quantidade ínfima de trabalhos empíricos que buscam efetivar 

propostas CTS no contexto educacional, Rodriguez (2015) destaca que para a efetividade 

de propostas educacionais no viés CTS é importante que os educadores sejam 

considerados protagonistas nas reformas educativas, ou seja, que eles obtenham uma 

formação adequada, tanto inicial quanto continuada, que os motive e lhes permita 

trabalhar no viés desta proposta de ensino.  

Strieder et al. (2016) ressaltam que as ações desenvolvidas no contexto de formação 

de professores, balizadas pela perspectiva CTS, são realizadas predominantemente no 

Ensino Médio e posteriormente na EJA. Entretanto, as autoras ao realizarem um 

levantamento em seis periódicos1 da área de Educação em Ciências localizam apenas dois 

trabalhos, no período de 2000 a 2013, evidenciando que na EJA as propostas CTS 

ocorrem pontualmente. No entender de Muenchen e Auler (2007), a EJA é a modalidade 

de ensino, que no contexto atual da educação, apresenta maior viabilidade para o 

desenvolvimento de propostas centradas na Abordagem Temática, visto sua flexibilidade 

curricular e seu menor engessamento curricular. No Estado da Bahia, a política da EJA 

da Rede Estadual assegura que a matriz curricular dessa modalidade de ensino seja 

fundamentada em Temas Geradores (BAHIA, 2009). Contudo, este documento não 

estabelece como se obter um Tema Gerador.  

Para estruturar o currículo escolar de forma condizente com a Educação CTS e 

Freire-CTS, pode se utilizar a Matriz de Referência CTS, proposta por Strieder (2012), 

uma vez que ela auxilia na implementação de práticas de Ensino CTS envolvendo 

dimensões atualizadas de aspectos da função social da Ciência, da Tecnologia e da 

participação social; definição/seleção de elementos a serem priorizados em práticas 

escolares; e no resgate de lacunas e discussões esquecidas ao longo da trajetória das 

pesquisas sobre CTS. Essa Matriz sistematiza as diversas abordagens e propósitos 

educacionais encontrados na produção sobre Educação CTS no contexto brasileiro 

(STRIEDER, 2012). 

                                                             
1Os periódicos analisados foram: Ciência & Educação; Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciências; 

Alexandria - Revista de Educação em Ciência e Tecnologia; Ciência & Ensino; Investigações em Ensino 

de Ciências (IENCI) e Revista Brasileira de Educação em Ciências (RBPEC). 
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Diante desse contexto, o objetivo geral da presente pesquisa consiste em 

caracterizar o processo de Investigação Temática coerente com a articulação Freire-CTS, 

tendo como parâmetro a Matriz de Referência CTS. Para tal, algumas questões nortearam 

essa investigação, quais sejam: 1) Qual a natureza de um Tema Gerador coerente com a 

perspectiva Freire-CTS? 2) De que maneira articular o processo de Investigação Temática 

com os pressupostos da Educação CTS? 3) A Matriz de Referência proposta por Strieder 

(2012) pode potencializar e/ou servir de referência para essa articulação? Assim, 

delimitaram-se alguns objetivos específicos, tais como: 

➢ Identificar e caracterizar um Tema Gerador coerente com a perspectiva 

Freire-CTS; 

➢ Investigar possíveis articulações entre o processo de Investigação 

Temática e os pressupostos da Educação CTS, considerando a Matriz CTS proposta por 

Strieder (2012) como referência; 

➢ Investigar as contribuições da Matriz de Referência CTS no processo de 

Investigação Temática.  

Metodologicamente, a pesquisa foi realizada em duas etapas: i) no contexto de um 

processo formativo de educadores da EJA, organizado por meio de aspectos teórico-

metodológicos da Investigação Temática (FREIRE, 1987), de acordo com as etapas 

propostas por Sousa et al. (2014). Este processo formativo foi promovido pelo Grupo de 

Estudo em Abordagem Temática no Ensino de Ciências (GEATEC) 2 , vinculado a 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), em parceria com uma escola pública, 

localizada em Olivença-Ilhéus/BA; ii) análise do processo da Investigação Temática, com 

base na Matriz de Referência (STRIEDER, 2012), visando caracterizar o processo de 

Investigação Temática coerente com a articulação Freire-CTS. Como instrumentos para 

obtenção de informações, utilizaram-se conversas informais com os moradores e 

representantes do Poder Público do município de Ilhéus, produções dos educadores (Rede 

Temática, Ciclo Temático e textos) e produções dos educandos (textos) e videogravação 

do Processo Formativo, os quais foram analisados por meio da Análise Textual 

Discursiva (MORAES, GALIAZZI, 2011).  

A dissertação está organizada em quatro capítulos, os quais sejam: no Capítulo 1, 

apresentam-se as aproximações entre os pressupostos freireanos e a Educação CTS no 

                                                             
2 O GEATEC é coordenado pela professora Drª. Simoni Tormöhlen Gehlen e atualmente possui 14 integrantes, 

dentre licenciandos, mestrandos, doutorandos e professores da Educação Básica, com formação nas seguintes áreas: 

Física, Química, Ciências Biológicas e Pedagogia.    
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contexto brasileiro e também uma explicação sobre a Matriz de referência CTS; no 

Capítulo 2, apresentam-se as principais características da pesquisa e os aspectos do 

Processo Formativo com os educadores da EJA;  no Capítulo 3,  explicitam-se as etapas 

de obtenção do Tema Gerador, que concomitantemente são analisadas com base na Matriz 

de Referência CTS para caracterizar a natureza do Tema obtido e; no Capítulo  4, 

apresenta-se a organização da programação curricular, que teve como aporte teórico - 

metodológico a Rede Temática (SILVA, 2004), o Ciclo Temático (SOLINO, 2013) e a 

Matriz de Referência CTS (STRIEDER, 2012), que auxiliaram na compreensão do Tema 

Gerador e na estruturação da programação escolar a partir das Unidades de Ensino.  

Este trabalho visa discutir os pressupostos Freire-CTS por serem considerados 

importantes para a compreensão crítica da realidade e para a emancipação social do povo 

historicamente relegado. Assim, considera-se necessário explicitar de onde estou falando. 

Sou filha de analfabetos, nasci em 1992, em uma localidade situada na zona rural de 

Amargosa/BA, onde residi até início de 2016. Essa região não tinha serviços básicos 

como água encanada e energia elétrica. Estudei os anos iniciais do Ensino Fundamental, 

no período de 2000 até 2003 em classes multisseriadas, em uma escola do campo, que 

também não tinha energia elétrica e nem água encanada. Em 2004 fui estudar na cidade 

de Amargosa/BA, porque na região não tinha os anos finais  do Ensino Fundamental, o 

que acarretou em novas demandas, em especial dificuldade de acesso à escola devido a 

precariedade da estrada e a falta de transporte escolar, muitas vezes fui para a escola de 

pau de arara3 e quando quebrava ficava  sem transporte por vários dias e tinha que pagar 

passagem para não faltar as aulas.  Cursei o Ensino Médio na mesma cidade, em uma 

escola pública, onde tive o primeiro contato com o mundo acadêmico, que até então era 

desconhecido para mim. Esse contato se deu por meio dos estudantes da Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), que davam aula na referida escola, os quais me 

inspiraram a ser professora. Em 2011 ingressei no curso de Licenciatura em Química, na 

UFRB, em Amargosa/BA, enfrentando diariamente muitas dificuldades em relação ao 

acesso à universidade, por morar no campo e não ter transporte regularmente, além da 

falta de internet. Contudo, apesar das dificuldades, logo que entrei na graduação percebi 

o quanto a educação mudou minha vida e hoje busco por meio desta mudar também a 

vida de muitas pessoas. 

                                                             
3 Transporte irregular, que consiste em um caminhão com carroceria adaptada, usado para carregar pessoas 

em várias regiões do Nordeste. 
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Assim, percebe-se que no Brasil, o desenvolvimento científico e tecnológico 

ocorreu e ainda ocorre de forma desigual, pois algumas pessoas dispõem de serviços e 

Tecnologias de ponta, enquanto outras não têm acesso a bens considerados essenciais, 

como água encanada, energia elétrica e transporte. Para que a população brasileira, 

historicamente relegada, compreenda sua situação existencial e lute em prol de sua 

transformação é preciso uma educação humanizadora, tal como a Educação CTS crítico-

transformadora4. Para tal, é de suma importância a articulação com os pressupostos 

educacionais de Paulo Freire. Compartilha-se dos ideais de Freire, da crença na vocação 

ontológica do ser humano em Ser mais, assim, “a educação não transforma o mundo. 

Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo” (PAULO FREIRE).       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Diante das diversas abordagens CTS presentes  no contexto educacional brasileiro, sendo muitas destas 

reducionistas, é importante destacar que para a transformação da sociedade, conforme o objetivo do 

Movimento CTS na sua gênese e da perspectiva educacional de Paulo Freire, compreendo ser necessário 

uma abordagem CTS na perspectiva crítico-transformadora, isto é, que perpasse pela compreensão crítica 

da realidade e das atividades científicas e tecnológicas, relacionando as diversas esferas sociais, políticas, 

econômicas, ambientais, científicas e tecnológicas, com ações sociais em prol da transformação da 

sociedade. Nesta perspectiva CTS, é essencial uma cultura ampliada de participação que contemple as 

agendas de pesquisas e a construção de políticas públicas, como sugerem Rosa e Auler (2016). 
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CAPÍTULO 1: PRESSUPOSTOS EDUCACIONAIS DAS RELAÇÕES FREIRE-

CTS 

 

Neste capítulo serão apresentadas de forma sucinta, algumas aproximações entre 

a perspectiva educacional de Paulo Freire e a Educação CTS, no contexto brasileiro, 

explicitando a relevância da articulação dessas práxis, especificamente no despertar para 

a cultura de participação e para uma Educação CTS na perspectiva crítico-transformadora 

(SANTOS, 2008; ROSA; AULER, 2016).  

1.1 Aproximações entre a perspectiva educacional de Paulo Freire e a Educação 

CTS 

Nos últimos anos, as pesquisas sobre Educação CTS têm buscado, cada vez mais, 

articulação com a perspectiva educacional de Paulo Freire (FREITAS; GHEDIN, 2015; 

STRIEDER, 2012; ROSO; AULER, 2016). Dessa forma, a articulação Freire-CTS 

apresenta-se como uma nova tendência para a Educação CTS, no contexto brasileiro. 

Strieder (2012) e Santos (2016) salientam que essa articulação é uma forma de promover 

a transposição do Movimento CTS5, oriundo de países europeus e norte-americanos para 

o Brasil. Para Auler (2007), o Movimento CTS e os pressupostos freireanos surgiram na 

mesma época, contudo originaram em contextos bastante diferentes. O Movimento CTS 

emergiu em um contexto em que a população tinha condições financeiras razoavelmente 

satisfatórias, contrariamente à perspectiva freireana, enraizada em países da América 

Latina e do continente africano, onde a população, de forma geral, é afetada por carências 

materiais e ainda vinculada a um histórico de passado colonial.  

A articulação entre a perspectiva educacional de Paulo Freire e a Educação CTS 

foi iniciada por Auler (2002), em sua tese de doutorado, por considerar que ambas as 

propostas de ensino buscam a participação da sociedade em processos decisórios, visto 

que na perspectiva freireana visa-se a superação da “cultura do silêncio” e no movimento 

CTS a superação dos modelos de decisões tecnocráticas. Para Freire (1987), a “cultura do 

silêncio” é caracterizada pela ausência de participação do conjunto da sociedade em 

processos decisórios, o que no entender de Auler (2006a), são marcas do processo de 

colonização. Tal fato relaciona-se com o movimento CTS que reivindica a 

                                                             
5 Com base em Strieder (2012), será usado o termo “Movimento CTS” para fazer referência a gênese do 

movimento social mais amplo, que emergiu em meados do século XX na América do Norte e Europa. O 

termo “Educação CTS” será utilizado para se referir as repercussões do movimento CTS no campo 

educacional, especificamente na área de ensino de Ciências e “Abordagem CTS” para indicar as formas de 

se abordar os pressupostos da Educação CTS, tanto nos currículos escolares quanto nas pesquisas. 
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democratização dos processos de decisões sobre a Ciência-Tecnologia (CT) 6, por meio 

da busca da superação dos modelos de decisões tecnocráticas, ou seja, modelo decisório 

realizado pelos especialistas (AULER; DALMOLIN; FENALTI, 2009). 

Segundo Strieder (2012), a população geralmente não possui uma cultura de 

participação, de modo que a relação Freire-CTS se apresenta como um caminho no 

desenvolvimento de tal cultura. Para tanto, a autora considera três elementos como 

fundamentais ao seu desenvolvimento, quais sejam: a problematização, o diálogo e a 

perspectiva de transformação, que constituem os pressupostos básicos da educação 

libertadora de Paulo Freire. Nessa concepção de educação, Freire (1987) busca um 

processo educativo a ser realizado com o povo e para o povo, de modo a desvelar e 

transformar a realidade marcada por injustiças sociais. O autor considera essencial o 

diálogo, visto que por meio deste o povo expressa quem é ou quem pretende ser e 

pronuncia sua percepção de mundo, a qual pode se apresentar de forma ingênua. Assim, 

a problematização de contradições sociais vivenciadas pelos sujeitos, identificadas por 

meio do diálogo, é fundamental para compreensão da realidade, para a conscientização 

dos sujeitos e para o desenvolvimento de ações em prol da transformação da sua realidade.   

Em relação à problematização, alguns autores (AULER, 2002; AULER; 

DELIZOICOV, 2006a, 2006b; ROSA; AULER, 2016; SANTOS, 2016) destacam a 

necessidade de se problematizar a suposta neutralidade da CT, por entender que essa 

concepção contribui significativamente para fragilizar os processos participativos. 

Especificamente, Auler (2002) busca problematizar algumas construções históricas sobre 

a atividade científico-tecnológica, derivadas dessa suposta concepção de neutralidade da 

CT, denominadas pelo autor de mitos sobre as interações CTS. Os mitos consistem em: 

i) Superioridade dos modelos de decisões tecnocráticas - acredita-se que os especialistas 

são as pessoas mais adequadas para tomar as decisões de maneira eficiente e 

ideologicamente neutra, devido seus conhecimentos e sua imparcialidade profissional; ii) 

Perspectiva salvacionista da CT - entendimento que o desenvolvimento da CT 

encaminhará os problemas que afligem a sociedade e conduzirá a humanidade ao bem-

estar social; iii) Determinismo tecnológico – apresenta duas compreensões totalmente 

opostas: a) a Tecnologia determina o rumo da sociedade, sendo o principal fator 

                                                             
6 Em concordância com Rosa e Auler (2016), entende-se que a Ciência e a Tecnologia apresentam suas 

especificidades, entretanto estão intrinsecamente relacionadas. Dessa forma, neste trabalho o uso do termo 

“CT” faz referência ao sistema Ciência-Tecnologia.   
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responsável pelas mudanças sociais; b) a Tecnologia é autônoma, independente das 

influências sociais.  

Segundo Auler e Delizoicov (2006a), essas construções históricas podem ser 

consideradas como pilares do modelo tradicional/linear de progresso, no qual espera-se 

que o desenvolvimento científico (DC) gere desenvolvimento tecnológico (DT), que por 

sua vez gere desenvolvimento econômico e, consequentemente, a promoção do 

desenvolvimento social (DS). Para os autores, estas compreensões condizem com a 

consciência ingênua ou nível de consciência real de Freire (1987), isto é, o nível de 

consciência em que os homens se encontram limitados a perceber as contradições sociais. 

A Figura 01, proposta pelos autores, apresenta uma compreensão pouco crítica sobre as 

relações CTS, isto é, uma consciência ingênua.  

 
Figura 1. Esquema da consciência ingênua sobre as relações CTS 

 

Fonte: Auler e Delizoicov (2006a, p. 6) 

 

Para Auler (2002), os mitos podem ser considerados “situações-limite”7 de acordo 

com a perspectiva freireana, visto que constituem barreiras à compreensão crítica da 

atividade científico-tecnológica, desencadeando uma percepção ingênua da Ciência e da 

realidade. Os mitos ainda podem promover uma postura fatalista dos indivíduos diante 

do rumo da CT, ao apresentarem o desenvolvimento científico-tecnológico como um 

processo irreversível, em que a participação da sociedade não pode alterar o andamento 

desse processo, rumo ao suposto progresso. Assim, os mitos excluem o sujeito de 

participar do processo científico-tecnológico, favorecendo o modelo de decisões 

tecnocráticas.  

                                                             
7  Para Freire (1987), situações-limite são situações que constituem freios, barreiras, que limitam a 

compreensão do povo sobre as contradições sociais, vistas como algo insuperáveis. 
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Dessa forma, a problematização dos mitos é fundamental para a superação de 

compreensões ingênuas produzidas historicamente, que limitam e condicionam o pensar 

e agir do povo, dificultando o processo de compreensão, participação e intervenção social 

em questões referentes à CT (AULER, 2002). Diante da necessidade de se problematizar 

os mitos, Auler e Delizoicov (2006b), no contexto de formação de professores, os 

assumem como eixo estruturador de um processo formativo, por entenderem que: 

 
Estes parâmetros assumem, na referida pesquisa, o papel de “meios” através 

dos quais se trabalha a perspectiva analítica e educativa para se atingir o nível 

de consciência máxima possível, categoria que Freire (1987) emprega para 

analisar a superação dos níveis de consciência dos educandos relativos às 

contradições e temas nos quais estão imersos[...]. Considera-se que a 

problematização destas construções históricas - mitos- é fundamental para a 

passagem do “nível de consciência real” (ou efetiva) para o “nível de 

consciência máxima possível”. [...] Na análise de Freire, ao nível da 

“consciência real”, o ser humano encontra-se limitado na possibilidade de 

perceber além das “situações-limite”, possibilidade que ele denomina de 

“inédito viável” ou “soluções praticáveis despercebidas” (AULER, 

DELIZOICOV, 2006b, p. 5). 

 A partir da problematização dos mitos, os educandos tendem a desvelar sua 

situação existencial, compreendendo os valores que orientam a atividade científica-

tecnológica, podendo desencadear um processo em prol da transformação de sua 

realidade, marcada pela exclusão e alienação.  

De modo geral, a articulação teórico-metodológica entre a perspectiva educacional 

de Paulo Freire e o movimento CTS, proposto por Auler e Delizoicov (2006a), encontra-

se sintetizada na Figura 2. De acordo com a Figura, para uma leitura crítica da realidade, 

conforme prevê Freire, é necessária uma compreensão crítica sobre as interações CTS, 

visto que a sociedade contemporânea possui uma dinâmica social intrinsicamente 

vinculada com a atividade científica-tecnológica. Para Auler e Delizoicov (2015) essas 

duas práxis são complementares, dessa forma sugerem uma reinvenção da concepção 

freireana de modo a incluir as questões do campo da CT, que não foram aprofundadas 

nas obras de Freire.  
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Figura 2. Articulação entre a perspectiva educacional de Paulo Freire e o Movimento CTS. 

 

                                     Fonte: Auler e Delizoicov (2006 a, p. 7). 

Ainda, com base na Figura 2, conforme já mencionado no início deste Capítulo, 

tanto a perspectiva educacional de Freire quanto o Movimento CTS, tem como objetivo 

a busca pela participação da sociedade, uma vez que o Movimento CTS visa a superação 

do modelo de decisões tecnocráticas para que haja a democratização das decisões em 

temas envolvendo CT; e a perspectiva freireana busca a superação da cultura do silêncio, 

mediante a crença na vocação ontológica do ser humano em “ser mais” (ser sujeito e não 

objeto histórico) (AULER, DELIZOICOV, 2006a). 

 A origem do Movimento CTS, no início do século XX, esteve associada a dois 

tipos de discussões, uma relacionada à aspectos internos e outra a aspectos externos da 

Ciência. Com relação aos aspectos internos da Ciência comparecem discussões voltadas 

a natureza, organização e construção do trabalho científico, sendo uma das principais 

influências para essa discussão, a publicação do livro “A estrutura das Revoluções 

Científicas” de Tomas Kuhn, no ano de 1962. A discussão mais externa esteve voltada 

para as implicações sociais do desenvolvimento da Ciência-Tecnologia e foi incentivada 

principalmente, pelo livro “Primavera Silenciosa” de Rachel Carson (STRIEDER, 2012). 

Nesse contexto, a sociedade começou a discutir a suposta neutralidade da CT, a 

criticar o modelo tradicional/linear de desenvolvimento8, a fazer reivindicações sociais 

em prol da superação do modelo de decisão tecnocráticas e a buscar o redirecionamento 

da CT, ou seja, o redirecionamento da definição da agenda de pesquisa (AULER, 2002).  

Contudo, alguns estudos apontam que os pressupostos do movimento CTS ao 

serem transpostos para o campo educacional têm sido reduzidos no âmbito teórico-

                                                             
8 O modelo tradicional/linear de desenvolvimento, consiste na compreensão de que o desenvolvimento 

científico gera o desenvolvimento tecnológico, que promove o desenvolvimento econômico e este por sua 

vez promove o desenvolvimento social (AULER, 2002). 
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metodológico, ficando restritos a uma participação social limitada ao “pós”, isto é, a pós-

definição de agenda de pesquisa e a pós-execução de projetos tecnológicos. No sentido 

de avaliar os impactos positivos e negativos da CT na sociedade, bem como uma 

participação pós-consumo. Diante desse contexto, Rosa e Auler (2016) sinalizam para a 

cultura de participação ampliada, na qual:  

[...] há a necessidade de, nos processos educativos, ir além da avaliação pós-

produção de CT, postulando uma reflexão sobre o direcionamento dado à 

atividade científico-tecnológica, sobre a agenda de pesquisa. Em outros 

termos, superar a linearidade que vai da Ciência-Tecnologia (CT) para a 

sociedade (S), na qual é comum a expressão avaliar impactos da CT na 

sociedade. Há a necessidade de, também, avaliar impactos da sociedade, ou 

setores dessa, com seus valores particulares, no direcionamento dado ao 

desenvolvimento científico-tecnológico (ROSA; AULER, 2016, p. 205).  

 

A participação social limitada à pós-produção da CT não é suficiente para 

redirecionar o rumo do seu desenvolvimento, em prol de uma produção científica e 

tecnológica mais humanizada, que atenda às reais necessidades da população, visto que 

desconsidera o cerne da questão, que são os interesses hegemônicos que direcionam as 

agendas de pesquisas e, consequentemente, a produção da CT (AULER, 2002; 

STRIEDER, 2012). 

Dagnino (2010), ao considerar o contexto latino-americano como foco analítico e 

propositivo, critica a forma como algumas práticas de ensino pautadas nos pressupostos 

CTS vêm sendo abordadas e provoca reflexões sobre a impossibilidade do conhecimento 

científico e tecnológico tal como existe hoje, promover um desenvolvimento alternativo 

caracterizado por maior equidade econômica, justiça social e sustentabilidade ambiental. 

Segundo o autor, para o alcance desse desenvolvimento alternativo é necessário que a 

produção do conhecimento científico e tecnológico seja orientada por um processo que 

considere os interesses, os valores e a participação do povo.  

Nesse contexto, Santos (2008) discute que os princípios humanísticos freireanos 

ao serem incorporados à Educação CTS podem resgatar o caráter político inicial do 

Movimento CTS, superar seu reducionismo teórico-metodológico e transformar o modelo 

atual da CT, marcado pela exclusão, em um modelo voltado para a justiça e igualdade 

social. Para Santos:  

Ao pensar em uma proposta de CTS na perspectiva humanística freireana, 

busca-se uma educação que não se restrinja ao uso e não uso de aparatos 

tecnológicos ou ao seu bom e mau uso. Além disso, propõe-se uma educação 

capaz de pensar nas possibilidades humanas e nos seus valores, em fim em 

uma educação centrada na condição existencial. Isso significa levar em conta 

a situação de opressão em que vivemos, a qual é marcada por um 
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desenvolvimento em que valores da dominação, do poder, da exploração estão 

acima das condições humanas (SANTOS, 2008, p. 122). 

 

Para o autor, o atual sistema tecnológico promove exclusão social e 

marginalização da maioria dos indivíduos, principalmente nos países menos 

desenvolvidos, como é o caso do Brasil. Santos (2008) entende que por meio da 

articulação da Educação CTS com os pressupostos freireanos, é possível construir uma 

proposta curricular pautada na dialogicidade, com discussões de valores e reflexões 

críticas que possibilitem desvelar a condição humana frente aos desafios postos pela CT.  

Essa questão axiológica é melhor apresentada no trabalho de Delizoicov e Auler 

(2011), a partir da articulação da perspectiva educacional de Paulo Freire com o 

Pensamento Latino Americano em CTS (PLACTS)9. Segundo os autores, esta última 

práxis, ajuda a ampliar a compreensão da não neutralidade da CT, visto que proporciona 

reflexões acerca da transferência tecnológica, do endosso a uma agenda de pesquisa única 

e das especificidades de cada espaço social.  

O PLACTS surgiu da preocupação de alguns pesquisadores latino-americanos, 

sobre o processo de transferência de Tecnologias dos países desenvolvidos para a 

América Latina, por considerarem que estas Tecnologias não são neutras, e sim 

impregnadas de valores de uma sociedade hegemônica. Estes pesquisadores entendiam 

que a dinâmica do processo de produção da CT se baseava em demandas dos países 

desenvolvidos, em detrimento das necessidades locais. Dessa forma, o PLACTS busca 

desenvolver uma Política Científico-Tecnológica (PCT) nacional a partir de demandas da 

maioria da sociedade, historicamente relegadas (AULER; DELIZOICOV, 2015).  

Fundamentados nos pressupostos do PLACTS, Delizoicov e Auler (2011) 

realizaram um estudo sobre a dimensão espaço-temporal da CT e sua não neutralidade, e 

apontam que a não neutralidade da CT possui duas dimensões intrinsicamente 

relacionadas: a primeira ocorre na seleção das demandas e a outra no enfrentamento 

científico dessas demandas, conforme mostra a figura 3. 

Figura 3. Dimensão espaço-temporal da CT e sua não neutralidade 

 

Fonte: Delizoicov e Auler (2011, p. 267). 

                                                             
9  O PLACTS surgiu de forma independente ao movimento CTS, a partir da necessidade de alguns 

pesquisadores de se buscar uma agenda de pesquisa autônoma. Sua origem não teve relação com o campo 

educacional (ROSA; AULER, 2016).  
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Para os autores, todo esse processo de produção da CT é direcionado por valores, 

de modo que algumas demandas têm sido transformadas em problemas de pesquisa e 

outras têm sido ignoradas, permanecendo sem solução. Além disso, demandas 

particulares de determinado contexto espaço-temporal, têm sido convertidas em 

demandas universais, em detrimento das reais demandas das regiões fora desse contexto, 

como geralmente ocorre na América Latina (AULER; DELIZOICOV, 2011).  

Diante dessa situação, Auler e Delizoicov (2015) destacam que essas demandas 

sociais, ainda não percebidas ou negligenciadas pelo interesse de uma cultura 

hegemônica, podem ser inseridas tanto nos currículos escolares quanto nas agendas de 

pesquisa, por meio da Investigação Temática. Tal fato é possível visto que a investigação 

se constitui como processo dialógico e problematizador sobre a realidade local, para 

obtenção de Temas Geradores que, por sua vez, representam contradições vivenciadas 

por uma comunidade, ou seja, caracterizam-se como demandas sociais da comunidade.  

Entendemos que o processo de investigação temática, [...] fundamenta e 

instrumentaliza processos participativos que, colocando em cena novos atores, 

colocam em pauta novos valores, novas demandas que podem alimentar a 

concepção e a execução de novas agendas de pesquisa, de novas configurações 

curriculares (AULER; DELIZOICOV, 2015, p. 289). 

 

 Para os autores, ao dar voz aos sujeitos historicamente excluídos serão 

identificadas novas demandas sociais, que podem gerar novas agendas de pesquisa, visto 

que essas novas demandas podem nunca ter sido problemas de investigação para a CT, 

logo nem sempre haverá conhecimentos científicos produzidos para auxiliar na 

compreensão do Tema Gerador.  Nesse contexto, Auler e Delizoicov (2015) sinalizam a 

necessidade da reinvenção da etapa de Redução Temática – quarta etapa do processo de 

Investigação Temática – de forma a orientar processos de produção em CT, em sintonia 

com as concepções de Freire e do PLACTS.  

 A Investigação Temática (FREIRE, 1987) foi sistematizada por Delizoicov 

(1991) para o contexto da educação formal, e consiste em cinco etapas: 1) Levantamento 

Preliminar: estudo da comunidade local por meio de fontes secundárias (dados escritos) 

e conversas informais com educandos, pais, representantes de associações.; 2) Análise 

das situações e escolha das codificações: análise das informações obtidas na etapa 

anterior e escolha de contradições sociais vivenciadas pelos moradores da comunidade; 

3) Diálogos descodificadores: problematização das contradições sociais junto com a 

comunidade, para legitimação de situações-limite que são sintetizadas em Temas 



27 
 

Geradores; 4) Redução Temática: estudo sistemático e interdisciplinar sobre o Tema 

Gerador, por meio da escolha dos conhecimentos, conteúdos e conceitos científicos 

necessários para a compreensão do tema e planejamento das aulas; 5) Desenvolvimento 

em Sala Aula: implementação da ação educativa em sala de aula, por meio de atividades 

didático- pedagógicas, de forma a ajudar a compreender e superar os problemas expressos 

no Tema Gerador.  

 Para planejar e implementar em sala de aula as atividades pautadas na 

Abordagem Temática10, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) propõem os Três 

Momentos Pedagógicos: Problematização Inicial – são problematizadas questões do 

contexto de vida dos educandos e que estão contidas no Tema Gerador, de forma a 

explorar as compreensões e os limites explicativos dos educandos a fim de que estes 

despertem a necessidade da aquisição de novos conhecimentos;  Organização do 

Conhecimento – são trabalhados os conteúdos e conceitos científicos necessários à 

compreensão da problemática inicial; Aplicação do conhecimento – são retomadas as 

questões iniciais da problematização e apresentadas novas situações que podem ser 

respondidas com base no conhecimento abordado. 

Ainda, em relação à Educação CTS e à perspectiva educacional de Paulo Freire, 

é importante destacar que essas duas práxis apresentam vários pontos de convergências e 

divergências. Nascimento e Linsingen (2006) exploram três pontos de convergência, 

quais sejam: i) Abordagem temática e a seleção de conteúdos e materiais: ambas as práxis 

se preocupam em contextualizar os conhecimentos científicos e romper com o 

tradicionalismo curricular do ensino de Ciências, ao selecionar os conteúdos por meio de 

temas relacionados ao cotidiano do educando; ii) Perspectiva interdisciplinar do trabalho 

pedagógico e o papel da formação de professores: tanto a Educação CTS quanto a 

proposta educacional de Freire visam um ensino pautado na interdisciplinaridade. Os 

autores consideram que a formação de professores constitui um entrave para a 

implementação dessas abordagens; iii) O papel do educador no processo de ensino e 

aprendizagem e na formação para o exercício da cidadania: ambas as práxis requerem um 

novo tipo de profissional da educação, um professor que estimule a aprendizagem do 

educando, que promova a sua participação no processo de aprendizagem, que seja 

mediador do processo de ensino e aprendizagem. 

                                                             
10 A Abordagem Temática consiste numa “perspectiva curricular cuja lógica de organização é estruturada com base em 

temas, com os quais são selecionados os conteúdos de ensino das disciplinas. Nessa abordagem, a conceituação 

científica da programação é subordinada ao tema” (DELIZOICOV, ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2011, p. 189). 
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Nascimento e Linsingen (2006) ressaltam que a interdisciplinaridade na 

perspectiva freireana está presente durante todo o processo da Investigação Temática e 

requer a colaboração de professores de diferentes disciplinas, das Ciências Exatas e das 

Ciências Humanas e de outros profissionais tais como sociólogos, psicólogos, assistentes 

sociais etc. Para os autores, o trabalho interdisciplinar acontece desde o planejamento até 

a implementação da temática na sala de aula. Roso et al. (2015) consideram fragilizada 

toda concepção e/ou prática interdisciplinar que se reduza somente ao campo das Ciências 

da Natureza e entendem que propostas/práticas de ensino balizadas na Abordagem 

Temática Freireana, relacionadas a problemas reais, contemplam a interdisciplinaridade, 

uma vez que precisam de informações das diferentes áreas de conhecimentos para serem 

compreendidos.  

Na concepção de educação de Freire (1987), os conteúdos programáticos não 

devem ser impostos, nem ter fim em si mesmo, estes devem ser definidos a partir da 

realidade local, de forma a ajudar os educandos na compreensão e superação das 

contradições sociais. Assim, é preciso considerar a realidade e as necessidades dos 

educandos, bem como os seus conhecimentos prévios, visto que para o autor no processo 

educativo sempre há troca de aprendizado entre educador e educando. Freire critica a 

concepção tradicional ou bancária da educação, caracterizada pelo depósito ou 

transferência de conhecimento por parte do professor, considerado o detentor do 

conhecimento, para o estudante, visto como uma “tábula rasa”, que não sabe nada. Para 

ele, “a educação bancária não estimula. Pelo contrário, sua tônica reside 

fundamentalmente em matar nos educandos a curiosidade, o espírito investigador, a 

criatividade” (FREIRE, 1987, p. 8).  

Em relação à Abordagem Temática Freireana, Auler, Fenalti e Dalmolin (2009), 

em análise à natureza dos temas em trabalhos pautados na perspectiva freireana e na 

Educação CTS, destacam cinco categorias referentes às divergências e convergências 

entre estas duas perspectivas de ensino: a) abrangência dos temas: os temas na perspectiva 

freireana são constituídos de manifestações locais, de contradições presentes na dinâmica 

social, já na Educação CTS são de abrangência mais geral, não vinculados a comunidades 

específicas; b) surgimento dos temas: em Freire, o tema surge com participação da 

comunidade escolar, por meio do processo de Investigação Temática, já na Educação CTS 

o educador é que define baseado em algum assunto com repercussão na mídia, ou em 

algum tema propício para trabalhar determinado conteúdo; c) disciplinas envolvidas na 

estruturação do tema: ambas as perspectivas postulam a interdisciplinaridade, entretanto, 
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na perspectiva freireana englobam-se todas as disciplinas, já na Educação CTS 

geralmente reduz-se à Ciência da Natureza, e muitas vezes contempla apenas uma ou duas 

disciplinas; d) relação tema/conteúdo: na perspectiva freireana os conteúdos são 

selecionados em função do tema, para a compreensão dos temas geradores, não tendo um 

currículo definido a priori. Na Educação CTS, às vezes os conteúdos são selecionados em 

função do tema e em outras o tema é trabalhado em função de conteúdos definidos a 

priori; e) conteúdo tradicional designado de tema: Em algumas propostas de Educação 

CTS os temas aparecem como sinônimos dos próprios conteúdos escolares. Para os 

autores, temas como estes podem ser pouco significativos para os educandos, 

comprometendo o diálogo e a curiosidade epistemológica, defendida por Freire (1987), 

isto é, a predisposição positiva para o aprender, o querer conhecer. 

No entender de Auler (2007), a curiosidade epistemológica é fundamental no 

processo de ensino e aprendizagem e deve anteceder o conhecer. Ele entende que somente 

por meio de uma educação questionadora é possível aguçar esta curiosidade. O autor faz 

uma análise histórico/retrospectiva da concepção propedêutica no Ensino de Ciências, 

sinalizando encaminhamentos pautados na curiosidade epistemológica de Freire, 

buscando superar o “aprender para participar”, postulando o aprender participando. Para 

Auler (2007), na concepção propedêutica se aprende para usar, para participar no futuro. 

Dessa forma ele defende um repensar do tempo de escola, para que o educando não mais 

precise aprender para poder participar, mas sim aprenda participando. Nesse sentido, 

Roso et al. (2015) defendem que: 

A articulação Freire-CTS coloca como desafio, no campo da educação 

científica, a necessidade de superação da concepção linear, a qual postula que 

primeiro o estudante (sociedade) precisa adquirir uma cultura científica para 

depois participar de processos decisórios. Entendemos, apoiados em Freire-

CTS, que a constituição de uma cultura científica não é independente da 

participação social, mas que essas são dimensões articuladas, sendo processos 

que se realimentam mutuamente (ROSO et al., 2015, p.377). 

 

De acordo com os autores, a articulação Freire-CTS contribuiu para potencializar 

o processo de participação social, ao vincular o “mundo da escola” com o “mundo da 

vida” dos educandos e consagrar o presente enquanto espaço-tempo de significação, o 

que favorece a motivação, o rendimento escolar, aguça a curiosidade epistemológica e 

amplia o processo de formação de cidadão crítico e participante. 

 Para Hunsche e Delizoicov (2011), propostas de ensino balizadas pela 

articulação Freire-CTS, cada vez mais, são foco de investigação da área de ensino de 
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Ciências/Física. Para os autores, propostas de reorientação curricular por meio de temas 

obtidos a partir da relação Freire-CTS têm se construído como prática em sala de aula, 

principalmente no contexto do componente curricular de Física com alunos do Ensino 

Médio, no âmbito da Educação de Jovens e Adultos (EJA), bem como na formação inicial 

e continuada de professores. 

 Entretanto, Roso et al. (2015) e Roso e Auler (2016) salientam que os trabalhos 

que aproximam a Educação CTS com os pressupostos freireanos têm ignorado o processo 

de Investigação Temática para obtenção de Temas Gerdaores, em detrimento de temas 

menos complexos e restritos à CT. Roso e Auler (2016) explicam essa questão ao 

mencionarem que:  

Da mesma forma que Strieder (2012), identificamos que Freire é bastante 

citado nos artigos analisados, tanto por aproximações entre objetivos CTS e 

pressupostos freireanos, quanto pela filiação teórica assumida pelos autores. 

Porém, como apontamos, a essência do trabalho de Freire tem sido ignorada 

ou não explicitada nas práticas analisadas. Ou seja, a investigação temática. 

Não postulamos um referencial único na educação. Também não estamos 

defendendo que apenas práticas educativas que tenham como ponto de partida 

a investigação temática sejam pertinentes. Contudo, é necessário que haja 

coerência com os referenciais assumidos, o que parece frágil em parte dos 

artigos analisados, sobretudo nos que aproximam CTS e Freire, visto que 

ignoram o que é essencial na obra do educador. Parece que, em alguns casos, 

Freire é citado para camuflar práticas curriculares cristalizadas (ROSO; 

AULER, 2016, p. 385). 

 

Mesmo que de forma pontual alguns estudos têm alguns estudos têm desenvolvido 

aspectos do processo de Investigação Temática na obtenção de temas e discutido questões 

relacionadas a Educação CTS e/ou ao PLACTS. Por exemplo, Centa e Muenchen (2016) 

discutem a questão do rompimento da “cultura do silêncio” e o despertar para uma cultura 

de participação, durante o desenvolvimento do tema “Arroio Cadena: Cartão Postal de 

Santa Maria?”. O qual foi obtido por meio do Estudo da Realidade, mediante entrevistas 

com a comunidade local e com os educadores, conversas informais com a equipe diretiva 

e com os pais dos educandos, para determinar as situações significativas da comunidade 

local. O estudo não explicita as situações-limite, motivo pelo qual não há como denominar 

o tema obtido de Tema Gerador. No entanto, o estudo é de fundamental relevância pois, 

conforme as autoras, o processo desenvolvido em Santa Maria está em consonância com 

os referencias do PLACTS, visto que foi dada prioridade para as demandas/problemas 

locais. 

No contexto do GEATEC/UESC, tem-se desenvolvido o processo de Investigação 

Temática para obtenção de Temas Geradores, os quais expressam situações-limite 
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identificadas na comunidade. Para compreensão desses Temas alguns trabalhos do grupo 

reconhecem a necessidade de se discutir aspectos relacionados à Educação CTS, em 

conformidade com Auler (2002), que ressalta que para uma “leitura crítica do mundo” 

atual é necessário um conhecimento crítico das interações CTS.   

Dentre os trabalhos realizados no âmbito do GEATEC, destaca-se Milli, Almeida 

e Gehlen (2018) que discutem aspectos do Tema Gerador “‘Lazer’, trânsito e violência: 

roubando vidas em Santa Luzia/BA?”, que foi legitimado em virtude das seguintes 

situações-limite: percepção acrítica da necessidade do uso de equipamentos de segurança, 

compreensão limitada da questão da violência e não reconhecimento de alternativas de 

lazer por parte da população. Diante dessas situações, os autores buscaram compreender 

as causas, consequências e possíveis alternativas para as problemáticas identificadas, no 

intuito de problematizar aspectos necessários para o desenvolvimento da cultura de 

participação, considerando os pressupostos da relação Freire-CTS. 

Trabalhos como os de Centa e Muenchen (2016) e Milli, Almeida e Gehlen (2018) 

ainda são intervenções pontuais, desenvolvidas de forma isolada no contexto educacional. 

Para Roso et al. (2015), ações pontuais envolvendo a formação de educadores podem 

incidir em profundas transformações da sociedade. 

Mesmo com intervenções, ainda pontuais, a concepção e a execução de 

currículos temáticos têm revelado sinalizações promissoras, sendo um maior 

engajamento por parte dos estudantes nas atividades realizadas uma dimensão 

recorrente. Esse maior engajamento, possivelmente decorrente da maior 

ressonância entre escola (currículo) e o “mundo da vida” dos estudantes, pode 

estar indicando um caminho para reduzir a evasão e aumentar a atribuição de 

significativo às ações executadas, processo que pode culminar com ganhos 

cognitivos, o que reduzirá a repetência – ganhos cognitivos potencializados e 

potencializadores de uma cultura de participação (ROSO et al., 2015, p.386). 

 

De acordo com os autores, currículos pautados na Abordagem Temática, mesmo 

consistindo ações pontuais, sinalizam potencialidades na ampliação da cultura de 

participação, podendo transformar o contexto escolar e a sociedade. Em relação à 

Educação CTS, Strieder (2012) constata distintos propósitos educacionais, que variam 

desde o desenvolvimento de percepções entre o conhecimento científico e a realidade 

vivenciada pelos educandos até o desenvolvimento de compromisso social gerando, dessa 

forma, diferentes possibilidades de participação social. Algumas abordagens CTS nem 

sempre potencializam a ampliação da cultura de participação nas tomadas de decisões 

sobre questões relacionadas à CT, visto que se restringem a uma participação pós-

produção, na avaliação dos produtos/resultados da CT, limitando dessa forma a 

participação da sociedade, que devem acontecer desde sua produção, na agenda de 
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pesquisa (AULER, DELIZOICOV, 2015). As diferentes abordagens CTS e propósitos 

educacionais identificados por Strieder (2012) foram sintetizados em uma Matriz de 

Referência, conforme será explicitada a seguir.   

1.2 Matriz de Referência: relações entre os propósitos educacionais e as 

abordagens na Educação CTS 

 

Strieder (2012), em análise à produção brasileira do Ensino de Ciências, 

identificou diferentes propósitos que norteiam tanto a Educação CTS quanto a Educação 

Científica, os quais ela agrupou em três categorias: 

 i) desenvolvimento de percepções entre o conhecimento científico escolar e o 

contexto de vida do educando, por meio da abordagem de questões relacionadas à 

Ciência, à Tecnologia e à sociedade, visando à contextualização do ensino, para facilitar 

a compreensão dos conceitos científicos. No entender da autora, esse propósito está 

voltado ao “como ensinar” para facilitar o entendimento dos conteúdos curriculares, sem 

questionar a seleção e o papel destes conteúdos; 

 ii) desenvolvimento de questionamentos sobre as implicações sociais do 

desenvolvimento da CT, visando a formação de cidadãos que compreendam, questionem 

e/ou posicionem-se de forma consciente sobre situações/problemas que fazem parte do 

cotidiano e também utilizem de forma responsável os recursos naturais e aparatos 

tecnológicos. Neste propósito o conhecimento científico deixa de ter fim em si mesmo e 

passa a ser entendido como meio para a formação para a cidadania, auxiliando na 

compreensão de situações/problemas;  

iii) desenvolvimento de compromisso social diante de problemas reais que 

afligem a sociedade, de forma a contemplar o desenvolvimento de competências para 

encaminhamentos desses problemas e para definição de novos rumos e perspectivas para 

a sociedade, em suma, busca a transformação da sociedade, envolvendo ações concretas 

de intervenções. 

A autora ressalta que esses três propósitos são complementares. No primeiro 

propósito o foco é o desenvolvimento de percepções entre o conhecimento científico 

escolar e o contexto de vida do educando, já o segundo vai além dessa percepção, 

questiona-se as implicações sociais do desenvolvimento da CT e o terceiro propósito 

perpassa pelos níveis de percepções/reconhecimento, questionamento e culmina no 

desenvolvimento de intervenções concretas para a transformação da sociedade. Para 

Strieder (2012), todos os propósitos são importantes no processo de formação de 
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cidadãos, por considerar que é necessário o reconhecimento e compreensão do problema 

em questão, o desenvolvimento de uma postura crítica de questionamento frente à 

situação e as intervenções na situação, em prol da transformação da realidade.  

 Strieder (2012) destaca as contribuições dos pressupostos educacionais de Paulo 

Freire na elaboração desses propósitos, em virtude da afinidade com algumas abordagens 

CTS e também por entender, assim como Santos (2016), que a articulação Freire-CTS é 

uma possibilidade de atualização e transposição do movimento CTS para o Brasil.  

Ainda, sobre as análises da produção brasileira do ensino de Ciências, Strieder 

(2012) identificou diversas abordagens CTS, as quais foram sistematizadas a partir de três 

parâmetros que representam as interfaces da Ciência, Tecnologia e Sociedade, quais 

sejam: Racionalidade Científica, Desenvolvimento Tecnológico e Participação social. A 

autora destaca que esses parâmetros foram orientados pelos propósitos descritos 

anteriormente e baseados no modelo de desenvolvimento Científico-Tecnológico e no 

papel da sociedade, nas suas diferentes possibilidades de participação social. Segundo a 

autora, esses parâmetros possuem cinco níveis de compreensões não hierárquicos, sendo 

que os primeiros níveis representam posições mais ingênuas e os últimos níveis posições 

mais críticas em relação às demais abordagens contempladas no parâmetro.   

No parâmetro Racionalidade Científica Strieder (2012) discute sobre a 

racionalidade e seu papel na construção da Ciência, reconhecendo que a Ciência é 

racional, mas isso não garante certezas e progressos, visto alguns aspectos tais como: 

capacidade de juízo, de debate e argumentação da comunidade científica e as limitações 

da Ciência na compreensão da realidade. Para Strieder (2012, p. 178), “a racionalidade 

científica não é, portanto, sinônimo de verdade acerca da realidade, de observância de um 

conjunto de regras seguidas por meio de um método seguro e infalível. É acima de tudo, 

resultado da atividade humana”. De forma geral, na Educação CTS, Strieder (2012) 

destaca cinco níveis de abordagens para a racionalidade, quais sejam:  

 (1R) Explicitação da presença da Ciência no mundo: enfatiza-se o uso dos 

conhecimentos científicos para compreender o mundo natural ou artificial. A 

racionalidade em si não é questionada, sendo entendida como garantia de desocultamento 

da realidade, em casos extremos como garantia de verdade absoluta, orientada por regras 

estabelecidas.  

(2R) Discussão dos malefícios e benefícios dos produtos da Ciência: a 

racionalidade assim como na abordagem anterior, não é questionada, sendo discutido 

somente os usos sociais dos produtos da Ciência, isto é, os usos feitos pela sociedade dos 
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produtos da CT. Essa abordagem é criticada por alguns pesquisadores, como Santos 

(2008) e Auler e Delizoicov (2015), por entenderem que nesta perspectiva a crítica recai 

sobre os produtos e as pessoas e não sobre o processo de produção, além de limitar a 

participação dos sujeitos à avaliação dos impactos pós-concepção/produção da CT, no 

intuito de potencializar os aspectos positivos e amenizar os aspectos negativos, ao invés 

de ampliar a participação social para atuar junto a produção da CT. 

 (3R) Análise das conduções das investigações científicas: a Ciência ainda 

continua com o status de desocultamento da realidade e instrumento do progresso, 

entretanto, sua racionalidade entendida como garantia de verdade absoluta e universal 

começa a ser questionada por entender que a Ciência é vulnerável e provisória, visto que 

é produção humana e é influenciada pelo contexto social. Nessa abordagem a discussão 

é voltada para a Natureza da Ciência e a História da Ciência, visando compreender seu 

processo de produção.  

 (4R) Questionamento das relações entre as investigações científicas e seus 

produtos: questiona-se a racionalidade enquanto instrumento de progresso, por entender 

que a Ciência atende aos interesses econômicos, políticos e sociais do poder dominante, 

que direcionam os rumos das pesquisas e a própria produção da Ciência.  

 (5R) Abordagem das insuficiências da Ciência: reconhece-se a racionalidade 

científica enquanto necessária para a construção da Ciência, porém entende-se que não é 

suficiente para compreender e resolver problemas da realidade, em função da 

complexidade do mundo e da falta de coerência com os valores da sociedade.  

Assim como no parâmetro anterior, Strieder (2012) destaca que no 

Desenvolvimento Tecnológico a crítica não é sobre a Tecnologia em si, mas ao seu modelo 

de desenvolvimento e discute cinco tipos de abordagens contempladas no contexto da 

Educação CTS, quais sejam:  

(1D) Abordagem de questões técnicas: o desenvolvimento científico-tecnológico 

é isento de questionamento e a Tecnologia é abordada enquanto aparato/instrumento que 

a sociedade utiliza para satisfazer suas necessidades, discutindo-se questões técnicas, a 

exemplo de seu funcionamento. 

(2D) Análise de organizações e relações entre aparato e sociedade: discutem-se 

os aspectos organizacionais de determinados aparatos e suas relações sociais ao serem 

inseridos em determinado contexto, apenas no âmbito do reconhecimento das implicações 

positivas e negativas, sem questionar propriamente a relação entre o aparto e a sociedade.   
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(3D) Discussão de especificidades e transformações acarretadas pelo 

conhecimento tecnológico: enfatiza-se as discussões sobre as implicações sociais das 

Tecnologias e suas especificidades como classe de conhecimento, e não mera aplicação 

da Ciência, começando a romper com o “modelo tradicional” de desenvolvimento e 

também a olhar para o processo de produção das Tecnologias.   

(4D) Questionamento dos propósitos que tem guiado a produção de novas 

Tecnologias: a Tecnologia é vista enquanto um sistema que contém propósitos, impõe 

valores, motivações, relações sociais e interpessoais, sendo seu modelo de 

desenvolvimento orientado por interesses de um grupo social específico, favorecido 

economicamente, em detrimento das necessidades da maioria da população;  

(5D) Discussão das necessidades de adequações sociais: defende-se um modelo 

de desenvolvimento tecnológico que considere as especificidades de determinado 

contexto, produzindo Tecnologias voltadas às necessidades locais. Essa perspectiva de 

desenvolvimento em contexto é compartilhada pelo PLACTS.  

Em relação ao último parâmetro Participação social, Strieder (2012) discute que 

este termo pode assumir diferentes sentidos e níveis de participação no campo da 

Educação CTS, tais como: 

(1P) aquisição de informações e reconhecimento do tema e suas relações com a 

Ciência e a Tecnologia: busca uma aproximação da sociedade com a CT, a partir de 

discussões sobre temas/problemas atuais relacionados à CT, com o objetivo de informar 

a sociedade para que ela possa compreender os princípios científicos básicos a respeito 

do problema, sem avaliar riscos, benefícios, implicações e transformações sociais, ou 

seja, não há preocupação explícita com a participação social propriamente dita. 

(2P) Avaliação de pontos positivos e negativos associados ao tema, envolvendo 

decisões individuais e situações específicas: a participação da sociedade ocorre por meio 

da avaliação dos aspectos positivos e negativos dos produtos da CT, podendo resultar em 

mudanças de atitudes no âmbito individual.  

(3P) Discussão de problemas, impactos e transformações sociais da Ciência e da 

Tecnologia: a participação perpassa o reconhecimento das transformações 

sociais/culturais causadas pelo desenvolvimento da CT, para tomada de decisões 

coletivas voltadas à avaliação pós-produção.  

(4P) Identificação de contradições e estabelecimento de mecanismos de pressão: 

a participação decorre do reconhecimento dos propósitos políticos e relações de poder 



36 
 

associados à produção da CT, podendo ocorrer mecanismo de pressão que busquem 

intervenções no processo de produção e/ou implementação dos seus produtos.  

(5P) Compreensão das políticas públicas e participação no âmbito das esferas 

políticas: a sociedade participa “no âmbito das políticas públicas, na definição de seus 

objetivos, meios para alcançá-los e maneiras para controlar sua implementação” 

(STRIEDER, 2012, p. 205).  

Os propósitos e as abordagens da Educação CTS foram sistematizados por 

Strieder (2012), em uma Matriz de referência, que evidencia as relações entre parâmetros, 

abordagens, níveis de criticidade e propósitos educacionais CTS. A Matriz encontra-se 

melhor estruturada no trabalho de Strieder e Kawamura (2017), que faz uma síntese da 

tese de doutorado de Strieder (2012). Este trabalho avança na organização e articulação 

das relações entre os parâmetros e os propósitos CTS, apresentando os por meio de um 

esquema, conforme Figura 04, definindo melhor os títulos de cada abordagem e seus 

conceitos, bem como apresentando exemplos das abordagens no contexto de sala de aula. 

Ressalta-se que os títulos das abordagens empregados nesta dissertação foram extraídos 

de Strieder e Kawamura (2017).  

 

Figura 4. Relação entre os parâmetros e propósitos da Educação CTS 

Fonte: Strieder e Kawamura (2017, p. 49). 
 

De acordo com a Matriz de Referência, o propósito desenvolvimento de 

percepções entre o conhecimento científico e o contexto de vida dos alunos é foco da 

primeira abordagem de cada parâmetro CTS, as abordagens de nível 1 de criticidade - 

(1R), (1D) e (1P) - as quais buscam a contextualização dos conhecimentos científicos por 
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meio da explicitação da presença da Ciência no mundo e da abordagem de questões 

técnicas, como funcionamento dos aparatos tecnológicos. Associada a essas abordagens, 

a participação social pode ocorrer no âmbito do reconhecimento de temas/problemas 

atuais relacionados à CT. Para Strieder (2012), o desenvolvimento das abordagens 

referentes a este propósito perpassa pela mudança de metodologia de ensino e dos 

processos de ensino e aprendizagem. A autora ainda destaca alguns cuidados que se deve 

ter ao trabalhar no contexto educacional com essas abordagens CTS, uma vez que podem 

incitar concepções de neutralidade da CT e, também, aludir a uma concepção de 

participação social baseada no modelo de tomada de decisões tecnocráticas. 

O propósito desenvolvimento de questionamentos é objetivo das abordagens com 

níveis de criticidade intermediário - (2R), (3R), (4R), (2D), (3D), (4D), (2P), (3P) e (4P) 

–  por meio de discussões sobre os malefícios e benefícios dos produtos da Ciência; 

análise das conduções das investigações científicas; questionamento das relações entre as 

investigações científicas e seus produtos; análise de organizações e relações entre aparato 

e sociedade; discussão de especificidades e transformações acarretadas pelo 

conhecimento tecnológico; questionamento dos propósitos que têm guiado a produção de 

novas Tecnologias.  Nessas abordagens a participação social pode ocorrer no âmbito da 

avaliação de pontos positivos e negativos associados a temas CTS; discussão de 

problemas, impactos e transformações sociais da Ciência e da Tecnologia e; identificação 

de contradições sociais e estabelecimento de mecanismos de pressão.  Para a 

implementação das abordagens associadas ao propósito de desenvolvimento de 

questionamentos, Strieder (2012) considera que não são necessárias mudanças tão 

profundas no currículo escolar, visto à aproximação entre os objetivos dessas abordagens 

CTS e os objetivos dos documentos oficiais, tais como os PCNs. 

O propósito desenvolvimento de compromisso social é foco das abordagens de 

nível de criticidade 5 – (5R), (5D) e (5P) –, ao abordar as insuficiências da Ciência e 

discutir as necessidades das Tecnologias se adequarem ao contexto local. Nessas 

perspectivas a participação social perpassa pela compreensão das políticas públicas e 

participação no âmbito das esferas políticas. Strieder (2012) destaca que para a 

implementação dessas abordagens CTS é necessária uma mudança no currículo escolar e 

na função social da escola. Diante do contexto atual, a autora considera que as abordagens 

referentes ao propósito compromisso social são possíveis por meio de intervenções 

pontuais. Entende-se que essas ações pontuais consistem em intervenções ou atividades 
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didático-pedagógicas desenvolvidas de forma isolada, ou seja, algumas vezes no contexto 

de sala de aula, sem necessariamente haver mudanças no currículo. 

A Matriz de referência foi validada por Strieder (2012) a partir de análise de doze 

trabalhos sobre CTS publicados na revista Ciência & Educação, buscando reconhecer as 

abordagens presentes nos artigos, explicitando os aspectos considerados e refletindo 

sobre a prática adotada pelos pesquisadores. A autora ressalta que devido ao fato da 

amostra ser pequena, seria necessário ampliá-la, considerando-se outros eventos, teses e 

dissertações, para assim poder fazer afirmações com relação ao contexto do Ensino de 

Ciências como um todo.  

De forma geral, Strieder (2012) afirma que a Matriz pode contribuir para: 

construir um panorama das abordagens CTS no contexto educacional brasileiro; servir de 

referência para localizar e caracterizar e/ou classificar as diversas abordagens CTS; 

resgatar lacunas e discussões esquecidas ao longo da trajetória das pesquisas sobre CTS; 

implementar práticas da Educação CTS envolvendo dimensões atualizadas de aspectos 

da função social da Ciência, da Tecnologia e da participação social e contribuir na 

definição/seleção de elementos/discussões a serem contemplados em propostas CTS. 

Entretanto, Strieder ressalta que: 

A matriz que construímos não deve ser entendida apenas como mais uma 

maneira de caracterizar e ou/classificar trabalhos CTS. Sua contribuição para 

além, das já mencionadas, está relacionada à possibilidade de reconhecermos 

as diferentes dimensões a serem contempladas em propostas CTS 

(STRIEDER, 2012. p. 269). 

 

Algumas pesquisas têm utilizado essa Matriz com diferentes finalidades, a 

exemplo de Deconto, Cavalcanti e Ostermann (2016) e Cardoso, Abreu e Strieder (2016).  

No primeiro trabalho, os autores empregam os parâmetros presentes na Matriz para 

analisar as concepções de licenciados em Física sobre as inter-relações CTS, relacionando 

essas concepções com as abordagens CTS presentes na Matriz, conforme o extrato do 

trabalho:   

Assim, é possível perceber que seu discurso, em vários momentos, veicula 

vozes que podem ser caracterizadas pelo nível 3R, pois qualifica a ciência 

como uma atividade de caráter não neutro, permeada de interesses e propósitos. 

Inclusive, no enunciado em resposta à questão 4, seu enunciado está carregado 

de um tom irônico, quando afirma que “[...] aqueles que defendem a 

neutralidade da ciência provavelmente devem rezar todas as noites a São 

Bacon ou algo assim, pois somente através de dogma uma convicção como 

essa poderia se manter”. Quer dizer, de certa forma, ele parece menosprezar 

aqueles que acreditam na neutralidade da ciência, diferentemente dele, que 

parece estar vangloriando-se por isso (DECONTO; CAVALCANTI; 

OSTERMANN, 2016, p.105). 
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Nesse trecho, percebe-se que os autores analisam a fala do licenciando, que 

compreende a Ciência como uma atividade não neutra, por meio do nível 3R da 

Racionalidade Científica - Análise das conduções das investigações científicas. Deconto, 

Cavalcanti e Ostermann (2016) identificaram que o discurso de um sujeito pode aludir a 

diferentes compreensões de CTS, ou seja, um mesmo indivíduo pode apresentar diversas 

compreensões sobre as inter-relações CTS, perpassando por diferentes níveis de 

abordagens e de criticidade.  

Cardoso, Abreu e Strieder (2016) utilizam a Matriz para analisar uma proposta 

didática sobre o lixo eletrônico, desenvolvida com alunos de Química do Ensino Médio. 

A análise foi realizada de forma a identificar os níveis de criticidade dos parâmetros CTS 

contemplados nas aulas e produções dos educandos, como se pode observar:  

Por fim, com relação à Participação Social, a partir da análise dos registros, 

constatou-se que elementos dos níveis 1, 2 e 5 foram contemplados, uma vez 

que foi abordado desde o reconhecimento do problema a sua relação com a CT 

(nível 1), levando à conscientização individual (nível 2), ainda que não tenha 

implicado decisões coletivas e nem ações mais amplas (níveis 3 e 4). Em 

relação ao nível 5, destaca-se que ocorreram discussões fundamentadas na Lei 

Brasileira 12.305 de 2010 sobre o descarte de resíduos sólidos e suas 

implicações sociais, políticas, econômicas e ambientais; apesar disso, entende-

se que esse nível foi contemplado apenas parcialmente, já que as discussões 

mencionadas não estão associadas, efetivamente, à participação no âmbito das 

políticas públicas de ciência e tecnologia (CARDOSO; ABREU; STRIEDER, 

2016, p. 119-120). 

 

Neste trabalho, as autoras relatam os níveis de criticidade dos parâmetros CTS 

contemplados nos registros dos educandos, entretanto, não apresentam os extratos desses 

registros, para que os leitores possam compreender melhor os resultados e as discussões 

apresentadas no artigo.   

Em suma, os estudos que utilizam a Matriz de Referência têm discutido diferentes 

possibilidades de sua utilização tanto em pesquisas acadêmicas quanto no contexto 

escolar. O que se tem percebido é que os pesquisadores que usam a Matriz têm 

conseguido caracterizar as diferentes compreensões sobre CTS presentes no contexto 

brasileiro. Pressupõe-se que os elementos da Matriz também podem contribuir para 

analisar o processo de Investigação Temática, no sentido de caracterizar a natureza de um 

Tema Gerador pautado nos pressupostos Freire-CTS e incorporar elementos CTS na etapa 

de Redução Temática, conforme será apresentado nos Capítulos seguintes deste trabalho. 
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CAPÍTULO 2: O PROCESSO FORMATIVO DE PROFESSORES DA EJA EM 

OLIVENÇA/BA À LUZ DA INVESTIGAÇÃO TEMÁTICA  
 

Neste capítulo serão apresentadas as principais características do Processo 

Formativo intitulado: “Contribuições da Abordagem Temática Freireana para a Educação 

de Jovens e Adultos em Olivença – Ilhéus (BA)”, o seu contexto, os sujeitos e os 

encaminhamentos metodológicos. Este Processo Formativo consiste em uma intervenção 

elaborada e promovida no âmbito do GEATEC/UESC, em parceria com o Colégio 

Estadual Jorge Calmon, localizado no distrito de Olivença, município de Ilhéus/BA. O 

qual foi organizado por meio de aspectos teórico-metodológicos da Investigação 

Temática (FREIRE, 1987), adaptado de Sousa et al. (2014). 

2.1 Características do Processo Formativo e o seu contexto 
 

De modo geral, a presente pesquisa é de caráter qualitativo, visto que busca 

investigar a realidade considerando os valores, crenças, interesses e perspectivas dos 

diferentes atores sociais envolvidos na investigação, bem como se preocupa com o 

processo em que se desenvolve o fenômeno, considerando a problemática de forma 

processual e não só os resultados (MINAYO, 2001). A metodologia da intervenção, isto 

é, do Processo Formativo, com base em Gil (2002), pode ser entendida como participante, 

visto sua caracterização singular referente à interação entre pesquisadores e membros da 

situação investigada, uma vez que no processo da Investigação Temática tantos os 

pesquisadores quantos os moradores são sujeitos da investigação. Segundo Borda (1993) 

apud Gil (2008), a pesquisa participante: 

[...] responde essencialmente as necessidades de populações que compreendem 

operários, camponeses, agricultores e índios- as classes mais carentes nas 

estruturas sociais contemporâneas- levando em conta suas aspirações e 

potencialidades de conhecer e agir. É a metodologia que procura incentivar o 

desenvolvimento autônomo (autoconfiante) a partir das bases e uma relativa 

independência do exterior (BORDA, 1993 apud GIL, 2008, p. 31). 

Essa concepção de pesquisa participante relaciona-se com os pressupostos do 

educador Paulo Freire, que defende uma educação libertadora em prol da autonomia e da 

emancipação social do povo oprimido. Para tal, Freire (1987) compreende que o fazer 

educativo deve ter como ponto de partida a investigação do pensar do povo, por meio do 

processo de Investigação Temática. Nesse processo, investiga-se o pensar do povo sobre 

as problemáticas existentes na comunidade, os níveis de percepção deles sobre a 
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realidade. Para Freire (1987), a visão do mundo que os sujeitos têm pode ser inconclusa 

ou limitada em virtude da situação na qual esses sujeitos se encontram no mundo.  

O processo de Investigação Temática culmina na obtenção de Temas Geradores, 

que buscam superar situações-limite da comunidade, ou seja, problemas vivenciados 

pelos indivíduos e que não são compreendidos por eles como algo passível de superação. 

Dessa forma, os Temas Geradores buscam possibilitar ou “gerar” uma nova compreensão 

da realidade. Freire (1987) afirma que se deve propor ao povo por meio de contradições 

básicas, sua situação existencial como problema que lhe desafie a dar respostas não só no 

nível intelectual, bem como no nível de ação.  

Fundamentado na Abordagem Temática Freireana (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2011), o GEATEC/UESC tem desenvolvido cursos de formação 

permanente com professores da Educação Básica, na região da Costa do Cacau, Sul da 

Bahia. Dentre os trabalhos desenvolvidos pelo GEATEC destacam-se: Sousa (2015), 

Novais (2015), Magalhães (2015), Magalhães e Gehlen (2016), Milli (2016), Fonseca 

(2017) e Novais et al. (2017) que foram realizados no contexto de Processos Formativos, 

estruturados de acordo com os aspectos da Investigação Temática, para obtenção e 

desenvolvimento de Temas Geradores. 

Na presente pesquisa promoveu-se, no âmbito do GEATEC, um Processo 

Formativo de professores, intitulado: “Contribuições da Abordagem Temática Freireana 

para a Educação de Jovens e Adultos em Olivença – Ilhéus (BA)”11, em parceria com o 

Colégio Estadual Jorge Calmon, localizado a margem da BA-001, na zona rural, no 

distrito de Olivença, município de Ilhéus, Bahia. Este colégio oferta o Ensino 

Fundamental – Anos Finais, Ensino Médio e EJA. De acordo com o Censo Escolar 2016, 

o referido colégio possui 523 educandos matriculados, sendo 60 na EJA.  

 Para compreender melhor o contexto da escola, bem como do distrito de Olivença 

é preciso retomar a história dessa região, que remonta à época das Capitanias Hereditárias. 

Em 1534, o rei de Portugal, dom João III, no intuito de ocupar e colonizar as terras do 

Brasil dividiu o território brasileiro em 15 Capitanias hereditárias, sendo uma delas a 

Capitania de São Jorge dos Ilhéus, da qual Olivença fazia parte. Essa capitania foi doada 

a Jorge de Figueiredo Correia, que designou Francisco Romero para administrá-la 

(DÓRIA; BARROCO; LOHMANN, 2010).  

                                                             
11 Essa pesquisa foi aprovada pelo CEP/Universidade Estadual de Santa Cruz (CAAE 62178316.4.0000.5526 ou 

parecer 2021468). 
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A região litorânea dessa capitania, onde hoje é situado o distrito de Olivença, até os 

primeiros anos do século XVI era habitada exclusivamente pelos povos indígenas 

(COUTO, 2003). Os colonizadores ao chegarem nessa região em 1536 buscaram 

estabelecer uma relação pacífica com os nativos por meio da técnica do escambo12. 

Porém, com a expansão da colonização e a necessidade de mão de obra começaram a 

escravizá-los, desencadeando conflitos, em virtude da não aceitação da escravidão, por 

parte dos nativos (DÓRIA BARROCO; LOHMANN, 2010). 

O principal conflito entre índios e colonos ocorreu em 1559, quando os índios se 

revoltaram diante da impunidade do homicídio de um indígena, paralisando a produção 

nos engenhos, atacando algumas roças e matando dois não-índios. Em resposta, o 

governador do Brasil Mem de Sá mandou exterminar as aldeias da região, incendiando-

as, muitos índios tentaram fugir a nado pela praia do Cururupe e não sobreviveram. Os 

corpos foram estendidos em fileiras na praia, formando quase 2,4 Km. Os sobreviventes 

foram condenados a trabalhar para pagar os prejuízos alegados pelos colonos (MARCIS, 

2004). Essa batalha ficou conhecida como Batalha do Cururupe ou Batalha dos 

nadadores.  

 Pouco tempo depois da Batalha do Cururupe, em 1562-63, uma epidemia de varíola 

matou muitos índios na Bahia, inclusive em Ilhéus, reduzindo drasticamente os povos 

indígenas, fato que gerou falta de mão de obra nas colônias e um declínio na produção 

local. Nesse período, os colonos brasileiros começaram a capturar africanos para serem 

escravizados e também a capturar índios em outras regiões do Brasil para levar para junto 

das povoações portuguesas. Assim, em Olivença no ano de 1700, foi construído pelos 

jesuítas o aldeamento de Nossa Senhora da Escada, o qual reunia índios de diferentes 

etnias (MARCIS, 2004). 

 Outro fato envolvendo os indígenas que marcou Olivença foi a Revolta do Caboclo 

Marcelino, que lutou contra o avanço dos não-índios sobre o território e a população 

indígena. Especificamente, contra a construção da ponte sobre o Rio Cururupe, temendo 

as consequências oriundas do fácil acesso de transportes e maior contingentes de não-

índios a região. As lutas promovidas por Marcelino desencadearam uma série de 

repressões policiais, que culminaram em um significativo êxodo da população indígena 

de Olivença. No dia 06 de novembro de 1936 Marcelino foi preso (COUTO, 2003). 

                                                             
12 “Escambo é a prática ancestral de se realizar uma troca comercial sem o envolvimento de moeda ou objeto que se 

passe por esta, e sem equivalência de valor”. Disponível em: <http://www.infoescola.com>. Acesso em: 19/04/2017. 

http://www.anotacoes.org/cupom-desconto-extra/
http://jogodotexto.online/
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Atualmente, Olivença possui uma quantidade expressiva de índios Tupinambás que 

vivem em pequenas unidades residenciais denominadas de lugares, com características 

próprias, como mostra a Figura 5. Já outros vivem juntamente com os demais moradores 

não - índios e compartilham dos mesmos hábitos de vida, podendo ser aparentemente 

confundidos entre si.  

A partir do ano de 2000, buscando reconstruir a identidade étnica, os Tupinambás 

de Olivença começaram a realizar caminhadas em memória de Marcelino e seus 

companheiros (COUTO, 2003). Em 2016, realizou-se a XVI caminhada em memória dos 

mártires (Figura 6). 

 

Figura 5. Lugares dos Tupinambás                     Figura 6. Caminhada dos Tupinambás em  

memória dos mártires do Curupe 

 

   

Fonte: https://pib.socioambiental.org                              Fonte: www.blogdothame.blog.br 

 No alto do aldeamento Nossa Senhora da Escada foi construída a primeira igreja de 

Olivença, a Igreja de Nossa Senhora da Escada, que atualmente é considerada patrimônio 

histórico de Ilhéus e celebra uma das principais festas do município, que é a Puxada do 

Mastro de São Sebastião. As Figuras 7 e 8 mostram a Igreja Nossa Senhora da Escada e 

a festa da Puxada do mastro, respectivamente.  

 

 

 

 

https://pib.socioambiental.org/
http://www.blogdothame.blog.br/
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Figura 7. Igreja Nossa Senhora da Escada      Figura 8.  Puxada do Mastro de São Sebastião.  

  
Fonte: http://www.ilheus.ba.gov.br                             Fonte: Jornal Bahia online. 

  

 A Puxada do Mastro de São Sebastião inicialmente era uma festa sagrada, com 

elementos da religiosidade indígena e católica. Segundo Pinhão e Trevizan (2005), essa 

festa foi iniciada pelos indígenas em um ato de oferenda ao Santo São Sebastião. Diante 

de uma epidemia que afligia as aldeias, foi feita uma promessa ao Santo para que curasse 

as doenças, em forma de pagamento seria carregado um mastro da mata até o altar de 

Nossa Senhora da Escada. Assim, originou-se a festa da Puxada do Mastro.  

Posteriormente, a festa sofreu modificações incorporando elementos profanos, por 

exemplo, atrações musicais profanas. Atualmente, devido à preocupação com a 

sustentabilidade, foram inseridos novos rituais no festejo, tal como: o replantio de 

mudas no local onde a árvore é derrubada. Este evento ocorre no segundo domingo do 

mês de janeiro, é considerado umas das festas mais tradicionais do município de Ilhéus, 

sendo organizada pelo distrito de Olivença em parceria com a Secretaria Municipal de 

Turismo (Setur).  

Retomando novamente a história de Olivença, a Capitania de São Jorge dos 

Ilhéus se desenvolveu por meio de ciclos econômicos tais como: extração de madeira, 

produção de farinha, cana de açúcar e cacau. O cacau foi plantado na região no século 

XVIII e proporcionou uma era de prosperidade, tornando Ilhéus a maior produtora de 

cacau na Bahia durante dois séculos, elevando-a a categoria de cidade. Mesmo após o 

declínio da produção cacaueira, essa região ainda preserva parte da arquitetura dessa 

época de opulência, sendo conhecida como Costa do Cacau, da qual fazem parte os 

municípios de Itacaré, Ilhéus, Itabuna, Una, Santa Luzia, Canavieiras e Pau Brasil 

(RIBEIRO, 2008). 

http://www.ilheus.ba.gov.br/
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Diante desse contexto, em 1755 a aldeia de Nossa Senhora da Escada foi elevada 

à condição de vila, passando a ser chamada de Nova Olivença, sendo administrada 

ainda pelos jesuítas até 1760, quando a Câmara Municipal de Ilhéus assumiu a direção. 

Segundo Dória, Barroco e Lohmann, (2010), a Câmara Municipal adotou uma política 

que visava extinguir as aldeias, começou a vender as terras dos índios a não-indígenas 

e continuou a explorar seu trabalho. Em 1912, em decorrência da decadência econômica 

e dos interesses políticos, a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia transformou a 

Vila em distrito de Olivença, anexando-o ao município de Ilhéus, que tinha interesse nessa 

região em virtude das terras e das águas minerais presentes no local. 

  Tempos depois, o distrito de Olivença passou a ser considerado zona de veraneio, 

visto ser uma vila tranquila, com uma natureza exuberante, lindas praias, rios, riachos e 

fontes de águas minerais, sendo considerada a única estância hidromineral situada na 

faixa litorânea do Brasil. Suas águas apresentam coloração escura devido à presença de 

ferro, magnésio e iodo e são reconhecidas internacionalmente por acreditar-se que 

revitalizam o corpo, hidratam, tonificam e rejuvenescem a pele, sendo indicadas para 

doenças de pele e do aparelho digestivo (ROCHA, 2014). Diante dessa riqueza natural, o 

setor privado tem investido na construção de clubes, resorts, condomínios, hotéis, bares 

e restaurantes.  

Olivença está situada a 14 quilômetros da sede do município de Ilhéus e possui uma 

área de 327. 000m², que faz parte da Mata Atlântica, abrangendo cinco regionais: Acuipe, 

Águas de Olivença, Banco de São Pedro, Parque de Olivença e Sapucaieira. As principais 

atividades socioeconômicas desenvolvidas na região são a agricultura de subsistência, o 

turismo e a extração de areia. No entendimento de Dória, Barroco e Lohmann, (2010), 

Olivença tem muito potencial, tanto em relação aos aspectos naturais quanto culturais, 

entretanto, ressaltam que esses aspectos não são aproveitados de forma que proporcionem 

desenvolvimento local nem qualidade de vida para a comunidade. 

 Com relação à Educação, de acordo com os resultados da Prova Brasil, realizada 

em 2015, apenas 22% dos educandos, até o 9º ano, do Colégio Estadual Jorge Calmon 

aprenderam o adequado na competência de leitura e interpretação de textos e na 

competência de resolução de problemas matemáticos, nenhum educando aprendeu o 

adequado. Sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) dos anos 

finais do Ensino Fundamental, o referido colégio atingiu a meta e cresceu, ficou com 3,5, 

mas precisa melhorar para alcançar a nota 6,0 (Qedu.org.br). 

http://qedu.org.br/#2
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 Diante desse contexto foi desenvolvido um processo de intervenção, por meio de 

um Processo Formativo de professores da EJA, no distrito de Olivença, com o objetivo 

de contribuir com o processo de ensino e aprendizagem, ao despertar junto aos educadores 

o desejo por um currículo contextualizado, estruturado a partir das demandas da 

comunidade.  

 Escolheu-se a EJA para realizar o Processo Formativo, por que no Estado da Bahia 

a matriz curricular desta modalidade de ensino, é fundamentada nos pressupostos da 

Abordagem Temática Freireana. O currículo da EJA é organizado em “Temas Geradores” 

relacionados ao contexto de vida dos educandos, que devem ser identificados de forma 

coletiva, envolvendo professores e estudantes, conforme evidencia o extrato da proposta 

da EJA a seguir: 

Considerando os Temas Geradores como conhecimentos primeiros, indicados 

como possibilidades de Estudo/Trabalho e não como imposições, os 

Educadores devem identifcar, junto aos coletivos de sujeitos da EJA, temas 

que sejam próprios à realidade desses e de necessidade de estudo. Desses 

temas, devem emergir os conteúdos das diferentes Áreas de Conhecimento e 

disciplinas, para estudo e aprofundamento (BAHIA, 2009, p.26). 
 

 No contexto atual da educação, Muenchen e Auler (2007) defendem que a EJA é a 

modalidade de ensino que apresenta maior viabilidade para o desenvolvimento de 

propostas centradas na Abordagem Temática, visto sua flexibilidade curricular e seu 

menor engessamento no currículo. Neste contexto, os autores apontam alguns desafios 

que podem permear essas intervenções curriculares, pautadas na abordagem de problemas 

de relevância social, tais como: superação do reducionismo metodológico, ou seja, ao 

professor atribui-se o papel de “vencer programas”; o trabalho interdisciplinar; suposta 

resistência dos alunos à abordagem temática; e desenvolvimento de temas polêmicos que 

envolvem conflitos/contradições locais. Considera-se que um Processo Formativo de 

caráter colaborativo, que requer a participação ativa de todos os educadores das diversas 

áreas do conhecimento, trabalhando em torno de uma temática social fundamentada na 

realidade dos educandos, pode contribuir na superação desses desafios apontados por 

Muenchen e Auler (2006). 

2.2 Sujeitos do Processo Formativo  

Os sujeitos que fizeram parte da presente pesquisa, no âmbito do Processo 

Formativo, foram seis educadores que atuam na EJA e um vice diretor do Colégio 

Estadual Jorge Calmon. O Quadro 01 apresenta, de forma simplificada, a caracterização 

profissional dos educadores que participaram do Processo Formativo. Para garantir a 
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privacidade e evitar a identificação desses sujeitos, utilizou-se sistemas alfanuméricos da 

seguinte forma: P1, P2, ..., Pn (Professor) e D1 (Vice-diretor). 

Quadro 1. Caracterização dos educadores que participaram do Processo Formativo. 

Professores Formação Acadêmica Disciplina lecionada Tempo de 

docência 

P1  Matemática Matemática 1 ano e 6 meses 

P2 

 

Licenciatura em Química 

Ensino de Ciências e Matemática 

(especialização) 

Física 

Química 

Sociologia 

 

10 anos 

P3 

 

Letras 

Psicopedagogia (especialização) 

Português 

 Literatura 

 

15 anos 

P4 

 

Ciências Biológicas 

Educação Geoambiental 

(especialização) 

Ciências 

Biologia 

 

10 anos 

P5 Letras 

Leitura e produção textual 

(especialização) 

Inglês 

Redação 

 

13 anos 

 

P6 

História 

História do Brasil (especialização) 

História  

17 anos 

D1 Geografia Geografia ? 

Fonte - Autora 

 

O Estadual Colégio Jorge Calmon possui oito educadores que atuam na EJA. Nesta 

pesquisa participaram seis educadores, uma vez que dois estavam afastados por motivos 

pessoais. Ressalta-se que no referido colégio a modalidade de ensino EJA é ofertada no 

período noturno. No ano de 2016 foram ofertados os Eixos Temáticos IV, V (Ensino 

Fundamental anos finais) e o Eixo VI (Ensino Médio anos iniciais), sendo que em 2017 

houve uma alteração, o Eixo Temático IV foi extinto e inseriu-se o Eixo Temático VII 

(último ano do Ensino Médio).   

Algumas dificuldades foram enfrentadas na realização deste Processo Formativo, 

tais como: falta de disponibilidade de tempo por parte dos educadores, motivo que levou 

alguns integrantes do GEATEC a assumir as aulas destes educadores, para que estes 

utilizassem os horários destinados às aulas para participar do Processo Formativo. Assim, 

foram assumidas todas as aulas da EJA, dos Eixos Temáticos IV, V e VI. Entretanto, 

como a EJA é ofertada no período noturno surgiram outras dificuldades referentes ao 

acesso à escola, visto que a noite não tinha transporte coletivo.  

Ressalta-se que ao assumir as aulas, alguns cuidados foram tomados pelos 

integrantes do GEATEC visando minimizar as interferências feitas no planejamento dos 

educadores e evitar a atuação fora de suas respectivas áreas de formação. Buscou-se, 

também, desenvolver atividades paralelas com os educandos, tais como: visita ao 

observatório astronômico da UESC e palestra com o professor da UESC: Antônio Jorge 

Suzart Argolo, especialista em herpetologia. 
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Destaca-se, ainda, conforme já mencionado, que o Processo Formativo foi 

estruturado de acordo com as etapas da Investigação Temática, entretanto, devido à falta 

de disponibilidade de tempo por parte dos educadores, algumas atividades foram 

realizadas pelos integrantes do GEATEC, fora do Processo Formativo. Por exemplo, o 

levantamento de informações nos blogs e sites e as conversas com os moradores, 

educandos e representantes do Poder Público. Esses sujeitos (educandos, moradores e 

representantes do Poder Público) tiveram um papel importante na identificação de 

demandas sociais, expressas no Tema Gerador. Para garantir a privacidade desses 

sujeitos, eles foram identificados de acordo com os seguintes sistemas alfanuméricos, M1, 

M2, ..., Mn (Morador); A1, A2, ..., An (Alunos); RTC (Representante da Secretaria de 

Transporte Coletivo) e RMA1, RMA2 (Representantes da Secretaria de Meio Ambiente) 

e RSP1, RSP2 (Representantes da Secretaria de Segurança Pública). 

 

2.3 Etapas da pesquisa 
 

 A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas, as quais correspondem:  

          i) Processo Formativo com professores da EJA: Os integrantes do 

GEATEC/UESC planejaram e promoveram o Processo Formativo intitulado: 

“Contribuições da Abordagem Temática Freireana para a Educação de Jovens e Adultos 

em Olivença – Ilhéus (BA)”, que foi realizado com professores da EJA do Colégio 

Estadual Jorge Calmon. Esse Processo Formativo foi organizado por meio de aspectos 

teórico-metodológicos da Investigação Temática (FREIRE, 1987), adaptado de Sousa et 

al (2014).   

Sousa et al (2014) investigam no campo empírico as intersecções e 

complementaridades existentes nas relações teóricas estabelecidas por Torres (2010), 

entre a dinâmica da Abordagem Temática Freireana (DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2002) e a Práxis Curricular via Tema Gerador (SILVA, 2004). Dessa 

investigação, as autoras fizeram uma releitura e um aprofundamento teórico-

metodológico da Investigação Temática, para a obtenção e desenvolvimento de Temas 

Geradores, propondo as seguintes etapas: aproximações iniciais com a comunidade local 

e escolar, apresentações de possíveis situações-limite para a comunidade local, 

legitimação da hipótese e organização da Programação Curricular. Sendo que na etapa 
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de legitimação da hipótese, as autoras utilizam a Rede Temática adaptada de Silva (2004) 

para sistematizar as falas significativas da comunidade e dos educadores.  

No presente trabalho as etapas da Investigação Temática (SOUSA et al. 2014) 

foram desenvolvidas da seguinte forma: 

 Aproximações iniciais com a comunidade local e escolar:– buscaram-se conhecer 

a realidade local e escolar, por meio de visitas a Olivença e ao Colégio Jorge Calmon, 

fotografias e videogravações da comunidade, conversas informais com os moradores e 

pesquisas nos principais blogs e sites da região da Costa do Cacau e trabalhos acadêmicos, 

para obtenção de algumas informações acerca dos problemas sociais que afligem a 

comunidade.  

Apresentação de situações-problema para a comunidade local e escolar: foram 

realizadas discussões com os integrantes do GEATEC, no âmbito do grupo de estudo e 

com os educadores no âmbito do Processo Formativo, sobre as informações obtidas na 

etapa anterior, no intuito de identificarmos contradições sociais e possíveis situações-

limite vivenciadas pela comunidade. Estas informações foram codificadas em um vídeo 

e um portfólio e apresentadas para a comunidade local (representantes do Poder Público 

da área de segurança, meio ambiente e transporte coletivo) 13  e comunidade escolar 

(educandos), para que os sujeitos pudessem refletir sobre as problemáticas codificadas.  

Legitimação da Hipótese: no âmbito do curso discutiu-se com os educadores 

algumas questões evidenciadas durante o processo de descodificação, isto é, as 

percepções dos sujeitos sobre as problemáticas codificadas, no intuito de legitimar as 

situações-limite e obter um Tema Gerador.  

Organização da programação curricular: após a seleção do Tema Gerador: 

“Olivença: eu vivo em um paraíso esquecido”, realizou-se o processo de Redução 

Temática. Nessa etapa, construiu-se a Rede Temática (SILVA, 2004) e o Ciclo Temático 

(FONSECA, 2017) que nortearam os professores na seleção de conhecimentos, conteúdos  

e ações necessárias para superação das situações - limite referentes ao Tema Gerador. 

O Quadro 2 é uma síntese do Processo Formativo, estruturado de acordo com a 

Investigação Temática, organizado em oito Encontros, durante os meses de setembro a 

novembro de 2016, no período noturno, com carga horária total de 40 horas. As atividades 

                                                             
13  13 Escolheu-se os representantes do Poder Público para realizar o processo de Descodificação, por 

considerar necessário compreender o posicionamento destes sobre as principais problemáticas identificadas 

em Olivença. Entrou-se em contato com vários representantes, mas apenas os da área de segurança, meio 

ambiente e transporte coletivo aceitaram conversar. 
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desenvolvidas nas etapas da Investigação Temática serão detalhadas no próximo item 

deste Capítulo. 

Quadro 2. Síntese do Processo Formativo. 

Etapas da 

Investigação 

Temática 

  

Encontros 

  

Atividades 

 

 

 

Aproximações 

Iniciais com a 

comunidade local e 

escolar 

 

GEATEC ✓ Conversas informais com os moradores; 

✓  Levantamento nos blogs, sites e trabalhos acadêmicos; 

✓ Visitas a Olivença e ao Colégio Estadual Jorge Calmon; 

✓ Fotografias e videogravações de Olivença. 

1º Encontro 

Escola 

20/09/2016 

✓ Apresentação da proposta do curso; 

✓ Apresentação do grupo de estudos GEATEC; 

✓ Apresentação e discussão do vídeo “A Coroa do Imperador” – 

Episódio da Série ‘Cidade dos Homens’. 

✓  Leitura e discussão do Texto “Como pode professor transformar-se 

num educador libertado? De que modo a educação se relaciona com 

a mudança social?” adaptado do livro “Medo e ousadia” de Paulo 

Freire e Schor (1986). 

Apresentações de 

possíveis situações-

limite para a 

comunidade local 

GEATEC ✓ Produção de um vídeo “Bem-vindo (a) à Olivença”, o qual aborda os 

aspectos históricos, sociais e culturais do distrito e os principais 

problemas identificados nas conversas com os moradores, blogs e 

sites da região; 

✓ Elaboração de um portfólio com base nos cartazes produzidos pelos 

professores no 2º encontro;  

✓ Apresentação e discussão do portfólio para os educandos e 

representantes do Poder Público; 

2º Encontro 

Escola 

21/09/2016 

✓ Apresentação e problematização do vídeo “Bem-vindo (a) à 

Olivença”. 

✓ Apresentação para os professores das informações obtidas nos blogs, 

sites, entrevistas com os moradores, dados históricos e imagens da 

comunidade; 

✓ Confecção de cartaz por meio da dinâmica da ATD (MORAES; 

GALIAZZI, 2004) com as informações supracitadas, para organizá-

las em grupos. 

  

  

Legitimação da 

Hipótese 

3º Encontro 

Escola 

04/10/2016 

✓ Apresentação para os professores do portfólio; 

✓ Socialização das falas dos educandos e representantes da Secretaria 

de Meio Ambiente, Transporte e Segurança Pública do município de 

Ilhéus sobre as problemáticas registradas no portfólio; 

✓ Definição do Tema Gerador: “Olivença: eu vivo em um Paraíso 

Esquecido”; 

✓ Discussão sobre o Tema Gerador selecionado e falas significativas 

(SILVA, 2004). 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização da 

Programação 

Curricular 

GEATEC ✓ Elaboração da situação-limite, questão geradora e contratema 

(SILVA, 2004) 
 

  

4º Encontro 

Escola 

11/10/2016 

✓ Construção da Rede Temática, baseada em Silva (2004). 
  

 

GEATEC ✓ Estudo do artigo “Ciência-Tecnologia-Sociedade: relações 

estabelecidas por professores de ciências” de Auler e Delizoicov 

(2006); 

✓ Elaboração de situações envolvendo os mitos e a extração de areia na 

região. 

 

  

5º Encontro 

Escola 

19/10/2016 

✓ Discussão baseada no artigo supracitado, com ênfase nas situações 

criadas no GEATEC, envolvendo os Mitos e a extração de areia.   

 GEATEC ✓ Elaboração de uma aula baseada nos Três Momentos Pedagógicos.  
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6º Encontro 

Escola 

25/10/2016 

✓ Leitura do texto “Quando a troca se estabelece (a relação dialógica)” 

de Pernambuco (1993); 

✓ Apresentação de uma aula sobre o conteúdo de Termodinâmica 

baseada nos Três Momentos Pedagógicos; 

✓ Discussão teórica da dinâmica dos Momentos Pedagógicos 

(PERNAMBUCO, 1993).   
  
  

  

7º Encontro 

Escola 

26/10/2016 

✓ Construção do Ciclo Temático (FONSECA, 2017); 

✓  Organização das Unidades de Ensino. 

  

8º Encontro 

Escola 

01/11/2016 

✓ Elaboração de planos de Aulas; 

✓ Fundamentação teórica da proposta desenvolvida no curso – 

Abordagem Temática Freireana. 
 

Fonte: GEATEC. 

 

ii) Análise do processo da Investigação Temática. Realizou-se a análise de todas 

as etapas do processo de Investigação Temática, desenvolvido no Processo Formativo, 

tendo como base a Matriz de Referência CTS, como o objetivo de caracterizar e legitimar 

um Tema Gerador na perspectiva Freire-CTS e também incorporar elementos CTS na 

etapa da Redução Temática, como será explicitado no Capítulo 3 e Capítulo 4, 

respectivamente. 

2.4  Instrumentos de obtenção de informações e análise:  
 

As informações desta pesquisa foram obtidas por meio dos seguintes 

instrumentos:  

a) Videogravação: todos os oito Encontros do Processo Formativo com os 

educadores da EJA foram videogravados e depois transcritos na íntegra, visando entender 

melhor as compreensões dos educadores sobre o processo de obtenção do Tema Gerador; 

 b) Produções dos educadores: compreendem as atividades didático-pedagógicas 

realizadas pelos educadores durante o Processo Formativo, tais como: Rede Temática, 

Ciclo Temático e plano de aula, que tiveram como objetivo auxiliar na compreensão do 

Tema Gerador e na estruturação da programação escolar; 

 c) Produções dos educandos: consiste nos relatos escritos sobre as problemáticas 

sociais que afligem Olivença, realizadas com intuito de compreender suas visões sobre a 

comunidade; 

 d) Conversas informais: foram realizadas conversas informais com alguns 

moradores do distrito de Olivença e representantes do Poder Público do munícipio de 

Ilhéus, relacionados à Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Transporte e Segurança 

Pública por meio da Delegacia Especial de Atendimento à mulher e da 68° Companhia 

Independente da Polícia Militar (Cipm). As conversas foram gravadas e tiveram como 
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objetivo identificar situações-limite vivenciadas pela comunidade. Ressalta-se que as 

pessoas foram devidamente informadas sobre a gravação das conversas e seu uso.  

Optou-se por utilizar conversas informais ao invés de entrevistas, em virtude da 

própria natureza do processo de Investigação Temática, que é pautada no diálogo, na 

confiança e simpatia entre o pesquisador e membros da comunidade investigada. Freire 

(1987, p.59) sugere que na aproximação inicial “os investigadores necessitam de obter 

que um número significativo de pessoas aceite uma conversa informal com eles” e que 

realize a descodificação da codificação viva, pela observação dos fatos ou pela 

conversação informal com os habitantes da área.  Dessa forma, é característico da 

Investigação Temática a utilização de conversas informais, a exemplo de outros estudos 

desta área que também utilizam, tais como: Delizoicov (1983), São Paulo (1990) e Torres 

(2010).  

As informações obtidas durante o Processo Formativo foram analisadas por meio 

da Análise Textual Discursiva (ATD) (MORAES; GALIAZZI, 2011), que consiste em 

um processo auto-organizado de construção de compreensões, no qual novos 

entendimentos emergem de uma sequência recursiva de três componentes: 

a) Unitarização - ocorre a desmontagem dos textos do corpus da pesquisa por meio 

de fragmentações para obter as unidades de análise, também denominadas de unidades de 

significado, as quais expressam as características pertinentes à pesquisa. Segundo Morais 

e Galiazzi (2011), o corpus são conjuntos de documentos, essencialmente produções 

textuais produzidas para a pesquisa e/ou documentos já existentes. Neste trabalho o 

corpus da pesquisa é representado pelas transcrições das videogravações, conversas 

informais com a comunidade e as produções dos educadores e educandos; 

b) Categorização - estabelecem-se relações entre as unidades de análise, 

combinando-as e classificando-as de maneira que as unidades com sentido semelhantes 

sejam reunidas em um mesmo grupo denominado de categoria. O processo de 

categorização pode ser feito por meio do método dedutivo gerando categorias a priori, ou 

seja, categorias construídas antes de examinar o corpus, deduzidas da teoria que 

fundamenta a pesquisa, ou por meio do método indutivo gerando categorias emergentes, 

construídas com base nas informações contidas no corpus da pesquisa. O processo de 

categorização adotado nesta pesquisa foi do tipo a priori, uma vez que se utilizou de 

categorias definidas na Matriz de Referência (STRIEDER, 2012), as quais estão 

evidenciadas no Quadro 3:  
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Quadro 3. Abordagens CTS. 

Parâmetros Abordagem  

 

Racionalidade 

Científica 

(1R) explicitação da presença da Ciência no mundo 

(2R) discussão dos malefícios e benefícios dos produtos da Ciência; 

(3R) análise da condução das investigações científicas 

(4R) questionamento das relações entre as investigações científicas e seus produtos 

(5R) abordagem das insuficiências da Ciência 

 

 

Desenvolvimento 

Tecnológico 

(1D) abordagem de questões técnicas 

(2D) análise de organizações e relações entre aparato e sociedade 

(3D) discussão de especificidades e transformações acarretadas pelo conhecimento 

tecnológico 

(4D) questionamento dos propósitos que tem guiado a produção de novas 

Tecnologias 

(5D) discussão da necessidade de adequações sociais 

 

 

Participação 

Social 

(1P) aquisição de informações e reconhecimento do tema e suas relações com a 

Ciência e a Tecnologia 

(2P) avaliação dos pontos positivos e negativos associados ao tema, envolvendo 

decisões individuais e situações específicas 

(3P) discussão de problemas, impactos e transformações sociais da Ciência e da 

Tecnologia envolvendo decisões coletivas 

(4P) identificação de contradições e estabelecimento de mecanismos de pressão  

(5P) compreensão de políticas públicas e participação no âmbito das esferas 

políticas 

Fonte: Adaptado de Strieder e Kawamura (2017). 

c) Metatexto – o envolvimento e impregnação gerada por meio da análise dos 

materiais nas duas etapas anteriores possibilita a emergência de novas compreensões e 

aprendizagens do todo (MORAES; GALIAZZI, 2011). Assim, para explicar essa nova 

compreensão é produzido o metatexto, que se constitui por auto-organização, em nível 

inconsciente, sendo que o resultado final se apresenta de forma criativa e original, não 

podendo ser previsto. No presente estudo, o metatexto consiste na descrição e 

argumentação das relações tecidas entre a Educação CTS e o processo de Investigação 

Temática, conforme será apresentado no Capítulo 3 e no Capítulo 4.  
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CAPÍTULO 3: A NATUREZA DO TEMA GERADOR SOB A ÓTICA DA 

MATRIZ DE REFERÊNCIA CTS 
 

Neste capítulo, sob a ótica da Matriz de Referência CTS, proposta por Strieder 

(2012), serão analisadas as três primeiras etapas da Investigação Temática (FREIRE, 

1987), adaptada por 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 e escolar e c) legitimação da hipótese. Esta análise tem como objetivo 

investigar possíveis articulações entre o processo de obtenção de Tema Gerador e os 

pressupostos da Educação CTS, considerando a Matriz como referência na identificação 

de situações que limitam e condicionam o pensar e o agir do povo sobre a realidade. 

3.1 Etapas do processo de Investigação Temática para obtenção de um Tema 

Gerador 
 

3.1.1 Aproximações iniciais com a comunidade local e escolar  
 

Nesta etapa realizaram-se as aproximações iniciais dos pesquisadores com o 

distrito de Olivença e com o Colégio Estadual Jorge Calmon. Inicialmente fez-se uma 

visita ao colégio, onde se apresentou a proposta do Processo Formativo para os 

educadores da EJA, explicitando sua natureza que é fundamentada na realidade dos 

educandos e seu caráter colaborativo, que requer a participação ativa dos educadores. 

Após firmar parceria com a escola, buscou-se conhecer a realidade ao entorno, por meio 

de um levantamento de informações sobre Olivença, nos principais blogs e sites da região 

da Costa do Cacau e nas teses e dissertações desenvolvidas no Programa Regional de Pós-

graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA/UESC)14, no recorte 

temporal de janeiro de 2015 até agosto de 2016.  

Foram selecionados os blogs e sites mais conhecidos na região (Agravo, Ilhéus 

24h, O Tabuleiro e Blog do Gusmão)15, que constituem importantes meios de divulgação 

                                                             
14 O PRODEMA é um curso vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente (PPGDMA/UESC). O qual visa formar cidadãos para o exercício do planejamento e para a 

prática social, que considere o desenvolvimento de forma harmonizado com os aspectos sociais, ecológicos 

e econômicos, e contribua para a reversão do quadro atual de subdesenvolvimento e de degradação 

ambiental. Disponível em:< http://www.uesc.br>. .Acesso em dez. de 2016.  

Assim, diante do contexto de Olivença, marcado pela extração desenfreada de areia, que tem afetado 

drasticamente o Meio Ambiente, optou-se por analisar as teses e dissertações deste programa, para ver se e 

como tem sido trabalhado essas questões socioambientais de Olivença. Reconhece-se que o recorte 

temporal realizado, é pequeno e compreende poucos trabalhos, entretanto procurou-se identificar as 

pesquisas na área publicadas a partir de 2015, com o intuito de conhecer aspectos atuais da realidade. 
15 www.agravo.blog.br, www.ilheus24h.com.br, www.otabuleiro.com.br e www.blogdogusmao.com.br 

http://www.agravo.blog.br/
http://www.ilheus24h.com.br/
http://www.otabuleiro.com.br/
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de notícias locais. O levantamento de informações foi feito por meio da busca pela palavra 

“Olivença” e pela data das notícias. Os próprios blogs já possuem o filtro de informações 

por palavras-chave e/ou data.  

Para a identificação das problemáticas nos blogs utilizou-se o critério de 

saturação, isto é, foram selecionadas as informações de mesma ordem, que se 

apresentavam nos blogs e sites de forma repetitiva. Esse critério foi proposto por Milli, 

Solino e Gehlen (2018) tendo como referência as relações estabelecidas pelos autores 

entre a Análise Textual Discursiva (ATD) e o Levantamento Preliminar - primeira etapa 

da Investigação Temática. Para Moraes e Galiazzi (2011, p.17), “a saturação é atingida 

quando a introdução de novas informações na análise já não produz modificação nos 

resultados”. Segundo Milli, Solino e Gehlen (2018) o uso do critério de saturação na 

Investigação Temática ajuda a diminuir as interferências nos resultados da pesquisa.  

Por meio deste procedimento, localizaram-se os seguintes problemas: violência, 

acidentes de trânsito, afogamentos, falta de infraestrutura, animais soltos na rodovia 

Ilhéus-Olivença, precariedade no sistema de transporte público, exploração desenfreada 

de areia e abandono do distrito por parte da administração local. A Figura 9 mostra 

algumas reportagens sobre estes problemas.  

  
Figura 9. Reportagens dos blogs e sites da região da costa do Cacau 

 
Fontes: A. http://www.ilheus24h.com.br    B.www.ilheus24h.com.br    C.www.agravo.blog.br 

 

Ressalta-se que os integrantes do GEATEC foram surpreendidos pelas 

problemáticas identificadas nos blogs, visto que esperavam ser o problema do areal o foco 

dos noticiários, entretanto foram encontradas poucas reportagens sobre essa questão. 

http://www.ilheus24h.com.br/
http://www.agravo.blog.br/
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Quanto às pesquisas desenvolvidas no contexto do PRODEMA, foram localizadas 

sete teses e trinta dissertações, das quais nenhuma tinha como objetivo de investigação 

aspectos que envolviam o distrito de Olivença.  

Para conhecer melhor a realidade de Olivença, buscaram-se informações 

complementares diretamente na comunidade, por meio de visitas, videogravações, 

fotografias do distrito (ruas, praças, pontos turísticos, praias etc.) e conversas informais 

com alguns moradores. Durante a visita à comunidade, observaram-se os seguintes 

problemas: poluição das praias e rios por meio de esgotos e lixos, calçadas irregulares, 

inclusive na Praça Cláudio Magalhães, principal praça de Olivença, onde as árvores são 

plantadas sobre a calçada dificultando a acessibilidade das pessoas, obrigando-as a 

transitarem na rua, conforme ilustram as Figuras 10 e 11, respectivamente.  

Figura 10. Lixo na Praia do Batuba em Olivença       Figura 11. Árvore plantada sobre a calçada                                       

 
Fonte: GEATEC.                                                              Fonte: GEATEC. 

                                   

Durante as visitas também foram realizadas conversas informais com alguns 

moradores, para investigar o “pensar do povo” sobre a realidade. Para Freire (1987, p. 

58), o processo de Investigação Temática requer um “pensar que não se dá fora dos 

homens, nem num homem só, nem no vazio, mas nos homens e entre os homens, e sempre 

referido à realidade”. Assim, conversou-se com 10 moradores (1 salva-vidas, 3 indígenas, 

5 comerciantes e 1 turista. Este último já conhecia Olivença por já ter trabalhado lá 

temporariamente) sobre as problemáticas que afligem Olivença. Ressalta-se que alguns 

moradores vivem neste distrito há muitos anos. 

A conversa com os moradores ocorreu de forma espontânea.  Os pesquisadores se 

apresentaram para eles e explicaram o objetivo do diálogo, que foi norteado por meio de 

um roteiro (Apêndice A) com perguntas sobre as causas, consequências e possíveis 

alternativas para as problemáticas identificadas nos blogs e sites. Destaca-se que cada 
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morador respondeu as questões referentes a uma ou duas problemáticas, não foram feitas 

todas as perguntas para cada morador, por causa da disponibilidade de tempo, visto que 

alguns estavam em horário de trabalho. Para Delizoicov (1983), o “Levantamento 

Preliminar” das condições da comunidade é realizado por meio de fontes secundárias (de 

modo geral dados escritos) e conversas informais com os indivíduos (alunos, pais, 

representantes de associações etc.). Na proposta da Investigação Temática (FREIRE, 

1987), as informações secundárias possibilitam o primeiro diagnóstico das situações 

vivenciadas pela comunidade.  

Durante as conversas com os moradores evidenciou-se por meio de gestos, 

atitudes, falas e expressões corporais, o silenciamento e o medo de apontar alguns 

problemas que afligem o distrito, conforme extratos de falas dos moradores a seguir:  

Em relação à violência sexual, vocês já ouviram falar aqui, relacionado a abuso, estupro, 

essas coisas assim já ouviram falar? (PQ2).  

Muito raro também, mas se existe é muito assim como é que diz [pausa] oculto né? Não 

sei se denunciam, eu mesmo nunca ouvir falar (M4). 

Com relação a acidente, aqui acontece muitos acidentes? (PQ1) 

Aqui é um lugar tranquilo, como o pessoal aqui fala, aqui é um pedacinho do céu (M1). 

Aqui em Olivença acontecem muitos casos de afogamento? (PQ1) 

Afogamento propriamente dito não. Ocorrem princípios de afogamento até porque tem 

salva vidas né? Então princípio acontece muito principalmente nos finais de semana que 

as pessoas bebem, ingerem bebidas e aí não obedecem nossa sinalização (M7). 

 

 Os moradores descrevem Olivença como um lugar pacato, sem histórico de 

violência, acidentes de trânsito e afogamentos. Dentre as falas descritas anteriormente, 

destaca-se a do morador M7, pelo fato dele ser salva-vidas em Olivença e afirmar que nas 

praias não há problemas com sinalização, guarda-vidas e casos de afogamento. Essas 

informações opõem-se as notícias obtidas nos blogs e sites, conforme se observa na 

Figura 12: 
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Figura 12. Reportagens sobre Olivença. 

  

Fonte: www.blogdogusmao.com.br 

Esse silenciamento diante dos problemas pode ser entendido como possível 

situação-limite dos moradores, pois considerando-se o contexto histórico de Olivença, 

marcado pela desumanização, opressão e violência contra os nativos, supõe-se que a 

população pode ter se acomodado e adaptado diante das contradições sociais, silenciando-

se face aos problemas, por enxergá-los como situações normais, que não podem ser 

transformadas, ou ainda transferindo a responsabilidade dos problemas aos próprios 

moradores, a exemplo de M7 que associa os indícios de afogamentos somente à 

imprudência dos banhistas. 

Além das contradições sociais, foram identificados por meio das conversas com 

os moradores outros problemas que não foram evidenciados nos blogs, tais como: falta 

de fiscalização do Poder Público em relação à extração e transporte de areia, lançamentos 

de esgotos nas praias, ausência de agência bancária ou caixa eletrônico no distrito, 

privatização da praia do Batuba inibindo o acesso dos moradores, precariedade no sistema 

público de saúde, falta de valorização da cultura local, profanação da festa da Puxada do 

Mastro visando o caráter comercial em detrimento dos valores e aspectos culturais e não 

reconhecimento, por parte dos moradores, das atividades de lazer existentes no distrito.  

Em relação à aproximação com a comunidade escolar, no contexto do Processo 

Formativo, buscou-se conhecer as percepções dos educadores sobre a realidade escolar e 

fomentar discussões sobre a importância de um currículo pautado na realidade do 
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educando. Para tal, foi problematizado o vídeo “A coroa do Imperador”16  que mostra a 

realidade de uma escola evidenciando diversos fatores, como o professor que segue o 

modelo tradicional de educação, a relação entre o cotidiano dos estudantes e o conteúdo 

escolar, a utilização da Tecnologia de forma inadequada na sala de aula, entre outros 

aspectos. Além do vídeo, também foi discutido com os professores o primeiro capítulo 

do livro “Medo e Ousadia”, de Freire e Schor (1986, p. 18-27), intitulado: “Como pode 

professor transformar-se num educador libertador? De que modo a educação se relaciona 

com a mudança social?”, em que os autores discutem aspectos da Educação Libertadora 

e da transformação do professor. 

Para a análise crítica de determinada realidade é necessário compreender as inter-

relações CTS, visto que a sociedade contemporânea está vinculada às atividades 

científicas e tecnológicas. Dessa forma, visando compreender melhor as informações 

obtidas durante a Investigação Temática, sobre a realidade de Olivença, buscou-se aporte 

da Matriz de Referência CTS (STRIEDER, 2012) para analisar essas informações, uma 

vez que a matriz possibilita uma compreensão ampliada da realidade, em sua totalidade, 

por meio das discussões sobre as relações/organizações CTS, especificamente as 

limitações e potencialidades das diversas formas de participação social, abordagens da 

Ciência e da Tecnologia.   

Na etapa Aproximações iniciais com a comunidade local e escolar evidenciou-se 

diferentes visões sobre os parâmetros Racionalidade Científica, Desenvolvimento 

Tecnológico e Participação Social, que auxiliaram na identificação de situações que 

limitam e condicionam o pensar e agir do povo sobre a realidade, conforme serão 

discutidas a seguir. 

  a) Racionalidade Científica: conforme apresentado no Capítulo 1, neste 

parâmetro Strieder (2012) discute aspectos da organização e construção da Ciência, tais 

como: capacidade de juízo, natureza da Ciência, limitações científicas, etc. No entender 

da autora “o que entra em jogo na discussão CTS, é menos a Ciência em si, e mais os 

âmbitos atribuídos, reconhecido e reivindicados para a racionalidade” (STRIEDER, 2012, 

p. 176). Na etapa da aproximação inicial com a comunidade local e escolar foram 

evidenciadas três abordagens CTS, as quais foram: 

 (1R) Explicitação da presença da Ciência no mundo: nesta abordagem não há 

discussão sobre a racionalidade científica, apenas existe o reconhecimento do 

                                                             
16 O Vídeo “A Coroa do Imperador” é um episódio da minissérie “Cidade dos Homens”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Pu2DfqjyzRs> Acesso em: 20/09/2017. 
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conhecimento científico que é usado para compreender a realidade (STRIEDER, 2012). 

Durante a primeira fase da Investigação Temática, os resultados apontam que alguns 

moradores (2 em 10) estabelecem aproximações entre o conhecimento científico escolar 

e determinadas problemáticas locais (água e areal), conforme se observa a seguir: 

Aqui em cima você vai ver muita fonte de água cristalina, você pode pegar ela botar no 

copo, ela é curada por raiz, ela sobe a superfície ela já vem com aquele zinco, aquele 

ferro da própria raiz da planta (M6 – grifo nosso). 

A base de toda nascente é a areia, por que aonde a água está sendo preservada. A água 

precisa muito da areia, aqui nós temos muito caurim, muita areia, muito arenoso, que é 

onde a água vem filtrada (M6 – grifo nosso). 

É o sistema, é o sistema da cadeia alimentícia, entendeu? Os maiores vão comendo os 

menores e os menores vão comendo os mais menorzinhos ainda, então os índios na cadeia 

alimentícia está lá em baixo (M6 – grifo nosso).  

[o areal] estraga o asfalto, destrói a natureza, destrói a fauna a flora, todo o meio, todo 

ecossistema (M7 – grifo nosso). 

 

O distrito de Olivença é uma estância hidromineral, cuja composição da água é 

rica em ferro, magnésio e iodo, sendo indicada para doenças de pele e do aparelho 

digestivo (ROCHA, 2014). Por exemplo, o morador M6 utiliza conhecimentos científicos 

para explicar a composição química da água na região, associando a presença dos 

minerais com a vegetação e em outra fala associa a qualidade da água com a abundância 

de areia, ressaltando sua importância no processo de filtração da água. M6 ainda faz uma 

analogia comparando a cadeia alimentar com a forma de organização da comunidade 

local, que marginaliza os indígenas.  

As relações tecidas pelo morador M6, entre os conhecimentos científicos e os 

problemas locais apresentam fragilidades. M6 utiliza palavras representativas de 

conceitos científicos, para explicar algumas questões cotidianas, mas não consegue 

estabelecer uma relação aprofundada, suas explicações prevalecem no senso comum. Por 

exemplo, a analogia da cadeia alimentar é interessante para explicar a organização social 

da região, mas apresenta limitações científicas em sua explicação, pois as relações de 

alimentação entre os organismos não estão baseadas necessariamente em seus tamanhos 

relativos, nem influência de poder, e sim no fluxo de energia. Em relação as percepções 

apresentadas sobre os conceitos científicos, questiona-se: Os minerais presentes na água 

estão relacionados com a vegetação local? Todos os minerais são benéficos para a saúde? 

Qual a proporção adequada de minerais a ser ingerida? A areia influencia na qualidade 

da água e preservação das nascentes? Assim, a abordagem Explicitação da presença da 

Ciência no mundo precisa ser discutida na Organização da programação curricular, 
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porque as relações tecidas pelos moradores devem ser aprofundadas e discutidas durante 

as aulas.  

(2R) Discussão dos malefícios e benefícios dos produtos da Ciência: alguns 

moradores (M1, M6 e M7) além de reconhecerem a presença da Ciência na sociedade, 

começam a fazer juízo sobre as implicações sociais de alguns produtos/resultados da CT, 

a exemplo das atividades extrativistas de areia e dos produtos químicos utilizados na 

limpeza das piscinas da região, conforme ilustram os extratos das falas: 

 
[o areal] estraga o asfalto, destrói a natureza, destrói a fauna a flora, todo o meio, todo 

ecossistema, destrói as pistas [...] O único benefício é que a construção civil não pode 

parar essas grandes construções que estão aí precisam de areia (M7). 

[areal] gera emprego também para a região [...] o que prejudica é o solo que vai 

cavando, cavando? Mas [não conclui a frase] (M1). 

Aqui tem muita extração de areia desce muita caçamba de areia acima do peso e assim 

[...] acaba o asfalto causa muito buraco (M7). 

Quando eles lavam aquela piscina lá tem que passar um cloro, então desce aquele cloro 

é tão forte que sai matando tudo, você não vê mais nem um peixe, um camarão, 

caranguejo (M6). 

 

M7 e M1 discutem alguns aspectos positivos e negativos da extração de areia em 

Olivença, bem como os impactos causados nas rodovias pelo transporte irregular de areia 

e M6 relata os efeitos ambientais causados pelo lançamento de cloro nos rios proveniente 

das águas das piscinas dos hotéis. Em síntese, nesta abordagem as visões dos moradores 

perpassaram pelo reconhecimento da presença da CT na sociedade e pelo juízo sobre seus 

resultados. Assim, evidenciou-se que os moradores têm realizado questionamentos 

relacionados aos usos/resultados dos produtos científicos, tal como prevê o propósito 

dessa abordagem. Strieder (2012) ressalta que a abordagem 2R, possui nível 2 de 

criticidade, pois não reflete sobre o processo de produção do conhecimento científico, 

desencadeando críticas apenas nos produtos e nas pessoas que fazem uso deles.  

 Reconhece-se a importância dessas discussões realizadas pelos moradores, sobre 

as implicações sociais dos areais, porém, neste caso, as discussões não podem ficar só 

nos benefícios e malefícios causados durante e/ou após a extração da areia. É preciso 

compreender os interesses envolvidos no planejamento desta atividade, as condicionantes 

necessárias para sua realização e as transformações que poderão ser ocasionadas a curto 

e longo prazo. Assim, a partir dessas discussões, a população pode ter embasamento para 

compreender de forma crítica as questões referentes a extração de areia e também intervir 

nesta problemática. Não só no sentido de amenizar os impactos negativos e potencializar 

os aspectos positivos durante ou após a extração, mas participar no processo de concessão 
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do licenciamento ambiental, na elaboração das condicionantes e na fiscalização da 

extração de areia. Assim, na Organização da programação curricular é necessário 

discutir essas questões referentes aos areais, para que a população consiga ter subsídio 

para analisar se a exploração de areia é uma demanda social que está coerente com o bem-

estar da sociedade ou visa atender aos interesses de uma minoria, favorecida 

economicamente.  

 (4R) Questionamento das relações entre as investigações científicas e seus 

produtos:  nessa abordagem há o reconhecimento das limitações dos rumos das pesquisas 

sobre a construção de um Porto em Ilhéus, conforme o relato de M6.  

Se for fazer esse Porto Sul lá onde eles querem fazer, esse porto aqui, essa área toda aqui 

vai acabar, eles não tão calculando isso aqui, eles vão tirar uma correnteza, vai mudar 

ela de lerte, quando eles fazerem aquele Porto Sul que ele entrar, essa correnteza jogar 

para cá (Olivença), vai subir (M6). 

 

 M6 critica os rumos das pesquisas sobre o Porto, que não se preocupam com 

Olivença. Para ele, essa construção pode alterar as correntezas marítimas provocando 

inundação da região, visto sua localização. Dessa forma, evidencia-se que o morador M6 

tem desenvolvido um senso de questionamento, que vai além do uso dos produtos 

científicos. Ele questiona o desenvolvimento científico, os rumos das pesquisas e sinaliza 

que a Ciência pode ser responsável pelos danos causados à sociedade, assim infere-se que 

M6 consegue superar a visão da Ciência como salvacionista (AULER, 2002). Para 

Strieder (2012), a abordagem 4R discute o desenvolvimento científico, especificamente 

o rumo das pesquisas, por entender que a Ciência é limitada pelas práticas sociais, 

possuindo o nível 4 de criticidade. Entretanto, na fala de M6 ele não identificou as 

relações de poder existentes na definição dos rumos e implicações sociais das pesquisas 

científicas. Além disso, nenhum morador conseguiu fazer esses questionamentos sobre 

as relações entre as investigações científicas e os areais. Talvez essa limitação esteja 

relacionada com o roteiro das perguntas, visto que este foi elaborado sem considerar 

aspectos das relações CTS, assim não provoca discussões sobre relações de poder e 

relações entre as investigações científicas e os areais.   

Em suma, por meio do parâmetro Racionalidade Científica foi possível identificar 

que alguns moradores reconhecem a presença da Ciência na sociedade, fazem 

questionamentos sobre seu uso, implicações sociais e os rumos do desenvolvimento 

científico. Ainda por meio deste parâmetro, identificaram-se visões ingênuas sobre: 

qualidade da água, relação entre os minerais e a saúde, bem como sobre os valores e 
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interesses envolvidos no rumo do desenvolvimento científico-tecnológico, que na maioria 

das vezes não são percebidos pela sociedade, que passa a enfatizar apenas os aspectos 

positivos e negativos dos produtos científicos ou as pessoas que os utilizam. Assim, o 

parâmetro Racionalidade Científica auxiliou a compreender o pensar e o agir dos 

moradores em relação a algumas questões de cunho científico. 

b) Desenvolvimento Tecnológico: este parâmetro não está relacionado à 

Tecnologia em si, mas às perspectivas de desenvolvimento que a orientam (STRIEDER, 

2012). Durante a Aproximação inicial com a comunidade local e escolar identificou-se 

nas falas dos moradores, apenas uma abordagem referente ao segundo nível desse 

parâmetro, que é discutida a seguir. 

(2D) Análise de organizações e relações entre aparato e sociedade: nessa 

abordagem há o reconhecimento das relações estabelecidas entre os areais e a sociedade, 

conforme se observa nas falas a seguir. 

 
O dono do areal automaticamente ele dá umas ajudas, participa com a comunidade 

(pausa). Isto não é válido pelo consumo, pelo gasto, por toda uma história que vem por 

trás, porque é milhões e esses milhões são replantados? São transformados? São 

reaproveitados? Existe um projeto específico para um reflorestamento para cuidar da 

margem do rio? Eu desconheço (M9). 

Não existe fiscalização nenhuma nem do lado do areal nem do lado do transporte da 

areia (M7). 

[o areal] estraga o asfalto, destrói a natureza, destrói a fauna a flora, todo o meio, todo 

ecossistema, destrói as pistas [...] O único benefício é que a construção civil não pode 

parar essas grandes construções que estão aí precisam de areia (M7). 

O morador M9 identifica as relações de poder e dominação envolvidas nas 

tomadas de decisões e as contradições sociais existentes na extração de areia na região, 

ao apontar algumas formas de suborno realizadas pelos donos dos areais, para silenciar a 

comunidade, diante dos danos causados ao meio ambiente. Na última fala M7 evidencia 

a falta de fiscalização, por parte do Poder Público. Infere-se que estes moradores 

reconhecem que as decisões tomadas pelos especialistas, em relação à extração de areia 

não são adequadas para a comunidade. Dessa forma, compreende-se que estes sujeitos 

não endossam o modelo de decisões tecnocráticas apontado por Auler (2002). Já M7 

reconhece as relações sociais positivas e negativas decorrentes da extração da areia. 

Entretanto, percebe-se que M7 apresenta uma visão fatalista diante da extração 

desenfreada de areia e do modelo de construção civil, que causa danos ao meio ambiente. 

Ele entende que a construção civil deve estar sempre em funcionamento, mesmo diante 

dos impactos causados pela extração desenfreada de areia. Essa questão deve ser 
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aprofundada e discutida, pois ao extremo pode levar a uma concepção de 

desenvolvimento social condizente com o determinismo tecnológico (AULER, 2002). 

Além disso, é preciso discutir sobre as tecnologias sociais e buscar novas tecnologias 

menos agressivas ao meio ambiente, que atendam às necessidades da população, visto 

que as tecnologias convencionais estão voltadas para os interesses capitalistas (ROSO, 

2017). É necessário discutir alternativas viáveis para a construção civil, de modo a 

promover o bem-estar social e ambiental. 

Assim, na etapa de Organização da programação curricular as relações existentes 

entre os areais, a construção civil e a sociedade serão discutidas, para que os educandos 

não construam uma concepção de que os areais e a construção civil determinam o rumo 

da comunidade de Olivença e são os principais fatores responsáveis pelas mudanças 

sociais. Além disso, as relações sociais não devem ser discutidas baseando-se apenas nos 

produtos finais, ou seja, nos areais e na construção civil já em funcionamento, é preciso 

discutir o modelo atual de desenvolvimento científico e tecnológico.  

 Em síntese, por meio do parâmetro Desenvolvimento Tecnológico evidenciou-se 

que alguns moradores reconhecem a presença da Tecnologia na sociedade, tecem relações 

sociais e fazem questionamentos que precisam ser aprofundados, visto que compreendem 

apenas as implicações sociais dos produtos finais (areais). Além disso, eles possuem 

compreensões limitadas que podem induzir ao determinismo tecnológico, tal como 

definido por Auler (2002).   

 c) Participação Social: esse parâmetro busca analisar as diferentes possibilidades 

de participação social (STRIEDER, 2012). Na etapa de Aproximação inicial com a 

comunidade local e escolar identificaram-se três tipos de participação, quais foram: 

(1P) Aquisição de informações e reconhecimento do tema e suas relações com a 

Ciência e a Tecnologia: esta abordagem envolve a “perspectiva da informação (e não da 

tomada de decisão propriamente dita) que se dá pelo reconhecimento da presença da CT 

na sociedade” (STRIEDER, 2012, p. 202). Algumas reportagens dos blogs e sites da 

região da Costa do Cacau têm como objetivo informar os avanços e problemas mais 

recentes, sem avaliar riscos, benefícios ou transformações sociais, conforme pode 

constatar na Figura 13. 
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Figura 13. Reportagem sobre a extração de areia em Olivença. 

 

Fonte: http://www.blogdogusmao.com.br 

 

Nesta reportagem a população apenas é informada sobre a autorização da extração 

de areia em Olivença. Esse tipo de reportagem pode estar contribuindo para que alguns 

moradores apenas reconheçam o problema do areal, não desenvolvendo uma visão crítica 

em relação às implicações sociais desse problema e, consequentemente, a não 

participação social, conforme podemos observar nas falas abaixo. 

O que vocês acham desse areal aqui em Olivença? (PQ1)  

Sempre ele tem problema com o dono aí, porque a gente é indígena, mas nós não nos 

embolamos muito com eles não, sabe? Mas o cacique, os pessoais mais próximos que se 

envolvem, a gente mesmo não, só é cadastrado, eles lá, de lá, eu mesmo não gosto do que 

é dos outros. [...] diz que tem vez que o dono lá embarga. de tirar areia e depois torna a 

continuar e fica assim nessa briga. Sempre fica, é entre eles lá mesmo? Eu não tenho 

nada a ver (M2). 

Em relação à questão ambiental a senhora já ouviu falar do areal aqui? (PQ1)  

É um problema também, aquele de lá debaixo, é um problema com a comunidade 

indígena, aí já teve, teve confronto por causa desse areal, o índio já perdeu a perna, por 

causa de [pausa], mas agora está tranquilo, também, já resolveram o problema (M1). 

  

De acordo com as falas de M2 e M1, há indícios de que apenas alguns indígenas 

lutam contra a extração desenfreada de areia. O morador M2 ainda enfatiza que não tem 

nada a ver com essa questão e M1 entende que os problemas já foram solucionados, 

mesmo continuando a extração de areia e os casos de atentados contra os indígenas. O 

que se percebe é a falta de participação social da comunidade de Olivença na luta contra 

a extração desenfreada de areia, responsabilizando apenas os indígenas nesta luta. Além 

disso, os moradores apresentam um discurso limitado sobre as implicações sociais e 

ambientais dos areais. Essa falta de participação social pode gerar individualismo e ao 

extremo pode repercutir na culpabilização individual no âmbito das relações entre os 

sujeitos, tendendo a enfraquecer a luta social organizada e a desestruturar a formação de 

movimentos sociais (LOUREIRO, 2012). Os relatos de M1 e M2 ainda evidenciam que 

http://www.blogdogusmao.com.br/
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para alguns moradores o principal problema do areal é o conflito com os indígenas e não 

as próprias questões ambientais. Entretanto, Tristão (2005) ressalta que os problemas 

ambientais não obedecem às fronteiras geográficas, nem estão restritas a localidades ou 

grupos específicos, mas dizem respeito a todos e numa escala maior influenciam no que 

Cachapuz et.al, 2005 denominam de situação de emergência planetária vivenciada. Outro 

possível fator relacionado com os relatos de M1 e M2 pode ser o medo de represaria 

contra quem se rebelar desfavorável aos areais.  

Durante o levantamento preliminar feito nos blogs e sites da região, localizaram-

se diversas manchetes em que os indígenas denunciam os problemas dos areais (Figura 

14). 

Figura 14. Reportagens sobre os areais em Olivença. 

Fonte: http://www.blogdogusmao.com.br 

 

De forma geral, a mídia local fornece informações com baixo nível de 

criticidade, possibilitando apenas o desenvolvimento de percepção dos problemas dos 

areais, o que não contribui para o desenvolvimento da cultura de participação dos 

moradores. Essa relação da mídia com os problemas locais precisa ser discutida com os 

educandos, pois pode contribuir para a falta de reconhecimento da complexidade dos 

problemas e para a manutenção do modelo de tomada de decisão tecnocrática (AULER 

2002).  

(3P) Discussão de problemas, impactos e transformações sociais da 

Ciência e tecnologia, envolvendo decisões coletivas: Nessa abordagem, a participação 

dos moradores compreendeu o reconhecimento de problemas e das transformações tanto 

no âmbito físico em relação ao espaço quanto no âmbito social/cultural, causadas pela 

extração de areia, conforme é possível observar nas falas de M7 e M10: 

http://www.blogdogusmao.com.br/
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O areal Toca do índio praticamente secou o rio ali, está acabando ali o mangue [...] 

Estraga o asfalto, destrói a natureza, destrói a fauna a flora, todo o meio, todo 

ecossistema (M7). 

Tá vendo aquele rio Siriiba ali (aponta na direção do rio) ali era um rio de mais de 10 m 

de fundura, peixe grande desovava, secou, a areia já subiu ali tá parecendo esgoto, só 

tem a ponte, não tem mais rio não (M10). 

 

Esses relatos indicam que a extração de areia tem causado transformações na 

estrutura física da sociedade, como a extinção dos rios. Essas transformações físicas, 

consequentemente, relacionam-se com transformações sociais/culturais mais amplas, que 

afetam a sociedade em vários sentidos, visto que muitos moradores utilizam os rios como 

espaço para diversão, lazer, sobrevivência por meio da pesca, se banham, lavam roupas e 

utensílios em geral etc., como destaca M2:  

Esse rio a gente lavava até roupa [...]. Era minha filha, bebia, tomava banho, porque a 

água é medicinal, a de lá de cima.  Ela tem iodo, ferro e magnésio [...] mas, chega aqui 

já topa esgoto, aí pronto. Aí polui (M2). 

 

A participação dos moradores nesta abordagem perpassa além do reconhecimento 

das transformações estruturais e culturais/sociais causadas pelo desenvolvimento da CT, 

e compreendem também decisões coletivas, como relatam os moradores:  

Nós montamos uma equipe e no dia do evento da Puxada do Mastro nós levamos 30 

mudas, eu com trinta crianças [...] O correto seria, se vai desmatar, então vamos 

replantar, vamos conscientizar cada um daqueles. Conscientizar as pessoas de estar 

cuidando do rio, de estar até mesmo plantando e replantando (M9). 

As praias não têm limpeza adequada. Não fazem, a limpeza é feita pelos próprios 

moradores. Então no dia da limpeza da praia, aí um grupo do surf que eu também faço 

parte que é: “Na onda da leitura” a associação de surf de Olivença e a gente que faz, 

cata, pega todo mundo divide em grupo, aí cada grupo fica responsável por uma praia 

(M9). 

A comunidade faz o que dá [...] dois meses atrás nós fizemos o combate à dengue com 

limpeza de praias, de terreno baldio, coletamos materiais que provavelmente pode dá 

abrigo para o mosquito, isso é o que nós podemos fazer fazemos (M7). 

 

M9 e M7 referem-se às ações coletivas que a comunidade tem realizado para 

amenizar os problemas locais, tais como: mutirão para limpeza das praias e terrenos 

baldios e plantio de mudas. Essas ações realizadas coletivamente pelos moradores de 

Olivença têm ganhado destaque, inclusive, nos blogs e sites da região, conforme se pode 

observar na Figura 15. 
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Figura 15. Medidas coletivas tomadas pelos moradores de Olivença diante dos problemas locais 

 

Fonte: A: http://www.ilheus24h.com.br. B: http://www.blogdogusmao.com.br. 

 

 

Em suma, nesta abordagem a participação dos moradores perpassou pelo 

reconhecimento dos problemas e das transformações sociais e tomada de decisões 

coletivas, entretanto algumas ações carecem de uma reflexão sobre as causas dos 

problemas. Por exemplo, no caso da presença de lixo nas praias e terrenos baldios, a real 

solução para esse problema ambiental não é apenas fazer mutirões para catar os lixos 

espalhados, mas perpassa por um processo de sensibilização ambiental com os moradores 

da região, para que estes compreendam a realidade de forma crítica e assumam a condição 

de sujeitos politicamente conscientes. Assim, poderão questionar a eficiência e 

regularidade do sistema de coleta de lixo, depositar o lixo no local adequado e também a 

questionar a forma de produção contínua de mercadorias pelas indústrias, o consumo 

desenfreado e o descarte inconsequente de dejetos na natureza, refletindo sobre o modo 

de produção atual, que visa o consumismo em detrimento do bem-estar social. Dessa 

forma, a participação não ficaria restrita somente a pós-produção e sim a pré-produção, 

antes dos produtos serem produzidos (AULER, 2002). Para Freire (1987), deve-se ter 

cuidado para não se enfatizar somente a ação pela ação, o que ele denomina de ativismo, 

e sim buscar contemplar a ação-reflexão, que é essencial na transformação do mundo.  

http://www.ilheus24h.com.br/
http://www.blogdogusmao.com.br/
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Em síntese, na etapa Aproximações iniciais com a comunidade local e escolar, foi 

possível identificar as problemáticas que afligem os moradores de Olivença, fomentar 

discussões com os educadores sobre a importância de um currículo pautado na realidade 

do educando e compreender as visões dos moradores sobre a realidade local. Sendo que 

algumas visões aludem a possíveis situações-limite, quais sejam: silenciamento diante 

dos problemas, transferência de responsabilidades dos problemas aos próprios moradores, 

visões limitadas sobre questões que envolvem aspectos da relação CTS, como discussão 

focada somente nos aspectos positivos e negativos dos areais, sem reconhecer o cerne do 

problema, o modelo de desenvolvimento social, bem como compreensões que ao extremo 

podem se endossar ao determinismo tecnológico (AULER, 2002). 

Para Freire (1987), as compreensões dos sujeitos podem ser ingênuas ou críticas, 

dependendo das condições estruturais em que o pensar e a linguagem do povo 

dialeticamente se constituíram. Nesse contexto, Silva (2004, p.380) aponta que as falas 

que “expressam limites explicativos, em relação à realidade vivenciada” são falas 

significativas. Assim, neste trabalho as falas significativas, que na perspectiva freireana 

constituem as situações-limite, foram apresentadas novamente à comunidade local para 

legitimar o Tema Gerador. 

 

3.1.2 Apresentação de situações-problema para a comunidade local e escolar 
 

A segunda etapa da Investigação Temática proposta por Sousa et al (2014) 

consistiu na apresentação de possíveis situações-limite para a comunidade, por meio do 

processo de Codificação e Descodificação. Para Freire (1987), essa fase inicia-se quando 

os investigadores, a partir dos dados obtidos na aproximação inicial com a comunidade, 

identificam as contradições sociais vivenciadas pelo povo, as quais são usadas na 

elaboração das codificações. O processo de Codificação consiste na representação de uma 

situação existencial, “com alguns de seus elementos constitutivos em interação. A 

Descodificação é a análise crítica da situação codificada” (FREIRE, 1987, p.55).  

Freire (1987) chama a atenção para alguns princípios que necessitam nortear a 

elaboração das codificações, tais como: as representações da realidade devem ser 

reconhecíveis aos indivíduos e apresentar várias possibilidades de análises, para que as 

codificações não sejam “propagandísticas”, isto é, codificações que conduzem os 

indivíduos a fazer a Descodificação implícita nelas. Nesse sentido, o autor afirma: 
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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). 

Para o autor, esse “dirigismo” pode ser evitado por meio de Codificações que 

constituam uma situação existencial em sua totalidade, por considerar que na totalidade 

os elementos constituintes da situação estão dispostos de forma interativa, em uma 

espécie de “leque temático” e que, no processo de Descodificação durante a análise 

crítica, esse “leque” vai se abrindo em direção a outros temas.  

 Freire (1987) destaca que esse processo de Codificação e Descodificação é de 

suma importância na Investigação Temática, por entender que na Descodificação os 

sujeitos ao refletirem sobre a situação existencial codificada percebem como atuavam 

anteriormente diante daquela situação, é o que ele chama de “percepção da percepção 

anterior”, o que promove novas percepções da realidade e novos conhecimentos. Nesse 

sentido, Fonseca (2017) propõe uma dinâmica de três codificações e três descodificações, 

por entender que por meio dessas possibilidades plurais evita-se que o Tema Gerador 

legitimado seja induzido pelo “dirigismo”, criticado por Freire (1987). As codificações e 

descodificações proposta por Fonseca envolveram as seguintes atividades:  

 a) Codificação I: Vídeo elaborado pelo GEATEC a partir do Levantamento 

Preliminar  

 Foi elaborado o vídeo intitulado: “Bem vindo a Olivença”, que sintetiza os 

principais aspectos históricos da região, bem como as problemáticas identificadas na 

etapa 1- Aproximações iniciais com a comunidade local e escolar. Este vídeo foi uma 

primeira Codificação da realidade de Olivença em sua totalidade, abarcando um “leque 

temático” de problemas que representam contradições sociais vivenciados pelos 

moradores, conforme sugerido por Freire (1987, p. 62). Para investigar as percepções da 

comunidade, sobre as situações codificadas no vídeo, realizou-se o processo de 

Descodificação I, por meio da apresentação e problematização deste, junto aos 

educadores, no âmbito do Processo Formativo. 

 b) Descodificação I: apresentação do vídeo para os educadores  

 Essa atividade foi realizada no segundo encontro do Processo Formativo, em 

que, após a exibição do vídeo fizeram-se algumas perguntas, como: O que acharam do 
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vídeo? O que mais chamou a atenção de vocês? Tem outros aspectos sobre a comunidade 

que não foram abordados? Vocês já conheciam essas informações? Esses 

questionamentos possibilitaram uma troca mútua de informações, entre os integrantes do 

GEATEC e os educadores, visto que foram apresentadas informações que eram 

desconhecidas pelos educadores e também foram identificados problemas não 

evidenciados pelos pesquisadores na primeira etapa da Investigação Temática, como se 

pode observar nos extratos das falas a seguir: 

Não sabia sobre as questões do areal e fiquei curiosa para entender um pouco mais sobre 

esse assunto (P6). 

Eu achei o vídeo muito bom, muito legal mesmo. Agora um aspecto aqui que, nós que 

convivemos sabemos, é a questão do conflito indígena, que esse aspecto não vi no vídeo. 

Esse conflito que teve lá atrás, hoje está acontecendo, porque há demarcação de terras, 

há saída de família, essa questão de invasões. Então, existe uma animosidade em relação 

aos indígenas por causa dessa situação de retomada de afirmação. Então, a gente vive 

essa situação aqui de trabalhar com pessoas que são pequenos agricultores, que têm 

medo dos índios. Então, eu acho que esse conflito que a gente vive, é algo muito forte 

aqui (P3). 

Um problema que não foi abordado [no vídeo], mas que acontece frequentemente é a 

falta de planejamento familiar, que afeta os jovens e adultos em todas as faixas escolares 

(P2). 

Assim, os educadores destacaram novos problemas, como: conflitos entre 

indígenas e não-indígenas, falta de planejamento familiar, problemas com o transporte 

escolar e violência relacionada ao tráfico de drogas. Dentre esses problemas foram 

enfatizados os conflitos envolvendo os indígenas, visto que essa questão afeta a 

comunidade em todos os sentidos, no âmbito social, cultural, turístico, econômico e 

escolar. Nesse contexto, o educador P3 explica que em Olivença não existiam políticas 

de valorização da identidade indígena. Segundo Costa (2013), os Tupinambás de 

Olivença foram reconhecidos etnicamente pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) em 

13 de maio de 2002. Além dessas questões, que não foram abordadas no vídeo, a 

educadora P2 destaca o retrocesso que Olivença vivenciou nas últimas décadas 

Do ponto de vista histórico e econômico, eu acho que faltou a questão do retrocesso que 

esse lugar passou. Aqui já teve uma estância, aquela estância mineral. Tinha o Banco do 

Brasil, tinha os Correios e hoje você não ver nada disso aqui em Olivença. Não tem uma 

agência bancária, não tem um caixa eletrônico para saque, farmácia, tinha uma farmácia 

grande, hoje não tem. O comércio muito limitado. Tinha delegacia, tinha delegado. 

Havia uma autonomia administrativo-política. A partir do momento que ela deixa de ser 

extrativista de substância mineral, entrou em um retrocesso, de uns 10 anos para cá (P2). 

O processo de Descodificação I possibilitou uma troca mútua de informações 

sobre Olivença entre pesquisadores e educadores e também permitiu a identificação de 

possíveis situações-limite. Para Freire (1987, p. 56), “nas etapas da Descodificação, 
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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”. Assim, na Descodificação I foram evidenciadas algumas possíveis situações-

limite, tanto referentes aos moradores quanto aos próprios educadores. Em relação aos 

moradores, uma educadora identificou o medo da comunidade de abordar questões 

referentes à extração de areia, como relata a educadora P4: 

Eu cheguei até fazer um trabalho com areal, eles fizeram, na verdade eles tinham até 

medo de fazer isso. Fizeram fotografias, fizeram essa parte da erosão, desmatamento, 

mas eles não queriam falar sobre o prejuízo que areal poderia causar (P4). 

 

Esse medo dos educandos em discutir os problemas causados pelos areais na 

região pode estar atrelado aos inúmeros atentados sofridos pelos indígenas por 

denunciarem a extração ilegal de areia. Segundo denúncia dos Tupinambás realizada por 

meio de um vídeo publicado no blog do Gusmão, em janeiro de 2016, eles têm sido alvos 

de ações de “pistoleiros” 17.  

Quanto às situações-limite expressas nas falas dos educadores, destaca-se a visão 

limitada referente às implicações sociais causadas pelos problemas ambientais e 

transferência de responsabilidade para o Poder Público, como se observa na fala a seguir. 

Pessoalmente nunca presenciei algum aluno reclamando sobre poluição ao 

meio ambiente, nem sobre as praias, nem sobre os areais. Talvez isto não atinja 

diretamente os alunos (P5). 

Os problemas que ocorrem em Olivença têm origem no descaso público. Por exemplo, 

[...] A violência e a droga, onde está presente às vezes dentro da própria unidade escolar, 

tudo isso é fruto da falta de política pública (P1). 

  

No relato de P5, percebe-se uma visão acrítica da educadora, que não compreende 

os fatores que estão por trás do silenciamento dos estudantes e também as próprias 

consequências dos problemas ambientais. Já na fala de P1 evidencia-se uma visão 

focalista sobre a questão da violência e da droga, uma vez que ele desconsidera a 

importância dos demais membros da sociedade e de órgãos não governamentais no 

encaminhamento desses problemas, responsabilizando apenas o Poder Público.  

c) Codificação II: notícias dos blogs, falas dos moradores, registros 

fotográficos e aspectos históricos 

                                                             
17 Na região da Costa do Cacau ainda predominam ações típicas do período de coronelismo.  No caso da 

extração de areia, o termo pistoleiro se refere às pessoas que trabalham armadas, dispostas a matar caso 

necessário, para defender os interesses dos donos dos areais, que exercem poder econômico, social e 

político na região, conforme denúncia relatada por meio de um vídeo disponível em: 
http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2016/01/28/tupinambas-denunciam-acao-de-pistoleiros-em-ilheus/) 
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Na Codificação II: as informações obtidas na primeira etapa da Investigação 

Temática, tais como: notícias dos blogs, falas de moradores, registros fotográficos e 

aspectos históricos de Olivença foram selecionados tendo como base a primeira etapa da 

ATD, a unitarização (MORAES; GALIAZZI, 2011). Por meio desse processo foram 

analisadas e fragmentadas pelos integrantes do GEATEC os dados supracitados, de forma 

a selecionar as unidades de significados. Neste trabalho as unidades de significados 

consistiram em recortes ou trechos dos dados pertinentes aos objetivos da Investigação 

Temática, ou seja, consistiram em recortes que expressavam contradições sociais, visões 

da realidade local e falas limítrofes dos moradores ou dos meios de comunicação em 

relação às questões locais. Em suma, a Codificação II consistiu na seleção de um conjunto 

de informações pertinentes para a compreensão da realidade local, por meio da 

unitarização.  

Para Milli, Solino e Gehlen (2018) a etapa de fragmentação do “corpus” 

(MORAES; GALIAZZI, 2011) complementa o processo de cisão (Freire, 1987), isto é, o 

processo de separar ou isolar os elementos ou as parcialidades de um contexto, tal como 

ocorre na Codificação. Para Freire (1987), as partes de uma situação existencial concreta, 

obtidas por meio da cisão, ao serem analisadas permitem sua interação e o 

reconhecimento como dimensões da totalidade. Deste modo, o autor afirma que a análise 

de uma situação existencial codificada, possibilita aos indivíduos uma postura crítica de 

pensar o mundo em interação e a sua Descodificação, por meio da ida das partes ao todo 

e vice-versa, implica num reconhecimento do sujeito no objeto (a situação existencial 

concreta) e do objeto como situação em que está o sujeito. Assim, os processos de 

Codificação e Descodificação, além de identificar situações-limites, também permitem 

que os sujeitos reconheçam as interações entre as questões sociais, caminhando do âmbito 

local para a esfera global, compreendendo “o mundo em interação”, e por fim se 

reconhecendo enquanto sujeitos na situação existencial. Ao se reconhecerem como 

sujeitos na situação, estes podem despertar sua vocação ontológica e histórica de “ser 

mais”, lutando pela transformação da realidade (FREIRE, 1987).  

 

d) Descodificação II: agrupamento das notícias dos blogs, falas dos 

moradores, registros fotográficos e aspectos históricos por meio da ATD 

 

Na Descodificação II foi realizado o agrupamento das notícias dos blogs, falas de 

moradores, registros fotográficos e aspectos históricos, selecionados na Codificação II, 
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por meio da ATD. Nesse processo as unidades de significados, que representam situações 

existenciais vivenciadas em Olivença, especificamente algumas situações-problemas, 

foram distribuídas para os educadores, para que por meio da dinâmica da ATD 

realizassem o agrupamento das informações com base nas semelhanças semânticas. Essas 

unidades foram agrupadas pelos educadores e organizadas em cartazes, formando as 

seguintes categorias emergentes: Educação, Turismo, Lazer, História, Acidentes, Saúde, 

Transporte, Infraestrutura, Meio ambiente e Violência, reunindo as informações obtidas 

na etapa Aproximações iniciais com a comunidade local e escolar.  

Durante a dinâmica de agrupamento das unidades de significados, os educadores 

perceberam que algumas unidades pertenciam a diferentes categorias. Por exemplo, uma 

mesma unidade poderia estar relacionada tanto a educação quanto ao turismo. Também 

perceberam que os problemas categorizados se relacionavam com outros de outras 

categorias. Assim, as categorias definidas inicialmente foram reagrupadas originando 

categorias mais abrangentes, tais como: Identidade e pertencimento (contempla as 

questões referentes a história, cultura, lazer e turismo), Meio ambiente e desenvolvimento 

uma união possível (aborda as questões dos areais e poluição das águas), Diga não à 

violência! Diga sim a vida! (com os problemas de violência) e Desigualdade social: um 

paraíso esquecido (com as problemáticas relacionadas a precariedade da educação, 

sistema de transporte público, falta de saneamento básico, infraestrutura, afogamentos e 

acidentes de trânsito). No entender de Moraes e Galiazzi (2011), o processo de 

categorização consiste em focar no todo por meio das partes, o que favorece a superação 

da fragmentação e do reducionismo e possibilita a construção de novas compreensões em 

relações aos fenômenos investigados. Nesse contexto, Torres et al. (2008, p.1), destacam 

que “os procedimentos da Análise Textual Discursiva, associados às etapas da 

Investigação Temática, favoreceram a sistematização do processo de interpretação do 

conhecimento dos sujeitos envolvidos nessa investigação”. 

Ainda, nesse processo de Descodificação II, os educadores ao refletirem sobre as 

visões dos moradores em relação aos problemas locais identificaram algumas possíveis 

situações-limites, por exemplo: o medo dos moradores em falar da violência e das 

implicações dos areais. 

e) Codificação III: portfólio com os problemas de Olivença  

Na Codificação III, foi construído pelos integrantes do GEATEC um portfólio 

(Apêndice B) a partir dos cartazes produzidos pelos educadores, no processo de 
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Descodificação II, intitulados: Identidade e pertencimento; Meio ambiente e 

desenvolvimento uma união possível; Diga não à violência! Diga sim a vida! e; 

Desigualdade social: um paraíso esquecido. Nesta Codificação foram acrescentadas 

algumas falas dos educadores que representavam contradições sociais ou possíveis 

situações-limite.  

O portfólio foi apresentado para aproximadamente 30 educandos da EJA e cinco 

representantes do Poder Público do município de Ilhéus, relacionados às áreas de 

segurança, transporte coletivo e meio ambiente, com o objetivo de compreender suas 

concepções sobre as situações codificadas.  

f) Descodificação III: apresentação do portfólio para a comunidade 

A Descodificação III foi realizada com os educandos e representantes do Poder 

Público do município de Ilhéus, por meio de duas dinâmicas: relatos escritos feitos pelos 

educandos sobre as problemáticas evidenciadas no portfólio e conversas informais com 

os representantes. A conversa com os representantes foi norteada por meio de um roteiro 

(Apêndice C) com algumas perguntas, como: Os moradores afirmam que a extração de 

areia está causando sérios danos ao meio ambiente, tais como desmatamento, destruição 

das nascentes etc., você tem conhecimento dessa situação? A frota de ônibus existente 

em Olivença é suficiente para atender as demandas da população? Qual a quantidade de 

boletins de ocorrência registrados em Olivença? Entre outras perguntas. 

Em relação à violência, os representantes da Secretaria de Segurança Pública 

afirmaram que:  

Ilhéus é a cidade que tem mais casos de abusos sexuais infantojuvenil na região (RSP1) 

Foram registrados 144 boletins de ocorrência referentes à Olivença, em 2015 e 79 de 

janeiro a setembro de 2016. Os principais casos de violência se referiram à ameaça, 

lesão corporal dolosa, furto simples, furto a transeunte, furto em residência e lesão 

corporal culposa de trânsito (RSP2).  

  Essas informações obtidas na Delegacia Especial de Atendimento à mulher e na 

68° Companhia Independente da Polícia Militar (Cipm) mostram que Olivença possui um 

número significativo de registros de boletins de ocorrência, referentes à violência. O que 

condiz com as manchetes dos blogs e sites, opondo-se às opiniões de alguns moradores 

evidenciadas na etapa de Aproximações iniciais com a comunidade local. 

  No que tange à questão do transporte coletivo, o representante da Secretaria de 

Transporte apresenta acomodação diante dos problemas de superlotação e intervalos 

longos nos horários dos ônibus, conforme extratos das falas a seguir:  
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 Superlotação é em todos os lugares, não existem ônibus vazio em horário de pico (RTC) 

 

O grande problema do transporte coletivo é que eles querem o ônibus no horário que 

eles saem e como o próprio nome diz, o ônibus é coletivo (RTC). 

  Diante da passividade do representante há indicativos que ele não tem perspectiva 

de promover a mudança dessa realidade. Quanto às questões ambientais, um 

representante da Secretaria de Meio Ambiente do município de Ilhéus reconhece a 

gravidade dos problemas referentes à extração desenfreada de areia na região, entretanto, 

também demonstra passividade em relação a esse problema. 

Olivença tem cerca de seis areais legalizados. No meu entendimento a extração de areia 

é a atividade mais prejudicial que existe, mas que é necessário autorizar por que a 

construção civil precisa, inclusive o hospital de Ilhéus está sendo construído com essa 

areia (RMA2). 

  De acordo com esse relato, há evidencias que RMA2 apresenta uma visão 

determinística da realidade, visto que para ela este problema não terá solução, vai 

continuar sempre existindo, em função da construção civil. Para Freire (1987), quando os 

sujeitos não conseguem superar a situação-limite, é porque lhes falta a percepção do 

“inédito viável”, isto é, a percepção de que as situações-limite não são “fronteira entre o 

ser e o nada, mas como uma fronteira entre o ser e o mais ser” (FREIRE, 1987, p. 53). 

Além da passividade em relação ao problema do areal, houve também transferência de 

responsabilidade para outras instâncias, conforme extratos das falas a seguir:  

Esse caso específico das denúncias [aponta para reportagens do Areal Bela Vista] está 

em área indígena. A área indígena é uma atribuição do governo Federal, o município 

não tem autonomia para atuar em cima dessa questão. Então essa questão deve ser mais 

vinculada ao INEMA e ao IBAMA, vinculado com a FUNAI (RMA1). 

A população ainda fala muito, mas não compreende, é uma coisa muito mais de modismo, 

está na moda falar de meio ambiente, mas o conhecimento e a prática ainda não estão 

incorporados no pensamento, Satanás pregando quaresma. Pregam para não poluir a 

praia, mas é a primeira a poluir. Isso é muito comum dizer que o lixo é um problema, 

mas e quem é que joga o lixo? Alguém parou para pensar? O camarada acha que quando 

ele coloca o lixo na porta da casa dele, ele resolveu o problema do lixo. Não, ele começou 

o problema do lixo. Ele gerou um lixo e acha que a prefeitura que tem que resolver. E 

ainda acha que a prefeitura tem que resolver do jeito dele e não do jeito que a prefeitura 

ou a proposta da gestão resolveu fazer. Então essa dicotomia existe. (RMA1). 

 

  Neste relato RMA1 apresenta uma visão acrítica e focalista sobre os problemas 

causados pelo lixo, por entender que os moradores são os responsáveis por essa questão, 

se isentando de suas reponsabilidades em relação ao descarte e coleta de lixo.  

Esse processo de Descodificação também foi realizado com os educandos 

conforme já mencionado. Em resultado, muitos deles apresentaram acomodação e 
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aceitação em relação à violência na região e transferência de responsabilidade sobre os 

problemas locais para o Poder Público, como se observa a seguir: 

Quanto à violência já vi lugares piores. (A1) 

Aspectos positivos de Olivença: baixo índice de violência. (A3) 

O que me chama mais atenção em Olivença é por que os administradores de Olivença 

não fazem nada para melhorar Olivença (A7 

 

Enfim, finalizam-se as discussões desse processo de Descodificação com o 

seguinte trecho de um poema feito por um educando sobre a realidade local. 

Olivença para quem olha de lá pensa que é um lugar bom, mal sabem eles que aqui tudo 

pode faltar [...]. Eu queria saber compor uma canção que pudesse alertar Olivença dessa 

grande confusão. Confusão que não tem fim, que até perco a vontade de querer ter uma 

família aqui (A6) 

 Nessa fala, há evidencias que A6 começa a compreender as problemáticas 

existentes em Olivença e sente anseio de alertar os demais moradores que ele julga não 

perceberem a situação em que se encontram.  

 As informações obtidas na segunda etapa da Investigação Temática - 

Apresentação de possíveis situações-limite para a comunidade local, também foram 

analisadas à luz da Matriz de Referência CTS (STRIEDER, 2012), em que se destaca: 

a) Racionalidade Científica: de forma geral, em análise as três 

descodificações foram evidenciadas as seguintes abordagens CTS:  

 (1R) Explicitação da presença da Ciência no mundo: durante as descodificações 

alguns educandos, educadores e representantes do Poder Público estabeleceram em 

alguns momentos, aproximações entre os conhecimentos científicos escolar e a realidade 

local. Uma vez que, utilizaram os conhecimentos da História para explicar o contexto 

sócio histórico de Olivença e o processo de aculturação dos moradores nativos.  

Já havia forte presença portuguesa nas aldeias, houve o processo de aculturação, quando 

se agregou elementos indígenas e com isso ali misturado com a cultura portuguesa (P2).  

 Atualmente para ser considerado índio [...] não é mais pelo fenótipo, pelas 

características biológicas, físicas, vai pela questão cultural mesmo, você se identifica 

com aquela cultura (P2). 

 

Em análise aos extratos acima, evidenciou-se a abordagem Explicitação da 

presença da Ciência no mundo, bem como o propósito desta abordagem previsto por 

Strieder (2012), uma vez que houve o desenvolvimento de percepções da relação existente 

entre os conhecimentos científicos escolar e o contexto de vida dos educandos. 

Entretanto, a professora P2 contextualiza o conhecimento escolar, mas não explica como 

se deu parte do processo de aculturação, em que foi menosprezada a cultura indígena, 
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sendo impostos aos indígenas hábitos e costumes portugueses de forma perversa, por 

meio da escravização. Para Galvão (1953) a “aculturação” indígena no Brasil resultou do 

contato entre índios, europeus e africanos, por meio da influência de um povo dominante 

sobre outros de culturas diferentes, provocando a modificação dos padrões culturais 

indígenas. Essas questões explicitadas na abordagem 1R serão discutidas posteriormente, 

na etapa de Organização da programação curricular, visto que são essenciais para 

compreensão do contexto histórico de Olivença e para a valorização da cultura indígena. 

 (2R) Discussão dos malefícios e benefícios dos produtos da Ciência: ocorreu por 

meio da compreensão de RMA1 sobre as implicações sociais causadas pelo sistema 

socioeconômico, que não consegue contemplar todos os trabalhadores, causando 

consequentemente o desenvolvimento da economia informal e a ocupação irregular do 

espaço público, conforme a fala a seguir.  

 
[...] falta de conscientização do uso do espaço comum, isto não se observa somente nas 

praias, mas a ocupação irregular do espaço público é desorganizada, mas isso é devido 

à crise. A crise do cacau influenciou muito, porque nós somos um país onde a oferta de 

emprego não é suficiente e isso propicia o crescimento da economia informal. E o 

governo não pode ficar alheio a isso, mas de qualquer forma não pode deixar a 

degradação que passa a ser crime. Então esse equilíbrio que é chamado o equilíbrio da 

sustentabilidade, que nós teremos que buscar (RMA1)  

 

Nessa mesma perspectiva, os educadores P7 e P2 evidenciam as implicações 

sociais causadas pelo turismo em Olivença, como mostra os extratos das falas:  

Tem evasão aqui na época de turismo, chega dezembro para você dá aula em Olivença é 

um problema. (P7) 

A cidade vive do turismo. Uma das rendas é o turismo. (P2) 

 

 O turismo tem influenciado diversas esferas sociais na região, tais como: 

economia, política, cultura, meio ambiente e o âmbito escolar, causando tanto efeitos 

positivos quanto efeitos negativos. Diante desses relatos, há indicativos de que algumas 

pessoas conseguiram reconhecer a presença de questões socioeconômicas na sociedade e 

ainda desenvolveram questionamentos com nível intermediário de criticidade sobre seus 

aspectos positivos e negativos.  

Também houve o reconhecimento dos aspectos positivos e negativos da História 

de Olivença, por parte de A8, conforme extrato a seguir: 

Olivença terra de muitas histórias, de muitos encantos, aqui foi o começo da nossa 

história, daqui começou o progresso, pena que foi tomada a força das mãos de quem já 

estava aqui há muito tempo. Eles os índios que foram massacrados, humilhados e 

escravizados (A8). 
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Strieder (2012) destaca que na abordagem Discussão dos malefícios e benefícios 

dos produtos da Ciência, os produtos científicos são apresentados como se a sociedade 

fosse a responsável pela decisão de seu uso para o bem ou para o mal, de forma que 

quando usado para o mal à culpa é de quem faz uso deles. Essa concepção pode ser 

observada na fala de RMA1, que mesmo reconhecendo as limitações do atual sistema 

socioeconômico, que exclui parte da sociedade, ainda responsabiliza a sociedade pelas 

suas implicações negativas, ao se referir à ocupação irregular do espaço público e ao 

trabalho informal como crime causado pela falta de conscientização da população.  

Diante desta visão de RMA1 questiona-se: A punição é a melhor alternativa para 

solucionar a questão do trabalho informal? Visto que o trabalho informal não é apenas 

uma atividade econômica não legalizada, mas sim uma prática de sobrevivência, uma 

possibilidade de inclusão social e econômica encontrada por muitas pessoas vítimas do 

sistema socioeconômico brasileiro (KRUEL; KLERING, 2011). Dessa forma, a relação 

tecida pelo representante do Poder Público entre o sistema socioeconômico, a economia 

informal e a ocupação irregular do espaço público apresenta limitação em relação às 

causas, consequências e alternativas para estes problemas. 

(5R) Abordagem das insuficiências da Ciência: deduz-se por meio da fala de 

RMA2, que ele reconhece as limitações do conhecimento científico no encaminhamento 

dos problemas causados pelos areais, conforme extrato da fala a seguir:  

A extração de areia é atividade mais prejudicial ao meio ambiente que existe, mesmo 

com todas as condicionantes existentes ainda não é possível recuperar os danos 

ambientais, mas mesmo assim é necessário autorizar por que a construção civil precisa 

(RMA2). 

 

Nesse relato há evidencias de que RMA2 reconhece a importância das ações das 

condicionantes, mas ele tem discernimento de que o conhecimento científico envolvido 

nessas ações é insuficiente para recuperar as áreas degradadas pela extração de areia. 

Entretanto, este sujeito mesmo apresentando uma visão crítica da situação e tendo poder 

para atuar sobre ela, visto que é representante do poder público da Secretaria de Meio 

Ambiente, encontra-se passivo diante da situação. Dessa forma, o propósito de 

desenvolvimento de compromisso social previsto por Strieder (2012), para a abordagem 

5R não foi contemplado.  

A abordagem das insuficiências da Ciência deve ser aprofundada e discutida com 

os educandos, pois entende-se que os conhecimentos científicos produzidos não são 

suficientes para assegurar decisões sociais complexas, como o caso da extração da areia, 

que envolve questões de natureza política, econômica, social, ambiental e também outros 
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valores, visto que em Olivença alguns areais estão em área de reserva indígena. As 

decisões sobre os areais devem ser tomadas tendo por base outros conhecimentos, além 

dos conhecimentos técnico-científicos produzidos e também outros atores sociais, além 

dos especialistas. 

b) Desenvolvimento Tecnológico: neste parâmetro foram identificadas as seguintes 

abordagens:  

(1D) Abordagem de questões técnicas:  algumas pessoas explicaram sucintamente 

a parte técnica do processo de extração de areia.  

Primeiro é feito a retirada de areia depois é feito a restauração do meio ambiente. 

(RMA2) 

Tira areia além do que poderia, muito além do que poderia [...] quando eu falo assim 

tiraram além, é por que você tem que tirar certa camada, mas você tem de deixar outra 

para que o terreno estoque, continue fértil. E não houve. Retirou além [...] e está lá 

largado, um buraco assim, muito horroroso (P3). 

 

Essa discussão é importante e deve ser realizada com a população, para que esta 

compreenda como deve ser feita a extração de areia e até mesmo fiscalize, caso não esteja 

sendo realizada de forma adequada. Quando há o reconhecimento de problemas, como 

denuncia P2, é preciso tomar decisões em prol do encaminhamento da problemática, por 

meio de denúncia ao Poder Público, manifestações na mídia, protestos, cobrança à 

empresa responsável pela extração, etc. 

 (2D) Análise de organizações e relações entre aparato e sociedade: foi 

contemplada por meio das relações tecidas entre a poluição das águas e a falta de 

saneamento básico, especificamente a falta de coleta e tratamento de esgotos, conforme 

as falas a seguir:  

A praia do Cristo que é imprópria para banho é muito em função do esgotamento 

sanitário, a maioria da Zona Sul e Pontal não tem sistema de fossa séptica e eles ligam 

na rede de drenagem fluvial que jogam no rio sem tratamento (RMA1).  

Os esgotos são jogados nas praias por que não tem rede de esgoto para ser encanada 

com uma segurança adequada para a população de Olivença (A9). 

A falta de saneamento básico é eminente e quem sofre com essa falta é o meio ambiente 

(A10). 

 

 Nessas falas de RMA1, A9 e A10, notam-se que houve o desenvolvimento de 

questionamentos sobre as implicações das Tecnologias, que neste caso se resumiu ao 

processo de coleta e tratamento de esgoto e foram vistas do ponto de vista positivo, na 

prevenção de problemas ambientais. As discussões realizadas nesta abordagem se 

restringem ao reconhecimento do problema e expressam uma compreensão limitada, visto 
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que a falta de saneamento básico por si só não justifica o fato dos moradores jogarem os 

esgotos nas praias, sem discutir alternativas adequadas para o destino destes resíduos, 

conforme extrato da fala de A9. 

c) Participação Social: neste parâmetro foi contemplada a seguinte abordagem:  

(2P) Avaliação de pontos positivos e negativos associados ao tema, envolvendo 

decisões individuais e situações específicas: a participação perpassou pelo 

reconhecimento das implicações sociais causadas pelas atitudes individuais de alguns 

moradores diante da falta de coleta e tratamento de esgoto, conforme o relato: 

A praia do Cristo que é imprópria para banho é muito em função do esgotamento 

sanitário, a maioria da Zona Sul e Pontal não tem sistema de fossa séptica e eles ligam 

na rede de drenagem fluvial que jogam no rio sem tratamento (RMA1).  

 

 Essa concepção do representante da Secretaria de Meio Ambiente corresponde a 

uma compreensão limitada, que obstrui seu pensamento e sua ação diante da problemática 

em questão, não possibilitando a compreensão das reais causas e a proposição de 

alternativas adequadas. Para RMA1 a poluição da praia é causada pelas atitudes de alguns 

moradores de conectar à rede de esgoto na rede de drenagem fluvial que vai para os rios. 

Ainda para ele a solução seria a construção de fossas sépticas. Essa questão precisa ser 

discutida, pois as fossas quando não são construídas de forma adequada poluem as águas 

e o solo e também esta é uma obra que tem um custo financeiro elevado, portanto não é 

viável para todos os moradores. Além disso, a coleta e tratamento de esgoto são de 

responsabilidade do Poder Público, sendo que os moradores pagam incluso na conta de 

água uma taxa referente a este serviço, mesmo sem usufruir. 

As praias desempenham importante função social, cultural, econômica e 

ambiental, visto que esta é uma área utilizada para prática de alguns esportes, lazer, 

diversão, sendo considerados um dos principais atrativos acessíveis e viáveis para os 

moradores locais e das regiões ao entorno. Além disso, são muito utilizadas pelos 

pescadores e comerciantes como forma de subsistência. Lacerda (2014, p. 119) explicita 

que as praias além de apresentarem importância econômica e social, também 

desempenham importante função ambiental, exercendo “papéis ecológicos fundamentais 

na manutenção da biodiversidade (e produtividade) local e de ecossistemas adjacentes 

(terrestre e marinho)”. Dessa forma, levando em consideração que a poluição das praias 

pode provocar profundas transformações na comunidade, esta problemática deve ser 

discutida com os educandos para que estes possam participar da luta pela sua 

conservação.  
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Destaca-se, que as prováveis situações-limite identificadas na primeira e segunda 

etapa da Investigação Temática foram apresentadas e discutidas com os educadores no 

terceiro encontro do Processo Formativo, para legitimação do Tema Gerador. 

3.1.3 Legitimação da Hipótese 

 

 No âmbito do Processo Formativo discutiu-se com os educadores algumas 

questões evidenciadas durante a primeira e segunda etapa da Investigação Temática, com 

o intuito de legitimar as situações-limite e obter um Tema Gerador. Para Freire (1987), 

situações-limite correspondem a problemas vivenciados pelos sujeitos num dado 

momento histórico, visto como barreiras insuperáveis, configurando dessa forma 

obstáculos a sua libertação. O Quadro 03 sistematiza as situações-limite identificadas 

durante o processo de Investigação Temática. 

 

Quadro 4. Síntese das situações-limite identificadas no processo de Investigação Temática. 
 

Situações – limite Falas da comunidade 

 

 

 

Concepção limitada diante dos 

problemas de Olivença 

Aqui é um lugar tranquilo, [referindo-se à violência] como o pessoal aqui 

fala, aqui é um pedacinho do céu. (M1) 

Segurança aqui eu acho que está legal, porque antes tinha aí uma 

violênciazinha assim, mas tem muito tempo já, agora tá tranquilo. (M2) 

Afogamento propriamente dito não. Ocorrem princípios de afogamento até 

porque tem salva-vidas. (M7) 

Do tempo que estou aqui nunca vi acontecer acidente com morte. (M5) 

Não sabia sobre as questões do areal e fiquei curiosa para entender um pouco 

mais sobre esse assunto. (P6) 

 

 

Acomodação e aceitação em 

relação aos problemas  

Superlotação é em todos os lugares, não existem ônibus vazio em horário de 

pico. (RTC) 

Olivença entre aspas é um lugar tranquilo [em relação à violência] de viver 

comparado com outros lugares, outros bairros de Ilhéus. (A2) 

[o areal] [...] não deixa de destruir, mas está legal, eles lá dão como legal, 

quem sou eu pra [pausa] de que é ilegal [risos]. (M1) 

Os problemas são vistos como banais ou naturais em detrimento do 

ganho material (P2). 
Em todos os lugares onde tem pessoas de diferentes raças, há também 

desigualdades. (A5) 

 

 

Medo em falar e se comprometer 

com os problemas 

Eu cheguei até fazer um trabalho com areal, eles [os educandos] fizeram, na 

verdade eles tinham até medo de fazer isso. Fizeram fotografias, fizeram 

essa parte da erosão, desmatamento, mas eles não queriam falar sobre o 

prejuízo que areal poderia causar. (P4) 

O que vocês acham dos areais aqui em Olivença? (PQ1) Sempre ele tem 

problema com o dono aí, porque a gente é indígena, mas nós não nos 

embolamos muito com eles não, sabe? Mas o cacique, os pessoais mais 

próximos que se envolve, a gente mesmo não, só é cadastrado, eles lá, de lá, 

eu mesmo não gosto do que é dos outros. Diz que tem vez que o dono lá 

embarga de tirar areia e depois torna a continuar e fica assim nessa briga. 

Sempre fica, é entre eles lá mesmo. Eu não tenho nada a ver. (M2) 
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Os moradores têm medo de tudo. Nós fizemos também um trabalho, para 

ver a quantidade de lixo depois de um show que teve num bar. Aí eles, 

fotografaram antes e como ficou depois. [...] no outro dia, que nós viemos, 

depois da festa, para fazer as fotografias, os próprios moradores, que ainda 

estavam retirando o lixo perguntaram: É para colocar onde? É para jornal? 

O lixo estava na porta deles, eles não quiseram dar entrevista e nem deixaram 

os meninos tirar foto com eles; só tiraram do lixo, fora da parte do 

estabelecimento deles; eles não queriam nenhuma relação. (P1) 

 

 

 

 

Falta de identidade e 

pertencimento 

 

(valores e cidadania)  

[o areal] É um problema também, aquele de lá debaixo, é um problema com 

a comunidade indígena, aí já teve, teve confronto por causa desse areal, o 

índio já perdeu a perna, por causa de [pausa], mas agora está tranquilo, 

também, já resolveram o problema. (M1) 

Percebemos que falta a estas pessoas [moradores] a apropriação do lugar 

onde vivem, não há a preocupação com o meio ambiente (P2). 

[...] não existia essa autoafirmação indígena aqui, as pessoas tinham 

vergonha de ser indígenas e aí [do ano] de 2000 para cá, que foi quando 

houve a questão dos 500 anos em Porto Seguro, começou a se valorizar a 

questão indígena. E houve, por exemplo, com essas políticas de esquerda, 

começou-se a dá benefícios aos indígenas, e pessoas que não tinham relação 

nenhuma com índios passaram a se cadastrar como índios para ter os 

benefícios (P3).  

Houve um fenômeno aqui há uns anos atrás, que os próprios índios 

provocaram por conta dessa questão que eles ganharam uma grande área de 

terra aqui, eles queriam cadastrar maior número possível de índios para 

informar ao Governo Federal e a Justiça que aqui tinha muito índio, mesmo 

inflada a quantidade. (P5) 

 Pessoalmente nunca presenciei algum aluno reclamando sobre poluição ao 

meio ambiente, nem sobre as praias, nem sobre os areais. Talvez isto não 

atinja diretamente os alunos (P2). 

Visão focalista da comunidade 

sobre os problemas locais 

(Transferência de responsabilidade 

dos problemas locais para o poder 

público) 

Os problemas que ocorrem em Olivença têm origem no descaso público. Por 

exemplo, [...] A violência da droga, onde está presente às vezes dentro da 

própria unidade escolar, tudo isso é fruto da falta de política pública. (P1) 

Olivença é um lugar lindo, um pedacinho do céu, só que desprezado pelos 

governantes [...].  (A4) 

O que me chama mais atenção em Olivença é porque os administradores de 

Olivença não fazem nada para melhorar Olivença [...]. (A7) 

 

 Visão focalista dos 

representantes do poder público 

sobre os problemas locais 

 

(Transferência de responsabilidade 

dos problemas locais para os 

moradores) 

O camarada acha que quando ele coloca o lixo na porta da casa dele, ele 

resolveu o problema do lixo, não, ele começou o problema do lixo. Ele gerou 

um lixo e acha que a prefeitura que tem que resolver. (RMA1) 

O barraqueiro que está explorando o espaço público deveria ser obrigado a 

limpar a praia e caso não deixasse toda a praia limpa, depois de sujada pelas 

pessoas que ele vendeu o produto etc. e tal, ele deveria ser multado e perder 

a concessão. (RMA1) 

Os usuários é quem reclamam [sobre o não cumprimento dos horários 

previstos para os ônibus coletivos], ligam e reclamam aí averiguamos e 

multamos. (RTC) 

 

Visão determinística  

(concepção de que o problema da 

extração desenfreada de areia não 

tem solução) 

A extração de areia é atividade mais prejudicial ao meio ambiente que existe, 

mesmo com todas as condicionantes existentes ainda não é possível 

recuperar os danos ambientais, mesmo assim é necessário autorizar por que 

a construção civil precisa. (RMA2) 

Em relação aos problemas dos areais a população faz o que? (PQ1) E a 

população vai fazer o que minha filha? (M6) Aqui em baixo os índios aqui, 

o único pessoal que se envolve são os índios. (M7) 

[...] a construção civil não pode parar essas grandes construções que estão aí 

precisam de areia.  (M7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os usuários é quem reclamam [sobre o não cumprimento dos horários 

previstos para os ônibus coletivos], ligam e reclamam aí averiguamos e 

multamos. Mas, os usuários não reclamam para aqui, reclamam para as 

empresas. (RTC)  

Não existe fiscalização nenhuma nem do lado do areal nem do lado do 

transporte da areia. (M6) 

Não há uma fiscalização, não há um controle, não há uma cobrança de 

recuperação de área degradada. Cada um faz o que quer. Tira areia além do 

que poderia, muito além do que poderia. Não houve fiscalização e está lá 

largado. [...] quando eu falo assim tiraram além, é por que você tem que tirar 
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Passividade e/ou corrupção dos 

órgãos responsáveis pela 

fiscalização do meio ambiente e 

transportes coletivo 

certa camada, mas você tem de deixar outra para que o terreno estoque, 

continue fértil. E não houve. Retirou além, retirou, sei lá... não sei nem para 

que ele estava tirando lá? Acho que é para fazer aterro já, porque não tem 

mais areia. E está lá largado, um buraco assim, muito horroroso. [...] acho 

que já está parado há 10 anos. (P3) 

E os políticos realmente não dão prioridade para o saneamento básico por 

que é uma obra que vai fica escondida de baixo da terra então não tem visão 

o povo não vê, mas você sente. (M7) 

É que lá no areal lá ele está tirando toda areia clandestina e trazendo para cá, 

então de madrugada as caçambas vai tudo buscar areia e armazena tudo 

naquele areal ali. O que acontece? Depois de certa hora aquela areia vai ser 

transportada para Ilhéus, aí eles botam 15, 16 metros de areia, então o asfalto 

não aguenta. (M6) 

Ali tem um areal [...] está tudo furado, o pessoal foi embargaram, o juiz foi 

e liberou, chegam lá e molha a mão do juiz, aí colocaram uma base da 

policial lá para eles tirarem areia. (M6) 

No entanto, o que acontece [em relação aos areais] o Ministério Público já 

embargou várias vezes, mas o dinheiro é quem manda. Infelizmente, o 

processo é constante. Abriram outro e outros e outros e mexendo, movendo, 

tirando areia e acabando com tudo ao que tem ao redor, com a mata ciliar. 

Porque está lá, ninguém ver, ninguém fala.  (M9) 

 

 

 

Coerção dos moradores diante 

dos problemas causados pelos 

areais  

Bem, sempre o dono do areal, assim na Puxada do Mastro, ele que está 

trazendo as camisas da festa. Patrocina e colabora com a alimentação para o 

povo, feijoada essas coisas ele sempre colabora. (M1) 

Eu fiquei muito surpresa com o areal, é aquela questão mesmo, dá problema, 

prejuízo para todo mundo, mas, mas ele financia isso, financia aquilo. Esse 

é o grande problema e as pessoas ganham nesse aspecto, entendeu? Ele dá 

patrocínio, ele financia, seu filho está doente, precisa ir para São Paulo, ele 

vai lá paga a passagem, Entendeu? Então, é esse lado. Parece com o tráfico 

no Rio de Janeiro, sabe? É um tráfico que a gente não quer, mas ele ajuda a 

comunidade. (P3) 

Tem uma aldeia do lado do areal, que eles brigaram [contra o areal]. Acho 

que muitas falas aí talvez sejam de moradores dessa aldeia. E, ela se calou! 

Mesmo eles sendo indígenas, mesmo eles sendo [não concluiu a frase] eles 

se calaram! Falaram assim: Vocês querem continuar aí, vocês continuam, 

mas [não concluiu a frase]. (P3) 

Os problemas são vistos como banais ou naturais em detrimento do 

ganho material e até mesmo da coação dos grandes “chefes” (P2). 
Em vídeos e textos publicados na internet, tupinambás denunciaram a ação 

de “pistoleiros” numa área conhecida como Areal (por causa da extração de 

areia), na zona sul de Ilhéus. O local teria sido alvo de uma ordem de 

reintegração de posse contra os indígenas. (Blog do Gusmão, disponível em: 

http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2016/01/28/tupinambas-denunciam-

acao-de-pistoleiros-em-ilheus/)  

Fonte: Autora 

 

Essas situações-limite foram discutidas com os educadores, visto que estes 

também são membros da comunidade com alguns morando na região e os demais 

trabalhando em Olivença, convivendo diariamente com os educandos, logo têm 

entendimento das situações existenciais presentes na comunidade. Para Freire (1987, 

p.105), “a investigação temática tem como sujeitos de seu processo, não apenas os 

investigadores profissionais, mas também os homens do povo, cujo universo temático se 

busca”.  Dessa forma, as discussões das situações- limite com os educadores foram 

essenciais para o processo de legitimação do Tema Gerador.  

Durante as discussões das situações-limite a educadora P3 fica assustada com o 

silenciamento dos moradores sobre a violência e também com a pouca quantidade de 
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registros de assassinatos feito na 68º Cipm, que foram apenas três no ano de 2015 e um 

em 2016, assim, P3 relata que: 

É porque aqui tem muito isso, muitas pessoas como eu, que vieram de grandes cidades, 

vieram morar aqui atrás dessa calma, mas dessa calma assim de agitação de cidade 

grande.  Agora dizer que não é violento, que é um pedacinho do céu, já me assusta. (P3) 

Em relação aos casos de assassinato estou com sensação assim que tem pouco ali, é 

muito mais [...] quantos assassinatos você tem com relação à integração de posse? [...] 

foram muitos casos, a gente sabe, se eu for parar aqui, vou lembrar de uns dez no ano 

passado (P3). 

 

 Na tentativa de compreender esse problema, os educadores identificaram novas 

situações-limite, a concepção limitada de violência por parte dos moradores e a aceitação 

da violência contra quem vive desonestamente, como mostra os extratos das falas:  

 
Para eles desmatamento não é violência, poluição não é violência. Violência é só quando 

é homicídio. (P5) 

Agora também tem aquela coisa assim: Ah, mas matou, mas ele também era vagabundo. 

Entendeu? Isso não é violência não.  (P3) 

Às vezes são acerto de contas, que entre eles nem podem chegar à delegacia. (PQ3) 

Além dessas questões, outros fatores podem estar contribuindo para o 

silenciamento dos moradores, como: o medo de prejudicar o turismo na região e nos casos 

da extração de areia, as medidas coercitivas tomadas pelos donos dos areais. 

É porque, eu não sei se tem a ver com a preocupação deles com o turista, porque quando 

você divulga a violência aqui, afasta o turista.  Então, eles estão um pouco acostumados 

a mascarar, para não prejudicar, sem dizer que aqui é violento. (P7) 

Assim, como eu fiquei muito surpresa com o areal, é aquela questão mesmo. Dá 

problema, prejuízo pra todo mundo, mas, mas ele financia isso, financia aquilo. Esse é o 

grande problema. E as pessoas ganham nesse aspecto, entendeu? Ele [dono do areal] dá 

patrocínio, ele financia, seu filho está doente precisa ir para São Paulo, ele vai lá paga 

a passagem, entendeu? Então, é esse lado. Parece com o tráfico no Rio de Janeiro, sabe? 

É um tráfico que a gente não quer, mas ele ajuda a comunidade. (P3).  

 

Estes relatos legitimam situações-limite vivenciadas pelos moradores, visto que 

estes optaram pelo silêncio ao invés de pronunciar sua situação existencial, acomodando-

se e aceitando os problemas que afligem a comunidade. Para Freire (1987, p. 136), 

Ainda que um grupo de indivíduos não cheguem a expressar concretamente 

uma temática geradora, o que pode parecer inexistência de temas sugere, pelo 

contrário, a existência de um tema dramático: o tema do silêncio. Sugere uma 

estrutura constituinte do mutismo ante a força esmagadora de “situações-

limite”, em face do qual o óbvio é a adaptação. 

 

Em análise às situações-limite apresentadas no Quadro 03, percebe-se que elas 

estão intrinsicamente relacionadas umas com as outras, por exemplo: o silenciamento tem 

relação com o medo de falar sobre os problemas, com as medidas coercitivas tomadas 
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pelos donos dos areais e com as compreensões limitadas de violência. Essas situações-

limite presentes no cotidiano dos moradores de Olivença são complexas, visto seu caráter 

de iminência à morte. Diante dessa situação, questiona-se: quais ações devem ser tomadas 

para superar essa acomodação e medo da comunidade em pronunciar os problemas?  

Como a escola pode ajudar no seu encaminhamento? Sobre o problema de transferência 

de responsabilidade tanto por parte dos moradores quanto dos representantes do Poder 

Público do município de Ilhéus, podem estar envolvidas várias situações-limite, tais 

como: passividade, acomodação ou visão focalista da situação, uma vez que os sujeitos 

não reconhecem sua responsabilidade frente ao problema, desconsiderando sua função 

social enquanto membros da comunidade. Na compreensão de Freire (1987):  

[...] o desenvolvimento da comunidade local não se pode dar a não ser dentro 

do contexto local 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). 

 

Nesse sentido, para que haja transformação da realidade é necessária a 

conscientização, a interação e o esforço mútuo de todos os membros da comunidade, 

incluindo moradores, Poder Público, órgãos não governamentais etc. Para tal, entende-se 

que é preciso despertar a cultura de participação dos indivíduos. Essas compreensões 

convergem com os pressupostos educacionais freireanos, com algumas abordagens CTS 

e com o PLACTS, que busca desenvolver uma cultura de participação social e o 

enfrentamento de problemas locais, a partir de demandas e interesses da comunidade 

(ROSA; AULER, 2016).  

Referente à situação-limite vinculada à falta de identidade e pertencimento, os 

educadores destacaram aspectos relacionados aos valores e a cidadania conforme ilustram 

as falas a seguir: 

Os próprios valores são [pausa], não é deturpado, como eu falo essa palavra? Mas, 

assim, às vezes de se prejudicar pelo dinheiro ou por um empreendimento, está 

prejudicando uma comunidade, onde se deixa passar. Talvez questão de identidade, não 

sei. (P3) 

E talvez as pessoas identificam muitas diferenças, muitas desigualdades. O que é que nos 

torna moradores de Olivença? Qual é a característica nossa assim? Meio ambiente é de 

todos! A questão da violência é de todos! Essa questão dos serviços aí é de todos, não é 

só de mim. (P5) 

Para os educadores P3 e P5 é necessário sensibilizar a comunidade de Olivença, 

para que haja o desenvolvimento da conscientização e a promoção da cultura de 

participação, visando o bem-estar de todos, tanto da natureza quanto das pessoas. Diante 

de tantas situações-limite legitimadas, que expressam demandas sociais da comunidade, 
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os integrantes do GEATEC questionaram aos educadores: Qual situação deve ser 

trabalhada com urgência em Olivença? Após refletirem chegaram à conclusão que a 

abordagem de questões referente à identidade e pertencimento contemplariam as demais 

situações- limite. Dessa forma, foi selecionado o Tema Gerador “Olivença: eu vivo em 

um paraíso esquecido”, devido os educadores compreenderem que Olivença é um paraíso 

diante das suas belezas naturais, da diversidade étnico-cultural, do diferencial hídrico com 

fontes de águas minerais consideradas medicinais e da tranquilidade que a paisagem e a 

organização local oferecem em relação ao baixo fluxo de veículos e distância de polos 

industriais. Entretanto, algumas ações estão destruindo esse paraíso, tais como: 

desmatamento, extração desenfreada de areia, violência, desigualdades sociais, descaso 

do Poder Público e da própria comunidade, entre outras ações. Para os educadores, o 

Tema Gerador sintetiza todas essas inquietações, contemplando também a questão da 

identidade e pertencimento por meio do seguinte trecho: “eu vivo em um paraíso”. Para 

eles, essa autoafirmação representa sentimento, pertencimento e identidade. No entender 

de P2 e P4, esses são os fatores que ao serem trabalhados com os educandos podem 

desencadear a sensibilização destes em prol da conscientização e transformação da 

comunidade, conforme explicitam os relatos dos educadores:  

Escolhemos este título de forma a abordar os temas Meio Ambiente, Identidade e 

Pertencimento. De fato, a maior parte dos relatos dos moradores é que Olivença é um 

pedacinho do céu, mas percebemos que falta a estas pessoas a apropriação do lugar onde 

vivem, não há a preocupação com o meio ambiente e os problemas são vistos como 

banais ou naturais em detrimento do ganho material e até mesmo da coação dos grandes 

“chefes”. Esconde-se uma realidade por receio de perder a oportunidade. Acho 

interessante que dentro dessa temática seja trabalhado a autoestima, os direitos e 

deveres, a identidade e a consciência ambiental dos alunos, que podem se tornar agentes 

transformadores da sua comunidade (P2). 

O resgate aos valores ambientais e culturais precisa permear a comunidade, com o 

intuito de não esquecermos a importância das atitudes que sempre pode se aperfeiçoar 

(P4). 

De acordo com P2 e P4, para superar as situações-limite vivenciadas pelos 

moradores de Olivença, referentes à acomodação e aceitação dos problemas, visto como 

naturais ou banais, é necessário abordar questões sobre valores. Para Santos e Mortimer 

(2001, p. 107), “se desejarmos preparar os alunos para participar ativamente das decisões 

da sociedade, precisamos ir além do ensino conceitual, em direção a uma educação 

voltada para a ação social responsável, em que haja preocupação com a formação de 

atitudes e valores.” Os educadores acreditam que por meio do desenvolvimento da 

“identidade”, do “pertencimento” e dos “valores ambientais e culturais” os moradores 

podem se tornar agentes transformadores da sua comunidade. Conforme já explicitado, 
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essas concepções convergem com os pressupostos educacionais freireanos e com algumas 

abordagens CTS. 

 

3.2  Natureza de um Tema Gerador coerente com a perspectiva Freire-CTS 

 

  Em análise ao processo de obtenção do Tema Gerador, especificamente as etapas 

de Aproximação inicial com a comunidade local e escolar e Apresentação de possíveis 

situações-limite para a comunidade, considerando como referência a Matriz proposta por 

Strieder (2012), identificaram-se algumas compreensões limitadas dos moradores, que 

constituem barreiras para compreensão e enfrentamento de problemas locais, envolvendo 

aspectos das relações CTS. Essas compreensões podem aludir a possíveis situações-limite 

e inibir o processo de participação social, de forma mais ampliada, na perspectiva de 

transformação da realidade, uma vez que limitam o pensar e o agir do povo sobre as 

problemáticas evidenciadas, via Investigação Temática, conforme evidenciam os 

Quadros 04 e 05. Também, por meio da Matriz, foi possível identificar aspectos da 

Educação CTS a serem incorporados na Organização da programação curricular, para 

auxiliarem na compreensão e superação das visões limitadas dos moradores. 

 



89 
 

Quadro 5. Síntese das compreensões CTS identificadas na etapa de Aproximação inicial com a comunidade local e escolar. 

Parâmetro Abordagem Falas Compreensão limitada Compreensão ampliada 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Racionalidade 

Científica 

 

 

(1R) Explicitação da 

presença da Ciência 

no mundo 

Aqui em cima você vai ver muita fonte 

de água cristalina, você pode pegar ela 

botar no copo, ela é curada por raiz, ela 

sobe a superfície ela já vem com aquele 

zinco, aquele ferro da própria raiz da 

planta. (M6) 

O estabelecimento de aproximações 

entre o conhecimento científico escolar 

e as questões locais acontecem de forma 

superficial. A explicação prevalece no 

senso comum.  

As relações tecidas pelos moradores entre os conhecimentos 

científicos escolar e as questões locais devem ser 

aprofundadas, de forma a responder alguns questionamentos, 

como: Os minerais presentes na água estão relacionados com 

a vegetação local? Todos os minerais são benéficos para a 

saúde? Qual a proporção adequada de minerais a ser ingerida?  

 

(2R) Discussão dos 

malefícios e 

benefícios dos 

produtos da Ciência 

[o areal] estraga o asfalto, destrói a 

natureza, destrói a fauna a flora, todo o 

meio, todo ecossistema, destrói as pistas 

[...] O único benefício é que a construção 

civil não pode parar essas grandes 

construções que estão aí precisam de 

areia.  (M7) 

As discussões sobre os areais se 

restringem aos seus benefícios e 

malefícios.  

Para que os educandos tenham uma compreensão ampliada do 

problema é necessário discutir sobre o modelo de 

desenvolvimento social, os interesses envolvidos no 

planejamento dos areais, as condicionantes necessárias para 

sua realização e as transformações geradas na sociedade. A 

população precisa ter subsídio para analisar se a exploração de 

areia é uma demanda social coerente com seu bem-estar ou 

visa atender aos interesses de algumas pessoas.  

 

(4R) 

Questionamento das 

relações entre as 

investigações 

científicas e seus 

produtos  

Se for fazer esse Porto Sul lá onde eles 

querem fazer, esse porto aqui, essa área 

toda aqui vai acabar, eles não tão 

calculando isso aqui, eles vão tirar uma 

correnteza, vai mudar ela de lerte, 

quando eles fazerem aquele Porto Sul 

que ele entrar, essa correnteza jogar para 

cá (Olivença), vai subir.  (M6) 

Não houve discussões sobre as relações 

de poder existentes nas investigações 

científicas e sobre a insuficiência do 

conhecimento científico para tomada de 

decisões em questões complexas como a 

construção de Portos e areais. Além 

disso, não se questionou as relações 

entre as investigações científicas e os 

areais.  

O morador possui uma compreensão ampliada, ao questionar 

o desenvolvimento científico, os rumos das pesquisas sobre a 

construção de um Porto em Ilhéus, que desconsidera os danos 

que pode ser causado a comunidade de Olivença. Assim, 

deduz-se que M6 consegue superar a visão da Ciência como 

salvacionista (AULER, 2002). 

Desenvolvimento 

Tecnológico 

 

(2D) Análise de 

organizações e 

relações entre 

aparato e 

sociedade 

 

[o areal] estraga o asfalto, destrói a 

natureza, destrói a fauna a flora, todo o 

meio, todo ecossistema, destrói as pistas 

[...] O único benefício é que a construção 

civil não pode parar essas grandes 

construções que estão aí precisam de 

areia.  (M7) 

As discussões sobre os areais se 

restringem aos seus benefícios e 

malefícios. Também, há uma visão 

fatalista diante da extração desenfreada 

de areia e do modelo de construção civil, 

que causa danos ao meio ambiente, que 

ao extremo pode levar a concepção de 

desenvolvimento social condizente com 

o determinismo tecnológico (AULER, 

2002).  

As relações entre os areais, a construção civil e a sociedade 

precisam ser discutidas, para que os educandos não construam 

uma concepção de que os areais e a construção civil 

determinam o rumo da comunidade de Olivença e são os 

principais fatores responsáveis pelas mudanças sociais.  É 

preciso compreender o modelo atual de desenvolvimento 

científico e tecnológico e perceber que a sociedade pode 

influenciar no seu redirecionamento. Além disso, é preciso 

discutir sobre as tecnologias sociais, de forma a buscar 

alternativas viáveis para a construção civil, de modo a 

promover o bem-estar social e ambiental. 
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Participação 

Social 

 

(1P) Aquisição de 

informações e 

reconhecimento do 

tema e suas relações 

com a Ciência e a 

tecnologia 

“A prefeitura de Ilhéus concedeu licença 

ambiental para o Grupo Guanabara 

extrair areia na Fazenda Bela Vista, no 

quilômetro 13 da rodovia Ilhéus-

Olivença. O governo Jabes Ribeiro 

publicou a informação no Diário Oficial 

de 25 de maio. O documento é assinado 

pelo secretário de meio ambiente e 

urbanismo do município, Antônio 

Vieira.” (Blog do Gusmão) 

Alguns blogs e sites da região da Costa 

do Cacau têm como objetivo informar os 

avanços e problemas mais recentes, sem 

avaliar riscos, benefícios ou 

transformações sociais. O que contribui 

para que os moradores apenas 

reconheçam os problemas locais, sem 

desenvolver uma visão crítica em 

relação às problemáticas.  

É necessário discutir sobre a função da mídia e os interesses 

que estão envolvidos nas notícias veiculadas. As reportagens 

devem não apenas informar, mas fornecer subsídios para que 

a população possa participar das tomadas de decisões. Para tal, 

é necessário que as reportagens apresentem diversos 

posicionamentos, baseados tanto no conhecimento científico 

quanto no conhecimento popular, de forma que   a comunidade 

reconheça a complexidade dos problemas e lute pelos seus 

encaminhamentos. 

(3P) Discussão de 

problemas, impactos 

e transformações 

sociais da 

Ciência e 

tecnologia, 

envolvendo decisões 

coletivas: 

A comunidade faz o que dá [...] dois 

meses atrás nós fizemos o combate à 

dengue com limpeza de praias, de 

terreno baldio, coletamos materiais que 

provavelmente pode dá abrigo para o 

mosquito, isso é o que nós podemos 

fazer fazemos. (M7) 

A participação dos moradores se dá pelo 

reconhecimento dos problemas e 

tomadas de decisões coletivas. 

Entretanto, algumas ações (catar os lixos 

espalhados) carecem de reflexão sobre o 

cerne do problema.  

A participação deve perpassar por um processo de 

sensibilização ambiental com os moradores, para que 

compreendam a realidade de forma crítica e assumam a 

condição de sujeitos politicamente conscientes. As discussões 

não devem ficar só na pós-produção, buscando amenizar os 

impactos negativos dos produtos da Ciência, mas discutir o 

cerne do problema, que é a matriz produtiva. 

Fonte: Autora 
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Quadro 6. Síntese das compreensões CTS identificadas na etapa de Apresentação de possíveis situações-limite para a comunidade 

Parâmetro    Abordagem Falas Compreensão limitada Compreensão ampliada 

 

Racionalidade 

Científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1R) Explicitação 

da presença da 

Ciência no mundo 

Já havia forte presença portuguesa nas 

aldeias, houve o processo de 

aculturação, quando se agregou 

elementos indígenas e com isso ali 

misturado com a cultura portuguesa 

(P2). 

A professora aproxima o conhecimento 

escolar do contexto local, mas não explica 

como se deu parte do processo de 

aculturação, em que foi menosprezada a 

cultura indígena, sendo imposto aos índios 

hábitos e costumes portugueses de forma 

perversa, por meio da escravização.  

Há o desenvolvimento de percepção da relação existente 

entre o conhecimento científico escolar e o contexto local. 

Essa aproximação é essencial para compreensão da 

realidade dos educandos, como o contexto histórico de 

Olivença e para a valorização da cultura local. 

 

 

(2R) Discussão dos 

malefícios e 

benefícios dos 

produtos da Ciência 

[...] A crise do cacau influenciou muito, 

porque nós somos um país onde a oferta 

de emprego não é suficiente e isso 

propicia o crescimento da economia 

informal. E o governo não pode ficar 

alheio a isso, mas de qualquer forma não 

pode deixar a degradação que passa a ser 

crime [...] (RMA1) 

A relação tecida pelo representante do Poder 

Público sobre o sistema socioeconômico, a 

economia informal e a ocupação irregular do 

espaço público apresentam limitação em 

relação as causas, consequências e 

alternativas para estes problemas.  Uma vez 

que ele responsabiliza a população excluída 

do/pelo sistema socioeconômico pelas suas 

implicações negativas.   

Há o reconhecimento das limitações do atual sistema 

socioeconômico, que exclui parte da sociedade. É preciso 

aprofundar essa discussão para compreender os interesses 

e valores que têm norteado o desenvolvimento desse 

sistema e tentar promover seu redirecionamento, de forma 

a contemplar os interesses de toda a população, 

especificamente a parte historicamente relegada. 

(5R) Abordagem 

das insuficiências 

da Ciência 

A extração de areia é atividade mais 

prejudicial ao meio ambiente que existe, 

mesmo com todas as condicionantes 

existentes ainda não é possível recuperar 

os danos ambientais, mas mesmo assim 

é necessário autorizar por que a 

construção civil precisa (RMA2). 

RMA2 apresenta uma visão crítica sobre as 

implicações dos areais e tem poder para 

atuar sobre essa situação, entretanto 

encontra-se passivo. Além disso, na fala há 

evidencia de uma concepção de 

desenvolvimento social condizente com o 

determinismo tecnológico (AULER, 2002). 

RMA2 reconhece que o conhecimento científico 

envolvido nas condicionantes é insuficiente para recuperar 

as áreas degradadas pela extração de areia. Este caso, que 

envolve questões de natureza política, econômica, social, 

ambiental e também outros valores, deve ser solucionado 

tendo por base outros conhecimentos, além dos 

conhecimentos técnico-científicos produzidos e outros 

atores sociais, além dos especialistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1D) abordagem de 

questões técnicas; 

Tira areia além do que poderia, muito 

além do que poderia [...] quando eu falo 

assim tiraram além, é por que você tem 

que tirar certa camada, mas você tem de 

deixar outra para que o terreno estoque, 

continue fértil. E não houve. Retirou 

além [...] e está lá largado, um buraco 

assim, muito horroroso (P3). 

A discussão se restringe ao reconhecimento 

do problema. 

A discussão sobre questões técnicas da extração de areia 

auxilia na compreensão de como deve ser realizada esta 

atividade e também na fiscalização, caso a extração não 

esteja sendo feita de forma correta. Quando há o 

reconhecimento de problemas, como denuncia P2, é 

preciso tomar decisões em prol do encaminhamento da 

problemática, por meio de denúncia ao Poder Público, 

manifestações na mídia, protestos, cobrança a empresa 

responsável pela extração etc. 
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Desenvolvimento 

Tecnológico 

(2D) Análise de 

organizações e 

relações entre 

aparato e sociedade 

Os esgotos são jogados nas praias por 

que não tem rede de esgoto para ser 

encanada com uma segurança adequada 

para a população de Olivença (A9). 

A discussão se restringe ao reconhecimento 

do problema. Além disso, expressa uma 

compreensão limitada, visto que a falta de 

saneamento básico por si só não justifica o 

fato dos moradores jogarem os esgotos nas 

praias, sem discutir alternativas adequadas 

para o destino destes resíduos. 

Em uma compreensão ampliada, além de reconhecer o 

problema de poluição das praias devido à falta de 

saneamento básico é preciso ter uma compreensão crítica 

da situação, discutir sobre as causas, consequências e 

propor alternativas, de forma a buscar a conscientização e 

a participação social dos moradores no encaminhamento 

deste problema. 

Participação 

Social 

(2P) Avaliação de 

pontos positivos  

e negativos 

associados ao tema, 

envolvendo 

decisões individuais 

e situações 

específicas: 

A praia do Cristo que é imprópria para 

banho é muito em função do 

esgotamento sanitário, a maioria da 

Zona Sul e Pontal não tem sistema de 

fossa séptica e eles ligam na rede de 

drenagem fluvial que jogam no rio sem 

tratamento. (RMA1).  

A fala de RMA1expressa uma compreensão 

limitada sobre as causas e a alternativas para 

o problema de poluição das praias. Além 

disso, há transferência de responsabilidade 

do município para os moradores.  

Para compreensão do problema da poluição das praias, é 

preciso discutir algumas questões sobre saneamento 

básico, tais como: Por que é necessário ter saneamento 

básico? Como deve ser realizado? De quem é a 

responsabilidade pela coleta e tratamento de esgotos?  

Quais os perigos das fossas? Também é preciso promover 

uma sensibilização ambiental com os moradores, para que 

compreendam a realidade de forma crítica e assumam a 

condição de sujeitos politicamente conscientes. 

 Fonte: Autora. 
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A partir da complexidade das situações-limite expressas no Tema Gerador: 

Olivença: eu vivo em um paraíso esquecido e dos pressupostos educacionais freireanos e 

da Educação CTS, delimitou-se algumas características de um Tema Gerador Freire-CTS, 

buscando responder a seguinte questão: Qual a natureza e potencialidades de um Tema 

Gerador coerente com a perspectiva Freire-CTS? Desta forma:    

a) O Tema é selecionado com base no processo de Investigação Temática: em 

concordância com Roso e Auler (2016), defende-se que na perspectiva Freire-CTS é 

essencial a realização da Investigação Temática para obtenção de Temas Geradores.  Por 

meio deste processo identificam-se as situações-limite, contradições e demandas sociais 

da comunidade. Para tal, é necessário a participação da comunidade local e escolar, assim 

participaram no presente estudo: educandos, educadores, pesquisadores e representantes 

do Poder Público do município de Ilhéus.  

b) Possibilita a organização de um currículo humanístico:  compreende-se que 

um currículo temático coerente com a perspectiva Freire-CTS constitui uma alternativa 

para a promoção da formação humanística dos estudantes e dos professores. Nesta 

perspectiva, não há um currículo definido a priori, o currículo é construído juntamente 

com os educadores, educandos e a comunidade local, ao longo do ano letivo, por meio de 

Temas Geradores obtidos via Investigação Temática. Tanto os educadores quanto os 

educandos são sujeitos ativos, que têm autonomia no processo de organização do 

currículo, na identificação de contradições e demandas sociais sintetizadas no Tema 

Gerador; na seleção dos conteúdos programáticos e conhecimentos necessários para 

compreensão do Tema e no encaminhamento/solução das demandas. 

Dessa forma, esta perspectiva de ensino ajuda a superar o modelo de currículo 

tradicional, pautado na racionalidade técnica, que promove a separação entre concepção 

e execução do currículo escolar (AULER, DELIZOICOV, 2015), ainda vigente em 

muitas escolas brasileiras. No ensino propedêutico, o currículo geralmente é concebido 

por uns e executados por outros, usando métodos e técnicas considerados universais para 

atender a qualquer realidade, o que o torna descontextualizado, sem significado para os 

estudantes, uma vez que é elaborado fora do contexto da comunidade escolar. Assim, os 

educandos não têm motivação para estudar, muitos até evadem da escola.  

Freire (1987) defende que a curiosidade epistemológica, que consiste na pre-

disposição do estudante para aprender, para querer conhecer é fundamental no processo 

de ensino e aprendizagem e deve anteceder o conhecer. Para Roso et al. (2015), um 
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currículo temático alicerçado na perspectiva Freire-CTS promove a motivação dos 

estudantes no próprio ato de estudar, visto que a motivação está presente no tema, 

problema e nos conteúdos a serem aprendidos, uma vez que este currículo é estruturado 

mediante problemas reais, relevantes para os estudantes. Gehlen (2009) define esses 

problemas como mediadores de primeira ordem, pois contribuem para o processo de 

humanização dos sujeitos.  

Auler (2007b) destaca que o ensino na perspectiva Freire-CTS também ajuda a 

repensar o tempo de escola, visto que no ensino propedêutico há uma anulação do 

presente enquanto espaço-tempo de significação, ou seja, se aprende para usar e participar 

no futuro, sendo a motivação objetivo futuro, como se fosse algo externo ao aprender, por 

exemplo, as recompensas, as promessas de emprego etc. Roso et al., por meio da 

articulação Freire-CTS, busca superar o aprender para participar, postulando-se o 

aprender participando.  

 [...] a articulação Freire-CTS coloca como desafio, no campo da educação 

científica, a necessidade de superação da concepção linear, a qual postula que 

primeiro o estudante (sociedade) precisa adquirir uma cultura científica para 

depois participar de processos decisórios. Entendemos, apoiados em Freire-

CTS, que a constituição de uma cultura científica não é independente da 

participação social, mas que essas são dimensões articuladas, sendo processos 

que se realimentam mutuamente (ROSO et al., 2015, p.377). 

Centa e Muenchen (2016), por meio da implementação de uma proposta de ensino 

balizada na relação Freire-CTS, evidenciaram que temas da realidade dos educandos 

possibilitam o despertar para uma cultura de participação. Ao problematizar um problema 

presente na realidade dos educandos, as autoras destacam que o mesmo despertou neles 

a conscientização e consequentemente a mobilização para a transformação da realidade.  

 Para Strieder (2012), a aproximação Freire-CTS possui um potencial expressivo 

para a constituição de processos educativos crítico-transformadores e destaca:  

[...] a abordagem CTS articulada à perspectiva freireana, visa formar base 

formativa necessária para tornar possível a compreensão crítica e a intervenção 

da sociedade, no que se refere a questões sociais que estejam relacionadas ao 

desenvolvimento científico-tecnológico e que aflijam a sociedade no presente 

momento histórico; contribuindo, dessa forma, para a formação de 

posicionamentos críticos (STRIEDER, 2012, p. 157).  

O currículo balizado nos pressupostos das relações Freire-CTS contribui para um 

Ensino de Ciências numa concepção humanística de educação, em busca da emancipação 

social do educando. Uma vez que estes currículos são balizados na dialogicidade entre 

educador e educando e na problematização de situações reais, no sentido de desvelar a 
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realidade, para que os educandos possam ter uma compreensão crítica desta e intervir de 

forma a solucionar ou encaminhar os problemas.  

Em síntese, o currículo temático coerente com a perspectiva Freire-CTS busca 

promover: a autonomia tanto nos educadores quanto nos educandos; a superação do 

modelo de currículo tradicional que separa os processos de concepção e execução 

curricular; dá significação social ao currículo; a leitura crítica da realidade e a cultura de 

participação em prol da transformação da realidade, muitas vezes, marcada por 

desigualdades sociais. 

 c) Revela aspectos da complexidade: o Tema Gerador obtido é um tema complexo 

e multidimensional, uma vez que está articulado aos aspectos sociais, políticos, éticos, 

econômicos, ambientais e científicos. Sua natureza requer uma visão da totalidade, a 

partir das diferentes partes que constituem a realidade, para seu desvelamento e ação 

social engajada (FREIRE, 1987).  

 d) É um tema interdisciplinar: É necessário também uma visão interdisciplinar 

dos conhecimentos escolares, tendo em vista que é preciso a mobilização dos saberes 

parcelados historicamente e segregados a partir de distintos interesses humanos, para a 

solução de temas complexos, como o Tema identificado em Olivença. Diante da natureza 

de um Tema Gerador, este só pode ser compreendido por meio da congregação dos 

diferentes campos do saber, que podem contribuir de forma integrada para sua 

compreensão e solução das contradições sociais (FREIRE, 1987). 

 e) Representa uma demanda social: As contradições sociais expressas no Tema 

Gerador representam demandas sociais da comunidade de Olivença. Para Auler e 

Delizoicov, (2015), por meia da Investigação Temática pode se localizar demandas 

sociais, especificamente da parcela da população historicamente relegada (AULER, 

DELIZOICOV, 2015). Neste determinado contexto se encontram evidenciadas as 

contradições, entretanto, as possíveis soluções para elas precisam ser investigadas, 

formuladas e implementadas pelas diversas esferas da sociedade.  

 f) Apresenta uma relação local-global: para uma compreensão crítica da realidade 

é preciso entender as relações locais e globais, não se pode focar apenas no local sem 

considerar a dimensão da totalidade, o global, da mesma forma não se pode olhar para o 

global desconsiderando as partes, as peculiaridades locais, visto que a sociedade se 

apresenta de forma dinâmica. Fonseca (2017) fez uma articulação teórica entre os 

pressupostos educacionais de Paulo Freire e Milton Santos, destacando essa relação entre 

o local e o global do espaço. Segundo a autora: 



96 
 

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 (FONSECA, 2017, 

p.30).  

 Assim, é preciso romper com a visão naturalista e estática da realidade. O Tema 

Gerador mesmo buscando responder a uma realidade local está relacionado a um contexto 

mais amplo. Por exemplo: no caso de Olivença, para compreender as contradições sociais 

expressas no Tema Gerador: “Olivença: eu vivo em um paraíso esquecido”, é preciso 

retomar o contexto global, o período da colonização, em que iniciou a escravização dos 

indígenas e a exploração desenfreada dos recursos naturais, a exemplo do pau Brasil. 

Além disso, o Tema ainda possui problemas socioambientais que não respeitam fronteiras 

geográficas, localidades ou grupos específicos, alcançando em diferentes níveis os 

cidadãos de todo o mundo. 

 g) É composto por uma multiplicidade de problemas: Os Temas Geradores 

possuem aspectos multidimensionais, que envolvem diferentes esferas que constituem a 

sociedade, uma vez que foram “captados dentro de uma totalidade, [...] investigados na 

riqueza de sua interpenetração com outros aspectos da realidade” (FREIRE, 1987, p.66). 

Além disso, tem relação com as variadas formas de relacionamento do homem consigo 

mesmo, com as pessoas a sua volta e com o mundo do qual faz parte. Assim, percebe-se 

que eles (os temas) congregam um conjunto de problemáticas de natureza diversa, cujas 

consequências influenciam direta ou indiretamente na vida das pessoas e dos seres vivos 

em geral. 

 h) Possui diferentes possibilidades de resolução/encaminhamento dos problemas: 

como um Tema Gerador na perspectiva Freire-CTS é complexo ele pode ser solucionado 

de diversas formas e pelas diversas esferas da sociedade.  Auler e Delizoicov (2015) 

propõem duas formas de encaminhamento de Temas Geradores, por meio da inserção: 

nos currículos escolares no contexto da Educação e nas agendas de pesquisas no contexto 

científico. No âmbito das esferas políticas, Strieder (2012) defende a necessidade da 

construção de políticas públicas sobre questões que envolvem elementos da Ciência e da 

Tecnologia, concebidas por cientistas e demais cidadãos.  No campo tecnológico, Roso 

(2017) sugere a construção das Tecnologias sociais para solucionar as demandas sociais.  

 i) Envolve elementos da Ciência e da Tecnologia: tanto na origem das 

problemáticas relacionadas ao Tema Gerador Freire-CTS quanto nas possíveis soluções 

para esses problemas, os aspectos científico-tecnológicos se fazem presentes em uma 
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sociedade industrializada. Para o encaminhamento dos problemas, Roso (2017) defende 

a construção de Tecnologias sociais, isto é, Tecnologias voltadas para o contexto local, 

para o atendimento das necessidades das pessoas historicamente excluídas, por entender 

que as Tecnologias convencionais estão vinculadas aos pressupostos capitalistas, a lógica 

de mercado. 

 Em síntese, o Tema Gerador “Olivença: eu vivo em um paraíso esquecido”, obtido 

por meio da Investigação Temática adaptada de Sousa et al. (2014), apresenta 

potencialidades no estabelecimento de relações entre a realidade dos educandos e o 

conhecimento escolar, visto que emerge do contexto local, diante das necessidades 

formativas da comunidade. Este Tema apresenta evidências de características condizentes 

com os pressupostos Freire-CTS, visto que pode proporcionar questionamentos sobre 

aspectos sociais, ambientais, econômicos, políticos e éticos referentes ao 

desenvolvimento científico-tecnológico, bem como despertar nos educandos o 

desenvolvimento de compromisso social.  

Diante da natureza e das características do Tema Gerador obtido, conclui-se em 

concordância com Auler e Delizoicov (2006), que para uma leitura crítica da realidade, 

conforme prevê Freire, é necessária uma compreensão crítica sobre as relações CTS, visto 

que a sociedade contemporânea possui uma dinâmica social intrinsecamente vinculada 

com a atividade científico-tecnológica. Dessa forma, defende-se que todo Tema Gerador 

é um Tema CTS, visto que estará vinculado a aspectos da Sociedade, da Ciência e da 

Tecnologia.  Empiricamente, essa concepção foi evidenciada durante o processo de 

Investigação Temática, por meio da identificação de problemas relacionados a aspectos 

CTS, expressos nas compreensões limitadas da comunidade e também na necessidade de 

discussões sobre as relações CTS durante a programação curricular, por serem essenciais 

para compreensão e encaminhamento das situações-limite sintetizadas no Tema Gerador. 

Entretanto, nem todo Tema CTS é um Tema Gerador, uma vez que é preciso realizar o 

processo de Investigação Temática para identificação de situações-limite. 

Auler (2002) considera que é necessária uma reinvenção da concepção freireana, 

de modo a incluir uma compreensão mais crítica sobre as relações CTS. Para Roso e 

Auler (2016), a Investigação Temática é um dos mais importantes pressupostos 

educacionais de Paulo Freire. Assim, buscou-se fazer uma articulação da Investigação 

Temática com as discussões da Matriz de Referência CTS, visto que esta possibilita uma 

compreensão ampliada da realidade, por meio das discussões sobre as 
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relações/organizações CTS, especificamente as limitações e potencialidades das diversas 

formas de participação social e compressões de Ciência e Tecnologia.  

Diante dos resultados do processo de Investigação Temática desenvolvido no 

contexto de Olivença, conclui-se que a articulação dos pressupostos freireanos com a 

Educação CTS possibilita compreender a relação local-global e a articular a dimensão 

social, intrínseca da perspectiva freireana, com outras dimensões, como a científica e 

tecnológica. Assim, a articulação Freire-CTS potencializa o processo de Investigação 

Temática, tanto na obtenção do Tema Gerador quanto na Redução Temática, além disso, 

fornece também uma base social formativa no viés humanístico as discussões CTS.  O 

reducionismo da Educação CTS é uma lacuna apontada por alguns pesquisadores, tais 

como Auler (2002) e Santos (2008). 

Conforme já mencionado, as discussões das relações CTS presentes na Matriz 

ampliam o olhar do sujeito sobre a realidade, especificamente sobre a Ciência, a 

Tecnologia e a participação social, que são vistas de forma articulada a outras questões, 

tais como: os valores, a racionalidade científica, a natureza da Ciência, as limitações da 

CT, os modelos de desenvolvimento da CT etc. Segundo Strieder (2012), as discussões 

da Matriz contribuem para o desenvolvimento de percepções, questionamentos e 

compromisso social diante de problemas reais que afligem a sociedade, em prol de novos 

rumos e perspectivas para a sociedade. 

Dessa forma, considera-se que a articulação Freire-CTS, tendo como referência 

a Matriz, potencializa a Investigação Temática e pode ser considerada importante para a 

passagem do nível de consciência real (ou efetiva) para o nível de consciência máxima 

possível.  Para Freire (1987), no nível de consciência real os sujeitos encontram-se 

limitados na possibilidade de perceber além das situações-limite, esta possibilidade ele 

denomina de inédito viável. Assim, os indivíduos acabam se adaptando à situação, não 

reconhecendo a sua vocação histórica de Ser mais, visto que não se reconhecem enquanto 

sujeitos no contexto existencial e também não reconhece o contexto como situação em 

que estão inseridos. Para alcançar o nível de consciência máxima possível, o primeiro 

passo é o indivíduo identificar que sua situação existencial não é determinada, portanto, 

pode ser transformada, visto que os homens têm poder para atuar sobre ela.  

Desta forma, a matriz pode despertar o reconhecimento da vocação do Ser mais 

nos sujeitos, visto que por meio de discussões sobre as relações CTS, por exemplo, sobre 

a História da Ciência, mostra como alguns homens têm sido sujeitos ativos na 

transformação de sua situação existencial.  Entretanto, essas transformações nem sempre 



99 
 

são em prol do “Ser mais” e sim do “Ser menos”, uma vez que têm promovido a exclusão 

e opressão. Assim, diante das discussões sobre a dimensão social da CT, o educando 

reconhece que a realidade não é estática e que o homem tem vocação histórica de 

promover mudanças. Além disso, as discussões sobre a Matriz evidenciam meios para tal, 

ao mostrar as diferentes possibilidades de participação social e suas limitações e 

potencialidades. Em síntese, a relação Freire-CTS, tendo como referência a Matriz, pode 

potencializar a passagem do nível de consciência real para o nível de consciência máxima 

possível e despertar a vocação do Ser mais, podendo ainda ser considerada como as 

soluções praticáveis despercebidas. Essa discussão será aprofundada em trabalhos 

futuros. 

 No Capítulo 4, apresenta-se a contribuição da Matriz no processo de Redução 

Temática, especificamente para a elaboração de Unidades de Ensino, por meio da seleção 

e inserção de conteúdos, conhecimentos e ações necessárias para a compreensão e 

encaminhamento/superação das situações-limite e também para compreender as visões 

dos educadores sobre este processo. 
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CAPÍTULO 4: ORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO CURRICULAR NA 

PERSPECTIVA FREIRE-CTS 

 

Neste Capítulo será apresentado parcialmente o processo de Organização da 

Programação Curricular, proposto por Sousa et al. (2014), que consiste na quarta e 

quinta etapa da Investigação Temática (DELIZOICOV, 1991), denominadas de Redução 

Temática e Desenvolvimento em sala de aula.  Esse processo teve como aporte teórico-

metodológico alguns elementos potencializadores da Investigação Temática, tais como: 

a Rede Temática (SILVA, 2004), o Ciclo Temático (SOLINO, 2013; FONSECA, 2017) 

e também a Matriz CTS (STRIEDER, 2012), que auxiliaram na compreensão do Tema 

Gerador e na estruturação da programação escolar.  

4.1 Redução Temática 
 

Após a seleção do Tema Gerador: “Olivença: eu vivo em um paraíso esquecido”, 

realizou-se o processo de Redução Temática. Essa etapa consiste em um trabalho 

interdisciplinar realizado com educadores de diversas áreas, de forma a selecionar os 

conteúdos programáticos, conhecimentos e ações necessárias para compreensão do Tema 

Gerador e planejamento das atividades didático-pedagógicas. Para Freire (1987, p. 49), 

só “a partir da situação presente, existencial, concreta, refletindo o conjunto de aspirações 

do povo, que poderemos organizar o conteúdo programático da situação ou da ação 

política”. Nesta etapa, o autor também ressalta a importância do trabalho interdisciplinar: 

[...] os temas que foram captados dentro de uma totalidade, jamais serão 

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

riqueza de sua interpenetração com outros aspectos da realidade, ao serem 

“tratados”, perdessem esta riqueza, esvaziando-se de sua força, na estreiteza 

dos especialismos (FREIRE, 1987, p.66). 

 

Assim, juntamente com os professores da EJA, do Colégio Estadual Jorge 

Calmon, de diversas áreas do conhecimento (Matemática, Letras, Química, Ciências 

Biológicas, História e Geografia) realizou-se a Redução Temática. Este processo foi 

estruturado por meio da construção da Rede Temática (SILVA, 2004) e o do Ciclo 

Temático (SOLINO, 2013; FONSECA, 2017, MILLI; ALMEIDA; GEHLEN, 2018), 

conforme será explicado a seguir. 
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4.1.1 Construção da Rede Temática 

 

Para Silva (2004), a Rede Temática representa de forma relacional, os diálogos 

entre as diferentes concepções dos sujeitos envolvidos na construção da prática educativa. 

Na perspectiva educacional de Paulo Freire, a prática educativa, norteada pelo processo 

de Investigação Temática, envolve os educadores e a comunidade. Assim, a Rede 

Temática construída no Processo Formativo de Olivença, possibilitou a articulação das 

concepções tanto da comunidade (moradores, educandos e representantes do Poder 

Público do município de Ilhéus) quanto dos educadores.  

Baseado em Silva (2004), a Rede possui duas partes: a base e o topo. Na base 

dispõem-se as falas significativas da comunidade, que representam concepções da 

realidade, contradições sociais e limites explicativos da comunidade. No topo da Rede 

localizam-se as visões dos educadores, com os elementos da organização social que 

julgam ser necessários para entender o problema local, expresso no Tema Gerador.  

Assim, “a rede temática é uma tentativa de registrar o diálogo reflexivo e analítico entre 

os olhares e linguagens, entre pensamentos e concepções de realidade, uma primeira 

aproximação consciente entre essas diferentes representações coletivas” (SILVA, 2004, 

p. 235).  

Ainda, para o autor, a construção da Rede tem como ponto de partida a dimensão 

local, microsocial da região e posteriormente atinge uma representação mais 

macrossocial. A dimensão micro é representada na visão da comunidade e a dimensão 

macro é representada por meio da visão dos educadores, que buscam estabelecer relações 

socioculturais e socioeconômicas em função das necessidades/demandas da comunidade 

local. Ressalta-se que a Rede construída no presente trabalho é uma adaptação de Silva 

(2004), a qual está apresentada na Figura 16 (base da Rede) e na Figura 17 (topo da Rede). 

Para uma melhor compreensão, o autor sugere que a Rede seja lida da base para o topo.  
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Figura 16. Base da Rede Temática adaptada de Silva (2004). 
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A Rede Temática foi construída juntamente com os educadores da EJA durante o 

quarto e quinto Encontro do Processo Formativo. Ressalta-se, que as falas da base da 

Rede são falas significativas da comunidade, que foram usadas na legitimação do Tema 

Gerador. 

No topo da Rede, além dos conhecimentos e ações apontadas pelos educadores, 

constam a questão geradora e contratema. Para Silva (2004), a questão geradora ajuda a 

problematizar a realidade local e refletir sobre o que é necessário para superar as 

contradições sociais, demandando uma articulação entre as diversas áreas do 

conhecimento para ser solucionada. Dessa forma, a questão geradora “Como fomentar a 

Doença 

Fonte: GEATEC 

Figura 17.Topo da Rede Temática adaptada de Silva (2004). 
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cultura de participação na comunidade de Olivença-BA visando à construção de uma 

identidade socioambiental?” orientou os professores das diversas áreas de conhecimento 

na seleção de conhecimentos, conteúdos e ações necessárias para superação da situação-

limite: “falta de valorização da identidade socioambiental de Olivença”, que sintetiza as 

necessidades expressas no Tema Gerador: “Olivença: eu vivo em um paraíso esquecido”. 

Já o contratema representa uma antítese do Tema Gerador, isto é, o reverso do Tema 

selecionado, com as visões dos educadores sobre as intervenções necessárias para superar 

as contradições sociais expressas nas falas presentes na base da Rede. Assim, o 

contratema: “Identidade e pertencimento: agentes transformadores da comunidade de 

Olivença” sintetiza as concepções das educadoras presente no topo da Rede. Em síntese, 

pode se dizer que a Rede “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). 

Diante das necessidades/demandas sociais dos moradores de Olivença, os 

educadores juntamente com os pesquisadores selecionaram três elementos, considerados 

pilares fundamentais do topo da Rede, quais foram: Educação, Cultura de participação e 

Meio ambiente. Estes elementos foram os pilares da Organização da programação 

curricular, uma vez que são essenciais para o entendimento e enfrentamento das 

situações-limites, compreensões limitadas e injustiças sociais, expressas na base da Rede.  

Durante a etapa da organização curricular, Silva (2004, p.211) ressalta para se ter 

cuidado para que os Temas Geradores não sejam trabalhados como se fosse “mais um 

tópico descritivo de conteúdo escolar transmitido de forma tradicional e linear a partir da 

análise unidirecional da realidade local realizada pelos educadores’’. Essa concepção 

reducionista sobre a Abordagem Temática é um desafio apontado por alguns 

pesquisadores, como Hunsche e Auler (2009) e Roso et al. (2015). Os autores, ao 

analisarem como os professores em formação inicial organizavam as atividades pautada 

na Abordagem Temática, evidenciaram que mesmo tendo embasamento teórico 

continuavam com a ideia de temas como metodologia para motivar os alunos e para 

abarcar os conteúdos programáticos.  

No intuito de compreender os propósitos dos educadores de Olivença durante a 

Redução Temática, utilizou-se a Matriz de Referência CTS proposta por Strieder (2012), 

para analisar as compreensões destes ao selecionar os conteúdos, conhecimentos e ações 

expressas no topo da Rede Temática. Em resultados, evidenciou-se que os educadores 

selecionaram conteúdos contextualizados, que conduzem a diferentes olhares para a 
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realidade, podendo promover os propósitos de desenvolvimento de: percepções entre o 

conhecimento científico e o contexto de vida dos educandos, questionamentos sobre as 

relações CTS e compromisso social diante das problemáticas presentes na base da Rede, 

conforme pode-se observar no Quadro 7. 

 
Quadro 7. Abordagens CTS contempladas no processo de Redução Temática. 

Parâmetros Abordagem  Falas dos professores e pesquisadores Propósitos que permearam 

a Redução Temática 
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(1R) explicitação da 

presença da Ciência 

no mundo 

Para compreender como é feita a extração de 

areia precisa estudar tipos de solo, 

composição do solo (PQ1). 

 Utilização dos 

conhecimentos científicos 

para compreensão do 

processo de extração de 

areia. 

Acho que seria interessante também 

estudarmos a cultura indígena. Certo dia um 

aluno me falou que não gostava de índios, 

que achava todos preguiçosos. Eu expliquei 

que não era bem assim, eles apresentavam 

outros costumes e outra cultura. Depois o 

aluno falou a partir de hoje eu estou vendo 

os índios de outra forma, por isso, acho 

interessante trabalhar a cultura indígena em 

sala de aula. O que é a cultura indígena?  

Porque o não conhecimento da história leva 

a essa desvalorização do povo indígena (P2). 

Uso dos conhecimentos para 

compreensão e valorização 

da cultura indígena. 

 

 

 

 

 

(2R) discussão dos 

malefícios e 

benefícios dos 

produtos da Ciência; 

É preciso compreender os perigos das 

fossas, aqui na escola mesmo tem fossa e a 

escola fica ao lado da praia. Nas casas a rede 

de esgoto é conectada com o rio. Qual a 

relação das fossas com a poluição do mar? 

(P2) 

Questionamento das 

implicações sociais 

decorrentes do uso de fossas 

na comunidade. 

Acho que se a comunidade se conscientizar 

que houve um prejuízo muito grande, que o 

problema aconteceu [problema da extração 

de areia] e o que a gente pode fazer daqui 

para frente para recuperar, acho que quando 

a sociedade se conscientizar que a gente não 

tá querendo um embate, que só tá querendo 

recuperar a área degradada que tá lá 

abandonada, até ele [dono do areal] vai 

querer ajudar (P1). 

Discussão sobre os prejuízos 

causados pelos areais e sobre 

as alternativas de 

recuperação das áreas 

degradadas, visando a 

conscientização da 

comunidade.  

(4R) 

questionamento das 

relações entre as 

investigações 

científicas e seus 

produtos 

Agora que eu sei que a Ciência não está a 

meu favor, que existe interesses por trás, 

todo o sistema capitalista, é tudo uma 

questão histórica, a gente precisa deixar isso 

bem claro para nossos alunos (P5). 

Questionamento dos 

interesses envolvidos na 

produção da CT.  

 

 

 

(5R) abordagem das 

insuficiências da 

Ciência 

 

 

 

 

      _____________________________ 

Explicitamente os 

professores não relataram 

durante a construção do topo 

da Rede sobre a insuficiência 

da Ciência para 

resolver/encaminhar os 

problemas sintetizados no 

Tema Gerador. Entretanto, 

selecionaram outros 

conhecimentos, outras 

questões, como ações, 

valores, aspectos culturais, 

etc. que vão além do 

conhecimento científico. 
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(1D) abordagem de 

questões técnicas 

Partindo dos conhecimentos, é preciso 

conhecer por exemplo, a questão da 

atividade de extração de areia, entender 

como é, por que as vezes eles não têm noção 

(P2). 

Discussão dos 

procedimentos técnicos da 

extração de areia, para que a 

comunidade compreenda 

como é realizado este 

processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3D) discussão de 

especificidades e 

transformações 

acarretadas pelo 

conhecimento 

tecnológico 

Como eu estou pensando em fazer um 

projeto, já comecei a questionar com os 

moradores mais antigos, como era ali antes e 

tal, a quantidade de nascentes que tinha, 

tinha tipo um lago, sempre faziam análise a 

água era mineral, perfeita, de qualidade, 

poderia até ser engarrafada. Essa água 

abastecia toda a região, ninguém tinha 

necessidade da água da Embasa e agora 

secou tudo. Conhecer eles conhecem, sabem 

que destrói, acho que é mais medo mesmo. 

Por exemplo, eles comentando: “por que os 

micos agora estão invadindo nossas casas 

para pegar comida? Por que olha lá não tem 

mais nada”. A gente que subestima, mas eles 

têm conhecimento sim, agora é aquele 

negócio eu vou brigar com quem? Olha o 

poder do cara. Conversando com as pessoas, 

foi o que eu percebi, se você for por este lado 

que é nocivo não vai adiantar, ninguém vai 

falar nada. Só chega nessas pessoas para 

conscientizar se você chegar assim, a gente 

não quer atrapalhar o trabalho deles, a gente 

tá querendo montar um projeto para 

recuperar essas áreas, para que as nascentes 

voltem, os animais voltem, que tenha o 

espaço deles.  Eles têm muito medo, até os 

índios tem medo. Eles não querem que acabe 

com os areais, eles precisam de emprego, das 

ações assistencialistas do dono do areal (P1). 

Desenvolvimento de 

propostas que visem a 

restauração das áreas 

degradadas pela extração 

desenfreada de areia. 

 

 

(5D) discussão da 

necessidade de 

adequações sociais 

O foco não é acabar com os areais, é fazer 

com que esta atividade seja menos agressiva, 

tentar recuperar as áreas degradadas, fazer 

com que os moradores se posicionem. Será 

que dá para fazer um trabalho de reparação 

com os alunos? E outra, será que a gente 

pode estudar sobre a extração de areia e 

sugerir meios menos agressivos? (P2) 

Redirecionamento da CT em 

prol do bem-estar social. 
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(1P) aquisição de 

informações e 

reconhecimento do 

tema e suas relações 

com a Ciência e a 

Tecnologia 

Falta a cultura de participação nos 

moradores. A gente como professor como 

pode fazer isso? Dá condições para que o 

aluno tenha conhecimento específico sobre 

uma determinada questão e isso gere nele 

uma visão crítica, para que possa depois 

reivindicar e participar de alguma ação 

(PQ2). 

Discussão sobre os 

problemas que afligem a 

comunidade, para que esta 

adquira conhecimento a 

respeito destes problemas e 

possa participar de tomadas 

de decisões. 

(2P) avaliação dos 

pontos positivos e 

negativos 

associados ao tema, 

envolvendo decisões 

individuais e 

situações específicas 

É importante estudar sobre solo, por que 

com certeza [os areais] tem uma 

consequência muito grande no solo, como 

isso vai nos atingir? Já que a gente só faz 

alguma coisa quando vai nos atingir, então 

vamos saber como é que vai nos atingir para 

poder agir (PQ3). 

Discussão dos impactos 

negativos causados pela 

extração de areia para que a 

sociedade reconheça o 

problema e possa 

desenvolver uma cultura de 

participação.  

(3P) discussão de 

problemas, impactos 

e transformações 

sociais da Ciência e 

da Tecnologia 

envolvendo decisões 

coletivas 

Como a gente está falando de identidade e 

pertencimento, as informações revelam uma 

postura muito individual dos moradores, está 

faltando uma discussão mais social, pensei 

talvez em ações comunitárias, 

cooperativismo, ações sociais, que seria o 

Discussão de alternativas 

para promover a 

participação da comunidade 

em questões sociais, por 

meio de decisões coletivas.  
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Fonte: Autora 

 

Em análise ao Quadro 7, percebe-se que os educadores e pesquisadores ao 

refletirem sobre quais conhecimentos e ações seriam necessários para ajudar os 

educandos a superar as problemáticas presentes na base da Rede, contemplaram os 

propósitos da Educação CTS previstos na Matriz, quais sejam: 

  i) Percepções entre o conhecimento científico escolar e o contexto de vida dos 

educandos. Este propósito foi contemplado nas abordagens 1R, 1D e 1P, que expressam 

a preocupação dos educadores e pesquisadores de selecionar conteúdos e conhecimentos 

científicos contextualizados, necessários para compreensão de questões locais. Dentre 

estes conteúdos, evidenciados no topo da Rede, destacam-se: tipos de solo, estação de 

tratamento de água e esgoto, propriedades químicas e físicas dos materiais etc. Por meio 

desses conhecimentos científicos os educandos podem compreender algumas questões de 

seu cotidiano. Por exemplo: como é realizado o processo de tratamento de água e esgoto, 

que a sociedade pode fazer diante deste 

contexto (PQ2). 

Talvez, o primeiro passo seja esse formar 

uma associação de moradores e aí na 

associação a gente se fortalece (P4). 

Promover a participação da 

comunidade em questões 

sociais por meio da 

associação dos moradores. 

(4P) identificação de 

contradições e 

estabelecimento de 

mecanismos de 

pressão  

Como a comunidade não se sente 

pertencente a este lugar, ela não luta por 

aquilo, se isso acontecesse dentro da casa 

dela ela lutaria, aqui não, aqui é minha casa. 

Então como eles não entendem ainda o local 

como minha casa, uma das maneiras seria 

fazer a comunidade se conscientizar dos 

problemas, se organizar por meio da 

associação dos moradores eles vão perceber 

que tem poder, quando o povo se une, o 

gigante acorda, as coisas acontecem. É este 

obstáculo que a gente tenta superar dentro da 

sala de aula, mostrar para os alunos que eles 

podem sim gerar uma transformação, a gente 

viu as manifestações agora o que aconteceu 

[referindo-se as manifestações políticas de 

2016], por mais que tem todo um contexto 

obscuro por trás, mas quando o povo se une, 

o gigante acorda, as coisas acontecem 

(PQ3). 

Conscientizar a comunidade 

para que esta supere a 

situação-limite referente a 

falta de identidade e 

pertencimento e desenvolva 

a cultura de participação por 

meio do estabelecimento de 

mecanismos de pressão.  

(5P) compreensão 

de políticas públicas 

e participação no 

âmbito das esferas 

políticas 

Nós temos que fazer com que eles conheçam 

a realidade, entendam as licenças, as 

propostas de amenizar os impactos que eles 

fizeram e se estão sendo realizadas ou não, 

isso que a escola pode fazer (P3). 

Compreensão dos 

licenciamentos ambientais 

dos areais. 

Ao discutir saneamento básico entra a 

questão do Poder Público, Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE) e PMSB (P3). 

Compreensão do Plano 

municipal de Saneamento 

Básico - PMSB 
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compreender as transformações que ocorrem na natureza, quais os tipos de solo, como 

ele é formado, a relação do solo com a formação de areais e com a presença de minerais 

na água, entre outras questões.  

  ii) O desenvolvimento de questionamentos sobre as relações CTS foi evidenciado 

nas abordagens 2R, 4R, 1D, 3D, 2P, 3P e 4P, as quais sintetizam diferentes tipos de 

questionamentos feitos pelos professores e pesquisadores e possuem diferentes níveis de 

criticidade, conforme discute Strieder (2012).  No topo da Rede esse propósito se expressa 

nas discussões sobre os impactos socioambientais causados pelos areais, esgotos lançados 

nas praias e descarte inadequado do lixo; maneira adequada para se extrair a areia e fazer 

reflorestamentos; funcionamento das placas solares, estação de tratamento de água e 

esgoto e suas implicações sociais; riscos dos transportes superlotados. Por meio dessas 

discussões os educadores e pesquisadores esperam que os educandos desenvolvam o 

senso crítico para discutir sobre algumas problemáticas locais, podendo tomar algumas 

decisões em prol do encaminhamento destes problemas. 

  iii) O propósito compromisso social foi contemplado nas abordagens 5R, 5D e 5P. 

A abordagem 5R ocorreu por meio da articulação dos conhecimentos científicos 

mencionados no topo da Rede com outros conhecimentos, outras questões, como valores, 

aspectos culturais, ações etc., que perpassam o espaço escolar, abrangendo outras 

instâncias, como o Poder Público. O que mostra insuficiência do conhecimento científico 

para a compreensão e superação das situações-limites vivenciadas pela comunidade. Na 

abordagem 5D este propósito é evidenciado no relato de P2, que discute a necessidade da 

construção de uma Tecnologia que esteja a serviço do bem-estar social, por exemplo, uma 

Tecnologia que não agrida tanto a natureza ao fazer a extração de areia.  Na abordagem 

5P o propósito compromisso social é discutido na esfera das políticas públicas, por meio 

da incorporação na programação curricular do Plano Municipal de Saneamento Básico e 

dos licenciamentos dos areais. Strieder (2012) destaca que nesta abordagem o ideal seria 

a participação da sociedade na definição de seus objetivos, meios para alcançá-los e 

maneiras para controlar sua implementação.  

  Para desenvolver o compromisso social diante das problemáticas estudadas, os 

conteúdos, conhecimentos e ações apontadas pelos educadores e pesquisadores devem 

possibilitar a superação das situações-limites vivenciadas pela comunidade, ou seja, superar 

os limites que impossibilitam a leitura crítica de mundo (FREIRE, 1987). Assim, é preciso 

ampliar algumas discussões no Topo da Rede, por exemplo, discutir sobre o modelo de 

desenvolvimento social, a matriz produtiva, os interesses e valores econômicos que 
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direcionam as atividades científicas, tecnológicas e as atividades sociais de modo geral. 

Dessa forma, é preciso incorporar na programação curricular os conhecimentos apontados 

no Capítulo 3, necessários para compreensão e superação das percepções limitadas dos 

moradores, que constituem barreiras para o reconhecimento e enfretamento das 

contradições sociais. Estes conhecimentos foram norteados por meio das discussões das 

relações CTS presentes na Matriz e encontram-se explicitados nos Quadros 5 e 6, do 

referido Capítulo, sob a forma de compreensões ampliadas sobre as percepções da 

comunidade.  

  Dentre os conhecimentos apontados no Capítulo 3, que precisam ser 

contemplados no topo da Rede destaca-se a necessidade de discussões sobre:  

✓ O modelo de desenvolvimento social e os interesses envolvidos no planejamento 

dos areais, para que a população tenha subsídio para analisar se a exploração de 

areia é uma demanda social coerente com seu o bem-estar ou visa atender aos 

interesses de algumas pessoas; 

✓ As relações entre os areais, a construção civil e a sociedade, para que os educandos 

não construam uma concepção determinística deste problema. É preciso 

compreender o modelo atual de desenvolvimento científico e tecnológico e 

reconhecer que a sociedade pode promover seu redirecionamento; 

✓ O cerne de alguns problemas, por exemplo sobre a matriz produtiva, visto que as 

discussões não podem ficar restritas somente a pós-produção, para amenizar os 

impactos negativos. É preciso compreender os interesses que estão por trás da 

produção, as reais causas dos problemas, para poder promover a transformação da 

realidade, em prol de uma maior equidade social;  

✓ A função da mídia e os interesses que estão envolvidos nas notícias veiculadas; 

✓ As causas, consequências e possíveis alternativas para as problemáticas, de forma 

a possibilitar a compreensão crítica da realidade e despertar a cultura de 

participação dos moradores no encaminhamento dos problemas. 

 Em síntese, a Matriz (STRIEDER, 2012), assim como a Rede Temática auxiliaram 

no processo de Redução Temática, em especial na definição/seleção de elementos CTS 

necessários para compreensão e encaminhamento/superação das contradições sociais, 

expressas no Tema Gerador. Além disso, a Matriz pode ser usada para analisar os 

propósitos dos professores durante o processo de Redução Temática. 
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4.1.2 Construção do Ciclo Temático 

 

O Ciclo Temático foi elaborado no contexto do GEATEC (SOLINO, 2013; 

NOVAIS, 2015; MAGALHÃES, 2015; FONSECA, 2017; MILLI, 2016; MILLI; 

ALMEIDA; GEHLEN, 2018), com o objetivo de sintetizar as compreensões sobre o 

Tema Gerador e promover uma visão geral do Tema, o que tem auxiliado no processo de 

Redução Temática. Neres (2017), em análises aos trabalhos desenvolvidos pelo 

GEATEC, aponta que o Ciclo tem contribuído na transposição de alguns elementos da 

Rede Temática para a programação curricular, especificamente para a organização de 

Unidades de Ensino.   

No decorrer das pesquisas realizadas no âmbito do GEATEC o Ciclo foi sendo 

aprimorado. Por exemplo, Fonseca (2017) fez algumas adaptações, estabelecendo uma 

dinâmica de problematização e sistematização das causas, consequências e alternativas 

ao problema expresso no Tema Gerador.  Por meio dessa dinâmica, a autora evidencia 

que o Ciclo contribui para sinalizar de maneira objetiva ações necessárias à superação das 

problemáticas.  

[...] 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 referentes ao Tema Gerador (FONSECA, 2017, p.93).  

 

Milli, Almeida e Gehlen (2018) evidenciam que numa organização social, 

caracterizada por meio de situações-limites, as causas de uma determinada problemática 

se encontram inter-relacionadas às consequências de outras ações, as quais se estabelecem 

nas diferentes esferas da estrutura social (local, regional e global). 

No contexto desta pesquisa, o Ciclo foi construído em conjunto com os 

educadores, de forma que apresentou uma visão geral do Tema Gerador: “Olivença: eu 

vivo em um paraíso esquecido”. Os educadores relacionaram as causas dos problemas 

expressos no Tema com a falta de pertencimento da comunidade e descaso do poder 

público; as consequências com a degradação socioambiental e as possíveis alternativas 

ao problema foram relacionadas com a valorização da cultura local e participação ativa 

da comunidade, conforme ilustra a Figura 18. Em análise ao Ciclo destaca-se novamente 

a falta de uma compreensão mais ampliada sobre as reais causas e alternativas para as 
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problemáticas destacadas, visto que foram desconsiderados os valores e interesses do 

modelo de desenvolvimento social. 

 

Figura 18. Ciclo Temático desenvolvido com os educadores de Olivença. 

 

Fonte: GEATEC  

 

Durante a elaboração do Ciclo Temático os educadores já foram mencionando 

alguns conteúdos, conhecimentos e ações referentes a cada fase, o que auxiliou na 

elaboração das Unidades de Ensino, apresentadas no Quadro 8. 

 

4.1.3 Construção das Unidades de Ensino 
 

Para compreensão do Tema Gerador: “Olivença: eu vivo em um paraíso 

esquecido”, os educadores a partir das ações, conhecimentos e conteúdos selecionados 

por meio da Rede e do Ciclo Temático construíram três Unidades de Ensino, quais sejam: 

Identidade histórica de Olivença; Impactos socioambientais e Infraestrutura e economia. 

Estas unidades, que estão apresentadas no Quadro 8, foram estruturadas de acordo com a 

dinâmica do Ciclo, apresentando as causas, consequências e alternativas para as 

problemáticas expressas no Tema Gerador. Estas unidades serão trabalhadas com os 

educandos da EJA, contemplando todos os componentes curriculares ministrados pelos 

educadores que participaram do Processo de Redução Temática (Português, Matemática, 

Ciências, Química, Física, Biologia, História, Geografia, Redação, Sociologia, Literatura 



112 
 

e Inglês). Ressalta-se que os conhecimentos em destaque, na cor vermelha, nas Unidades 

de Ensino, foram acrescentados pela autora deste trabalho, por considera-los necessários 

para a compreensão crítica da realidade, em especial para entender as principais causas e 

alternativas dos problemas de Olivença. 

Quadro 8. Unidades de Ensino elaboradas com os educadores. 

 

Unidade I:  

IDENTIDADE 

HISTÓRICA DE 

OLIVENÇA 

Causas Consequências  Alternativas  

Interesses e valores envolvidos 

no modelo de desenvolvimento 

social (capitanias hereditárias) 

Exploração e 

marginalização da 

população indígena 

Desenvolvimento da 

cultura de participação 

Desvalorização da cultura local  Conflito identitário/ 

preconceito  

Valorização da cultura 

local 

Demarcação das terras 

indígenas 

Conflito territorial  

 

 

 

 

Unidade II:  

IMPACTOS 

SOCIOAMBIENTAIS  

 

Matriz produtiva e questões 

políticas 

Consumismo exacerbado e 

a degradação da natureza 

Desenvolvimento da 

cultura de participação 

Extração Inadequada de 

recursos minerais 

Desmatamento Reflorestamento 

Falta de fiscalização Contaminação do solo Educação ambiental 

 Poluição das águas, rios, 

praias e lençol freático. 

Esclarecimento de leis 

 Desaparecimento das 

nascentes 

 

 Contaminação do solo  

 

 

 

 

 

Unidade III: 

INFRAESTRUTURA 

E ECONOMIA 

 

Propósitos da sociedade 

capitalista 

Exclusão social da maioria 

da população 

Desenvolvimento da 

cultura de participação 

Falta de investimento do poder 

público (saneamento básico, 

saúde e transporte) 

Violência Fontes de energia 

renovável 

- Falta de investimento do poder 

privado 

- Doenças - Plano Municipal de 

Saneamento Básico 

-  - Diminuição do turismo - Estação de Tratamento 

de Água (ETA) 

-  - Impactos causados na 

rodovia pelas caçambas 

com excesso de peso 

- Estação de Tratamento 

de Esgoto (ETE) 

 -  - Déficit na geração de renda -  

Fonte: A autora. 

Em análise às Unidades de Ensino, evidenciou-se que os educadores apesar de 

apresentarem concepções críticas, voltadas para a participação e para o propósito 

compromisso social (STRIEDER, 2012), conforme resultado da análise de suas 

compreensões durante o processo de elaboração da Rede, não conseguiram fazer essa 

transposição para o currículo escolar. Eles ficaram restritos a discussões pós-produção, 

pós-execução, pós-extração da areia, desconsiderando o cerne dos problemas, que são os 

interesses da sociedade capitalista, que têm guiado o modelo de desenvolvimento social, 

em prol de uma minoria favorecida economicamente.  

Por exemplo, para os educadores as causas das problemáticas abordadas na 

Unidade I são a desvalorização da cultura local e a falta de demarcação das terras 

indígenas, entretanto, estas são consequências do modelo de desenvolvimento social, em 
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especial do período de colonização, em que houve a extração desenfreada dos recursos 

naturais, a tomada das terras dos povos indígenas e depois a exploração destes. Como 

alternativa para superação das problemáticas referentes às Unidades I, II e III, defende-se 

a necessidade da participação social e de políticas públicas. Essas discussões foram 

norteadas por meio da Matriz de Referência CTS, a qual auxiliou a olhar para o topo da 

Rede, o Ciclo e as Unidades de Ensino, de uma forma mais crítica e ampliada, inter-

relacionando a dimensão local das problemáticas com a dimensão global.  

O Processo Formativo desenvolvido em Olivença finalizou com a elaboração de 

alguns esquemas de Planos de Aula, por parte dos professores. Entretanto, neste trabalho, 

só foram analisadas as Unidades de Ensino. Como trabalho futuro, pretende-se voltar a 

escola e juntamente com os educadores da EJA que participaram do Processo Formativo 

elaborar Planos de Aula e implementá-los.  Além disso, precisa também definir e detalhar 

melhor o processo de Redução Temática, em especial as Unidades de Ensino, visto que 

estão muito amplas, precisam ser melhor delimitadas para facilitar a elaboração dos 

planos de aula.    

Em síntese, a análise da Redução Temática foi potencializada por meio das 

discussões presentes na Matriz de Referência CTS (STRIEDER, 2012), visto que a Matriz 

auxiliou na compreensão mais crítica e ampliada da realidade, possibilitando a 

identificação de visões limitadas dos moradores e também a seleção de conhecimentos 

necessários para sua superação. Entretanto, o pesquisador precisa articular essas 

discussões, que se apresentam numa dimensão global, com as demandas/necessidades 

locais, identificadas via Investigação Temática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral caracterizar o processo de Investigação 

Temática coerente com a articulação Freire-CTS. Em concordância com Roso e Auler 

(2016), defende-se que um Tema Gerador condizente com a perspectiva Freire-CTS é 

selecionado por meio do processo de Investigação Temática. Diante da natureza do Tema 

Gerador: “Olivença: eu Vivo em um paraíso esquecido” e dos pressupostos educacionais 

de Paulo Freire e da Educação CTS, delimitaram-se algumas características para os 

Temas balizados na relação Freire-CTS, quais sejam: a) possibilita a organização de um 

currículo humanístico; b) revela aspectos da complexidade; c) é um tema interdisciplinar; 

d) representa uma demanda social;  e) apresenta uma relação local-global; f) é composto 

por uma multiplicidade de problemas; g) possui diferentes possibilidades de 

resolução/encaminhamento dos problemas e h) envolve elementos da Ciência e da 

Tecnologia.  

De forma geral, considerando a natureza e as características do Tema Gerador 

obtido, conclui-se que todo Tema Gerador é um Tema CTS, visto que estará vinculado a 

aspectos da Sociedade, da Ciência e da Tecnologia. Entretanto, nem todo Tema CTS é 

um Tema Gerador, uma vez que é preciso realizar o processo de Investigação Temática 

para identificação de situações-limite. 

 As relações CTS podem ser articuladas com a Investigação Temática na 

compreensão crítica da realidade, uma vez que proporciona uma compreensão ampliada 

desta, que é vista em sua totalidade, articulando a dimensão social, intrínseca da 

perspectiva freireana, com as dimensões científica e tecnológica. Essa compreensão 

ampliada ajuda a compreender melhor as contradições sociais e suas múltiplas interfaces, 

contribuindo tanto no processo de identificação e legitimação de situações-limite, 

vivenciadas pelos moradores de determinada comunidade, quanto no processo de 

superação destas situações-limite.  

A Matriz de Referência CTS foi considerada como um elemento potencializador 

da Investigação Temática, tanto no processo de obtenção do Tema Gerador quanto na 

etapa de Redução Temática. Os resultados desta investigação indicam que a Matriz 

contribui na localização e legitimação de compreensões limitadas dos moradores de 

Olivença, que constituem barreiras à compreensão e superação das problemáticas que 

afligem a comunidade, podendo assim induzir a situações-limite. Na etapa de Redução 



115 
 

Temática a Matriz contribuiu na seleção de conteúdos, conhecimentos e ações necessárias 

para compreensão e superação das situações – limite referentes ao Tema Gerador 

“Olivença: eu vivo em um paraíso esquecido”. 

Além disso, há indicativos de que a articulação Freire-CTS, tendo como 

referência a Matriz, pode ajudar na passagem do nível de consciência real (ou efetiva) 

para o nível de consciência máxima possível (FREIRE,1987), ao possibilitar uma 

compreensão crítica da realidade e despertar a vocação ontológica do ser humano em “Ser 

mais”, uma vez que possibilita que as pessoas reconheçam que sua situação existencial 

não é historicamente determinada e que o povo é sujeito ativo, com enorme potencial, na 

transformação da realidade. Para isso, a Matriz ainda mostra meios, ao discutir as 

diferentes possibilidades de participação social e suas limitações e potencialidades. 

Assim, a Matriz de Referência pode ainda ser considerada como as soluções praticáveis 

percebidas apontados por Freire (1987) necessárias para passagem do nível de 

consciência real para o nível de consciência máxima possível.  

 Neste trabalho, percebeu-se que a Matriz de Referência também pode ser usada 

para analisar os propósitos dos educadores durante o processo de Redução Temática, por 

meio da localização e classificação das diversas abordagens CTS, presentes nos seus 

discursos sobre os conhecimentos necessários para compreensão das contradições sociais 

expressas no Tema Gerador.  

 Quanto às limitações deste trabalho, destaca-se a amplitude das Unidades de 

Ensino, o que será um desafio para a elaboração dos planos de aulas e as concepções de 

Ciência, Tecnologia e Sociedade dos professores, que dificultaram a identificação de 

contradições sociais relacionadas à CTS e também o processo de elaboração das Unidades 

de Ensino. Além disso, a articulação da Educação CTS com a Investigação Temática, 

tendo como referência a Matriz proposta por Strieder (2012), poderia ter sido ampliada 

se a Matriz tivesse sido utilizada como ferramenta junto ao estudo preliminar da 

comunidade, no processo de codificação, descodificação e na redução temática, e não 

apenas na análise das etapas da Investigação Temática. Esse processo de codificação e 

descodificação, tendo como auxilio a Matriz, pode auxiliar os professores na 

compreensão crítica das relações CTS, ampliando assim suas visões sobre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade. Desta forma, como continuidade da presente pesquisa, ainda há 

necessidade de se investigar limites e contribuições da Matriz de Referência CTS nas 

etapas do processo de Investigação Temática, bem como no processo de formação de 

professores, com vista à compreensão da Educação CTS.   
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APÊNDICE A: Perguntas que nortearam as conversas com os moradores 

 

Meio ambiente 

- Em Olivença como está a questão da conservação do Meio Ambiente? Quais são os 

principais problemas?  

- Aqui em Olivença tem problemas com poluição das praias/rio? Por quê? 

-  Esses problemas com o Meio Ambiente são causados por quem? De que forma?  

- Você já ouviu falar sobre a extração de areia aqui em Olivença? O que você acha sobre 

isso? Você acha que pode prejudicar os rios? E desmatar a floresta/mata? Pode gerar 

7renda para essa região??  

- De que forma seria possível contornar esses problemas? Quais ações poderiam ser 

realizadas?   

Violência 

- Em relação à violência como você descreve Olivença?  

- Quais são os tipos de violência mais comum aqui?  Tem muita violência sexual? Os 

assaltas são constantes? E por que ocorrem? 

- E no final do ano, quando ocorrem as festas, você acha que isso proporciona o aumento 

da violência? De forma? 

- Quais seriam as melhores medidas para reduzir a violência em Olivença? 

Acidentes 

- Em Olivença acontece muitos acidentes? 

- Quais são as principais causas desses acidentes? Os animais na pista provocam muito 

acidente? As más condições da pista influência para o aumento de acidentes?  Como 

poderiam ser evitados esses acidentes? 

- Nessa região há muitas mortes por afogamento? Por quê? As praias estão devidamente 

sinalizadas? Têm salva-vidas?  Como poderiam ser evitados esses acidentes? 

Cultura e Lazer 

- Quais são as principais atividades culturais e de lazer existente em Olivença?  

- Você costuma frequentar os pontos turísticos de Olivença – Tororomba, Centro Cultural, 

praias? Fale um pouco sobre as condições desses lugares? 
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Infraestrutura 

- Em relação à infraestrutura fale um pouco sobre a real situação de Olivença. A 

infraestrutura envolve questões relacionadas à saúde, educação, transporte e segurança. 

- Aqui em Olivença enfrenta/enfrentou problemas com mosquito da dengue? 

- Olivença tem problemas com transporte? Como se encontra a estrutura das vias? O 

asfalta está em boas condições?  

- E as escolas daqui de Olivença? Estão atendendo o interesse da comunidade?   

- De quem é a responsabilidade destes problemas de infraestrutura?  

- De que forma poderiam ser solucionados? 
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APÊNCICE B: Portfólio usado para descodificação com os educandos e 

representantes do Poder Público  
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APÊNDICE C: Perguntas que nortearam as conversas com os representantes do 

Poder Público 

Violência 

- Em relação à violência, qual o índice de boletins de ocorrência registrado referente ao 

distrito de Olivença? Quais são os tipos de violência mais comum?  Tem muita violência 

sexual? Os assaltos são constantes? 

- No final do ano quando ocorrem as festas o índice de violência aumenta? 

- Qual a quantidade de agentes policiais existente em Olivença? Você considera suficiente 

para atender as demandas das comunidades locais? 

Acidentes 

- Em relação a acidentes de trânsito qual o índice de boletim de ocorrência registrado nas 

rodovias de Olivença? Quais são as principais causas?  Como poderiam ser evitados esses 

acidentes? 

- Na região de Olivença há muitas mortes por afogamento? Por que acontecem esses 

afogamentos? Como poderiam ser evitados? 

Transporte 

- Em conversa com os moradores de Olivença, eles relataram que a quantidade de ônibus 

não é suficiente para atender as demandas da comunidade, principalmente nos horários 

de picos, estão sempre superlotados e não passam regularmente. Você tem conhecimento 

desse fato? O que poderia ser feito para resolver este problema? 

-Em relação ao transporte escolar, alguns professores e alunos relataram que muitas vezes 

as aulas foram comprometidas devido problemas com o transporte escolar, 

principalmente no ano passado. Você tem conhecimento desse acontecido? 

Saúde 

- Em conversa com os moradores, eles relataram a falta de atendimento médico no posto 

de saúde de Olivença. Você tem conhecimento dessa situação? Como é feito o 

atendimento médico em Olivença? A quantidade de atendimento é suficiente para atender 

a demanda da população? É divulgado para a população os dias de atendimento? 

Meio ambiente (não elaborou roteiro para este tema) 


