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RESUMO 

Alguns estudos na área do Ensino de Ciências têm se apoiado nos pressupostos 

freireanos para discutir aspectos relacionados à reestruturação curricular, com base em 

Temas Geradores, na formação inicial e continuada de professores. Dentre estas 

pesquisas, algumas têm discutido sobre situações limítrofes que professores de Ciências 

têm apresentado no desenvolvimento de práticas pedagógicas, a exemplo de Alves e 

Silva (2015). Essas situações são caracterizadas por Alves e Silva (2015) como barreiras 

para que os professores possam implementar um currículo crítico e as denominam de 

Obstáculos Gnosiológicos, quais sejam: Medo da Liberdade, Negação da 

Descontinuidade Epistemológica como Gênese do Conhecimento, Pretensão da Ciência 

e Arrogância Epistemológica.  Diante da problemática apresentada, o presente trabalho 

tem como objetivo investigar o Potencial Gnosiológico da Abordagem Temática 

Freireana, para a superação de Obstáculos Gnosiológicos, durante a obtenção de Temas 

Geradores em um Processo Formativo de Professores da EJA. A partir da constatação 

dos Obstáculos, estruturou-se um Processo Formativo pautado nos pressupostos 

freireanos, para compreender como o curso auxiliaria na superação dos mesmos. 

Metodologicamente a pesquisa foi estruturada em três etapas, quais sejam: a) 

levantamento bibliográfico nos principais periódicos da área de Ensino de Ciências e 

nos Encontros Nacionais de Pesquisa em Ensino de Ciências (ENPEC) que discutem o 

ensino de ciências no contexto do currículo e da formação de professores da EJA; b) 

entrevistas semiestruturadas com professores que atuam na EJA; e c) Processo 

Formativo com esses professores seguindo as etapas da Investigação Temática para a 

obtenção e desenvolvimento de um Tema Gerador. As informações foram obtidas por 

meio de entrevistas semiestruturadas, videogravações do curso, conversas informais 

com moradores e Poder Público, diário do pesquisador, produção dos professores e 

alunos, as quais foram analisadas por meio da Análise Textual Discursiva. Dentre os 

resultados, constatou-se que os professores da EJA manifestaram Obstáculos 

Gnosiológicos: Medo da Liberdade, Pretensão à verdade científica, Negação da 

Descontinuidade Epistemológica como Gênese do Conhecimento e Arrogância 

Epistemológica. Além disso, o Processo Formativo apresentou indicativos da superação 

desses Obstáculos, evidenciados nas etapas da Legitimação e Organização Curricular 

com destaque para a Redução do Tema Gerador. Com isso, corrobora-se com a ideia 

que o Processo Formativo, pautado nos pressupostos freireanos, auxilia na superação de 

Obstáculos Gnosiológicos.  

 

Palavras chave: Ensino de Ciências; Formação de professores; Potencial Gnosiológico, 

EJA. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Some studies in the area of Science Education have been based on the Freirean 

presuppositions to discuss aspects related to curricular restructuring, based on 

Generative Themes, in the initial and continuous formation of teachers. Among these 

researches, some have discussed about borderline situations that teachers of Sciences 

have presented in the development of pedagogical practices, like Alves e Silva (2015). 

These situations are characterized by Alves and Silva (2015) as barriers for teachers to 

implement a critical curriculum and call them Gnosiological Obstacles, which are: Fear 

of Freedom, Denial of Epistemological Discontinuity as Genesis of Knowledge, 

Pretension of Science and Arrogance Epistemological. In view of the problems 

presented, the present work aims to investigate the Gnosiological Potential of the 

Freirean Thematic Approach, to overcome Gnosiological Obstacles, while obtaining 

Generating Themes in a Formative Process of Teachers of the EJA. From the 

observation of Obstacles, a Formative Process was structured based on the Freirean 

presuppositions, to understand how the course would aid in overcoming them. 

Methodologically, the research was structured in three stages, namely: a) a 

bibliographical survey in the main journals in the area of  Science Teaching and in the 

National Encounters of Research in Science Teaching (ENPEC) that discuss the 

teaching of science in the context of curriculum and training of EJA teachers; b) semi-

structured interviews with teachers who work in the EJA; and c) Formative Process with 

these teachers following the stages of the Thematic Research for the generation and 

development of a Generating Theme. The information was obtained through semi-

structured interviews, video recordings of the course, informal conversations with 

residents and Public Authorities, journal of the researcher, production of teachers and 

students, which were analyzed through Discursive Textual Analysis. Among the results, 

it was found that the EJA teachers expressed Gnosiological Obstacles: Fear of Freedom, 

Pretension to scientific truth, Denial of Epistemological Discontinuity as Genesis of 

Knowledge and Epistemological Arrogance. In addition, the Formative Process 

presented indicatives of overcoming these Obstacles, evidenced in the stages of 

Legitimation and Curricular Organization, with emphasis on the Reduction of the 

Generating Theme. With this, it is corroborated by the idea that the Formative Process, 

based on Freirean presuppositions, helps to overcome Gnosiological Obstacles. 

 

 

Keywords: Science Teaching; Teacher training; Gnosiological Potential, EJA. 
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INTRODUÇÃO 
 

No contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA), destacam-se contribuições 

de Paulo Freire para a proposta de alfabetização baseada na educação libertadora, 

estabelecida a partir da Palavra Geradora. Apesar das ideias de Freire terem como foco 

a educação não formal de ensino, sua transposição para o contexto da educação formal, 

no ensino de ciências, que iniciou com Delizoicov (1982), tem contribuído para o 

desenvolvimento de trabalhos baseados em aspectos da Abordagem Temática Freireana 

no contexto da EJA, a exemplo de Muenchen e Auler (2007), Forgiarini e Auler (2009) 

e Lambach (2007; 2013).  

Esses estudos se fundamentam em Freire para discutir aspectos relacionados à 

reestruturação curricular, com base em Temas Geradores, tanto na formação inicial 

quanto na continuada de professores, a exemplo de Delizoicov (1991), Demartini e 

Silva (2013) Stuani et al. (2015), Sousa et al. (2014), Magalhães e Gehlen (2016), Centa 

e Muenchen (2016).  

O Tema Gerador apresenta em sua essência as situações-limite, as quais, no 

entender de Freire (1987), são obstáculos apresentados pelos indivíduos, que se 

estabelecem como barreiras impedindo que os mesmos possam apresentar uma 

compreensão humanista e crítica do contexto social em que se inserem. Alguns estudos, 

balizados nos pressupostos freireanos, têm discutido sobre aspectos relacionados a 

situações limítrofes que professores de Ciências têm apresentado no desenvolvimento 

de práticas pedagógicas, a exemplo de Coelho (2010), Rocha (2013), Alves e Silva 

(2015) e Magalhães et al. (2016). Essas situações são caracterizadas por Alves e Silva 

(2015) como barreiras que dificultam que os professores possam implementar um 

currículo crítico e as denominam de Obstáculos Gnosiológicos, quais sejam: Medo da 

Liberdade, Negação da Descontinuidade Epistemológica como Gênese do 

Conhecimento, Pretensão da Ciência e Arrogância Epistemológica.  

No entender de Alves (2014), um processo de formação continuada balizado na 

dialogicidade e na problematização, pode auxiliar a superação de algumas dessas visões 

limítrofes apresentadas por docentes. Neste sentido, Magalhães et al. (2016) realizaram 

um Processo Formativo pautado nos pressupostos freireanos, com professores de 

Ciências do Ensino Fundamental. Esse curso foi desenvolvido, a partir das etapas da 

Investigação Temática, por meio das quais se obteve o Tema Gerador: O perigo do rio 

Água Preta em Pau Brasil – BA. Embora esse Processo Formativo tenha sido 
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estruturado na perspectiva freireana, os autores afirmaram que, alguns Obstáculos 

Gnosiológicos permaneceram no discurso dos professores, em especial, o Medo à 

Liberdade e a Negação da Descontinuidade Epistemológica como Gênese do 

Conhecimento.  

 Diante da problemática apresentada, entende-se que é preciso planejar Processos 

Formativos tendo como referência a identificação prévia dos Obstáculos Gnosiológicos 

manifestados por professores. Esses Obstáculos podem indicar um caminho para o 

planejamento das atividades de formação e que possam contribuir para a superação dos 

mesmos. Além disso, é necessário fomentar nesses cursos, a dialogicidade e a 

problematização, os quais são apontados por Stuani (2016) como um Potencial 

Gnosiológico da Abordagem Temática Freireana. Com isso, corrobora-se com a ideia 

que a problematização e dialogicidade são de fundamental importância para superação 

dos Obstáculos Gnosiológicos no processo formativo, estruturado a partir das etapas da 

Investigação Temática.  

Tendo em vista o processo formativo de professores, no contexto da presente 

pesquisa, emerge a seguinte questão: Quais são as contribuições de um Processo 

Formativo de professores, baseado na Abordagem Temática Freireana, para a superação 

de Obstáculos Gnosiológicos manifestados por professores da EJA? Para responder tal 

questionamento, a presente pesquisa tem como objetivo geral: Investigar o Potencial 

Gnosiológico da Abordagem Temática Freireana, para a superação de Obstáculos 

Gnosiológicos, durante a obtenção de Temas Geradores em um Processo Formativo de 

Professores da EJA. Tendo em vista tal objetivo, foram delimitados os objetivos 

específicos:  

 Identificar e analisar pesquisas sobre o Ensino de Ciências no contexto do 

Currículo e Formação de Professores da EJA; 

 Identificar Obstáculos Gnosiológicos manifestados por professores da 

EJA; 

 Desenvolver e analisar um processo formativo, baseado na Abordagem 

Temática Freireana, com professores que atuam na EJA;  

 Analisar as contribuições da Abordagem Temática Freireana na 

superação dos Obstáculos Gnosiológicos apresentado pelos professores 

da EJA.  

          Metodologicamente, a pesquisa foi estruturada em três etapas, sendo elas: i) 
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levantamento bibliográfico sobre as pesquisas que discutem a EJA no ensino de 

Ciências; ii) entrevistas semiestruturadas com professores da EJA de uma escola 

pública, localizada no distrito de Olivença, no município de Ilhéus/BA; iii) 

desenvolvimento de um Processo Formativo com esses docentes da EJA, organizado 

com base na Investigação Temática (FREIRE, 1987), seguindo as etapas sistematizadas 

por Sousa et al. (2014).  

Para a obtenção das informações foram realizadas entrevistas com os 

professores, conversas informais com os moradores e representantes do Poder Público 

do município de Ilhéus, produções dos docentes e discentes, diário do pesquisador, bem 

como videogravações dos encontros do Processo Formativo. Essas informações foram 

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

A dissertação está organizada em quatro Capítulos, os quais sejam: Capítulo 1, 

apresenta-se um panorama da EJA no Brasil, realizando uma breve retrospectiva 

histórica, as contribuições de Paulo Freire, bem como as pesquisas em Ensino de 

Ciências no contexto da EJA. No Capítulo 2, analisam-se as manifestações dos 

Obstáculos Gnosiológicos nos professores da EJA. No Capítulo 3 apresenta-se, o 

processo formativo de professores da EJA, realizado por meio das etapas da 

Investigação Temática (SOUSA et al.,2014) para obtenção do Tema Gerador. No 

Capítulo 4, analisa-se o Potencial Gnosiológico da Abordagem Temática Freireana para 

a superação de Obstáculos Gnosiológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



16 
 

CAPÍTULO 1- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UM BREVE 

HISTÓRICO 
 

Para compreender a trajetória da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

no Brasil é importante apresentar um breve resgate histórico que explicite desde o 

modelo desenvolvido no Período Colonial até início do século XXI. Para isso, no 

presente capítulo será apresentada a influência dos Jesuítas na alfabetização dos 

índios, bem como o processo de Alfabetização realizado por Paulo Freire em 

Angicos/RN. Além disso, busca-se compreender de que forma a EJA tem sido 

abordada no contexto da pesquisa em Educação em Ciências.  

 

1.1 A Educação para Jovens e Adultos do Período Colonial ao Período 

Republicano 

  
A EJA é uma modalidade de ensino que visa oportunizar os jovens e adultos 

iniciar e/ou dar continuidade aos estudos, que por questões diversas não puderam 

concluir no tempo considerado ideal (BRASIL, 2000). A educação voltada para este 

público está presente no contexto educacional do Brasil desde o período colonial, no 

entanto com uma estruturação diferenciada quando comparada com o modelo 

vigente no século XXI.  

No Brasil Colônia, a educação dos adultos era realizada pelos Jesuítas por 

meio de doutrinação religiosa, visando catequizar e alfabetizar na língua portuguesa 

os indígenas, no entanto o caráter religioso era mais expressivo do que educacional 

(GALVÃO; SOARES, 2010). Com a saída da Companhia Missionária de Jesus em 

1759, a educação entra em crise, passando então para a responsabilidade do 

Império (HADDAD; DI PIERRO, 2000). No Império foram iniciadas algumas 

reformas educacionais que eram destinadas para a alfabetização dos adultos, todavia 

essa educação era de caráter elitista, excluindo desse processo os negros, pobres e a 

maioria das mulheres. Em 1824, por meio da Constituição Imperial, o direito a 

instrução primária passa a ser garantido para todos, no entanto na prática, de fato, não 

funcionava (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

Dez anos após o Ato Constitucional de 1834, as províncias passam a ser 

responsáveis pela instrução primária e secundária dos adultos. A educação concedida 

a esse público estava impregnada de religiosidade e caridade, sem compromissos com 

formação crítica do cidadão. Tal situação perpetuou por muito tempo no Brasil e o 

sujeito analfabeto cada vez mais marginalizado, sem muitas expectativas de 
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participação na sociedade. No final do Império, com o advento da Lei Saraiva de 

1881, a concepção de que o analfabeto era um ser ignorante e incapaz foi ainda mais 

expressiva, uma vez que, foram impostas restrições ao voto, tais como ser 

alfabetizado, possuir e comprovar renda média anual de 200$ 000 réis (PAIVA, 

1983). Isto é, com a instituição da Lei Saraiva houve um expressivo corte nos direitos 

políticos dos cidadãos, favorecendo a participação de uma pequena parte da 

população brasileira da época.  

No Período Republicano, a educação de adultos ganhou sua “independência” a 

partir da constituição de 1891, que estabelece a laicidade do ensino. Embora tenha 

ocorrido esse avanço, a Carta Magna de 1891 não apresentou suportes legais 

suficientes para que os jovens e adultos tivessem direito a educação (SILVA et al., 

2012). No início do século XX começaram as lutas para reduzir o analfabetismo no 

Brasil, uma vez que os altos índices já eram vistos com os responsáveis pelo 

subdesenvolvimento do país. Como forma de auxiliar esse processo, foi criado em 

1915 a Liga Brasileira Contra o Analfabetismo, que buscava convencer a população 

da necessidade de extinguir o analfabetismo, auxiliando assim no desenvolvimento da 

República (SILVA et al., 2012). 

A Constituição Federal de 1934 passa a garantir para os jovens e adultos um 

ensino primário integral obrigatório e gratuito (BRASIL, 1934). Segundo Haddad e 

Di Pierro (2000) esse foi o primeiro direito garantido por lei direcionado 

especificamente para adultos. Em 1945 foi regulamentado o Fundo Nacional do 

Ensino Primário que previa a destinação de 25% das transferências feitas ao Estado, 

para a educação dos Jovens, propiciando a constituição das bases financeiras para as 

Campanhas de alfabetização que ocorreria na década seguinte (UNESCO, 2008).  

Com o Decreto de Lei de 1946 fica estabelecido o ensino supletivo para os 

jovens e adultos com duração de dois anos, apresentando as seguintes disciplinas: 

leitura e linguagem oral e escrita, aritmética e geometria, geografia e história do 

Brasil, ciências naturais e higiene, noções de direito usual e desenho. Para as alunas 

ainda aprenderiam economia doméstica e puericultura (BRASIL, 1946).  

Um ano após a criação do Decreto de 1946, nasceu a Campanha de Educação 

de Adolescentes e Adultos que apresentava influência direta na criação de 

infraestrutura nos Estados e municípios para atender as demandas dos Jovens e 

Adultos (HADDAD; DI PIERRO, 2001). Segundo Soares (2006), essa Campanha foi 

fortemente criticada, pois não fornecia subsídios na formação para os professores, que 
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conduziam as aulas sem levar em consideração o contexto e as especificidades dos 

educandos.  

Em 1952, foi criada a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), para 

atender as populações que viviam no meio rural, mas assim como a Campanha de 

Erradicação ao Analfabetismo criada em 1958 não prosperaram, tendo o fim muito 

precoce (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

 No final da década de 50, com a realização do II Congresso Nacional de 

Educação de Adultos no Rio de Janeiro, foram iniciados os debates sobre a 

necessidade de uma nova metodologia voltada para a educação de adultos. Nesse 

período, Paulo Freire ganha destaque, com a defesa do processo educativo 

desenvolvido a partir da realidade dos indivíduos, considerando que educando e 

educador são sujeitos ativos do processo de ensino e aprendizagem (STRELHOW, 

2010).  

 

1.2 Paulo Freire e a alfabetização de Adultos em Angicos 

 

A trajetória de Paulo Freire na Alfabetização de trabalhadores Jovens e 

Adultos iniciou-se no período de sua adolescência. Formado em Direito, não chegou a 

atuar na área, dedicando-se maior parte do seu tempo para a educação como prática 

libertadora dos sujeitos oprimidos. Na década de 50, quando a educação para adultos 

era entendida como uma transposição dos conteúdos ensinados às crianças, Freire 

desenvolvia um processo de alfabetização diferenciado, tendo como base a realidade 

dos sujeitos (GADOTTI, 1996). 

As primeiras experiências com a proposta de Freire ocorreu na cidade de 

Angicos, localizada no Rio Grande do Norte. Com auxílio de colaboradores, Freire 

alfabetizou 300 trabalhadores em 45 dias. Nesse processo a alfabetização foi 

entendida como algo que transcende o simples ato de memorização de sentenças e 

palavras “soltas” desprovidas de qualquer contextualização. No entender de Freire 

(1967, p.110), a alfabetização não pode ser vista como algo imposto, “feita de cima 

para baixo, como uma doação ou uma imposição, mas de dentro para fora, pelo 

próprio analfabeto, apenas com a colaboração do educador”. O autor ressalta que: 

Para ser um ato de conhecimento o processo de alfabetização de 

adultos demanda, entre educadores e educandos, uma relação de 

autêntico diálogo. Aquela em que os sujeitos do ato de conhecer 
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(educador-educando; educando-educador) se encontram 

mediatizados pelo objeto a ser conhecido (FREIRE, 1981, p.59). 

Isto é, na perspectiva freireana a alfabetização de Jovens e Adultos ocorre por 

meio do diálogo e dos aspectos relevantes da comunidade, sendo educando e educador 

sujeitos cognoscentes, mediado pelo objeto cognoscível. Tendo em vista os 

pressupostos freireanos, o método tradicional da cartilha que consiste na simples 

montagem de sílaba é substituído pela “Palavra Geradora”. As Palavras Geradoras não 

são estabelecidas pelo educador, pois é necessária uma investigação na comunidade 

para que haja a delimitação das mesmas. No processo de alfabetização essas palavras, 

ricas foneticamente, são fragmentadas em elementos silábicos e sofrem combinações 

que propiciam a criação de novas palavras (FREIRE, 1968). 

Para obtenção das Palavras Geradoras, Freire (1968) propôs algumas fases a 

serem seguidas, tais como: 

1º) Levantamento do universo vocabular: consiste no levantamento das 

Palavras Geradoras, através de conversas informais com a comunidade (FREIRE, 

1967). Os investigadores ficam atentos aos termos típicos da região e os vocábulos 

ligados à experiência profissional, interpretando minunciosamente as falas dos sujeitos. 

Freire (1968, p. 112) apresenta o extrato da fala de um dos analfabetos de Angicos, no 

qual o sujeito expressa uma situação extraída do seu cotidiano: ““Janeiro em Angicos”, 

disse um homem deste sertão do Rio Grande do Norte, “é duro de se viver, porque 

janeiro é cabra danado para judiar de nós””. No entender do Freire (1967), os 

especialistas (sociológicos e psicólogos) são responsáveis por interpretar as falas dos 

sujeitos e selecionar as Palavras Geradoras que constituem a situação existencial.  

2º) Seleção das palavras significativas: esse momento é destinado a seleção da 

Palavra Geradora, a qual apresente uma riqueza fonêmica, dificuldades fonéticas e 

dotada de significado para os sujeitos que participarão do processo de alfabetização 

(FREIRE, 1968). 

3º) Criação da situação existencial: os educadores são desafiados a criarem 

situações existenciais, a partir das impressões obtidas com as visitas na comunidade. 

Freire (1967) argumenta que uma Palavra Geradora pode abranger problemas de cunho 

regional ou nacional. 

As codificações, provenientes do Levantamento do universo vocabular, são 

descodificadas pelos investigadores em parceria com o coordenador. Os coordenadores 

são sujeitos responsáveis por propiciar condições favoráveis para a aprendizagem 
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(FREIRE, 1987). Segundo Freire (1987, 113-114) “o debate em torno delas irá, como o 

que se faz com as que nos dão o conceito antropológico de cultura, levando os grupos 

a se conscientizarem para que concomitantemente se alfabetizem”. Nesse caso, a 

alfabetização não se constitui apenas para que os sujeitos aprendam a ler ou escrever 

um texto. Nesta descodificação, os colaboradores apontam elementos que forneçam 

subsídios para os sujeitos compreendam a estrutura sociocultural em que estão 

inseridos. 

4º) Elaboração da ficha roteiro: são elaboradas as fichas roteiros que 

nortearão os trabalhos que serão realizados posteriormente pelos coordenadores. As 

fichas não se apresentam como regras a serem seguidas, as mesmas são desenvolvidas 

para subsidiar o trabalho dos coordenadores. 

5º) Elaboração das fichas com as Palavras Geradoras: elaboram-se as 

fichas com a fragmentação das Palavras Geradores em famílias fonêmicas (FREIRE, 

1968).  

Em Educação como Prática da Liberdade (1968), Freire explicita que o 

processo de alfabetização dos jovens e adultos ocorre por meio do estudo das 

famílias fonêmicas que compõe a Palavra Geradora, bem como a associação desta com 

a situação existencial correspondente. O autor apresenta como exemplo a Palavra 

Geradora “Tijolo”, associada à situação existencial que a mesma representa. Na 

sequência, separavam-se as sílabas (ti – jo – lo) e apresentam-se as famílias fonêmicas 

correspondentes a cada sílaba: (ta—te—ti—to—tu), (ja—je—ji—jo—ju) e (la—le—

li—lo—lu). Dessas sílabas eram constituídas novas palavras, como: tatu, luta, tijolo, 

lajota, tito, loja, jato, juta, lote, lula, tela, as quais posteriormente, eram utilizadas para 

a construção de frases. 

Para Freire (1968), a decomposição da Palavra Geradora em famílias 

fonêmicas e a formação de novas palavras, consistia no reconhecimento inicial, 

imprescindível para a verdadeira aprendizagem dos sujeitos que estavam em processo 

de alfabetização. Aos poucos os educandos evoluíam, e o que eram simples palavras 

passaram a formar frases que refletiam a realidade concretas dos mesmos. 

O trabalho desenvolvido em Angico foi propagado para outras cidades como 

“projeto-piloto” do Programa Nacional de Alfabetização. A proposta freireana foi 

consolidando-se, pois os educandos tornaram-se sujeitos ativos do processo de 

alfabetização. No entanto, todo esse movimento estava preocupando a elite, pois 
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desenvolvia nos indivíduos um olhar crítico perante as injustiças que os oprimiam, 

incentivando a luta por condições melhores de vida. O projeto foi drasticamente 

interrompido pelo Decreto nº.53.886 de 14 de abril de 1964, em função do 

Golpe Militar (GADOTTI et al., 1996). 

Mediante as ameaças ocorridas no período militar, Paulo Freire asilou-se no 

Chile, onde permaneceu de 1964 a 1969, encontrando ambiente propício para analisar 

o processo de alfabetização em outro contexto. Em 1968,  Freire escreveu o livro 

“ P edagogia do Oprimido”, causando desconforto no partido de direita, que 

classificou a obra como “violentíssima” (GADOTTI et al., 1996). 

Agosto de 1979, Paulo Freire amparado pela anistia política retorna ao Brasil. 

Em 1988, com a eleição de Luiza Erundina de Souza como prefeita de São Paulo, 

Paulo Freire foi convidado para assumir a Secretaria Municipal de Educação (SME) da 

cidade. Nesse cenário, foi desenvolvido o Movimento de Alfabetização de Jovens e 

Adultos (MOVA), fomentado pela parceria entre Freire, os movimentos sociais 

populares e sociedade civil (GADOTTI et al., 1996). O MOVA-SP iniciou suas 

atividades efetivamente em janeiro de 1990, repercutindo tanto em São Paulo como 

em outros Estados, pela proposta de fortalecimento dos movimentos populares sem 

atrelá-los ao Estado. O projeto foi de grande aceitação, pois não impôs uma única 

orientação metodológica, mas respeitou a pluralidade, apresentando-se contra os 

métodos pedagógicos anticientíficos e filosóficos autoritários ou racistas (GADOTTI, 

2011). Além disso, o MOVA transcendia as propostas dos Programas de Alfabetização 

dos Jovens e Adultos elaborados até esse período, apresentando como objetivos: 

1. Desenvolver um processo de alfabetização que possibilite aos 

educandos uma leitura crítica da realidade. 2. Através do Movimento 

de Alfabetização contribuir para o desenvolvimento da consciência 

política dos educandos e educadores envolvidos. 3. Reforçar o 

incentivo à participação popular e a luta pelos direitos sociais do 

cidadão, ressaltando o direito básico à educação pública e popular. 4. 

Reforçar e ampliar o trabalho dos grupos populares que já trabalham 

com alfabetização de adultos na periferia da cidade (SME, 1989 

apud NÉSPOLI, 2013, p. 35-36). 

  

Tendo em vista os objetivos do Mova, Néspoli (2013) ressalta o caráter 

democrático-popular do movimento, vinculado à construção de uma consciência 

crítica-reflexiva dos sujeitos envolvidos no processo. 

Em 1991, Paulo Freire renuncia a Secretaria Municipal de Educação para se 

dedicar às atividades acadêmicas. No ano seguinte, a gestão de Luiza Erundina chega 
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ao final, sendo Paulo Salim Maluf o novo Prefeito de São Paulo. Apesar das tentativas 

de negociações com a nova gestão, o MOVA-SP tem seu fim em 1993 (NÉSPOLI, 

2013). 

Em parceria com a Petrobras, Federação Única dos Petroleiros (FUP) e 

Instituto Paulo Freire (IPF) foi criado em 2003 o MOVA-Brasil. Esse projeto, baseado 

no MOVA-SP, idealizado por Freire em sua gestão na Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo, teve como objetivo reduzir o analfabetismo no Brasil, bem 

como contribuir para a construção de políticas públicas para a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). O projeto que atendeu cidades dos Estados de Alagoas, Amazonas, 

Bahia, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraíba e 

Pernambuco, chegou ao fim em 2013
1
.  

Em suma, a educação para jovens e adultos ao longo da história sofreu 

modificações, sendo Paulo Freire o mentor de grandes contribuições para esse público. 

Mas somente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n° 

9394/96 a EJA passa a ser estabelecida como modalidade de ensino. O artigo 37 dessa 

Lei estabelece que essa educação seja destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade própria (BRASIL, 

1996). Além disso, a EJA se faz necessária no contexto de ensino brasileiro, uma vez 

que os dados do IBGE de 2009 evidenciam que quase 9% da população brasileira 

maiores de 15 anos são analfabetos e que 20,3% da população brasileira maiores de 15 

anos são analfabetos funcionais. Embora o IBGE apresente em 2015 que a taxa de 

analfabetos maiores de 15 anos tenha caído para 8,3%, esses índices ainda deixam o 

Brasil em uma situação de desconforto quando o assunto está relacionado à educação 

(IBGE, 2015). 

As discussões sobre a EJA são representativas na área de Educação em 

Ciências, mas poucas são as pesquisas que investigam a formação de professores que 

atuam nessa modalidade de ensino (SÁ et al., 2011). Silva (2006), Soares, (2006) e 

Ventura (2012) argumentam que os professores dessa modalidade devem ter outras 

habilidades, não só dominar o conteúdo, mas levar em consideração a realidade que os 

sujeitos estão inseridos e a partir desse ponto, selecionar os conteúdos relevantes para 

serem trabalhados em sala de aula. Tendo em vista as ideias dos autores, entende-se 

                                                           
1 Essas informações foram obtidas do Instituto Paulo Freire, disponível em: https://www.paulofreire.org/o-instituto-

paulo-freire.  
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que é relevante analisar as pesquisas sobre currículo e formação de professores de 

Ciências no contexto da EJA. 

 

1.3 A Educação de Jovens e Adultos nas pesquisas em Ensino de Ciências: alguns 

apontamentos 

 

Tendo em vista a relevância da EJA no contexto da educação brasileira, este 

tópico tem como objetivo identificar, trabalhos e artigos que articulem as discussões do 

Ensino de Ciências e a EJA, bem como a formação continuada dos professores que 

atuam nessa modalidade.  

Haddad et al. (2000) apontam para alguns problemas clássicos dessa 

modalidade, como a falta de desenvolvimento de políticas públicas voltados para as 

demandas desse público e os problemas na formação dos docentes que atuam na EJA. 

As análises realizadas por Haddad et al. (2000) compreendem estudos que integraram 

um estado da arte sobre a EJA no Brasil no período de 1986 a 1998.  

Sá et al. (2011) argumentam que no século XXI as pesquisas elencam os 

mesmos problemas apontados por Haddad et al. (2000), e ressaltam a necessidade de 

iniciativas que priorizem relacionar as necessidades efetivas do público da EJA e o 

papel do professor que atua nessa modalidade.  

Com isso, realizou-se um levantamento bibliográfico em nove periódicos da área 

de Educação em Ciências no Brasil, quais foram: Investigações em Ensino de Ciências, 

Ciência & Educação, Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, 

Ensaio: pesquisas em Educação em Ciências, Caderno Brasileiro de Ensino de Física; 

Revista da Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia; Revista Brasileira de Ensino de 

Física, Revista Brasileira de Pesquisa em Ensino de Ciências e Química Nova na 

Escola, e também nos anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em 

Ciências (ENPEC), no período de 2011 a 2015.  

Optou-se por tais periódicos e eventos, em função da amplitude no cenário 

nacional, principalmente com relação às discussões sobre o Ensino de Ciências, 

caracterizando-se como importantes fontes de divulgação das pesquisas nesta área de 

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

e Qualificação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

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

2015, na área de avaliação “Ensino” (Quadro 1). 

 

Quadro 1: Periódicos selecionados com base na avaliação de Qualis/CAPES, período 2015. 

Nome do Periódico Sigla do 

Periódico 

Qualis Período  

Ciência & Educação C&E A1 2011- 2015 

Ensaio: pesquisa em Educação em Ciências ENSAIO A1 2011- 2015 

Revista Brasileira de Ensino de Física RBEF A1 2011- 2015 

Alexandria Alexandria A2 2011- 2015 

Caderno Brasileiro de Ensino de Física CBEF A2 2011- 2015 

Investigações em Ensino de Ciências IENCI A2 2011- 2015 

Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências RBPEC A2 2011- 2015 

Química Nova na Escola QNEsc B1 2011- 2015 

Revista da Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia SBENBio B2 2011- 2015 

Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciência ENPEC --- 2011- 2015 

 

A escolha do período de análise foi baseado no levantamento realizado por Sá et 

al. (2011), o qual buscou delinear as pesquisas publicadas no ENPEC no período de 

1997 a 2009, acerca da temática EJA e ensino de Ciências. Os autores apresentam que 

ao longo desse período analisado foram encontrados 3113 artigos, sendo que apenas 22 

(0,7%) tratam do ensino de Ciências no contexto de Jovens e Adultos.  

Para ampliar os estudos de Sá et al. (2011), o presente trabalho além de analisar 

as edições do ENPEC de 2011 à 2015, incluiu também os principais periódicos da área 

de Ensino, publicados nesse mesmo período. Para a localização dos artigos e trabalhos, 

realizou-se uma consulta eletrônica às versões online dos periódicos e dos anais do 

ENPEC, utilizando os seguintes descritores: EJA, Educação de Jovens e Adultos, 

Educação para adultos e Educação para Jovens, nos títulos, nas palavras-chave e no 

resumo. Posteriormente, os trabalhos foram lidos e organizados no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Total de artigos localizado no período entre 2011 e 2015. 

Abreviação Período Analisado Total de 

artigos 

Publicados 

Total de 

artigos da 

EJA 

Total de 

artigos da 

EJA (%) 

Alexandria 2011- 2015 139 1 0,7 % 

CBEF 2011- 2015 169 --- --- 

Ciência & 

Educação 

2011- 2015 254 2 0,78% 

ENPEC 2011- 2015 3560 48 1,3% 

ENSAIO 2011-2015 167 2 1,19% 

IENC 2011-2015 150 1 0,66% 

QNEsc 2011-2015 221 --- --- 
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RBEF 2011-2015 142 --- --- 

RBPEC 2011-2015 148 4 2,70% 

SBENBio 2011-2015 599 11 1,83% 

 

Conforme os dados apresentados no Quadro 2, dos periódicos consultados, a 

RBPEC apresentou o maior número de artigos, (em relação ao total de artigos 

localizados no levantamento) que discutem a EJA no contexto do ensino de Ciências, 

com 2,7% publicações nos últimos quatro anos. Já na IENC, foram publicados apenas 

0,6 %, nessa temática. A CBEF, a RBEF e a QNEsc não apresentaram trabalhos sobre a 

EJA e o ensino de Ciências no período de 2011 a 2015. 

1.3.1 Principais focos temáticos abordados nos trabalhos 

 

É de suma importância em pesquisas que incluem levantamentos bibliográficos a 

apresentação de critérios de classificação que permitam agrupar os trabalhos de acordo 

com suas semelhanças e analisá-los. Sendo assim, na busca pela sistematização dos 

trabalhos e artigos selecionados, empregou-se o critério de classificação utilizado por Sá 

et al. (2011), que consiste nos principais focos temáticos abordados nos trabalhos. No 

levantamento realizado por Sá et al. (2011), os trabalhos foram classificados em oito 

focos temáticos e descritos no Quadro 3, no qual também apresenta-se a distribuição das 

pesquisas localizadas nos periódicos e no ENPEC de acordo com os focos temáticos: 

 

Quadro 3: Distribuição dos trabalhos de acordo com os focos temáticos (2011 – 2015). 

Focos Temáticos Nº artigos em 

periódicos 

Nº artigos no 

ENPEC 

Total 

Análise das Interações Discursivas nas salas 

de aula 
2 2 4 

Análise de aspectos culturais do ensino na 

modalidade EJA 
1 __ 1 

Análise de material didático 1 1 2 

Concepções de professores acerca do Ensino 

de Ciências na EJA 
1 __ 1 

Concepções dos alunos acerca de temas 

relacionados à Ciência 
2 6 8 

Currículo 1 3 4 

Estratégias para o ensino-aprendizagem de 

Ciências na EJA 
6 23 29 

Formação de professores 2 6 8 
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Analisou-se apenas os trabalhos dos focos temáticos Currículo e Formação de 

Professores, pelo fato dos mesmos estarem diretamente relacionados, uma vez que na 

formação continuada é importante também discutir aspectos relacionados à estrutura 

curricular. Com isso, Fantinato e Vargas (2011) defendem a relevância dos espaços de 

formação continuada para que os professores coletivamente possam estudar, trocar 

experiências e discutir a estrutura curricular da EJA. Para os autores, os espaços de 

formação continuada podem contemplar o desenvolvimento de uma proposta curricular 

que leve em consideração as especificidades da EJA, bem como a valorização dos 

saberes não escolares dos educandos.   

Para analisar os trabalhos dos focos temáticos Currículo e Formação de 

Professores, optou-se pela Análise Textual Discursiva (ATD), apresentando como 

categorias a priori: Concepções sobre currículo da EJA, Contribuições da Formação 

Inicial para EJA e Contribuições da formação continuada para o processo de ensino e 

aprendizagem na EJA. Segundo Moraes e Galiazzi (2011) a ATD está organizada em 

três componentes: 

 Unitarização - ocorre a desmontagem dos textos que contém os dados (corpus) 

pesquisa, por meio de fragmentações, para a obtenção das unidades de análise. 

Nesta etapa da pesquisa, o corpus é constituído pelos trabalhos (SANTOS; 

MASSENA; SÁ, 2011; SANTOS et al. 2011; SANT’ANA; SALOMÃO, 2011; 

JESUS; NARDI, 2013; COELHO; SILVA, 2013; LAMBACH; MARQUES, 

2014)  obtidos no levantamento.  

  Categorização - estabelecem-se relações entre as unidades de análise, 

combinando-as e classificando-as de maneira que as unidades de sentido 

semelhantes sejam agrupadas na mesma categoria (MORAES; GALIAZZI, 

2011).  As categorias foram estabelecidas a priori, quais sejam: Concepções 

sobre currículo da EJA, Contribuições da Formação Inicial para EJA e 

Contribuições da formação continuada para o processo de ensino e 

aprendizagem na EJA. 

 Metatexto - Captação do novo emergente – Para explicar a nova compreensão 

resultante da combinação dos elementos construídos ao longo dos processos 

anteriores é produzido o metatexto, que se constituem por auto-organização, 

apresentando o resultado final de forma criativa e original (MORAES; 

GALIAZZI, 2011).   
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1.3.2 Concepções sobre o currículo da EJA 
 

A presente categoria tem como objetivo apresentar as principais concepções de 

currículo que estão sendo discutidas no ensino de ciências no contexto da EJA. Para 

isso, analisaram-se os trabalhos que discorrem sobre a estruturação curricular 

desenvolvida para atender essa modalidade de ensino.   

Nas edições do ENPEC, no período de 2011 a 2015, foram localizados 3 (três) 

trabalhos que discutem o currículo no contexto da EJA (QUEIROZ; MASSENA, 

SANTOS, 2013; GUEDES; SILVA; CASTRO, 2015; CORRÊA, RAMOS, BRITO, 

2015). Queiroz, Massena e Santos (2013) buscam compreender a concepção de 

professores que atuam na EJA sobre currículo, alunos e a própria EJA. Já o trabalho 

apresentado na X edição do ENPEC por Corrêa, Ramos e Brito (2015) investiga se os 

saberes dos estudantes que emergem do currículo escolar de ciências podem 

potencializar a constituição de um novo currículo. Enquanto Guedes, Silva e Castro 

(2015) buscam compreender a concepção de currículo existente no ensino de Ciências 

do Curso Técnico de EJA integrado ao ensino médio ofertado pelo Instituto Federal do 

Rio de Janeiro. Contudo, apenas dois trabalhos (QUEIROZ; MASSENA, SANTOS, 

2013; GUEDES; SILVA; CASTRO, 2015) contemplam a categoria Concepções sobre 

currículo da EJA. 

Queiroz, Massena, Santos (2013) buscam compreender a concepção de 

professores que atuam na EJA sobre currículo, alunos e a própria EJA. Fundamentando-

se nos documentos oficiais da Secretária de Educação do Estado da Bahia, as autoras 

constataram que os professores de química entrevistados não compreendem as 

especificidades da EJA e adotam o mesmo currículo utilizado no Ensino Médio. Em 

função disso, Queiroz, Massena e Santos (2013) apontam que “apesar dos estudos e 

questionamentos, as propostas curriculares destinadas à EJA são organizadas como um 

resumo das propostas destinadas as outras modalidades (Fundamental e Médio)”. Com 

base nos dados, as autoras reiteram:  

Na definição de um currículo para a EJA devemos considerar que os interesses 

sociais da Educação Básica regular são diferenciados dos interesses sociais do 

ensino da EJA. [...] O motivo dessa diferença provém de diversos fatores, 

dentre eles, o fato de os alunos da EJA possuírem traços de vida, origens, 

idades, vivências profissionais, históricos escolares, ritmos de aprendizagem e 

estruturas de pensamentos completamente variados (QUEIROZ; MASSENA, 

SANTOS, 2013, p. 3).  
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Na concepção de Queiroz, Massena e Santos (2013) as especificidades da EJA 

demandam um currículo diferenciando, que possa atender os anseios sociais desse 

público. Todavia, as autoras apontam que as ações presentes nos documentos oficiais 

não são satisfatórias para atender as necessidades da modalidade.  

Considerando que o conceito da EJA está pautado na concepção de educação 

popular, Freire (1968) entende que os conteúdos devem está relacionados com a 

realidade dos alunos, e afirma que “o que acontece, no meio popular, nas periferias das 

cidades, nos campos [...] nada pode escapar à curiosidade arguta dos educadores” 

(FREIRE, 1968, p. 22). Dessa forma, ideias de Queiroz, Massena e Santos (2013) estão 

de acordo com a perspectiva freireana, pois defendem uma organização curricular 

diferenciada para a EJA, valorizando as especificidades inerentes dessa modalidade. 

Baseando-se em Barros (2007), Queiroz, Massena e Santos (2013) argumentam que há 

necessidade de discussões mais cuidadosas na formação continuada, ressaltando a 

relevância da mesma para a reinvenção e aperfeiçoamento da prática docente que 

valorize a construção de currículo a partir da realidade dos sujeitos.  

O estudo apresentado por Guedes, Silva e Castro (2015), no contexto do ensino 

de Ciências do Curso Técnico de EJA, buscou compreender a concepção de currículo, 

apresentado no Projeto Político Institucional e nas Ementas Curriculares das disciplinas 

do ensino de Ciências (matemática, física, química e biologia) do Instituto Federal do 

Rio de Janeiro.  

Baseando-se no conceito de Justiça Curricular, Guedes, Silva e Castro (2015) 

apresentam que, embora a Instituição tenha uma atenção maior para a profissionalização 

dos discentes, o Projeto Pedagógico valoriza as questões sociais, as diferenças, combate 

ao preconceito e fomenta a política curricular voltada para o multiculturalismo.  

Ao analisar a ementa da disciplina de Ciências, Guedes, Silva e Castro (2015) 

constataram que a mesma apresenta-se nos padrões tradicionais: 

Por outro lado, nas disciplinas de ciências, é possível constatar que ainda é 

mínima a inserção destes aspectos. Tais disciplinas permanecem no ensino 

tradicional conteudista (GUEDES, SILVA; CASTRO;2015).  

 

As autoras afirmam que as ementas das disciplinas de matemática, física e 

química não contemplam as questões sociais, construção de identidade, bem como 

respeito às diferenças. Contudo, Guedes, Silva e Castro (2015) ressaltam que apesar das 

ementas não contemplarem de forma efetiva as questões sociais e de respeito às 

diferenças, cabe ao professor fomentar essas discussões em sala de aula. Tal ideia 
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corrobora com Cunha e Delizoicov (2016) que fundamentando-se na perspectiva 

freireana entende que a formação do professor deve ocorrer de forma permanente, 

partindo das demandas curriculares, as quais são constituídas a partir da realidade do 

sujeito.  .   

Em síntese, notou-se que as discussões, sobre o currículo no contexto da EJA, 

apresentadas nos periódicos e eventos ainda são incipientes. As ideias apresentadas por 

Queiroz, Massena e Santos (2013) estão em consonância com da proposta curricular 

almejada para a EJA, estabelecida a partir das relações entre o currículo e o contexto, 

social, político e cultural dos educandos e educados. Embora, o trabalho apresentado 

por Queiroz, Massena e Santos (2013)  não aponte os caminhos a serem trilhados para 

colocar em prática essa proposta, as autoras ressaltam que há necessidade de discussões 

mais cuidadosas na formação continuada. Enquanto que Guedes, Silva e Castro (2015) 

apresentam uma concepção de currículo que se distancia daquela almejada para EJA, 

explicitando uma proposta que não está fundamentada na realidade dos educandos e 

educadores.  

 

1.3.3 Contribuições da Formação Inicial para atuação dos futuros docentes na EJA 

  

Essa categoria apresenta as pesquisas na área de ensino de Ciências que 

discutem sobre as contribuições da formação inicial para atuação dos docentes na EJA. 

Para isso, analisaram-se os trabalhos que discorrem sobre os subsídios fornecidos pelas 

Universidades para a formação/atuação desses futuros educadores. Essa categoria 

abrange quatro trabalhos do foco de Formação de Professores, os quais sejam: Santos, 

Massena, Sá (2011), Jesus e Nardi (2011); Jesus e Nardi (2013), Coelho e Silva (2013) 

O trabalho apresentado por Santos, Massena, Sá (2011) teve como objetivo 

investigar em que medida os cursos de licenciatura em química das instituições de nível 

superior da Bahia estão fornecendo subsídios para que os futuros docentes possam atuar 

na EJA, diante disso, o autor afirma: 

A partir da análise dos fluxogramas e ementas dos onze cursos de Licenciatura 

em Química das Instituições de Ensino Superior da Bahia, concluímos que 

discussões sobre a EJA ainda são incipientes nos cursos de formação de 

professores, apesar das Diretrizes Curriculares Nacionais para EJA terem sido 

elaboradas no início dos anos 2000 (BRASIL, 2000). Isso se torna evidente pelo 

fato de somente um curso oferecer disciplina optativa voltada à EJA na 

formação inicial de professores e de dois tratarem de aspectos relacionados a 

essa modalidade de ensino em ementas de disciplinas obrigatórias (SANTOS; 

MASSENA; SÁ, 2011, p. 9)  
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Santos, Massena e Sá (2011) identificaram nos Projetos Políticos Pedagógicos 

(PPP) com suas respectivas matrizes curriculares, fluxogramas e ementas das disciplinas 

obrigatórias e optativas, que são incipientes nos cursos de licenciatura as discussões que 

contemplem a EJA, ressaltando a necessidade de mais iniciativas voltadas para essa 

modalidade de ensino. A análise apresentada pelas autoras está de acordo com o 

argumento de Soares (2008), pois ambos apontam que as ações das Universidades 

voltadas para formar o educador para atuar na EJA ainda são incipientes, se levada em 

consideração à relevância que essa modalidade apresenta nos debates educacionais. 

Machado (2000, p.16) ressalta que a formação destinada para os professores que 

atuaram na EJA, ocorre por meio de cursos de curta duração, reiterando que "há um 

desafio crescente para as universidades no sentido de garantir/ampliar os espaços para 

discussão da EJA, seja nos cursos de graduação, seja nos de pós-graduação e extensão".  

Já Nardi e Jesus (2011) constataram que os licenciandos pouco sabem sobre a 

dinâmica da EJA, apresentando concepções vinculadas ao senso comum, as quais 

consideram a modalidade de ensino como um curso de curta duração para o 

recebimento do diploma. Com base, nas concepções dos alunos, Nardi e Jesus (2011) 

argumentam que:  

A ideia de EJA como curso reduzido, condensado ou de curta duração parece 

ser a principal característica que os licenciandos atribuem para a modalidade 

[...]Foi possível identificar também a concepção de  EJA como uma forma de 

facilitar  a conclusão do ensino básico sem que haja uma preocupação com a 

qualidade desses cursos (NARDI; JESUS, 2011,p. 4). 
 

Nardi e Jesus (2011) afirmam que no entender dos discentes, a EJA configura-se 

como um curso de curta duração, no qual os conteúdos são lecionados superficialmente, 

ratificando a incipiência das discussões sobre essa modalidade na formação inicial. Tal 

posicionamento diverge da concepção de educação para adultos defendida por Freire 

(2001), a qual apresenta que os educadores devem incentivar o processo de permanente 

reflexão, de modo que possa mobilizar os alunos em direção aos próprios interesses. 

Nesse sentindo, a percepção apresentada pelos futuros docentes não compreende a EJA, 

como uma possibilidade de formar sujeitos “capacitados” para mobilizar-se em busca 

dos anseios almejados. Pelo contrário, os licenciandos caracterizam a EJA como uma 

forma aligeirada e fácil de conseguir o diploma de conclusão do ensino médio, 

menosprezando o real sentindo dessa modalidade.  

Ainda no contexto do curso de licenciatura em física, Jesus e Nardi (2013) 

investigaram as especificidades consideradas pelos licenciandos ao elaborar aulas 
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práticas para a EJA. Os discentes realizaram observações nas salas de aulas da EJA e na 

sequência elaboraram aulas que privilegiassem a aproximação dos conceitos de física e 

a realidade dos alunos. Jesus e Nardi (2013) apresentam que a concepção dos 

licenciandos em física sobre a EJA foi modificada ao longo do tempo, revelando o 

reconhecimento sobre as especificidades desse público, principalmente no que concerne 

à variação de faixa etária. No trecho a seguir os autores reiteram:  

Observamos que, ao longo desse estudo, foi possível notar uma evolução nos 

imaginários dos licenciandos sobre o ensino de Física nesta modalidade. Este 

fato pode ser atribuído à forma com que as disciplinas de Estágios 

Supervisionados foram organizadas e conduzidas na universidade. Pois 

propiciaram que os alunos estagiassem antes nas unidades escolares, a fim de 

reconhecer a realidade de salas de aula da EJA, em seguida planejassem suas 

intervenções a partir dessa realidade e, apenas numa terceira etapa, atuassem 

na forma de regência, em situações reais de sala de aula, com o  apoio dos 

docentes das unidades escolares onde os estágios foram  conduzidos (JESUS; 

NARDI, 2013, p.7 ). 

 

Os autores constataram que, por meio da disciplina de estágio, os licenciandos 

em física tiveram a oportunidade de conhecer as especificidades da EJA, possibilitando 

aos mesmos refletirem sobre os diferentes perfis que poderão atender na educação 

básica.  

Nesse sentido, Strelhow (2010, p. 49) afirma que o professor que atua na EJA 

“deve refletir criticamente sobre sua prática, tendo também uma visão ampla sobre a 

sala de aula, sobre a escola em que vai trabalhar [...] Ele precisa resgatar junto aos 

alunos suas histórias de vida”. Dessa forma, as ideias de Nardi e Jesus (2013) 

relacionam-se com os apontamentos de Strelhow (2010), quando o autor afirma que a 

formação deve fornecer subsídios para que os docentes que atuam nessa modalidade 

possa refletir sua prática, de modo que, valorize os saberes advindos da experiência 

discente. Contudo, constatou-se que os encaminhamentos realizados por Nardi e Jesus 

(2013) é uma ação pontual e está vinculada a disciplina de estágio, sendo que as 

discussões que envolvem essa modalidade não podem estar restritas a determinadas 

disciplinas, mas devem permear as discussões ao longo de todo o curso.    

Já Coelho e Silva (2013) investigaram e analisaram, por meio de entrevistas 

semiestruturadas, os saberes docentes dos professores de Ciências do PROEJA. Dentre 

os resultados, os autores apontam que:  

Considerando os resultados referentes à formação profissional, aponta-se a 

necessidade de intervenções que possam vir a acontecer nos cursos de 

formação inicial de professores e contínua, no sentido de fomentar as 

discussões sobre os processos formativos no PROEJA. Mesmo porque, na 
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prática os saberes disciplinares mobilizados pelos professores não são 

suficientes para dar significado às aprendizagens do educando (COELHO; 

SILVA, 2013, p.7).  

 

 Os professores participantes da pesquisa, embora apresentassem um olhar 

diferenciado para os discentes, de modo geral, afirmaram que não obtiveram na 

formação subsídios para atuarem nesse projeto. Esses aspectos levaram os autores a 

ratificarem a necessidade de fomentar as discussões sobre essa modalidade na formação 

inicial e continuada. Para Silva (2010) a EJA exige dos educadores um olhar 

diferenciado daquele comumente direcionado aos estudantes do ensino regular, pois os 

educandos ao retornarem as salas de aula carregam consigo marcas profundas de 

vivência constituídas por dificuldades. Machado (2002) aponta, ainda, que para 

desenvolver um ensino que contemple as especificidades da EJA, é necessário  uma 

formação inicial específica, bem como um trabalho de formação permanente, conforme 

apresentado também por Coelho e Silva (2013).  

Em síntese, nessa categoria constatou-se que as contribuições da formação 

inicial para os docentes atuarem na EJA ainda são incipientes e quando ocorrem as 

discussões estão reduzidas a uma determinada disciplina.  

 

1.3.4 Contribuições da formação permanente para o ensino e aprendizagem na 

EJA 

Essa categoria busca identificar as contribuições da formação continuada para o 

processo de ensino e aprendizagem na EJA. Para isso, analisaram-se os trabalhos 

(SANT’ANA; SALOMÃO, 2011; LAMBACH, MARQUES, 2014) que discutem a 

formação continuada de professores da EJA, buscando identificar as possíveis relações 

que são estabelecidas entre a formação e a construção da proposta de ensino e 

aprendizagem para esta modalidade.  

O trabalho apresentado por Sant’ana e Salomão (2011) tem como objetivo 

refletir sobre a experimentação no ensino de Ciências em turmas de EJA, bem como 

desenvolver atividades de formação continuada com professores, visando estimulá-los à 

utilização de experimentos. A pesquisa foi desenvolvida com os professores que 

participaram do Curso de Extensão Universitária “A Educação de Jovens e Adultos”, 

promovido pelo PROALE (Programa de Alfabetização e Leitura da Faculdade de 

Educação) da Universidade Federal Fluminense . 
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A priori foram realizados questionários com os docentes cursistas para levantar o 

posicionamento dos mesmos sobre a formação continuada e a experimentação no 

contexto da EJA. Sant’ana e Salomão (2011) afirmaram que a maioria dos professores 

participantes corroboram com a perspectiva de formação continuada, apresentada por 

Almeida (2007), a qual fomenta nos professores a qualificação profissional, por meio da 

reflexão crítica da própria prática.  

Cabe lembrar que no corpo desta pesquisa tomamos por definição de formação 

continuada a proposta de Almeida (2007). Assim, dos nove professores 

entrevistados, sete concordam com a perspectiva da autora, ao afirmarem que 

consideram que o processo de formação continuada tem profundas relações 

com a reflexão da prática pedagógica para a qualificação profissional 

(SANT’ANA; SALOMÃO, 2011, p. 4). 

 

Tendo como ponto de partida o curso de formação continuada que os docentes 

participaram, os autores notaram que o mesmo motivou os professores desenvolverem 

atividades experimentais em sala de aula, conforme o trecho a seguir apresenta:   

A partir das análises percebemos que os professores reconhecem a importância 

da realização de atividades experimentais no ambiente escolar para o  processo 

de  ensino aprendizagem. Um dado relevante da pesquisa é que os professores 

entrevistados não acreditam que sejam necessários muitos recursos, nem um 

espaço físico próprio para a realização dos experimentos, contradizendo 

estudos anteriores (SANT’ANA; SALOMÃO, 2011).  

 

O estudo de Sant’ana e Salomão (2011) revela que a formação permanente 

promoveu a vivencia dos professores em atividades experimentais, levando-os a 

perceberem que são possíveis de serem realizadas em sala de aula sem a utilização de 

muitos recursos. Para os autores, a formação do professor deve ser pensada como um 

processo que não é finalizado na formação inicial ou em cursos de atualização. A 

formação necessita ser contínua permanente e induzir o professor ao processo de 

reflexão de sua prática, para que o mesmo possa estruturar sua prática conforme as 

necessidades apresentadas pelos discentes da EJA. 

 Embora, Sant’ana e Salomão (2011) apresentem uma compreensão de formação 

continuada que se aproximam da perspectiva freireana, ao desenvolver o curso, não 

buscaram compreender como os sujeitos interpretam a realidade para identificar os 

limites explicativos, e propor os conhecimentos necessários para superação dos 

mesmos. Alves (2015) ressalta a necessidade dos processos formativos que resgatem as 

falas dos professores, identifiquem as compreensões limitadas, para então construir a 

proposta formativa, que influencie diretamente na atuação dos docentes em sala de aula.  

No entanto, a estruturação do curso não buscou conhecer a realidade do professor, mas 
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aproxima-los das atividades experimentais, para que os mesmos possam usa-las nas 

salas da EJA.  

Já a pesquisa realizada por Lambach e Marques (2014) tem como objetivo 

promover uma discussão sobre os resultados oriundos de um processo formativo, por 

meio do qual busca reestruturar o currículo da EJA a partir de Temas Geradores. A 

proposta da formação teve carga horária de 90 horas, subdividida em quatro momentos 

presenciais e três não presenciais, sendo desenvolvida a partir da concepção dialógico-

problematizadora, fundamentada nos referencias de Freire (1987), Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2009) e Silva (2004).  

Lambach e Marques (2014) apresentaram as compressões dos estilos de 

pensamentos dos professores com relação ao papel social do ensino de química, bem 

como este deveria ocorrer no contexto da EJA. Após analisar os dados de um Processo 

Formativo, balizado nos pressupostos freireanos, realizado com professores da EJA, 

com base na epistemologia de Fleck, os autores constataram essa a formação pode 

potencializar a constituição de complicações relacionadas à compreensão do ensino de 

Ciências, afirmando que:  

Ao analisarmos a formação docente referenciada nos pressupostos freireanos, 

portanto, que tenha foco no ensino de Química para jovens e adultos de forma 

dialógica e problematizadora, é possível concluir que o processo de reflexão 

sobre a prática pode ser um meio potencializador para fomentar complicações 

na forma de compreender o ensino de Química, pois quando o professor 

assume uma nova postura pedagógica, no presente caso, crítico-

problematizadora, é preciso que ele se desvincule da postura bancária, uma vez 

que as duas concepções pedagógicas representam Estilos de Pensamento muito 

distintos e que, por isso, são incomensuráveis (LAMBACH; MARQUES; 

2014). 
 

Os autores notaram que a formação balizada nos pressupostos freirenos, 

priorizando o diálogo e a problematização podem auxiliar os docentes no 

desenvolvimento de uma postura crítico problematizadora em sala de aula. Para Freire 

(2011), essa formação dos educadores influencia diretamente na qualidade do processo 

de ensino e aprendizagem, uma vez que, os docentes estarão imerso no processo que 

motiva analisar sua prática. No entender de Cunha (2015), a formação continuada não é 

um uma forma de preencher as lacunas da formação inicial por meio de cursos 

aligeirados, mas deve ser concebida como um possibilidade de articulação teórica com 

as práticas pedagógicas num movimento de ação-reflexão-ação. 

Nesse sentindo, as análises de Lambach e Marques (2014) estão na mesma 

perspectiva apresentada por Cunha e Delizoicov (2016), pois argumentam que a 
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formação continuada, não tem como objetivo apenas transformar as práticas docentes, 

mas busca por meio do dialogo e da problematização estimular o olhar crítico dos 

docentes, para que os mesmos possam compreender o “por que e para que mudar” sua 

postura em sala de aula.   

Embora a EJA tenha sido um dos assuntos debatidos e trabalhado por Paulo 

Freire, pouco se discuti sobre as contribuições do autor nos trabalhos localizados nos 

periódicos e no ENPEC. Destaca-se, o trabalho de Lambach e Marques (2014) que 

fundamentando-se no conceito de formação permanente apresentado no livro Pedagogia 

do Oprimido de Paulo Freire desenvolveu o processo formativo.  Os autores apontam 

que o problema da formação continuada está relacionado com as propostas que não 

levam em consideração o contexto que os sujeitos estão inseridos.  

Em síntese, nessa categoria constatou-se que as contribuições da formação 

continuada para o processo de ensino e aprendizagem na EJA estão em processo de 

desenvolvimento. No trabalho de Sant’ana e Salomão (2011) essa formação está 

reduzida a leituras, discussões e atividades práticas, as quais não levam em consideração 

de fato as necessidades concretas dos professores em sala de aula e a influencia destas 

para o ensino e aprendizagem. Já no trabalho de Lambach e Marques (2014) estruturado 

na perspectiva dialógica problematizado de Freire, foi desenvolvido um processo 

formativo levando em consideração a realidade e os anseios da comunidade escolar e 

local, influenciando o processo de ensino e aprendizagem de química na EJA. Além da 

articulação apresentada por Lambach e Marques (2014) entre a formação permanente 

dos professores que atuam na EJA e os pressupostos freireanos, destaca-se também que 

fundamentando-se na perspectiva freireana, pesquisadores têm utilizado a Investigação 

Temática em processos formativos de professores de Ciências, tanto na formação inicial 

como na continuada (SOUSA et al., 2014; MAGALHÃES, 2015; NOVAIS, 2015; etc.), 

discutindo a construção de atividades didático- pedagógicas; a construção e a prática 

curricular fundamentada na Investigação Temática via Tema Gerador.  No contexto da 

articulação dos processos formativos e restruturação curricular, destaca-se a atuação do 

Grupo de Estudos sobre Abordagem Temática no Ensino de Ciências (GEATEC), da 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), que tem atuado em processos de 

formação de professores em escolas da Educação Básica do Sul da Bahia. No contexto 

do grupo, foram desenvolvidos os estudos de Magalhães (2015) e Novais (2015), 

Fonseca (2016), Milli (2016) que realizaram adaptações das etapas desenvolvidas por 
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Sousa et. al. (2014), para elaboração de processos formativos de professores de 

Ciências. 

Com isso, em colaboração com o Geatec desenvolveu-se no Capítulo 3 um 

Processo Formativo, estruturado na perspectiva freireana, por meio das etapas da 

Investigação Temáticas (FREIRE, 1987) adaptadas por Sousa et al. (2014). No Processo 

Formativo objetiva-se identificar Obstáculos Gnosiológicos (ALVES, 2014) dos 

professores participantes, bem como a possibilidade de sua superação por meio da 

Abordagem Temática Freireana (DELIZOICOV, ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009). 

Contudo, antes da realização deste Processo Formativo, considerou-se importante 

identificar a manifestação dos Obstáculos Gnosiológicos em professores que atuam na 

EJA, para que esses Obstáculos indiquem um caminho para o planejamento das 

atividades do curso, que contribuam para a superação dos mesmos. 
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CAPÍTULO 2 - OBSTÁCULOS GNOSIOLÓGICOS: UMA ANÁLISE A PARTIR 

DOS PROFESSORES DA EJA 

 

O presente Capítulo explicita alguns aspectos relacionados à gnosiologia, bem 

como evidencia possíveis manifestações dos Obstáculos Gnosiológicos de professores 

que atuam na EJA, em uma escola pública de Ilhéus- BA. 

2.1 Gnosiologia e Obstáculos Gnosiológicos  
 

De acordo com Japiassu e Marcondes (2001), Gnosiologia (do gr. Gnosis: 

conhecimento e logos: teoria, ciência) compreende a teoria do conhecimento, que tem 

como ponto de partida a busca da origem, da natureza, dos valores e dos limites do 

conhecimento humano. Gomes (2009) argumenta que Gnosiologia foi utilizada como 

sinônimo para Epistemologia, todavia, o autor ressalta que o primeiro faz referência à 

capacidade humana de conhecer, enquanto o segundo está relacionado com a 

necessidade de se validar aquilo que se conhece, compreendendo a filosofia das ciências 

e as teorias do conhecimento científico.  

Damke (1995) argumenta que Gnosiologia, baseado nas ideias de Paulo Freire, é 

o ato de conhecer que ocorre por meio da interação social, sendo mediatizado pelo 

diálogo. Esse diálogo, para Freire (1987), está relacionado com a construção do 

conhecimento no contexto da educação libertadora, superando a relação oprimido e 

opressor, vigente na educação bancária. Com isso, o diálogo se constitui como condição 

sine qua no para a educação libertadora, pois para o autor “sem ele [diálogo], não há 

comunicação e sem esta não há verdadeira educação (FREIRE, 1987, p 83)”.  

No entender de Freire (1983), a educação como prática da liberdade é 

verdadeiramente uma situação gnosiológica, possibilitando que o homem perceba-se 

como ser inacabado, em constante construção, sendo o diálogo um dos elementos 

essências deste contexto. Para ele:  

Na educação que seja verdadeiramente uma situação gnosiológica, 

não há para o educador, um momento em que, sozinho, em sua 

biblioteca ou em seu laboratório, conheceu, e outro em que, afastado 

deste, simplesmente narra, disserta ou expõe o que conheceu 

(FREIRE, 1983, p 79).   
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 Isto é, na visão de Freire (1983), a educação como uma situação gnosiológica, 

baseada no diálogo
2
fomenta a construção do conhecimento de forma colaborativa, em 

que educando e educador assumam a postura de sujeitos cognoscentes. Nessa 

perspectiva, o educador afasta-se da cultura do ensino bancário, priorizando a troca e a 

busca de novos conhecimentos, por meio do diálogo e problematização com os alunos. 

O diálogo nesse contexto não ocorre de forma aleatória, mas prioriza as problemáticas 

que permeiam a realidade dos educandos.  Nessa relação, o educador não é narrador ou 

transmissor de conteúdo, ele passa ser responsável pela problematização dos conteúdos 

que se apresentam na relação entre os seres cognoscentes (FREIRE, 1983).  

Damke (1995), baseado nos pressupostos freireanos, afirma que a situação 

gnosiológica não está restrita na relação entre o sujeito e o objeto, mas ocorre na 

dialogicidade entre o educando e educador, enquanto seres cognoscentes, mediado pelo 

objeto cognoscível. Além disso, Stuani (2016) argumenta que aprender com a 

cotidianidade, envolve a dimensão gnosiológica da perspectiva freireana, uma vez que 

ocorre a reconstrução do conhecimento a partir das mudanças e demandas do contexto 

que os sujeitos estão inseridos.  

  Para Damke (1995), a problematização apresenta-se como uma exigência da 

situação gnosiológica, pois possibilita aos educandos exercitarem pensar criticamente e 

interpretar o contexto social que estão inseridos. Freire (1983) entende que é no ato de 

problematizar que o docente problematiza a si mesmo, pois é impossível questionar algo 

para alguém sem comprometer-se com o processo. Nesse sentindo, o professor está 

inserido em um contexto, no qual os questionamentos se configuram como uma situação 

de reaprendizagem, possibilitando a revisão do conhecimento. 

 Stuani (2016) aprofunda as discussões sobre a concepção de gnosiologia em 

Freire, tendo como aporte as concepções do conhecimento em Brutscher (2005) e 

Damke (1995). A contribuição de Brutscher está relacionada à concepção do 

conhecimento na dimensão educacional da perspectiva freireana. Stuani (2016) ressalta 

que Brutscher (2005) apresenta a educação como uma situação gnosiológica, a qual 

ocorre por meio do diálogo e da relação entre os conhecimentos dos sujeitos. As 

contribuições de Damke (1995) também estão relacionadas à concepção de 

conhecimento, baseado na perspectiva freireana, que prioriza as relações dialógicas e 

                                                           
2
 O ‘diálogo’ na educação problematizadora é entendido como indispensável à relação cognoscente,  

sendo ainda, responsável por fomentar a análise crítica e reflexiva da realidade dos sujeitos (FREIRE, 

1987).  
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problematizadoras para que os sujeitos compreendam a realidade.  Stuani (2016) 

evidencia a situação gnosiológica para Damke (1995) como a relação dialógica entre os 

sujeitos, mediada pelo objeto do conhecimento.  

 Stuani (2016) apresenta a concepção de conhecimento em Freire, como uma 

situação gnosiológica: 

A gnosiologia presente na educação freireana concebe a interrelação 

entre os saberes numa dimensão social do conhecimento, que se 

coloca a serviço da humanização. Nesta perspectiva, o problema é um 

elemento desencadeador de novas reflexões acerca da ação docente, 

no sentido de trazer novos desafios a serem enfrentados na busca 

dialógica pela elaboração do conhecimento (STUANI, 2016, p. 230). 

  

 Isto é, a situação gnosiológica no entender da autora apresenta-se pela troca do 

conhecimento entre os sujeitos, tendo o problema como desencadeador da busca por 

novos conhecimentos. Para Stuani (2016), além de levar em consideração os problemas 

sociais vivenciados pelos sujeitos, na educação verdadeiramente gnosiológica, é 

necessário que haja diálogo crítico sobre esses problemas, bem como a interlocução de 

novos conhecimentos para a compreensão dos mesmos. Nesse sentido, a autora 

apresenta a potencialidade formativa da Abordagem Temática Freireana com os 

enfoques Epistemológico, Ontológico, Gnosiológico e Praxiológico
3
. 

 Alves (2014), baseado nas relações teóricas entre Gaston Bachelard, Ludwick 

Fleck e Paulo Freire, cunha o termo “Obstáculos Gnosiológicos”. No entender de Alves 

(2014), as contribuições de Bachelard estão relacionadas aos conceitos de obstáculos 

epistemológicos e obstáculos pedagógicos. Enquanto que as contribuições de Fleck 

ampliam as discussões dos obstáculos do plano individual para o plano coletivo. A 

ampliação da compreensão dos Obstáculos Gnosiológicos, no plano ético e político, 

foram fomentados com as contribuições de Freire. Após o aprofundamento e ampliação 

do conceito de Obstáculos Gnosiológicos, a autora explorou hipóteses de possíveis 

manifestações desses em diferentes situações, fundamentando-se em Erich Fromm, 

Thomas Kuhn, Álvaro Pinto e Paulo Freire (ALVES, 2014).  

Os Obstáculos Gnosiológicos caracterizados por Alves e Silva (2015, p. 187) são 

entendidos como “limites na concepção dos educadores, impedindo-os de 

implementarem um currículo crítico de ciências”. Isto é, esses Obstáculos se constituem 

como barreiras para o desenvolvimento de um currículo que supere a cultura tradicional 

vigente em algumas escolas. Magalhães et al. (2016) compreendem os obstáculos como 

                                                           
3
 Para o presente trabalho no Capítulo 4, será analisado o potencial Gnosiológico do Processo Formativo 

baseado nos pressupostos freireanos.
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visões limitadas apresentadas pelos docentes referentes à produção do conhecimento 

científico, sua postura “engessada” em sala de aula, bem como a implementação de um 

currículo crítico-reflexivo. Alves (2014) aponta que na dimensão pedagógica, os 

obstáculos também se constituem como situações-limite, ressaltando que:  

Neste caso, o uso do termo situações-limites faz referência aos limites 

explicativos dos educadores em relação aos problemas da construção 

curricular. Muitas vezes as explicações dos educadores a respeito dos 

problemas curriculares pauta-se por uma visão ingênua, impedindo 

uma ação transformadora em busca de um currículo crítico. (ALVES, 

2014, p. 53).  

No entender da autora, na dimensão pedagógica, os Obstáculos apresentam-se 

como situações-limite, as quais representam a visão limitada e acrítica dos educadores 

que constituem como barreiras para construção e implementação de um currículo 

crítico-reflexivo.  

Os Obstáculos Gnosiológicos, caracterizados por Alves e Silva (2015), 

compreendem: Medo à Liberdade, Pretensão da Verdade, Arrogância Epistemológica e 

Negação da Descontinuidade Epistemológica como Gênese do Conhecimento, os quais 

serão explicitados de forma mais sistemática no contexto da análise das entrevistas dos 

professores nos próximos itens.  

2.2 Visões de educadores da EJA sobre produção de conhecimento e prática 

educativa 
 

Para compreender a visão que os educadores apresentam sobre a construção e 

implementação de um currículo crítico reflexivo na EJA, realizaram-se entrevistas 

semiestruturadas com professores da Escola Estadual Jorge Calmon, que atuam na EJA. 

 De acordo com Pires et al. (2008), a proposta curricular para a EJA é 

estruturada de modo que possa colaborar com a melhoria da qualidade de vida do 

estudante e a ampliação da compreensão da realidade que os mesmos estão inseridos. 

Desta forma, os autores admitem que seja preciso selecionar temas e problemas 

relevantes para os alunos, de modo que eles sejam motivados a refletir criticamente 

sobre as situações-limite que permeiam a comunidade. Com isso, busca-se analisar as 

visões apresentadas pelos educadores que manifestaram ou não os Obstáculos 

Gnosiológicos. 

A presente pesquisa foi realizada com professores da EJA da Escola Estadual 

Jorge Calmon  situada às margens da BA-001, na zona rural, no distrito de Olivença, 

município de Ilhéus, Bahia. Esse Distrito foi escolhido por possui um rico acervo 
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histórico, de grande influência indígena
4
, sendo ponto turístico de destaque para o 

município.  A proposta foi direcionada para os professores do noturno, de modo a 

contemplar aqueles que atuam na EJA. 

Realizou-se uma entrevista com os professores que atuam na EJA, em que dos 

8 (oito), professores 3 (três) não participaram; sendo dois por motivo de afastamento 

das atividades e um por não demonstrar interesse pela pesquisa. O Quadro 4 apresenta 

a caracterização profissional dos entrevistados em que, para a preservação da 

identidade, utilizou-se um sistema alfanumérico da seguinte forma: P1En, P2En... 

PnEn (P - Professor e En – Entrevistado).  

 

Quadro 4: Caracterização profissional dos professores entrevistados. 

Professores Disciplinas que lecionam 

P1En  Matemática 

P2En Física, Química, Sociologia 

P3En 

 

Português e Literatura 

P4En 

 

Ciências e Biologia 

P5En Inglês, Redação 

 

As entrevistas foram orientadas por situações problemas (Quadros 5 e 6) 

desenvolvidas por Alves (2014), em que cada situação relaciona-se diretamente com a 

identificação de um Obstáculo Gnosiológico. Por exemplo, para identificar se o 

educador apresentava o Obstáculo “Descontinuidade Epistemológica como Gênese do 

Conhecimento”, utilizou-se a situação problema 1, pois a mesma fomenta discussões 

sobre as concepções da construção do conhecimento científico (ALVES, 2014). Já a 

situação problema 2 possibilita, no entender de Alves (2014), a identificação do 

Obstáculo Gnosiológico “Pretensão à verdade científica” , uma vez que, promoveu 

debate sobre o desenvolvimento de uma proposta curricular que leve em consideração a 

realidade que os alunos estão inseridos.  O Obstáculo da “Arrogância Epistemológica”, 

segundo Alves (2014) pode-se manifestar, por meio, das discussões fomentadas pela 

situação problema 3, na qual os professores podem expressar parte de sua postura com 

os alunos em sala de aula. O Quadro 5 apresentam as situações problemas. 

 

                                                           
4
  Segundo Couto (2003), Olivença, até os primeiros anos do século XVI, era habitada exclusivamente 

pelos povos indígenas.  
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Fonte: Alves (2014, p. 125) 

 

Para compreender melhor a visão dos professores da EJA, buscou-se explorar 

mais uma situação problema (Quadro 6) que possibilita reflexões sobre o Obstáculo 

“Medo da Liberdade”, a qual foi extraída de um Processo Formativo de professores 

pautado na perspectiva freireana, realizado na cidade de Santa Luzia – Bahia (MILLI, 

2016).  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 

 

Situação Problema 1: Uma professora ao decidir ensinar evolução, vai até fonte de pesquisa e 

descobre que vários autores contribuíram para a construção dessa teoria. Mas como o tempo em 

aula é curto deve optar por contemplar em aula apenas dois autores. Ela resolve escolher os dois 

autores que apresentavam posicionamentos próximos em consenso para reforçar a ideia da teoria 

aos alunos. Além disso, resolve também que a história da teoria terá que ser deixada de lado, para 

poder sobrar mais tempo em aula para que os alunos possam resolver exercícios de fixação dos 

conteúdos. Para você os conflitos/tensões que ocorrem para a construção do conhecimento científico 

são importantes para serem discutidos/apresentados em sala de aula? 

Situação Problema 2-Um especialista do currículo propõe a uma cidade que todas as suas escolas 

cumpram um currículo mínimo, ou seja, que todos os alunos, independente da escola que estejam 

frequentando, aprendam os mesmos conteúdos, no mesmo ano e nas mesmas séries. Além disso, 

propõe também que os educadores transmitam os conteúdos que eles detém, de tal forma que os 

educandos possam assimilar o conhecimento científico. a)O que você acha dessa proposta 

curricular? b)Todos os alunos devem apreender os mesmos conteúdos? Por quê? 

Situação Problema 3- Numa escola da região periférica da cidade, uma educadora, inicia sua aula 

dizendo aos alunos o que podem ou não fazer, o momento em que devem ou não falar, para que sua 

aula não seja perturbada.  E segue com a seguinte fala: “Na sala de aula quem pode e deve falar é o 

professor, para isso vocês devem permanecer quietos e escutar o que eu digo, caso contrário será 

muito difícil que eu consiga lhes passar todo o conhecimento que possuo para vocês. Se isso 

acontecer vocês continuarão sem saber nada, irão tirar notas baixas e não vão passar de ano. Por 

isso, exijo o máximo de silêncio!” a)No processo de ensino-aprendizagem o saber que o professor 

detém é mais importante que o do aluno? Por quê? 

Situação Problema 4: Ao propor para uma professora de Ciências o desenvolvimento de aulas 

baseada no Tema ““Lazer”, trânsito e violência roubando vidas em Santa Luzia – Ba?” que emergiu 

das necessidades da comunidade que frequenta a escola, ela fez a seguinte indagação: 

“Como vamos trabalhar os conteúdos de drogas, violência e trânsito no 9º ano? Como vamos 

organizar isso? Por que assim, nós não podemos esquecer que há uma hierarquia né?! Nós temos que 

seguir aquilo que já está pré-estabelecido pelos órgãos competentes, nós não podemos simplesmente 

dizer que quer trabalhar com o tema e esquecer-se do que está escrito nos documentos oficiais”.   

 

Quadro 5: Situações problema 1,2 e 3 apresentadas aos professores da EJA. 

Quadro 6: Situação problema 4 apresentada aos professores da EJA 
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As informações obtidas durante a entrevista foram analisadas por meio da 

Análise Textual Discursiva (ATD) (MORAES, GALIAZZI, 2011) organizada em três 

componentes: 

 Unitarização - ocorre a desmontagem dos textos que contém os dados (corpus) 

da pesquisa, por meio de fragmentações, para a obtenção das unidades de 

análise. Segundo Morais e Galiazzi (2011), o corpus é constituído por conjuntos 

de documentos, essencialmente produções textuais produzidas para a pesquisa 

e/ou documentos já existentes. Nesta etapa da pesquisa, o corpus é constituído 

pelas transcrições das entrevistas semiestruturada realizadas com os professores 

da EJA; 

 Categorização - estabelecem-se relações entre as unidades de análise, 

combinando-as e classificando-as de maneira que as unidades de sentido 

semelhantes sejam agrupadas na mesma 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 (MORAES; GALIAZZI, 2011). Nesta pesquisa, as categorias foram 

estabelecidas a priori, quais sejam: Medo da Liberdade, Negação da 

Descontinuidade Epistemologia como Gênese do Conhecimento, Pretensão à 

Verdade Científica e Arrogância Epistemológica.  

 Metatexto - Captação do novo emergente – 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. Assim, para 

explicar essa nova compreensão resultante da combinação dos elementos 

construídos ao longo dos processos anteriores é produzido o metatexto, que se 

constituem por auto-organização, apresentando o resultado final de forma 

criativa e original (MORAES; GALIAZZI, 2011).  

 

2.2.1 Medo da Liberdade 

 

 Freire (1987) apresenta o Medo da Liberdade como uma condição do oprimido 

e do opressor. Para o autor, nos oprimidos o medo está relacionado à liberdade que eles 
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eventualmente podem assumir, enquanto que nos opressores, o medo está vinculado à 

perda da liberdade de oprimir e manter os sujeitos nessa posição. Esta relação 

estabelecida entre oprimido e opressor é mediado pela imposição da consciência, de 

modo que o oprimido seja o objeto em questão. De modo geral, os oprimidos se 

apresentam nas sombras, imerso na estrutura de dominação do opressor, temendo a 

liberdade, à medida que essa exige uma postura autônoma por parte dele (FREIRE, 

1987).  

Freire (1987) afirma que essa busca pela liberdade impõe ao oprimido a 

necessidade de lutar, de conquistar e responsabilizar por esta postura. Todavia, essa luta 

requer que os sujeitos sejam capazes de assumirem riscos, cuja condição de oprimido 

não favorece, ressaltando no seguinte trecho: 

Os oprimidos, contudo, acomodados e adaptados, “imersos” na 

própria engrenagem da estrutura dominadora, temem a liberdade, 

enquanto não se sentem capazes de correr o risco de assumi-lá. E a 

temem, também, na medida em que, lutar por ela, significa uma 

ameaça, não só a os que a usam para oprimir, como seus 

“proprietários” exclusivos, mas aos companheiros oprimidos, que se 

assustam com maiores repressões (FREIRE, 1987, p. 34). 

 Nesse sentido, a luta pela liberdade está condicionada diretamente ao medo, na 

qual tanto os opressores como os companheiros oprimidos podem se colocar contra essa 

luta, limitando os oprimidos sempre à posição de objeto. No entender de Freire (1987), 

a libertação é um processo árduo, no qual o autor relaciona com um parto, por 

apresentar-se doloroso e permitir o nascimento de um novo homem que não está nem na 

condição de oprimido, nem de opressor, mas encontra-se libertado das amarras impostas 

pelo opressor.  

 Alves e Silva (2015) argumentam que o Medo da Liberdade pode se manifestar 

no contexto escolar, à medida que os educadores seguem “regras” pré-estabelecidas, 

negligenciando sua liberdade, autonomia e autenticidade para favorecer os interesses da 

cultura hegemônica. Sacristán (2000) aponta, ainda, que essa dependência/necessidade 

de seguir o currículo pré-estabelecido é consequência da realidade da educação 

brasileira, da debilidade da profissionalização docente e das condições de trabalho.  

 Ao analisar o Medo da Liberdade, no contexto escolar, Alves e Silva (2015) 

caracterizam-o como um Obstáculo Gnosiológico, o qual é marcado pela falta de 

autonomia docente e pelo medo que os mesmos apresentam em assumir uma postura 

independente e responsável por seus pensamentos e atitudes.  Em função desse medo, o 

professor prefere assumir uma postura passiva, acrítica, carente de problematização e 



45 
 

seguir as sugestões estabelecidas pelos documentos oficiais, dificultando a 

implementação de um currículo crítico. (ALVES; SILVA, 2015).  

 Alves (2014) tecendo relações teóricas entre Paulo Freire e Erich Fromm, 

caracterizou o Medo da Liberdade enquanto Obstáculo Gnosiológico. A autora aponta 

que as contribuições de Fromm (1962) estão relacionadas ao sentido mais amplo de 

Medo da Liberdade, a qual apresenta que os sujeitos inseridos no padrão cultural podem 

renunciar suas convicções, por entender que a liberdade pode colocá-los em situações 

adversas. Para o autor, “o primeiro mecanismo de fuga da liberdade é a tendência para 

renunciar a independência do próprio ego individual e fundi-lo com o de alguém [...] a 

fim de adquirir a força de que o ego individual carece” (FROMM, 1962, p.177). Isto é, 

os sujeitos preferem buscar a segurança de estar sob o controle e submissão de alguém 

ao invés de assumir a responsabilidade pelas suas atitudes.  Enquanto que Freire auxilia 

na compreensão do Medo na perspectiva educacional e pedagógica, evidenciando o 

Medo da Liberdade na relação entre oprimido e opressor (ALVES, 2014). Nessa 

relação o opressor tem medo de perder a liberdade de oprimir, enquanto que o 

oprimido tem medo de ganhar a liberdade e perder a condição de dominado (FREIRE, 

1987).  

 Nas falas dos professores entrevistados na presente pesquisa, foi possível 

constatar a manifestação do Medo da Liberdade, enquanto Obstáculo Gnosiológico, 

conforme o trecho a seguir, quando P4En é questionado sobre sua autonomia em sala de 

aula, bem como os critérios utilizados para a escolha do conteúdo: 

Não. Autonomia não. Pois o próprio Estado dá uma base dos assuntos que você 

irá trabalhar anualmente, o aluno que sai desta escola e vai para outra escola 

não pode ter conteúdos divergentes. Então seguimos um cronograma e temos 

que estar dentro disso, mas dentro dessas especificações vamos inserindo 

coisas que vemos que são de necessidade para a turma (P4En). 

 

 Na fala de P4En, o professor está subordinado às condições estabelecidas pelo 

Governo, o que acaba por restringi-lo ao papel de oprimido, limitando sua autonomia e 

autenticidade na sala de aula. Além disso, P4En apoia-se na ideia de que o professor não 

pode ou não deve “escolher” os conteúdos que serão ministrados, pois os alunos devem 

ter uma base comum nas disciplinas que lhes deem possibilidade de ingressar em outras 

escolas, sem maiores prejuízos relacionados aos conteúdos.  

 O medo indicado na fala de P4En está em sintonia com o estudo de Alves e 

Silva (2015), o qual afirma que quando os educadores estão submetidos à imposição de 

outros sujeitos, sua autonomia fica seriamente comprometida, renunciando sua 
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liberdade. Nesse caso, P4En encontra na submissão ao opressor, um cenário ideal, que 

minimiza sua responsabilidade sobre as decisões tomadas, o que acaba por contribuir 

para o distanciamento da adoção de um currículo crítico para a educação básica. Esse 

currículo crítico supera a concepção do currículo técnico–linear adotado por muitas 

escolas. O currículo crítico compreende uma relação dialética entre os conceitos 

científicos, contexto histórico, social, político e cultural dos sujeitos que estão inseridos 

no processo de ensino e aprendizagem (SAUL, 1998). 

 Magalhães et al. (2016) apresentam a manifestação do Medo da Liberdade em 

professores do ensino fundamental II do município de Pau Brasil/BA que participaram 

de um processo formativo, pautado em adaptações da Investigação Temática. Os autores 

constataram que embora o professor apresentasse no discurso a relevância da 

reconfiguração curricular via Tema Gerador, o mesmo afirmava que seria necessário 

levar em consideração os conteúdos sugeridos pela direção e coordenação. A postura 

desse professor, de certa forma, denota uma limitação em sua autonomia, corroborando 

em parte com a ideia de P4En que afirma ter que seguir um cronograma pré-

estabelecido pelo Estado.   

Em contrapartida, em relação ao posicionamento do professor P4En, P1En tem 

consciência da possibilidade de assumir uma postura autônoma em sala de aula, 

destacando que: 

(O professor) tem autonomia para selecionar o conteúdo. Eu utilizo muito os 

conteúdos que eles precisam ver para o ENEM, o que é importante para o 

ENEM (P1En).  

 

Nesse caso, o professor P1En usa como critério de escolha, os conteúdos que são 

importantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) que acaba por exigir que 

o mesmo siga um padrão pré-estabelecido pelo órgão responsável pela elaboração desse 

Exame. Para Coelho (2005), de modo geral, os professores não apresentam uma 

compreensão crítica dos fatores que se manifestam como barreiras que impedem a 

prática pedagógica autônoma. No entender de P1En, o fato de ministrar determinados 

conteúdos importantes para o ENEM não coloca em risco sua autonomia em sala de 

aula. Mas “como podemos pensar em autonomia profissional, se o professor está apenas 

reproduzindo uma grade de conteúdos tradicionalmente construída?” (ROCHA, 2013, p. 

33).  

Embora P1En tenha consciência que pode assumir uma postura autônoma em 

sala de aula, ao seguir a grade de conteúdos necessários para o ENEM acaba sendo 
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influenciado pelo sistema, abre mão da sua autonomia para seguir o modelo 

propedêutico de ensino. Fundamentando-se nas ideias de Saul e Silva (2009), contata-se 

que essa preocupação com o currículo, apresentado na fala de P1En, pode estar 

associada a outros fatores, como a cultura de mercado, que prioriza determinados 

conteúdos para atender as demandas de uma cultura hegemônica. 

 Em síntese, constatou-se a manifestação do Obstáculo Gnosiológico do Medo 

da Liberdade em P1En e P4En. Nos discursos dos professores fica explícito que a 

autonomia em sala de aula está comprometida para atender às demandas da cultura 

hegemônica, que no caso de P1En e P4En correspondem ao Estado. Enquanto nas falas 

dos demais professores, não se identificou a manifestação dos Obstáculos Gnosiológico 

Medo da Liberdade.  

 

2.2.2 Negação da Descontinuidade Epistemológica como Gênese do Conhecimento. 

 

A Negação da Descontinuidade Epistemológica como Gênese do 

Conhecimento, apresenta-se como Obstáculo Gnosiológico, na medida em que se 

atribui neutralidade à produção do conhecimento científico, negando as tensões e 

conflitos que perpassam sua produção como uma construção histórico-cultural 

(ALVES, 2014). Neste sentido, os professores incorporam em sua prática que a 

produção acadêmica é linear e neutra, não consideram que essa construção perpassou 

algumas tensões, conflitos e acabam por privilegiar apenas os consensos, dando a ideia 

de que a produção científica se deu de forma contínua (ALVES; SILVA, 2015). 

Esse Obstáculo Gnosiológico é fundamentado nas ideias de Freire (1968) e 

Kuhn (1991). As contribuições de Kuhn estão vinculadas com a construção do 

conhecimento científico, o qual afirma que “talvez a ciência não se desenvolva pela 

acumulação de descobertas e invenções individuais” (KUNH, 1991, p. 21). Para o 

autor, a Ciência é produto de uma construção coletiva, sendo desenvolvida de maneira 

não linear, por meio de tensões e problematizações que proporcionam a construção de 

novos conhecimentos. Já, Paulo Freire é adotado como referencial pedagógico e 

epistemológico, apresentando a construção do conhecimento coletivamente permeado 

de valores e intencionalidades (ALVES, 2014). 

Freire (1987) ressalta a não linearidade da Ciência, bem como sua origem nos 

problemas socioculturais e nos conflitos entre diferentes opiniões dos sujeitos. Freire 
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(1987) aponta a educação libertadora, pautada no diálogo e na problematização da 

realidade dos sujeitos, como forma de trabalhar essa concepção de Ciência. No 

entender do autor, a educação libertadora, promove a superação da consciência 

fragmentada dos educadores, por meio de uma consciência crítica pautada no modelo 

pedagógico que rompe com a prática da educação bancária, a partir da problematização 

e do diálogo. Esse modelo tem o diálogo como essência da educação libertadora.  

Damke (1995, p. 77), baseado nas ideias de Freire, argumenta que “o 

pensamento crítico se apresenta como condição para o diálogo e, ao mesmo tempo, o 

diálogo aparece como o único capaz de gerar o pensamento crítico”. Isto é, a 

perspectiva dialógica discutida por Freire (1987) promove a comunicação, troca de 

conhecimento, garantindo a educação libertadora, fomentando o pensamento crítico-

reflexivo nos sujeitos.  

Para Freire (1987), a problematização defendida na educação libertadora, está 

fundamentada nas contradições sociais dos alunos, as quais o educador é responsável 

por problematiza-las e não entrega-las como algo pronto, a ser depositado.  Segundo 

Damke (1995), essa problematização possibilita aos educandos refletirem criticamente 

sobre as contradições socioculturais presente em sua realidade, constituindo assim 

novos conhecimentos.  

Tendo em vista as contribuições de Freire (1987), Alves (2014, p. 72) 

argumenta que “todo o conhecimento constrói-se não de modo alheio, mas como 

demandas aos problemas de nossa realidade, ou seja, a partir das necessidades 

concretas”. A autora ressalta que a construção do conhecimento está relacionada à 

busca de explicações para as contradições sociais enfrentadas pelos sujeitos. Essa 

construção ocorre na interação entre os sujeitos, permeada por valores e interesses, 

negando a visão propagada por muitos educadores de que o conhecimento é 

constituído por meio de consenso e neutralidade (ALVES, 2014).  

 Para Alves e Silva (2015), o Obstáculo Gnosiológico Negação da 

Descontinuidade Epistemológica como Gênese do Conhecimento está vinculado com a 

compreensão limitada apresentada pelos professores com relação à construção do 

conhecimento científico. Baseando-se nas análises de Alves e Silva (2015), constatou-

se, durante a entrevista realizada na presente pesquisa, que os docentes apresentaram 

indicativos deste Obstáculo. Ao apresentar a Situação 1, (Quadro 6) o professor afirma:  

“Porque assim, é [...]. Eu tenho pouca experiência na sala de aula. Então 

assim, essa parte [fazendo referência aos aspectos históricos da construção do 
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conhecimento] do conhecimento científico, eu não trago isso para o aluno, eu 

não discuto essas questões com os alunos, então” (P1En).  

 

Constata-se na fala de P1En, que o mesmo não trabalha os conflitos e as tensões 

que perpassaram a construção do conhecimento, e atribui esse fato a pouca experiência 

em sala de aula. Por outro lado, P2En tem consciência da importância de trabalhar os 

aspectos histórico da construção do conhecimento, no entanto não faz esse resgate, 

justificando da seguinte forma:  

Cara a teoria me diz que sim, sim é importante que você mostre o conflito [os 

aspectos históricos] que o conhecimento científico é construído que não é algo 

contínuo, que depende de uma sociedade e tal, tal, tal... eu concordo com a 

professora na questão do tempo. Geralmente você tem que selecionar o que 

você vai fazer, como você vai trabalhar determinado conteúdo em sala de aula 

às vezes faz a gente tomar decisões cruéis (P2En). 

 

Nota-se que P2En não apresenta em sala de aula o processo de construção do 

conhecimento, pois o tempo é curto, priorizando a quantidade de conteúdos ministrados, 

em detrimento das análises históricas. Esse fato, também foi caracterizado no estudo de 

Coelho (2005) como uma situação-limite, na qual o professor prefere lançar mão da 

discussão de textos que venham contemplar as temáticas discutidas em sala, em função 

do pouco tempo de aula. Como consequência, a autora aponta que os professores 

priorizam ministrar uma maior quantidade de conteúdos e conceitos, do que trabalhar 

outras questões que abrangem também o desenvolvimento de valores e atitudes.  

  Alves (2014) argumenta que os professores que apresentam esse Obstáculo, 

ignoram que o desenvolvimento do conhecimento passou por período de tensões, 

conflitos e descontinuidades, e prioriza o processo educativo no qual a “quantidade de 

conteúdos a serem ensinados é que garante êxito do processo de ensino-aprendizagem” 

(ALVES, 2014, p.105). As falas de P1En e P2En estão em consonância com as análises 

realizadas por Alves e Silva (2015), os quais afirmam que os docentes não apresentam 

em sala de aula o conhecimento científico como resultado da construção histórica e 

humana, embora P2En reconheça a importância disso.   

Magalhães et al. (2016) apontam que os professores imersos neste Obstáculo 

compreendem a Ciência como algo linear e, como consequência, os conteúdos não são 

organizados de modo que venham atender as demandas apresentadas pela comunidade. 

Dessa forma, o docente apresenta o conhecimento como uma construção suprema, 

inquestionável e dado como algo acabado. Os autores entendem que o fato dos 

professores não compreenderem que o conhecimento é resultado de uma construção 
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histórica, denota descomprometimento com a lógica da escolha dos conteúdos 

ministrados. Tal fator, Alves e Silva (2015) atribuem também ao Obstáculo da Negação, 

uma vez que os docentes desconsideram que o conhecimento ocorre por 

questionamentos, conflitos e rupturas.   

Em síntese, constatou-se a manifestação do Obstáculo Gnosiológico da Negação 

da Descontinuidade Epistemológica como Gênese do Conhecimento em P1En e P2En. 

Nos extratos das falas, os docentes explicitam que não exploram as tensões e os 

conflitos que perpassaram a construção do conhecimento. P1En não o faz, por não 

considerar relevante. No caso de P2En, embora o mesmo tenha consciência da 

importância de trabalhar a construção da Ciência, não o faz, por entender que a 

discussão dessas questões demanda um tempo que não está disponível, por conta da 

“necessidade” em cumprir toda a grade curricular. Não foi identificada a manifestação 

desse Obstáculo nas falas dos demais professores participantes.  

  

2.2.3 Pretensão à Verdade Científica 

  

 A Pretensão à Verdade Científica apresenta-se como Obstáculo Gnosiológico, 

à medida que o docente desconsidera que os diferentes contextos apresentam culturas 

distintas, os quais podem interferir na compreensão de um dado fenômeno.  “Assim, o 

que é encarado como verdade para uma determinada cultura pode não ser para outra, e 

assim por diante” (ALVES, 2014, p. 42). Esse Obstáculo se manifesta no contexto 

escolar à medida que a prática do professor se estabelece de forma unidirecional, a 

partir da imposição de valores, sentidos e significados, sem considerar a cultura e a 

participação dos educandos.  

 Esse Obstáculo Gnosiológico foi sistematizado por Alves (2014) 

fundamentando-se nas ideias de Pinto (1979) e Freire (1968). As contribuições de 

Pinto (1979) estão vinculadas a concepção de cultura, o qual afirma que a cultura 

assume dupla realidade: “materializada em instrumentos, objetos manufaturados e 

produtos, e por outra constituída por ideias abstratas, concepções da realidade, 

conhecimento dos fenômenos e criações” (PINTO, 1979, p. 125). Para o autor, a 

cultura pode ser entendida tanto pelo plano material, em que abrange os objetos e 

produtos do processo produtivo, como do plano subjetivo, que envolvem as ideias, 

concepções e conhecimentos compartilhados.  Já as contribuições de Freire (1987) 

estão vinculadas á análise da invasão cultural que ocorre no contexto da sala de aula. A 
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invasão cultural é entendida por Freire (1987, P.86) como sendo a “penetração que 

fazem os invasores no contexto cultural dos invadidos, impondo a estes sua visão do 

mundo, enquanto lhes freiam a criatividade, ao inibirem sua expansão”. Nesse 

sentindo, a invasão cultural é indiscutivelmente um processo de alienação do sujeito, 

podendo comprometer sua originalidade e sua autonomia social.   

 Embora pesquisas atuais na área de ensino de ciências defendam a necessidade 

do desenvolvimento de propostas de ensino desenvolvida a partir das demandas da 

comunidade, algumas práticas pedagógicas estão fundamentadas na invasão cultural. 

Para Alves (2014), o processo de ensino e aprendizagem balizado na invasão cultural 

preocupa-se em transmitir o conhecimento testado e comprovado cientificamente. A 

autora aponta que nesse modelo de ensino não são considerados os contextos e as 

realidades concretas dos educandos, em uma tentativa de impor uma cultura e o 

conhecimento que o educador considera importante.  

Freire (1987) argumenta que a invasão cultural é uma atividade antidialógica, 

uma vez que os invasores são autores, atores organizadores do processo, enquanto que 

os sujeitos invadidos são considerados objetos, cujas atividades são previamente 

estabelecidas e modeladas, sem qualquer possibilidade de enxergar a realidade sob a 

ótica que transcenda o que foi definido pelos invasores. Isto é, a invasão cultural na 

perspectiva freireana pode se concretizar ao passo que os conteúdos selecionados 

estejam vinculados apenas à visão de mundo dos educadores, sem considerar as reais 

necessidades e a cultura da comunidade escolar.  

A invasão cultural que ocorre em sala de aula opõe-se a educação libertadora, 

uma vez que as situações-limite vivenciadas pelos educandos não serão tomadas como 

ponto de partida para o processo de ensino e aprendizagem. Essas situações-limite são 

entendidas por Freire (1987) como limite na forma que o sujeito explica sua realidade, 

bem como as situações contraditórias vivenciadas pelo mesmo. No contexto da sala de 

aula, considerar as situações-limite pode auxiliar na superação do Obstáculo da 

Pretensão à Verdade Científica, pois a realidade dos alunos servirá como base para que 

o educador trabalhe conhecimentos, práticas e conceitos científicos necessários para 

que os mesmos possam analisar criticamente e compreender a realidade e as 

contradições do contexto que estão inseridos. No entanto, se os professores não 

identificarem os limites explicativos dos educandos a serem superados pelos 

conteúdos, eles reduzem o processo de ensino e aprendizagem à transmissão de 
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conteúdos comprovados cientificamente, caracterizando a educação como uma 

verdadeira invasão cultural. 

Na entrevista realizada com os docentes participantes da presente pesquisa,  

constatou-se indicativos da invasão cultural em sala de aula, caracterizando a 

manifestação do Obstáculo Gnosiológico Pretensão à Verdade Científica, tal como foi 

identificado por Alves e Silva (2015). Ao apresentar a Situação 2, que trata sobre a 

proposta curricular (Quadro 6), o professor afirma:  

Bom, aí eu vou pelo programa oficial, me baseando no programa oficial. Mas 

eu sempre vou pela realidade da minha turma, eu sempre faço uma sondagem, 

vejo o que eles tem de bagagem, vejo o que eles não tem uma base e... então 

assim, eu sigo o currículo, mas ele é flexível (P3En). 

Nota-se na fala de P3En, que há uma imposição de conhecimentos, a partir do 

currículo pré-estabelecido pelos documentos oficiais, os quais são construídos por 

sujeitos que desconhecem as diferentes realidades e contextos escolares. Por outro lado, 

P4En tem consciência que a realidade do aluno deve servir de base para a seleção dos 

conteúdos que serão ministrados em sala de aula, entretanto, ele  não o faz e afirma que:  

A realidade deve servir de base, mas não é isso que acontece e é muito difícil 

fazer isso. Eu acho que é o ideal, mas não é o real. Não é o que eu faço (P4En). 

 

 Nota-se que P4En considera que no cenário educacional ideal, os limites 

explicativos apresentados pelos alunos conduzirão o processo de ensino e 

aprendizagem. Contudo, ele considera essa prática difícil e inviável para o contexto real, 

e baseia-se em tal justificativa para impor conhecimentos que julga importante. Tal 

situação, também foi caracterizada no estudo de Magalhães et al. (2016), em que 

constatou-se que os professores ministram os conteúdos como forma de 

transmissão/doação para os alunos. Além disso, os autores apontaram que embora os 

educadores apresentem conhecimentos da realidade local, não os consideram no 

processo de ensino e aprendizagem.   

 Alves (2014) argumenta que os professores que apresentam esse Obstáculo 

ignoram os conhecimentos dos educandos, principalmente a respeito de como ele 

percebe sua realidade, desenvolvendo em sala de aula uma dinâmica que não contempla 

“os sentidos e significados, as representações, os juízos de valor e os conhecimentos que 

esses sujeitos compartilham” (ALVES, 2014, p. 80). As falas de P3En e P4En estão em 

consonância com as análises realizadas por Alves e Silva (2015), os quais afirmam que 

os professores imersos na Pretensão à Verdade Científica realizam em sala de aula um 
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processo de ensino e aprendizagem baseado na invasão cultural, sem apresentar a 

relevância de trabalhar a cultura do aluno, reproduzindo uma educação transmissiva.   

 Alves e Silva (2015) apontam, ainda que esse Obstáculo se manifesta na 

realidade escolar, à medida que as práticas educativas que, mesmo dando voz aos 

educandos, não são capazes de identificar os limites explicativos e as contradições 

sociais  presentes no discurso dos sujeitos, situação que representa a fala de P3En. Isto 

porque, o professor P3En afirma que faz uma sondagem para conhecer a realidade dos 

alunos, todavia, na sua fala fica explícito que identifica as situações-limite a serem 

superadas, contribuindo para uma educação de imposição cultural. 

 Em síntese, constatou-se a manifestação do Obstáculo Gnosiológico da 

Pretensão à Verdade Científica em P3En e P4En. Nos extratos das falas, os docentes 

explicitaram que não desenvolvem o processo de ensino e aprendizagem a partir das 

situações-limite expressas nas falas dos alunos. No caso do professor P3En, o mesmo 

acredita que o fato de realizar uma sondagem, lhe possibilite realizar uma aula que 

contemple a realidade dos alunos, todavia isso não ocorre, pois não há a identificação 

dos limites explicativos e das contradições sociais nas falas dos sujeitos. Já na situação 

expressa na fala de P4En, embora o mesmo tenha consciência da importância de 

apresentar a realidade do aluno como ponto de partida para o processo de ensino e 

aprendizagem, não o faz por considerar inviável para o contexto real de uma sala de 

aula. Nas falas dos demais professores que participaram da entrevista não foi 

identificada a manifestação do Obstáculo Gnosiológico Pretensão à Verdade Científica. 

2.2.4 Arrogância Epistemológica 

 

 A Arrogância Epistemológica manifesta-se como Obstáculo Gnosiológico à 

medida que o educador apresenta seus saberes como superiores aos dos alunos. Para 

Alves (2014, p. 85), “o educador intolerante e arrogante, se sente dono de uma verdade, 

cabendo-lhe transmiti-la a outro, como se este fosse o salvador do outro, ou uma 

entidade superior”.  Isto é, o professor assume, em sala de aula, uma postura autoritária, 

na qual passa a ser intolerante com os conhecimentos apresentados previamente pelos 

educandos. 

Para Freire (1993), a arrogância e a intolerância são características presentes no 

meio acadêmico e reverberam nas salas de aulas, em que o “o ambiente acadêmico vive 

cheio de intolerância pela escassez de humildade que nos caracteriza. A inveja do brilho 
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do outro ou da outra” (FREIRE, 1993, p. 55).   Isto ocorre, pois um pequeno grupo de 

especialistas consideram-se detentores de todo conhecimento científico e julgam-se 

iluminados capazes de elaborar instrumentos que devem ser seguidos pelos professores, 

desrespeitando até a capacidade crítica dos mesmos. Embora a postura arrogante dos 

especialistas seja marcante no meio acadêmico, ressalta-se que não é uma característica 

genérica, mas se trata de situações pontuais. Alves (2014) aponta que, no contexto de 

sala de aula, os educadores arrogantes e intolerantes estabelecem uma relação 

antidialógica com os educandos, compartilhando a ideia da pretensão da verdade 

científica, propagando a ideia de quem domina o conhecimento científico são os 

especialistas e na sequência o professor.  

Alves (2014) também argumenta que os professores que manifestam a 

Arrogância Epistemológica desenvolvem um processo de ensino e aprendizagem 

balizado na imposição dos conteúdos pré-estabelecidos pelos especialistas. Essa relação 

antidialógica e arrogante, na qual os professores se colocam em uma posição superior, 

ignoram os saberes dos educandos. No entender de Barreto (1986), tal postura arrogante 

potencializa uma estrutura hierarquizada, que culmina em um monologo:  

 

A postura arrogante do educador que se crê dono de todo saber, 

enquanto o aluno nada sabe, é uma das características de escola 

tradicional inspirada numa concepção autoritária de educação. Esta 

postura estabelece uma relação professor-aluno repleta de 

autoritarismo. Uma relação entre quem sabe e quem não sabe. Entre 

quem pode e quem não pode. Entre quem manda e quem obedece. 

Como acontece frequentemente em nossa sociedade, uma diferença 

transformadora em uma desigualdade e esta serve de pretexto para 

uma relação dominadora. Neste tipo de relação, quem está por cima 

fala e quem está por baixo escuta. Portanto, caracteriza-se pela 

valorização do monólogo (BARRETO, 1986, p.7). 

 Nesse sentido, para Barreto (1986), a hierarquização resultante da postura 

arrogante e intolerante dos docentes apresenta como consequência a falta de 

participação dos sujeitos no processo de ensino e aprendizagem, conduzidos por 

educadores que manifestam a Arrogância Epistemológica e ignoram a participação do 

outro, com os seus saberes e interpretação de mundo.   

 O Obstáculo Gnosiológico Arrogância Epistemológica foi identificado em umas 

das falas dos professores que participaram da presente pesquisa. Embora tenha sido 

manifestado por apenas um educador, seu posicionamento apresenta grande relevância 

para discussões posteriores da presente pesquisa, conforme expresso no extrato a seguir: 
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Não, eu não concordo com a postura [arrogante da professora] dela. 

Eu acho que existem regras sim, que tem que seguir para que haja 

respeito. O aluno tem que saber compreender que o professor, ele tá 

ali passando algo para ele, ele tem que ter outro comportamento para 

ele poder tá recebendo aquele conhecimento. Então se ele fica 

conversando, brincando na sala de aula ele não vai acompanhar, ele 

não vai aprender aquilo ali (P1En). 

A fala de P1En expressa que o mesmo não concorda com a postura arrogante da 

professora (personagem presente na situação 3), todavia, apresenta um discurso que o 

aluno tem que se comportar em sala de aula, para que possa receber o conhecimento 

transmitido pelo docente. Constata-se, na fala de P1En, que indiretamente há a negação 

dos saberes dos educandos, uma vez que o mesmo aponta a necessidade de ordem, para 

transmitir o conteúdo. Além disso, entende-se que a prática de P1 está associada à 

transmissão de conhecimento, na qual a consciência vazia do aluno deve ser preenchida 

com os saberes cientificamente comprovados pelos especialistas. 

Para Alves (2014) quando o professor compreende que os especialistas detêm o 

conhecimento científico e que os educadores devem transmiti-lo para os alunos, é 

possível inferir a manifestação da Arrogância Epistemológica. Alves e Silva (2015) 

apontam que a não participação democrática de todos os sujeitos no processo de ensino 

e aprendizado, apresenta-se como um limite para que a educação libertadora possa 

romper com o ensino transmissivo, garantindo o direito aos sujeitos de serem agentes 

ativos na construção do conhecimento. 

A manifestação desse Obstáculo Gnosiológico foi identificada também por 

Magalhães et al. (2016) no contexto de um processo formativo de professores de 

ciências, em que constatou-se a manifestação da Arrogância Epistemológica, à medida 

que em o docente apresenta a superioridade do seu conhecimento constituído na vasta 

experiência que tem em sala de aula, desconsiderando o posicionamento do colega, em 

função do seu pouco tempo de atuação na educação. Para os autores, a postura 

intolerante e arrogante do docente não favorece o diálogo com outras formas de 

conhecimento, dificultando o intercâmbio de experiências entre os colegas. 

 Em síntese, contatou-se a manifestação do Obstáculo Gnosiológico Arrogância 

Epistemológica na fala de apenas o professor P1En, o qual entende que na sala de aula o 

docente assume o papel de transmitir o conhecimento para os alunos, os quais não são 

considerados sujeitos ativos no processo de ensino e aprendizagem. Os demais 

professores não manifestaram o Obstáculo Gnosiológico da Arrogância Epistemológica.   
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2.3 Potencial Gnosiológico da Abordagem Temática Freireana 
 

 Algumas pesquisas têm identificado a manifestação de Obstáculos 

Gnosiológicos na compreensão dos professores da educação básica, seja no contexto do 

Ensino Fundamental (MAGALHÃES et al. 2016) ou no Ensino Médio (ALVES; 

SILVA, 2015). Para Alves e Silva (2015) e Magalhães et al. (2016), os Obstáculos 

apresentados podem ser superados se os processos de formação permanente de 

professores seguirem os pressupostos teóricos-metodológicos da Abordagem Temática 

Freireana, priorizando o diálogo e a problematização. 

De acordo com Alves (2014), propostas de formação continuada, na maioria das 

vezes, não atendem as demandas dos docentes, pois “muitos processos de formação, não 

resgatam as falas dos educadores em formação e, portanto, não buscam compreender 

como esses sujeitos interpretam a realidade prática docente, (ALVES, 2014, p. 118)”. 

Isto é, os cursos ministrados, sejam pelas instituições públicas ou privadas, em sua 

grande maioria, não buscam dialogar e problematizar as concepções dos docentes sobre 

o contexto em que estão inseridos, para a partir dessas inquietações, estruturar/construir 

conhecimentos necessários para auxiliá-los nas demandas em sala de aula.  

No entender de Stuani (2016), a Abordagem Temática Freireana, enquanto 

concepção de formação permanente, apresenta seu potencial Gnosiológico associado à 

problematização e a aprendizagem constante com elementos de seu contexto. A autora, 

com base em entrevistas realizadas com os professores que participaram do Movimento 

de Reorientação Curricular
5
,  apresenta “a capacidade de desenvolver nos educadores o 

aprendizado permanente com a cotidianidade” (p. 231) como um potencial gnosiológico 

da Abordagem Temática Freireana. Tal potencial é expresso na fala de um dos 

professores entrevistados na pesquisa de Stuani (2016):  

Percebo, hoje, que os professores que tiveram a prática da discussão 

com o Tema Gerador, com uma educação mais libertadora, a partir de 

Paulo Freire, com um olhar diferente para os conteúdos escolares, eles 

conseguem hoje na escola, apesar de ter a apostila, ter um olhar 

diferente para além da apostila. Buscar outros conteúdos, envolver os 

temas que envolvem as crianças no dia a dia ou as questões locais 

(P3). (STUANI, 2016, p. 231).  

 

O potencial Gnosiológico expresso na fala está associado ao fato do processo de 

ensino e aprendizagem partir da realidade do sujeito e não mais por imposições de 

                                                           
5
 O movimento de reorientação curricular investigado por Stuani (2016) é a proposta de reorientação 

curricular do município de Chapecó/SC, vigente no período de 1997-2004. 
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materiais pré-estabelecidos, significando a autonomia do professor. Stuani (2016) 

afirma que ao tomar a realidade do sujeito como ponto de partida, exige que o docente 

esteja apto a realizar problematizações crítico-reflexivas de sua própria prática, 

ressaltando que no contexto da formação permanente a “problematização da própria 

prática de forma coletiva propicia o desencadear de um processo de conscientização, 

que faz do professor um sujeito pensante e não um mero expectador (STUANI, 2016, p. 

232)”.   

Nesse sentindo, a formação de professores na perspectiva da Abordagem 

Temática Freireana apresenta o diálogo e a problematização como eixos norteadores do 

processo. Isso ocorre, pois os sujeitos que fazem parte da formação são “ouvidos” e os 

problemas da sua realidade servirão como ponto de partida para a construção do 

conhecimento teórico-prático. Cunha (2016) reitera que a dialogicidade na perspectiva 

freireana prioriza o respeito ao princípio do ato educativo humano, em que os homens  

se  educam  no  coletivo. Tendo em vista que o Potencial Gnosiológico da Abordagem 

Temática Freireana na formação permanente tem como essência a problematização e a 

dialogicidade (STUANI, 2016), corrobora-se com a ideia de que os mesmos terão um 

importante papel na superação dos Obstáculos Gnosiológicos.  

Com isso, no Capítulo 3, apresenta-se o Processo Formativo realizado com os 

professores da EJA que participaram das entrevistas explanadas nesse Capítulo. A 

formação foi realizada no Distrito de Olivença, município de Ilhéus, estruturada por 

meio das etapas da Investigação Temática. Esse curso apresenta como um dos objetivos, 

a superação dos Obstáculos Gnosiológicos (ALVES; SILVA 2015) dos professores 

participantes, por meio do Potencial Gnosiológico da Abordagem Temática Freireana na 

formação permanente. 
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CAPÍTULO 3 - O PROCESSO FORMATIVO DE PROFESSORES DA EJA EM 

OLIVENÇA/BA BASEADO NA ABORDAGEM TEMÁTICA FREIREANA. 

  

Esse Capítulo tem como objetivo apresentar as principais características da 

pesquisa, informações sobre o contexto, os sujeitos e o Processo Formativo de 

professores intitulado “Contribuições da Abordagem Temática Freireana para a 

Educação de Jovens e Adultos em Olivença – Ilhéus (BA)”. Descreve-se, também, as 

etapas da Investigação Temática (FREIRE, 1987) que sistematizaram o Processo 

Formativo, seguindo a proposta de Sousa et al. (2014), quais sejam: a) Aproximação 

Inicial com a Comunidade local e escolar; b) Apresentação de Possíveis Situações-

limite para a Comunidade local; c) Legitimação da Hipótese; d) Organização Curricular. 

Essas etapas foram planejadas tendo como foco aspectos referentes ao Potencial 

Gnosiológico da Abordagem Temática Freireana, com o intuito de contribuir na 

superação de alguns Obstáculos Gnosiológicos dos professores, conforme revela a 

entrevista apresentada no Capítulo 2.  

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

A presente pesquisa é de cunho qualitativo, pois não pretende testar uma 

hipótese, mas compreender os fenômenos que serão investigados (LUDKE; 

ANDRÉ,1896). Triviños (1987) evidencia que na abordagem qualitativa o foco do 

pesquisador não é restrito ao resultado final, mas com todo desenvolvimento da 

pesquisa. 

 Além do cunho qualitativo, a pesquisa é caracterizada como participante por 

apresentar, segundo Gil (2002), uma interação entre o pesquisador e o objeto a ser 

investigado. O contexto da pesquisa participante permite que o pesquisador vivencie 

a realidade dos indivíduos, passando a compreender as situações/problemas que 

permeiam aquela comunidade. A pesquisa participante está em consonância com a 

Investigação Temática, uma vez que são desenvolvidas em parceria entre o 

pesquisador e os indivíduos da comunidade. No processo da Investigação Temática, 

Freire (1987) sugere que tanto o investigador quanto os homens da comunidade 

façam parte do processo, ambos na condição de sujeitos.  

Levando em conta os aspectos discutidos anteriormente no Capítulo 1 e 

Capítulo 2 sobre a Abordagem Temática Freireana e os Obstáculos Gnosiológicos, 
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respectivamente, desenvolveu-se um curso de formação de professores, em parceria 

com Grupo de Estudos em Abordagem Temática no Ensino de Ciências (GEATEC) 

da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). O GEATEC atualmente é 

constituído por pesquisadores e professores da área de Ciências (Física, Química, 

Biologia e Pedagogia), com diferentes níveis de formação: duas doutoras, sendo uma 

em Educação em Ciências e Educação, dois doutorandos: um do Programa de Pós 

Graduação em Educação Científica e Tecnológica/UFSC e outro do Programa de 

Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências/USP; cinco alunos de mestrado 

do Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências/UESC; um aluno de 

Iniciação Científica e dois professores da rede de Educação Básica de Ilhéus.  

O GEATEC tem desenvolvido Processos Formativos em diversos municípios 

localizados no Sul da Bahia, mas especificamente naqueles que fazem parte da Costa 

do Cacau, com professores da Educação Básica, com o objetivo de obter Temas 

Geradores, por meio do processo de Investigação Temática, bem como 

elaborar e desenvolver atividades didático-pedagógicas tendo como referência 

estes temas. Por exemplo, o trabalho de Sousa et al. (2014; 2016) realizado no 

bairro Banco da Vitória, na cidade de Ilhéus-BA, em que foi selecionado o Tema 

Gerador “Consumo de água na comunidade do Banco da Vitória”.  

Na sequência, destaca-se o estudo de Magalhães e Gehlen (2016) que utiliza 

os Três Momentos Pedagógicos para a organização do curso de formação de 

professores de Ciências de uma escola pública na cidade de Pau Brasil/BA. Nessa 

atividade formativa, o Tema Gerador selecionado foi “O perigo do rio Água Preta 

em Pau Brasil- BA”. Ainda, em 2015, foi desenvolvido outro Processo Formativo no 

contexto da educação do campo de uma escola do Município de Iguaí/BA, em que 

Novais (2015) realizou o processo de Investigação Temática e obteve o Tema 

Gerador “Para onde vai o lixo do meio rural de Iguaí/BA?”. 

Em 2016, Fonseca (2017) desenvolveu com professoras dos anos iniciais o 

Processo Formativo na cidade de Itabuna-BA, utilizando três Codificações e 

Descodificações para Legitimação do Tema Gerador “Condições da feira nossa de 

cada dia: bairro de Fátima, Itabuna/BA”. No mesmo ano, Milli (2016) realizou o 

Processo Formativo com professores do Ensino Fundamental II na cidade de Santa 

Luzia/BA e, por meio de articulações entre as etapas da Análise Textual Discursiva 

(MORAES, GALIAZZI, 2011), e a Investigação Temática (FREIRE, 1987), em que 
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obteve o Tema Gerador ““Lazer”, trânsito e violência roubando vidas em Santa Luzia 

– BA?”. 

No contexto do presente trabalho, o Processo Formativo foi realizado com 

professores que atuam na EJA da Escola Estadual Jorge Calmon
6
, localizada no 

distrito de Olivença (Figura 1).   

 

Figura 1: Recorte do Mapa da Bahia, evidenciando o Distrito de Olivença - Ilhéus (BA). 

 Fonte: http://www.mapas-brasil.net/ 

 

Olivença está localizada em Ilhéus,  munícipio situado no litoral sul da Bahia, 

sendo uma das cidades mais antigas deste Estado. Cercada por belas praias e Mata 

Atlântica, Ilhéus apresenta o turismo como uma das mais importantes atividades 

econômicas (MENEZES, 2003). O município possui uma área total de 1.584,693 Km
2
, 

com 186.236 habitantes (IBGE, 2010). 

Com relação à taxa de analfabetismo no município de Ilhéus, foi constatado 

pelo IBGE (2010) que 3% dos jovens (15 a 24 anos) são analfabetos; já na população 

entre 24 a 39 anos, esse índice é maior apresentando 7,7%; enquanto que os sujeitos de 

40 a 59 anos apresentam um índice mais elevado de 16,2% analfabetos; e os mais 

idosos de 60 ou mais apresenta uma taxa ainda maior de 32,2%. Em particular, no 

distrito de Olivença, onde realizou-se a pesquisa, Dias (2010) constatou que o nível de 

escolaridade entre os moradores é relativamente baixa e os mesmos não apresentam 

muitas pretensões no que se diz respeito à escolaridade.  

                                                           
6
 A |Escola Estadual Jorge Calmon, em 2016 comportou no ensino noturno 72 alunos matriculados no 

Tempo Formativo II e Tempo Formativo III. A Proposta pedagógica da EJA é estruturada por Tempos 

Formativos, e o seu modelo curricular apresenta-se da seguinte forma: 1º Tempo Formativo, com três 

eixos temáticos com duração de 1 ano; 2º Tempo Formativo, com dois eixos temáticos com um ano de 

duração; 3º Tempo Formativo, com dois eixos temáticos com duração de 1 ano. Sendo que, o 1º Tempo 

Formativo compreender as séries iniciais do ensino fundamental, enquanto que o 2º Tempo Formativo 

corresponde as séries finais do ensino fundamental, já 3º Tempo Formativo abrange as séries do ensino 

médio (GOMES, 2013). 
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Com base nos estudos de Dias (2010) e nos dados do IBGE de 2014, constata-se a 

relevância do desenvolvimento de uma proposta educacional que venha contemplar 

essas questões em sala de aula, no sentido de contribuir para a construção do olhar 

crítico dos moradores da comunidade sobre a realidade em que vivem. Tendo em vista 

esse contexto, foi realizado o Processo Formativo com os professores que será 

detalhado a seguir. 

3.2 O Processo Formativo e os sujeitos da pesquisa 
 

Nessa etapa da pesquisa foi desenvolvido o Processo Formativo com os 

professores, para investigar as potencialidades e implicações da Abordagem Temática 

Freireana na superação dos Obstáculos Gnosiológicos manifestados pelos educadores 

nas entrevistas apresentadas no Capítulo 2. Os aspectos teórico-metodológicos do 

Processo Formativo foram estruturados com base na Investigação Temática (FREIRE, 

1987), seguindo as etapas sugeridas por Sousa et al. (2014). O curso foi organizado a 

partir das etapas apresentadas abaixo: 

1º) Aproximações iniciais com a comunidade local e escolar: realizou-se 

algumas visitas à escola com o objetivo de apresentar a proposta aos professores e 

firmar uma parceria. Na sequência foram obtidas informações com os moradores e nos 

blogs de notícias regionais sobre as principais problemáticas que permeiam a 

comunidade de Olivença.  

2º) Apresentação de possíveis situações-limite para a comunidade local: 

identificou-se possíveis situações-limite envolvendo uma compreensão acrítica e 

limitada acerca de questões relacionadas à atividade de extração de areia e seus 

impactos para o meio ambiente, bem como um posicionamento acrítico e acomodado 

em relação aos assuntos de violência, infraestrutura e a falta do sentimento de 

pertencimento dos moradores daquela região. Essas informações foram organizadas em 

um portfólio, o qual foi apresentado para a comunidade com o objetivo de identificar a 

concepção dos moradores e do Poder Público com relação aos problemas apontados.  

 3º) Legitimação da hipótese: realizou-se a legitimação das situações-limite 

com os professores, e obteve-se o Tema Gerador “Olivença: eu vivo em um paraíso 

esquecido”; 

 4º) Organização da Programação Curricular: construiu-se a Rede Temática, 

adaptada de Silva (2004), que auxiliou na organização e problematização de práticas 

educativas, conteúdos e conceitos científicos e as ações necessárias para superar as 
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situações-limite. A partir da Rede também se elaborou o Ciclo Temático (SOLINO, 

2013; FONSECA, 2017) que orientou a estruturação de Unidades de Ensino e os 

Planos de Aula. O Quadro 7 apresenta a sistematização dos 8 (oito) encontros 

realizados no Processo Formativo, que foi desenvolvido nos meses de setembro a 

outubro de 2016, com carga horária total de 40 horas.  

Quadro 7: Síntese dos encontros realizados ao longo do Processo Formativo. 

Etapas da 

Investigação 

Temática 

 

Encontros 

 

Atividades 

Aproximação 

Inicial da 

comunidade 

local e 

escolar 

 

 

 

1º Escola 

20/09/2016 

 Apresentação da proposta do curso;  

 Apresentação do Grupo de Estudos em Abordagem 

Temática no Ensino de Ciências (GEATEC); 

 Conversas informais com os moradores, 

levantamento nos blogs, sites e trabalhos 

acadêmicos (GEATEC) 

 Apresentação e discussão do vídeo “A Coroa do 

Imperador” – Episódio da Série ‘Cidade dos 

Homens’.  

 Leitura e discussão do Texto adaptado do livro 

“Medo e ousadia” de Paulo Freire e Schor (1986).  

Apresentações 

de possíveis 

situações-

limite para a 

comunidade 

local 

 

2º Escola 

21/09/2016 

 Problematização do vídeo produzido sobre os 

aspectos históricos, sociais, culturais e os principais 

problemas identificados nas conversas com os 

moradores, blogs e sites da região de Olivença. 

 Apresentação para os professores das informações 

obtidas nos blogs, sites, entrevistas com os 

moradores, dados históricos e imagens da 

comunidade. 

 Dinâmica baseada na Análise Textual Discursiva 

(MORAES; GALIAZZI, 2004) para categorização 

das informações supracitadas. 

Legitimação 

da Hipótese 

3º Escola 

04/10/2016 

 Apresentação para os professores do portfólio 

desenvolvido pelo GEATEC a partir das 

informações categorizadas no encontro anterior. 

 Socialização das falas dos alunos e representantes da 

secretária de Meio Ambiente, Transporte e 

Segurança Pública do município de Ilhéus sobre os 

problemas registrados 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 

4º Escola 

11/10/2016 

 Construção da Rede Temática (SILVA, 2004). 

5º Escola  Discussão baseada no artigo “Ciência-Tecnologia-
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Curricular 19/10/2016 Sociedade: relações estabelecidas por professores de 

ciências” de Auler e Delizoicov (2006), 

relacionando-se algumas concepções de neutralidade 

da Ciência/Tecnologia com a atividade extrativista 

de areia na região. 

6º 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 Escola 

26/10/2016 

 Construção do Ciclo Temático (SOLINO, 2013). 

 Organização das Unidades de Ensino; 

 Elaboração do Plano de Ensino. 

8º Escola 

01/11/2016 

 Elaboração de planos de Aulas 

 Fundamentação teórica da proposta desenvolvida no 

curso – Abordagem Temática Freireana. 

 

Os participantes do Processo Formativo foram professores que atuam na EJA e o 

vice-diretor (noturno) da Escola Estadual Jorge Calmon. O Quadro 8 apresenta a 

caracterização profissional dos participantes do Processo Formativo, que para a 

preservação da identidade dos professores, utilizou-se um sistema alfanuméricos da 

seguinte forma: P1, P2... Pn (professores); D1 (vice-diretor) e PQ1, PQ2,..., PQn 

(pesquisador do GEATEC). 

 

Quadro 8: Formação e atuação dos professores da Escola Estadual Jorge Calmon. 

Professores Formação Acadêmica Disciplinas que 

lecionam 

P1  Matemática Matemática 

P2 

 

Licenciatura em Química 

Ensino de Ciências e Matemática 

(especialização) 

Física 

Química 

Sociologia 

P3 Letras 

Psicopedagogia (especialização) 

Português e Literatura 

P4 Ciências Biológicas 

Educação Geoambiental (especialização) 

Ciências e Biologia 

P5 Letras 

Leitura e produção textual (especialização) 

Inglês 

Redação 

 

P6 

História 

História do Brasil (especialização) 

História 

D1 Geografia Geografia 
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Dos 8 (oito) professores, 3(três) docentes não participaram do Processo 

Formativo, sendo que 2 (dois) estavam afastados das atividades da escola e outro por 

falta de interesse na proposta. Além disso, em função da falta de disponibilidade de 

tempo dos professores, parte dos integrantes do GEATEC ficou responsável por 

assumir as aulas dos mesmos, para que o Processo Formativo fosse desenvolvido no 

horário da aula, sem prejudicar os alunos e a dinâmica da escola.  

 Também fizeram parte da pesquisa os moradores, os alunos e representantes 

do Poder Público do município de Ilhéus, os quais não participaram do Processo 

Formativo, mas as conversas informais realizadas com eles fazem parte da 

Aproximação Inicial com a Comunidade local e escolar e Apresentação de Possíveis 

Situações-limite para a Comunidade local que consistem na primeira e segunda etapa 

da Investigação Temática, adaptada de Sousa et al. (2014). Para a preservação da 

identidade desses sujeitos, utilizou-se um sistema alfanumérico da seguinte forma: 

M1, M2... Mn (Moradores); A1, Al2... Aln (Alunos) e Pp1, Pp2,...Ppn (Representante 

do Poder Público). O Quadro 9 apresenta a caracterização dos representantes do Poder 

Público que participaram das conversas informais. 

 

Quadro 9: Caracterização profissional dos Representantes do Poder Público. 

Identificação Alfanumérica Caracterização Profissional 

Pp1 Secretário de Meio Ambiente 

Pp2 Funcionário da Secretária de Meio Ambiente 

Pp3 Funcionário da Secretária de Transporte 

 

3.3 Instrumentos de Obtenção e Análise das Informações  
 

Os instrumentos de obtenção das informações utilizados na presente pesquisa 

foram: 

a) Videogravação: Todos 8 (oito) encontros realizados ao longo do Processo 

Formativo foram videogravados, pois além de gravar a voz dos professores, 

permite ao pesquisador obter imagens e expressões faciais que ajudam 

analisar a compreensão que os mesmos obtiveram sobre o planejamento 

didático pedagógico desenvolvido a partir do Tema Gerador.  
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b) Produção dos professores: Estão relacionadas às produções realizadas pelos 

professores ao longo do Processo Formativo, tais como: Caderno com 

anotações, Rede Temática, Ciclo Temático e Planos de Aula.  

c) Conversas informais: foram realizadas gravações de áudios das conversas 

informais com os moradores do distrito de Olivença e representantes do Poder 

Público do munícipio de Ilhéus (secretário de meio ambiente), agentes da 68° 

Companhia Independente da Polícia Militar (Cipm).  

d) Diário do pesquisador: o diário do pesquisador consiste no relato escrito das 

impressões do investigador durante a obtenção das informações (BOGDAN; 

BIKLEN,2013). No contexto dessa pesquisa, utilizou-se o diário de campo do 

pesquisador, por entender que é uma ferramenta que auxilia nos registros de 

impressões, diálogos com alunos, Poder Público e moradores.  

3.4 Aproximação Inicial com a Comunidade local e escolar 
 

Nessa etapa, buscou-se conhecer a dinâmica do contexto e estabelecer o 

primeiro contato com a direção da Escola Estadual Jorge Calmon, situada em Olivença 

no Distrito de Ilhéus–BA. A princípio apresentou-se a proposta do Processo Formativo 

para a diretora e o vice-diretor, que logo mostraram interesse e marcaram outro 

momento para a discussão em conjunto com os professores. 

A proposta do curso intitulada “Contribuições da Abordagem Temática 

Freireana para a Educação de Jovens e Adultos em Olivença – Ilhéus (BA)” foi 

apresentada para professores, sendo esclarecidas questões relacionadas aos objetivos, 

desenvolvimento, participação da comunidade escolar e local, bem como caráter 

colaborativo de todo o processo. Os professores que aceitaram participar do curso, 

ressaltaram a necessidade de um substituto em sala de aula, no momento em que os 

mesmos estivessem participando do curso.  Por isso, alguns integrantes do GEATEC 

foram subdivididos nas salas, tornando-se responsáveis por ministrar aulas ao longo 

desse período.  

Foi acordado, juntamente com os professores e direção que o Processo 

Formativo seria realizado em 40 horas, distribuídos ao longo de 8 (oito) encontros de 5 

(cinco) horas. Após conhecer o contexto escolar e estabelecer o primeiro contato com 

os professores, buscou-se investigar a realidade local, por meio dos blogs e jornais 

regionais e notícias do período dos anos de 2015 a 2016.  
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As informações obtidas por esses meios de comunicação configuram-se como 

fontes secundárias (FREIRE, 1987), as quais auxiliam no delineamento da área que se 

pretende trabalhar. Milli, Solino e Gehlen (2017), tecendo relações entre a primeira 

etapa da Investigação temática e a ATD, apontam que esse momento consiste na 

delimitação do corpus, uma vez que haverá um conjunto de informações obtidas da 

comunidade e no levantamento em fontes secundárias, tanto em registros atuais quanto 

históricos, delimitado via saturação. Por meio das reportagens (Figura 2), constatou-se 

que os principais problemas que assolam essa localidade estão relacionados ao Meio 

Ambiente, Acidentes na pista, Violência e Infraestrutura (transporte, educação e 

saúde).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Reportagens Blog do Gusmão  

Fonte: http://www.blogdogusmao.com.br 

 

De posse das informações secundárias, realizou-se o primeiro contato com a 

comunidade, fotografando, videogravando a realidade concreta do local e os problemas 

do distrito. Foram realizadas também conversas informais com os moradores, com 

objetivo de reconhecer a comunidade e as concepções dos mesmos frente à realidade 

do distrito.  

 

http://www.blogdogusmao.com.br/
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Na perspectiva freireana, a participação da comunidade é de grande relevância, 

pois a Investigação Temática “envolve a investigação do próprio pensar do povo [...] 

Pensar que não se dá fora dos homens [...] mas nos homens e entre os homens, e 

sempre referido a realidade” (FREIRE, 1987, p. 101). Corroborando com a ideia de 

Paulo Freire, Silva (2014) afirma que esse contato com a comunidade permite obter 

falas que revelam as necessidades e os problemas que assolam esses sujeitos, bem 

como as possíveis soluções almejadas pelos mesmos. Quando questionados sobre os 

problemas existentes, alguns moradores responderam: 

Aqui é um lugar tranquilo, como o pessoal aqui fala, que aqui é um pedacinho 

do céu (M4). 

Segurança aqui... eu acho que tá legal, porque antes tinha umas violenciazinha 

assim né?! Mas tem muito tempo já, agora tá tranquilo, que tem um módulo ali 

né?! (M2). 

Posicionamento do morador frente à poluição local: 

Olivença hoje tá o melhor lugar para você morar, sabe por quê? Vai chegar 

uma hora que você não vai querer morar em Itabuna, não vai querer morar em 

Ilhéus, vai querer um sossego, aqui é um lugar para você falar assim eu vou 

descansar e vou viver o índice de poluição aqui é zero, zero, zero (M1).  

Para os moradores M1, M2 e M4 Olivença é um bom lugar para se morar, 

isento de poluição e considerada um paraíso. Contudo, as falas desses moradores não 

estão em consonância com os dados obtidos pelas fontes secundárias, que apresentam 

casos de violências e sérios problemas ambientais, vinculados principalmente com a 

atividade extrativista de areia das terras indígenas
7
.  

Tendo em vista a proposta da Investigação Temática, Silva (2004, p. 103) 

argumenta que dialogar com a comunidade permite reconhecer que a falas 

significativas trazem “o sentido ao fazer pedagógico, pois, ao revelar a negatividade 

das vivências comunitárias, está apresentando os conteúdos pertinentes à prática 

curricular crítica”. Isto é, por meio dessa Aproximação Inicial com a comunidade local 

e escolar, é possível conhecer as contradições sociais que os sujeitos estão inseridos, 

bem como os conteúdos que propiciem a reflexão crítica desta situação.  

Essa Aproximação Inicial com a Comunidade local permite aos investigadores 

obterem as impressões que os sujeitos apresentam sobre a realidade que estão 

                                                           
7
 Segundo Rocha (2014),  um dos principais crimes ambientais que ocorre no território indígena é a 

extração de areia destinada para a construção civil. Embora seja ilegal, diversos índios que se opõe a esse 

crime estão sofrendo ameaças dos extratores e empresários do ramo. 
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inseridos, todavia, nem sempre essa visão expõe/denúncia os problemas da realidade. 

M1, M2 e M4 expressam uma compreensão limitada da realidade e falta de percepção 

crítica, pois conforme apresentado nas informações das fontes secundárias, existem 

problemas em Olivença. Silva (2004) argumenta que as contradições expressas nas 

falas não podem ser entendidas como obstáculos, mas sim, razões para a inserção na 

proposta curricular, de modo que, estimulem a curiosidade epistemológica dos sujeitos. 

Essas informações obtidas na Aproximação Inicial com a Comunidade foram 

discutidas na segunda etapa da Investigação Temática, que ocorreu no segundo 

encontro do Processo Formativo. 

No contexto do Processo Formativo, realizou-se no primeiro encontro, uma 

Aproximação com a comunidade escolar, com o objetivo de identificar as visões que os 

professores apresentavam sobre a realidade da escola. As discussões foram conduzidas 

por meio de problematizações com o vídeo “A coroa do Imperador
8
” e do texto 

intitulado “Como pode professor transformar-se num educador libertado? De que modo 

a educação se relaciona com a mudança social?” extraído do livro “Medo e Ousadia” de 

Freire e Schor (1986, p. 18-27).    

A exposição do vídeo “A coroa do Imperador” e a leitura do texto tiveram  como 

objetivo fomentar discussões que auxiliassem na superação dos Obstáculos Pretensão à 

Verdade, bem como a Arrogância Epistemológica. Isso porque, no vídeo foram 

apresentadas cenas que contribuíam para a reflexão do papel autoritário do professor e a 

posição hierárquica de seus saberes em sala de aula. Enquanto que o texto fomentou 

uma discussão sobre inserção da realidade do aluno, como foco no processo de 

elaboração e implementação das aulas. 

 

3.5 Apresentação de possíveis Situações-Limite para a Comunidade Local 
 

Essa segunda etapa da Investigação Temática proposta por Sousa et al. (2014) 

consistiu na apresentação de possíveis situações-limite para a comunidade local, por 

meio das Codificações e Descodificações. 

O processo de Codificação, no entender de Freire (1987, p. 57), é a 

representação de uma situação existencial, “com alguns de seus elementos constitutivos 

em interação”. Já a Descodificação para o autor consiste “na análise e consequente 

                                                           
8
 O Vídeo “A Coroa do Imperador” é um episódio da série “Cidade dos Homens” que aborda a realidade 

de uma sala de aula do Rio de Janeiro, evidenciando conflitos entre alunos e professor, bem como 

aspectos da educação bancária. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Pu2DfqjyzRs 
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reconstituição da situação vivida [...] Mediada pela objetivação, a imediatez da 

experiência lucidifica-se, interiormente, em reflexão de si mesma e crítica animadora de 

novos projetos existenciais”. A Descodificação, no contexto da Investigação Temática, 

promove a reflexão crítica das situações existenciais, evitando o “dirigismo 

massificador da Codificação propagandística” (FREIRE, 1987, p. 62). Dessa forma, a 

descodificação contribui para desmistificar uma determinada informação propagada 

pela visão da mídia.  

Em função da complexidade do processo de Codificação e Descodificação, 

Fonseca (2017) realizou um processo de obtenção de Temas Geradores, em que propôs 

uma dinâmica de três Codificações e três Descodificações, as quais foram adotadas 

neste trabalho e serão descritas a seguir. 

3.5.1 Codificação I: Elaboração do Vídeo  
 

Com base nas informações obtidas nos blogs e sites regionais, das conversas 

com os moradores e professores foi produzido um vídeo, de aproximadamente 6 

minutos, intitulado: “Bem vindo (a) à Olivença”. O vídeo sintetiza alguns aspectos da 

história do distrito de Olivença, obtidos por conversas informais com os moradores 

locais, professores da Escola Jorge Calmon, notícias dos blogs regionais e alguns 

estudos, como dissertações de mestrado, que trabalharam aspectos histórico-culturais do 

Distrito.  

Essa primeira Codificação foi realizada com o objetivo de sistematizar as 

informações coletadas no momento de Aproximação com a Comunidade, em especial 

quanto aos aspectos históricos e culturais de Olivença e alguns problemas vivenciados 

pelos moradores, como a falta de infraestrutura nos setores de educação, transporte, 

saúde e saneamento básico. Para Freire (1987), as codificações representam situações 

existenciais, as quais devem oferecer possibilidades plurais de análise na 

Descodificação. O autor argumenta, ainda, que as codificações não podem ser 

entendidas como slogns, mas como objetos cognoscíveis passíveis de estimular reflexão 

crítica nos sujeitos descodificadores.  

A Figura 3 apresenta alguns episódios do vídeo utilizado na Codificação, no 

contexto do Processo Formativo. 
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Esses problemas apresentam-se como possíveis situações-limite. Todavia nesta 

etapa ainda, não há subsídios para afirmações precisas, pois essa constatação envolve 

investigar a visão dos sujeitos diante das situações apresentadas. Tendo em vista que a 

investigação das situações-limite não é simples, pois o pesquisador deve analisar 

minunciosamente a dinâmica da comunidade para obter as falas significativas que 

expressem uma compreensão limitada acerca dos problemas vivenciados. Para Silva 

(2004), são essas falas significativas que expressam as necessidades emergências que 

devem estar presentes nos projetos educacionais, comprometidos pela democratização.  

 Essa primeira Codificação foi apresentada aos professores no contexto do 

Processo Formativo, sendo utilizadas para problematizar as contradições sociais 

expressas nas falas da comunidade. 

 

 

Figura 3: Imagens do vídeo produzido sobre Olivença. 

 Fonte: http://www.blogdogusmao.com.br 
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3.5.2 Descodificação I: Apresentação e discussão do vídeo aos professores   
 

A análise crítica da Codificação é descrito por Freire (1987, p.6) como 

Descodificação, a qual consiste “na análise e consequente reconstituição da situação 

vivida: reflexo, reflexão e abertura de possibilidades concretas de ultrapassagem”. 

Fonseca (2017), ao estabelecer relações entre Freire e Milton Santos, compreende a 

videogravação (codificação viva) como meio de expor os elementos que constituem o 

local, bem como os problemas existências do Bairro que o espaço pode relevar.  

 Nesse sentido, a apresentação do vídeo aos professores permitiu que os mesmos 

analisassem e refletissem algumas das situações vivenciadas pela comunidade de 

Olivença, bem como o posicionamento da comunidade perante estas. Dentre as 

situações analisadas pelos professores estão: os conflitos territoriais que ocorre 

atualmente entre os índios e pequenos agricultores.  

Após a apresentação do vídeo para os professores, realizou-se a problematização 

por meio de alguns questionamentos, tais como: O que mais chamou atenção no vídeo? 

Essas questões poderiam ser trabalhadas em sala de aula? Algum aspecto da realidade 

local não foi contemplado? Com base nas perguntas, os professores se posicionaram: 

 

Eu achei um recorte muito bom... Bastante aspecto, agora sempre tem mais... 

(P5).  

Agora assim, no ponto de vista histórico e econômico. Assim, eu acho, que 

faltou a questão do retrocesso que esse lugar passou [...] A partir do momento 

que ela deixa de ser estância mineral, administrada por Salvador. Entrou em 

um retrocesso de uns 10 anos pra cá. É esse ponto que eu acho que faltou (P6). 

 Agora um aspecto aqui que, nós que convivemos, é a questão do conflito 

indígena, que esse aspecto não vi no vídeo. Esse conflito que teve lá atrás, hoje 

tá acontecendo (D1). 

Um problema que não foi abordado, mas que acontece frequentemente é a falta 

de planejamento familiar, que afeta os jovens e adultos em todas as faixas 

escolares (P2).  

Os professores, de modo geral, apontam a pertinência do vídeo, sendo que P5, 

P6, P2 e D1 ressaltaram a necessidade de assuntos como “conflitos das terras 

indígenas”, “retrocesso do local” e “falta de planejamento familiar” serem incluídos 

também na discussão. Quando questionados se era de conhecimento de todos os 

professores as informações contidas no vídeo, os mesmos se posicionaram da seguinte 

forma: 

Eu não sabia muito sobre o areal! (P2).  
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Eu não sabia sobre as questões do areal e fiquei curiosa para entender um 

pouco mais sobre este assunto (P1). 

P1 e P2 afirmaram que não conheciam as questões envolvendo o areal, 

apresentando certo desconhecimento dos impactos causados por essa atividade 

extrativista. Tal situação, para Freire (1987), configura-se como uma visão alienada da 

estrutura social, resultando de uma compreensão limitada da realidade local.  

Nesse sentindo, a Descodificação realizada por meio do vídeo configura-se 

como um artifício para permitir que os docentes exponham suas percepções sobre as 

situações existências codificadas. Freire (1987, p. 56) ressalta que “as etapas da 

Descodificação, 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”. 

Tendo em vista as ressalvas apresentadas anteriormente por P5, P6, P2 e D1, 

destaca-se que algumas problemáticas que não foram identificadas nos blogs e na 

Aproximação Inicial com a Comunidade local e escolar, tais como: “conflitos das terras 

indígenas presente ainda”, “retrocesso sofrido no local” e “falta de planejamento 

familiar”. Isto é, os professores complementaram o vídeo com algumas situações que 

ocorrem em Olivença que foram levadas para discussão, por conta dos apontamentos 

realizados pelos mesmos. 

3.5.3 Codificação II: notícias de blogs e falas dos moradores 
 

Nesta etapa, selecionaram-se falas dos moradores, notícias dos blogs e dados 

históricos obtidos na Aproximação Inicial com a Comunidade, constituindo a segunda 

Codificação. Nas Figuras 4 e 5 constam algumas dos códigos utilizados. 

Segundo Fonseca (2017) a Codificação II deve ser apresentada para os docentes, 

por meio da ATD (MORAES; GALIAZZI, 2007), na qual a dinâmica consiste no 

agrupamento das falas e reportagens, por semelhanças semânticas. Desta forma, a 

Descodificação II foi organizada tendo como suporte alguns aspectos da ATD. 
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Fonte: http://www.blogdogusmao.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 4: Algumas das reportagens utilizadas na Codificação II 

Fonte: http://www.blogdogusmao.com.br 

 

Figura 5:  Falas de moradores com relação aos problemas do Distrito de Olivença. 
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3.5.4Descodificação II: Agrupamento das Informações por meio da ATD 

 

A Descodificação II foi realizada no segundo encontro do Processo Formativo. 

Essa Descodificação permitiu aos docentes analisarem as situações apresentadas na 

Codificação II, entender as partes e a totalidade das mesmas, bem como o contexto no 

qual estão inseridas (FREIRE, 1987). Para o desenvolvimento da Descodificação II, 

utilizou-se as informações sistematizadas na Codificação II que foram disponibilizadas 

para os professores. Para a Descodificação II, utilizou-se a articulação entre a ATD e a 

Investigação Temática sugerida por Torres et al. (2008).  

Essas informações, no contexto do Processo Formativo, foram distribuídas aos 

professores, para que por meio da dinâmica da ATD (MORAES; GALIAZZI, 2011) 

realizassem a categorização das mesmas, com base nas semelhanças semânticas. No 

entender de Torres et al. (2008), a associação entre a ATD e a Investigação Temática 

contribui para a interpretação que os sujeitos apresentam da realidade que estão 

inseridos. Tendo em vista a relevância da ATD para o processo de Investigação, a 

Descodificação II seguiu as etapas dessa dinâmica, sugerida por Moraes e Galiazzi 

(2011), quais sejam: unitarização, categorização e metatexto.  

As informações da Codificação II, que constituem o corpus da análise, foram 

separadas pelos professores em unidades de significado/sentido/análise. Esse processo 

corresponde na ATD à etapa de Unitarização, a qual é entendida por Moraes e Galiazzi 

(2011) como a fase que ocorre a fragmentação do corpus e a “instauração do caos”.  

Na sequência, essas unidades de significados foram distribuídas e classificadas 

pelos professores, de acordo com a semelhança semântica, nos grupos temáticos: 

Educação, Turismo, Lazer, História, Acidentes, Saúde, Transporte, Infraestrutura, 

Meio ambiente e Violência, constituindo as categorias emergentes. Para Milli (2017, p. 

27) nessa etapa, “as unidades são aglutinadas conforme suas semelhanças, por meio das 

quais são tecidas relações em torno de um centro comum e surgem às categorias”.  

Após essa primeira categorização, os professores constataram que alguns desses 

grupos temáticos apresentavam informações semelhantes. Sendo assim, as informações 

foram reagrupadas, constituindo novas categorias, as quais sejam: Identidade e 

Pertencimento; Meio Ambiente e Desenvolvimento: uma união possível; Diga não a 

Violência! Diga sim a Vida! e Desigualdade social: um paraíso esquecido. Essa novas 

categorias foram utilizadas na Codificação III para construção do portfólio, conforme 

sugerido por Fonseca (2017).  
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3.4.5 Codificação III: Construção do portfolio 

 

Elaborou-se o portfólio  a partir das categorias construídas na Descodificação II, 

as quais apresentaram falas significativas dos moradores, imagens representativas da 

comunidade e reportagens dos blogs. Esse portfólio (Figura 6) foi apresentado para os 

alunos (sujeitos da comunidade) e representantes do Poder Público com o objetivo de 

compreender as concepções que ambos apresentavam a respeito dessas informações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.6 Descodificação III: Apresentação do portfólio à comunidade 

A Descodificação III foi realizada por meio da apresentação do portfólio aos 

alunos da EJA da Escola Estadual Jorge Calmon e representantes do Poder Público. 

Optou-se por realizar essa Descodificação com os alunos por entender que, embora 

alguns morem nas regionais próximas à Olivença (Banco do Pedro, Sapucaeira, Acuípe, 

 

Figura 6: Portfólio - Categoria Desigualdade Social 
Fonte: http://www.blogdogusmao.com.br 

 

 



76 
 

Água de Olivença e Parque de Olivença), os problemas elencados até o presente 

momento da investigação podem interferir direta ou indiretamente na dinâmica desses 

locais. Além disso, Novais (2015) aponta a relevância da participação dos alunos tanto 

na Aproximação Inicial com a Comunidade local e escolar quanto nas 

Descodificações, pois são adquiridas informações que revelam a realidade concreta da 

comunidade. 

Foram utilizadas duas dinâmicas com o portfólio: conversas informais 

realizadas com o Poder Público e relatos escritos dos educandos que foram obtidos 

durante a Descodificação III. Solicitou-se aos alunos que fizessem um relato escrito 

sobre a problemática evidenciada na categoria escolhida pelos mesmos. Abaixo alguns 

trechos dos posicionamentos dos alunos. 

Desmatamento da terra e extração desenfreada de areia. Esse desequilíbrio 

atinge toda nossa comunidade interferindo na perda das nascentes [...] Toda 

comunidade tem conhecimento, mas não há nada a fazer (Al 3) (Grifo nosso).  

 

A extração de areia ameaça muito as nascentes. Na aldeia que eu moro tinha 

uma empresa que explorava muito a natureza, retirando areia e destruía muitas 

árvores, era muitas plantas e trazia o risco das nascentes secarem. A retirada 

de areia prejudicava e prejudica muitas aldeias indígenas “tupinambá”, isso 

tira muito a paz dos índios (Al 4). 

 

A violência é constante, as devido ao tráfico ou desentendimento dos 

moradores, mas nunca presenciei este tipo de problema [...] Olivença se 

considera como ponto de referência, mas sim a alguns assaltos mas em grandes 

movimentos populares e festas particulares onde há fluxo de gente de bairros 

diferentes, isso ocorre problema e conflito de quadrilhas, ocorrendo mortes, 

assaltos, mais tráfico (Al 6). 

 

 As falas dos Alunos Al3, Al4 e Al6 retratam as situações problemáticas 

vivenciadas pelos mesmos em Olivença, sendo que Al3 afirma que em relação aos 

impactos causados pelo areal, a comunidade apresenta uma postura acomodada. Freire 

(1987) ressalta a relevância da Descodificação como um meio dos sujeitos 

exteriorizarem sua percepção da realidade na qual estão inseridos, e argumenta “que em 

todas as etapas da Descodificação, 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” (FREIRE, 1987, p. 56). Além disso, essa 

dinâmica é desenvolvida com a intenção de proporcionar o reconhecimento da 

realidade, na qual a maioria das vezes, os sujeitos vivem sem questioná-la ou mesmo 

sem acreditar na possibilidade de mudança, conforme apresentado no extrato da fala de 

Al3.  



77 
 

Com o Poder Público o processo de Descodificação com o portfólio foi realizado 

por meio de conversas informais.  Com relação aos casos de Violência em Olivença, um 

Agente da Polícia Civil, que enquanto funcionário representante da Instância do Poder 

Judiciário, destacou que: 

Foram registrados 144 boletins de ocorrência referentes à Olivença, em 2015 e 

79 de janeiro á setembro de 2016. Os principais casos de violência se referiram 

a ameaça, lesão corporal dolosa, furto simples, furto a transeunte, furto em 

residência e lesão corporal culposa de trânsito (Pp4) (Diário do pesquisador, 

29/09/2016).  

 

  O agente da Polícia Civil apresentou o número de boletins de ocorrência 

registrados no ano de 2015 e 2016, sendo que até o presente momento da conversa, o 

ano de 2015 havia um número maior de ocorrências. Em contraste com o 

posicionamento dos moradores M2 e M4, exposto na Aproximação Inicial com a 

Comunidade Local e Escolar, as informações obtidas na Delegacia apresentam um 

índice considerável de ocorrências registradas, constatando que Olivença não é “esse 

pedacinho do céu” apresentado por M4. Freire (1987, p. 56) argumenta que “investigar 

o “tema gerador” é investigar, repitamos, o pensar dos homens referido à realidade, é 

investigar seu atuar sobre a realidade, que é sua práxis”. Baseando-se no autor entende-

se que compreender a visão de mundo apresentada por M4 e os dados estatísticos 

proveniente da comunidade de Olivença, são relevantes para conhecer as problemáticas 

que envolvem o Tema Gerador. No que tange os aspectos relacionados ao Meio 

Ambiente, o representante da Secretaria de Meio Ambiente do município destacou: 

 A população ainda fala muito, mas não compreende, é uma coisa muito mais 

de modismo, tá na moda falar de meio ambiente, mas o conhecimento e a 

prática ainda não estão incorporadas no pensamento, “Satanás pregando 

quaresma”. “A não poluir a praia”, mas é a primeira a poluir. Isso é muito 

comum dizer que o lixo é um problema, mas 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. As pessoas eu nunca vejo lá 

na praia levar o seu saquinho para você jogar o (pausa) ou quando o rapaz que 

abre sua garrafa de cerveja e joga a tampinha na areia, você reclama com ele e 

pede para recolher?! (Pp1). 

 

Ao analisar as imagens e as falas dos moradores representadas no portfólio, Pp1 

apontou a compreensão limitada dos moradores sobre a questão da conservação local, 

afirmando que a comunidade não faz sua parte e cobram da gestão municipal 

medidas/ações para solucionar os problemas, sem levar em conta as estratégias 
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elaboradas para atender as demandas de todo o município. Ao ser questionado sobre as 

instalações do Areal Bela Vista no território indígena, Pp2 transfere a responsabilidade 

para o governo Federal, isentando o município de qualquer responsabilidade com a 

extração de minério nas terras indígenas, afirmando que: 

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 (Pp2).  

 

Nesse caso, Pp2 afirma que os problemas relacionados ao areal nas terras 

indígenas não são de responsabilidade do município, pois é o Governo Federal quem é 

responsável pela distribuição das terras aos índios. Esse posicionamento denota 

transferência de responsabilidade, pois nas informações obtidas nos blogs (Figura 9) 

fica evidente a autorização da prefeitura para a extração de areia, em um local 

considerado terra indígena. Freire (1987) afirma que esse processo de investigar o 

pensar do povo, possibilita ao investigador conhecer as situações-limites que permeiam 

aquela comunidade. Além disso, envolve refletir sobre como retornar a comunidade 

com a possibilidade de superação do problema. O posicionamento de Pp2 evidencia a 

necessidade de conhecimento do inédito viável que, no entender de Freire (1987), 

consiste em superar as situações-limite, apontando alternativas de tentar solucionar 

alguns problemas. Alternativas que nunca foram consideradas pelos sujeitos, devido à 

falta de percepção crítica do problema e a facilidade em transferir a responsabilidade 

para outros sujeitos. Em suma, as Codificações e Descodificações realizadas durante 

essa segunda etapa da Investigação Temática possibilitaram conhecer a visão dos 

educadores, educandos (comunidade) e representantes do Poder Público sobre as 

principais problemáticas que permeiam o Distrito de Olivença. Corroborando com 

Fonseca (2017), as Descodificações forneceram suporte para Legitimação do Tema 

Gerador, uma vez que, tornaram-se evidentes as concepções limítrofes apresentadas, 

principalmente, pelos moradores e alunos.  

Além disso, na Descodificação II foi realizada a dinâmica da ATD com os 

professores, permitindo que os mesmos analisassem de forma sistemática as imagens e 

as situações-limite presentes na comunidade de Olivença. Tal dinâmica fomentou 

reflexões que podem auxiliar na superação do Obstáculo Gnosiológico Pretensão à 

verdade Científica, uma vez que, os professores apontaram a necessidade de 

trabalharem em sala de aula questões que auxiliassem na superação das visões limitadas 
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expressas nas falas que foram selecionadas nessa Descodificação II, tais como as 

questões ligadas ao Meio Ambiente, Violência, Desigualdade Social, Identidade e 

Pertencimento.    

3.6 Legitimação da Hipótese 
 

Nessa etapa da Investigação Temática ocorreu a Legitimação da Hipótese, no 

contexto do Processo Formativo com os professores. Nesse momento, foram analisadas 

as visões de mundo dos professores, moradores, alunos e Poder Público. O Quadro 9, 

extraído de Almeida (2017), apresenta as possíveis situações-limite identificadas nas 

falas dos moradores, alunos, professores e representantes do Poder Público. 

 

Quadro 10: Situações-limite do Distrito de Olivença. 

Situações-limite Falas da comunidade 

 

 

 Concepção 

limitada diante 

dos problemas do 

Distrito 

Aqui é um lugar tranquilo, [referindo-se a violência] como o pessoal aqui fala, aqui é um 

pedacinho do céu. (M1) 

Segurança aqui eu acho que tá 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. (Pp3) 

Olivença entre aspas é um lugar tranquilo [em relação à violência] de viver comparado com 

outros lugares, outros bairros de Ilhéus. (Al2) 

[o areal] [...] não deixa de destruir, mas tá legal, eles lá dá como legal, quem sou eu pra 

[pausa] de que é ilegal [risos]. (M1) 

Em todos os lugares onde tem pessoas de diferentes raças, há também desigualdades. (Al5) 

 

 

 

 

Medo em falar e 

se comprometer 

com os problemas 

causados pelos 

areais 

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) 

Os moradores têm medo de tudo. Nós fizemos também um trabalho, pra 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 pra 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) 

 

 

 

 

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 próximo 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) 

[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 
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Falta de 

identidade e 

pertencimento 

 

(valores e 

cidadania)  

causa de [pausa], mas agora está tranquilo, também, já resolveram o problema. (M1) 

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 pra 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 prais nem sobre asareias. 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 tem 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 [...]. 

(Al8) 

O que me chama mais atenção em Olivença é por que os administradores de Olivença não 

fazem nada para melhorar Olivença [...]. (Al7) 

 

  

 

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. (Pp1) 

As pessoas eu nunca vejo lá na praia levar o seu saquinho para você jogar o lixo ou quando 

o rapaz que abre sua garrafa de cerveja e joga a tampinha na areia, você reclama com ele e 

pedi para recolher. Isso é comportamento da sociedade. (Pp1) 

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. (Pp1) 

Os usuários é quem reclamam [sobre o não cumprimento dos horários previstos para os 

ônibus coletivos], ligam e reclamam aí averiguamos e multamos. (Pp3) 

 

Visão 

determinística  

(concepção que o 

problema da 

extração 

desenfreada de 

areia não tem 

solução) 

No entendimento de Pp2 a extração de areia é atividade mais prejudicial ao meio ambiente 

que existe e reconhece que com todas as condicionantes existentes ainda não é possível 

recuperar os danos ambientais, mas mesmo assim, ela ressalta que é necessário autorizar 

por que a construção civil precisa. (Diário do pesquisador, 04/10/2016) 

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. (Pp3)  

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 tá lá largado. [...] quando eu falo assim tiraram além, é 

por que você tem que tirar certa camada, mas você tem deixar outra pra que o terreno 

estoque, continue fértil. E não houve. Retirou além, retirou, sei lá... não sei nem pra que ele 

estava tirando lá? Acho que é pra fazer aterro já, porque não tem mais areia. E tá lá largado, 

um buraco assim, muito horroroso. [...] Acho que já está parado há 10 anos. (P3) 
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Passividade dos 

órgãos 

responsáveis pela 

fiscalização do 

meio ambiente e 

transportes 

coletivos 

E os políticos realmente não dão prioridade pra o saneamento básico por que e 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 tá 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 [...] tá 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) 

 

 

 

Alienação 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) 

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: Extraído de Almeida
9
 (2018,  p.82-83). 

 

Essas situações-limite foram discutidas com os educadores, visto que os mesmos 

convivem com os sujeitos da comunidade e vivenciam diretamente os problemas 

destacados ao longo da Investigação Temática. Freire (1987) argumenta que a 

investigação do Tema Gerador envolve o pensar do homem referindo à realidade, nesse 

sentido o autor afirma que “exteriorizando sua visão do mundo, sua forma de pensá-lo, 

sua percepção fatalista das “situações-limites” [...] se encontram envolvidos seus “temas 

geradores”" (FREIRE, 1987, p. 56). Tendo em vista as contribuições de Freire (1987), 

as discussões das situações- limite com os educadores foi de suma importância para a 

Legitimação do Tema Gerador. 

Fomentando o debate entre os professores, Pq1 questionou qual tema expressa a 

real necessidade de Olivença. Neste processo, que também corresponde a 

Descodificação, no entender de Freire (1987), cabe ao investigador não apenas ouvir os 

                                                           
9
 Almeida (2017) também realizou uma pesquisa durante esse Processo Formativo, estruturado por meio 

das etapas da Investigação Temática, contudo seu foco foi direcionado às relações entre Freire e a 

educação  Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS).  
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indivíduos, mas problematizar as escolhas dos mesmos. Com isso, os sujeitos (que nesse 

caso são os professores) no “círculo de Investigação Temática vão extrojetando [...] uma 

série de sentimentos, de opiniões, de si, do mundo e dos outros” (FREIRE, 1987, p. 65). 

Isto é, vão expondo paulatinamente quais são os temas que atendem de forma 

emergencial as problemáticas de Olivença. Nesse sentindo, os professores apontaram: 

 

Os próprios valores né?! [...] Talvez a questão de identidade [...] Os moradores 

não se sentem pertencentes à Olivença, por isso não se importam com os 

problemas daqui (P6). 

 

Violência. Porque eles pensam que violência é só homicídio (D1).  

 

Eu acho que diante do que foi apresentado, eu acho que a questão da cidadania 

é algo que precisa ser trabalhado. Abrange as questões de P6 e D1 (P5). 

Meio ambiente, desigualdade social. Me parece que têm alguns aspectos que 

entram aí (referindo-se a fala de P6 e D1)(P1).  

Ao discutir sobre as temáticas de relevância para o Distrito, P6 aponta 

“Identidade e Pertencimento”, por entender que a comunidade apresenta uma postura 

acomodada, com relação aos problemas de Olivença. Já P5 ressalta a necessidade de 

trabalhar com “Cidadania”, porque se trata de uma temática mais abrangente que vai 

além de “Identidade e Pertencimento”, envolvendo outros temas. Além disso, P1 

também apontou a necessidade de se trabalhar com questões relacionadas ao Meio 

Ambiente e Desigualdade Social, por entender que estão relacionadas tanto com a 

“Cidadania” quanto com a “Identidade e Pertencimento”. Com isso, solicitou-se aos 

professores que atribuíssem um título que abrangessem as temáticas sugeridas, nos 

extratos abaixo algumas sugestões: 

“Aqui é meu lugar”, não pode ser o título? (P6). 

 

“Eu sou Olivença” ou “Ambiente e pertencimento” (P5). 

 

 “Olivença: eu vivo um paraíso esquecido” (P5). 

 

Mediante as sugestões, realizadas na Legitimação da Hipótese, em colaboração 

com os professores, foi escolhido o Tema Gerador “Olivença: eu vivo um paraíso 

esquecido”, por entender que esse título compreende as questões relacionadas ao Meio 

Ambiente, Identidade e Pertencimento. As justificativas do Tema Gerador foram 

apresentadas pelos professores, tendo como referências as principais carências do 
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Distrito, bem como as falas dos moradores, conforme consta nos extratos das falas a 

seguir:  

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 (P2) (Grifo nosso). 

 

Olivença ainda pode ser considerada um dos pontos turísticos mais admirados 

em Ilhéus. [...] Percebe-se que essa comunidade é agradecer a dádiva da vida. 

No entanto, muitos aspectos precisam ser evidenciados para que este lugar não 

se torne um território de influências negativas, violência, desigualdade social, 

poluição e falta de qualidade de vida (P4) (Grifo nosso). 

 

Olivença é um paraíso esquecido pelo poder público, mas também pelos 

próprios moradores (P1) (Grifo nosso).  

As falas dos professores evidenciam a complexidade do Tema Gerador 

legitimado, uma vez que, envolvem as questões de Cidadania, Identidade, 

Pertencimento e Meio Ambiente. Com base na Investigação Temática realizada até essa 

etapa, constata-se que o tema escolhido é de fato significativo para a comunidade neste 

momento, pois abrange as discussões levantadas ao longo das Codificações e 

Descodificações. Além disso, essa etapa permite que os docentes apontem, com base na 

realidade de Olivença, algumas questões que devem constituir o Tema Gerador, 

corroborando dessa forma, para a possibilidade da superação do Obstáculo Medo da 

Liberdade, uma vez que os mesmos dispõem de certa autonomia ao elencar questões 

para serem trabalhadas em sala de aula.  

3.7 Organização da Programação Curricular 

 

Essa última etapa da Investigação Temática compreende a construção da Rede 

Temática (SILVA, 2004), do Ciclo Temático (SOLINO, 2013) e da Redução Temática 

que abrange as Unidades de Ensino e Planos de aula. Essas construções foram 

estruturadas a partir do Tema Gerador “Olivença: Eu vivo em um paraíso esquecido”. 

3.7.1 Construção da Rede Temática 
 

A Rede Temática sugerida por Silva (2004) apresenta em sua estrutura as falas 

significativas dos sujeitos da comunidade que participaram do processo de Investigação 

Temática, bem como a visão dos educadores. Para o autor, a Rede Temática orienta o 
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docente na sistematização do percurso pedagógico programático, levando em 

consideração as contradições vividas pela comunidade, ressaltando que “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).  

A construção da Rede ocorre a partir dos seguintes componentes: Tema Gerador; 

Contratema, Situação Problema, Questão Geradora, Visão da Comunidade (falas 

significativas) e Visão dos Educadores. Silva (2004) aponta que o Contratema, 

localizado na parte superior da Rede Temática, constitui-se como norteador da realidade 

que se pretende construir. Já a Questão Geradora permite reflexões que auxiliam os 

alunos na compreensão do Tema, orientando professor nas escolhas das ações, 

conteúdos e conhecimentos em sala de aula (SILVA, 2004). O autor argumenta ainda 

que a Questão Geradora pode ser entendida como “bússola pedagógica” que orienta a 

elaboração de algumas respostas para as problemáticas locais.  

 A organização desses aspectos encontra-se distribuída entre a base (falas 

significativas da comunidade, professores, educandos e poder público) e o topo da Rede 

(conteúdos, conceitos e ações elencados pelos educadores) (SILVA, 2004).  

Silva (2004) argumenta que a construção da Rede Temática possibilita a 

sistematização dos conhecimentos obtidos ao longo da Investigação Temática, buscando 

estabelecer a compreensão da realidade, por meio da percepção da comunidade e dos 

educadores. No entender do autor, a Rede auxilia na organização do ensino 

interdisciplinar, assim como na elaboração de atividades em sala de aula, 

potencializando o processo de organização da programação curricular. Baseado nessas 

contribuições de Silva (2004), a Rede Temática foi construída em colaboração com os 

professores, no quarto encontro do Processo Formativo. Na base da Rede foram 

expostas as falas dos moradores, professores, alunos e representantes do poder público.  

Na sequência, solicitou-se aos professores que selecionassem as falas 

significativas que expressem uma visão acomodada, acrítica, alienada e determinística 

das questões que envolviam o Tema Gerador.  Para Silva (2004, p. 239), “a construção 

coletiva de uma Rede Temática envolve sucessivas sistematizações”, as quais abrangem 

discussões, análises, organização e relação das situações-limite, expressas nas falas dos 

moradores. A Figura 7 apresenta a base da Rede Temática, elaborada em colaboração 

com os professores. 
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Figura 7: Base da Rede Temática 
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De modo geral, as falas que constituem a base da Rede apresentam uma visão 

acomodada sobre os problemas relacionados à extração de areia e a consequente 

degradação do Meio Ambiente, bem como a violência e os casos de afogamento nas 

praias. Além disso, constata-se a transferência de responsabilidade tanto do Poder 

Público para a comunidade quanto da comunidade para o Poder Público.  

No entender de Silva (2014), as falas apresentadas na base da Rede 

correspondem às necessidades emergenciais da comunidade, que devem na sequência 

serem problematizadas, com o objetivo de auxiliar os educadores na sistematização de 

práticas pedagógicas que possam intervir nessa realidade. Na investigação, essas falas 

apresentam-se “como situações codificadas acompanhadas por um diálogo que as 

problematiza no sentido de evidenciar ou não sua legitimidade” (SILVA, 2004, p. 210), 

ou seja, as situações serão descodificadas pelos professores para posteriormente serem 

sistematizadas na proposta pedagógica.  

No contexto do Processo Formativo realizado em Olivença, solicitou-se aos 

professores que elencassem para o topo da Rede, conhecimentos, conteúdos e ações 

necessárias para a superação das situações-limite apresentadas na base da Rede. 

Segundo Silva (2004), é por meio da construção do topo, que os educadores irão 

analisar criticamente as falas da comunidade e apresentar possibilidade de intervenção 

pedagógica na realidade. O autor ressalta que:  

Deve-se evitar que as falas significativas selecionadas e os temas 

geradores se tornem mais um tópico descritivo de conteúdo escolar 

transmitido de forma tradicional e linear a partir da análise 

unidirecional da realidade local realizada pelos educadores (SILVA, 

2004, p. 211). 

  Com isso, o autor argumenta que as informações que estão contidas na base da 

Rede Temática não podem se resumir a tópicos de conteúdos a serem transmitidos para 

os alunos. As falas da base devem ser inseridas na sala de aula, para análise 

contextualizada da realidade, uma vez que as mesmas são representativas das situações-

limite vivenciadas pela comunidade.  

Levando em consideração esses aspectos, os professores elencaram alguns 

conteúdos necessários para a compreensão do Tema Gerador, quais sejam: 

Reflorestamento, Valorização da História e da Cultura Indígena, Impactos na Rodovia, 

Ciclos Biogeoquímicos, Desmatamento, Elementos Químicos, Estação de Tratamento, 

Tipos de Solo e Areial.  

Fonseca (2017) realizou um Processo Formativo em que obteve o Tema Gerador 
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“As condições da feira nossa de cada dia: bairro de Fátima/ Itabuna/BA” e ao elaborar 

a Rede Temática deste tema, apontou três elementos que necessitam compor o topo da 

Rede, sendo eles: Educação, Meio Ambiente e Saúde. A presença destes, no entender da 

autora, “possibilitou que a análise da problemática social fosse organizada envolvendo 

aspectos da infraestrutura local e elementos da macro organização social” (FONSECA, 

2017, p. 89). Todavia, para o contexto de Olivença, tendo em vista a abrangência do 

Tema Gerador “Olivença: eu vivo em um paraíso esquecido”, em consenso com os 

professores, optou-se por substituir a “Saúde” pela “Cultura de Participação”, por se 

relacionar mais com as falas da base da Rede, que apresentam uma postura acomodada 

dos moradores diante dos problemas locais.  

Constata-se, em algumas falas do Quadro 9, que os sujeitos de Olivença não 

apresentam uma participação ativa na comunidade. De modo geral, eles são passivos e 

omissos com as problemáticas do distrito e se contentam com a política assistencialista 

fornecida pelos empresários da região. Com isso, os elementos estruturantes desta Rede 

Temática são: Meio Ambiente, Educação e Cultura de Participação. A Figura 8 ilustra o 

topo da Rede, com os conteúdos, conhecimentos e ações necessárias para a superação 

das situações-limite.  
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Figura 8: Topo da Rede Temática 
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Durante a elaboração da Rede Temática, os professores ficaram surpresos com a 

quantidade de conteúdos, conceitos e ações que podem ser trabalhadas a partir do Tema 

Gerador, levando P2 a afirmar: 

Pode falar da estância hidromineral e abordar o conteúdo de ciclo da água. 

Nas praias também tem propriedades físico-químicas. Com relação ao areal 

poderia trabalhar, com os tipos de solo. Dá para ensinar um bocado de coisa. 

Eu acho que o menos difícil é achar conteúdos (P2).  

No contexto de sua disciplina, P2 sugeriu conteúdos que contribuirá para a 

compreensão dos problemas representados no Tema Gerador. Constata-se que no 

decorrer do Processo Formativo, P2 apresentou indicativos de distanciamento da cultura 

tradicional imposta pela escola, na qual os conteúdos são pré-selecionados, sem levar 

em consideração o contexto e as reais necessidades dos alunos. Nesta perspectiva, Silva 

(2004, p. 226) argumenta que “não há mais o domínio de tópicos de um conteúdo 

preestabelecido, há, isto sim, as necessidades práticas da análise que determinado grupo 

faz de sua realidade”. Em consonância, com a afirmação do autor, P2 apresenta 

conteúdos que podem contribuir com a superação das situações-limite apresentadas pela 

comunidade ao longo da investigação, afastando-se dos “tópicos de conteúdos 

preestabelecidos” pelos documentos oficiais.  

 Na sequência, foram apresentados aos professores os outros elementos da Rede, 

os quais foram construídos a princípio no contexto do GEATEC, tais como: Questão 

Geradora (Como fomentar a cultura da participação da comunidade de Olivença- BA 

visando à construção de uma identidade socioambiental?); Situação problema (Falta de 

valorização da identidade socioambiental em Olivença); Contratema Gerador. 

(Identidade e pertencimento: Agentes transformadores da comunidade de Olivença). A 

Questão Geradora, constituída no contexto do Geatec, buscou integrar a questão social, 

ambiental, com questões da identidade e pertencimento da população de Olivença, de 

modo que pudesse auxiliar na compreensão do Tema Gerador, orientando os docentes 

nas futuras escolhas dos conteúdos que serão ministrados em sala de aula. Já no 

Contratema a identidade e o pertencimento são aspectos que foram considerados 

relevantes para que algumas situações-limite sejam superadas.   

Milli (2016) aponta possíveis relações entre a ATD e a construção da Rede 

Temática. Para tal, o autor considera as falas significativas como unidades de sentindo, 

que emergiram das etapas anteriores da Investigação Temática. No entender de Milli 

(2016), as relações estabelecidas entre as falas até a Legitimação do Tema Gerador, 
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configuram-no como uma categoria de análise. O autor argumenta que o resultado das 

relações estabelecidas entre as falas significativas evidencia a situação-limite e 

representa a “visão da comunidade” sobre o Tema, caracterizando essas visões como 

metatexto. No entanto, essas relações não foram utilizadas no presente estudo, pois 

necessitam de aprofundamento teórico- metodológico.   

A construção da Rede Temática em conjunto com os professores proporcionou 

também a abordagem de aspectos que podem contribuir para a superação dos 

Obstáculos Gnosiológicos, Medo da Liberdade, Negação da Descontinuidade 

Epistemológica e Pretensão à Verdade. A Rede pode contribuir para a superação da 

Pretensão à Verdade Científica quando cumpre seu papel ético-epistemológico ao 

estabelecer as relações entre a problemática da racionalidade da ação do indivíduo com 

a racionalização da sociedade em geral. Nesse contexto, a Rede pode agir, como um 

espelho da situação-limite descodificada, relacionando a estrutura da sociedade, e 

denunciando, através de suas relações e tensões, as contradições das relações homem-

mundo que interferem na vida dos sujeitos, tanto interna quanto externamente. 

Contribuindo assim, com as denuncias das contradições do sistema e anúncio de novas 

possibilidades de organização social.  

Outra contribuição da Rede ocorre à medida que se desnuda a realidade e se 

compreende a situação-limite em sua totalidade. Nesse caso, o sujeito não é visto como 

culpado pela sua condição social, mas passa a ser reconhecido como a contradição do 

sistema, permitindo assim, a compreensão da relação entre opressor e oprimido, 

contribuindo para a superação do Medo da Liberdade.  

 Tal contribuição está vinculada ao fato dos professores elencarem, a partir das 

situações-limite, conteúdos, conhecimentos e ações necessárias para superação das 

visões limitadas da comunidade e do Poder Público presentes na base da Rede.   

No quinto encontro do Processo Formativo, realizou-se uma discussão baseada 

no artigo “Ciência-Tecnologia-Sociedade: relações estabelecidas por professores de 

ciências” (AULER; DELIZOICOV, 2006), relacionando algumas concepções sobre a 

neutralidade da Ciência/Tecnologia com a extração de areia em Olivença. O 

desenvolvimento dessa atividade tinha como objetivo analisar as compreensões dos 

professores sobre a Ciência, Tecnologia e Sociedade, bem como desmistificar alguns 

mitos sobre a Ciência-Tecnologia-Sociedade, tal como apresentados por Auler (2002), 

quais sejam: visão salvacionista da CT, determinismo tecnológico e visão tecnocrática, 

que os mesmos apresentaram sobre a atividade extrativista (areal) que ocorre na 
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comunidade
10

. Além disso, realizou-se discussões que auxiliassem na superação da 

visão limitada que os docentes apresentaram sobre a construção do conhecimento 

científico, a qual foi manifestada na entrevista do Capítulo 2, expressa no Obstáculo 

Gnosiológico: Negação da Descontinuidade Epistemológica como Gênese do 

Conhecimento.  

No sexto encontro do Processo Formativo, apresentou-se aos professores uma 

aula desenvolvida a partir do Tema Gerador “As condições da feira nossa de cada dia: 

bairro de Fátima/ Itabuna/BA” (FONSECA, 2017). A aula sobre o conteúdo de 

Termodinâmica foi baseada nos Três Momentos Pedagógicos, apresentando como 

problematização inicial as situações-limite que permeava a comunidade do Bairro de 

Fátima (local onde ocorreu a Investigação Temática). O objetivo desta atividade era 

apresentar aos professores as possibilidades de estruturar as aulas a partir de um Tema 

Gerador, mediado pela dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos.  

Após a aula, realizou-se a discussão teórica com a leitura do texto “Quando a 

troca se estabelece” de Pernambuco (1993). A dinâmica e leitura do texto possibilitou 

aos professores constatarem que uma aula poder ser estruturada por meio das situações-

limite que emergem da comunidade. Além disso, objetivou-se fomentar nos professores 

reflexões sobre a inserção da realidade dos alunos, como ponto de partida para o 

desenvolvimento das aulas, tendo em vista, a superação do Obstáculo Gnosiológico 

Pretensão à Verdade Científica.  

 

3.7.2 Construção do Ciclo Temático 

 

Após a construção da Rede Temática, no sétimo encontro do Processo 

Formativo foi desenvolvido com os professores o Ciclo Temático (SOLINO, 2013; 

FONSECA, 2017), que permitiu a sistematização das causas, consequências e 

alternativas das situações-limite que envolvem o Tema Gerador.  De modo que, para a 

elaboração do ciclo, foram listados os elementos que caracterizam cada uma dessas 

instâncias. Para Milli, Almeida e Gehlen (2017, p. 26), o Ciclo Temático “expressa uma 

relação cíclico-dialética entre causa e consequência, a qual se estabelece nas diferentes 

esferas da estrutura social (local, regional e global”. Para os autores, isto ocorre porque  

a sistematização do Ciclo Temático é resultante de uma análise da realidade de uma 

                                                           
10

 Essas análises foram realizadas por Almeida (2018) no seu trabalho intitulado “A Matriz de referência 

CTS no processo de obtenção de Temas Geradores no Ensino de Ciências”.   



92 
 

comunidade, evidenciando as causas e as consequências de uma determinada 

problemática, bem como as ações/alternativas para a superação destas. 

Na causa foi elencado a “Falta de pertencimento da comunidade e o descaso do 

Poder Público”, que compreende assuntos como: Demarcação das Terras, Extração 

Inadequada dos Compostos Minerais, Desvalorização da Cultura Local, Falta de 

Investimento do Poder Público (segurança, saneamento básico, saúde, transporte urbano 

e rural) e Falta de Fiscalização Ambiental. Milli, Almeida e Gehlen (2018) argumentam 

que essas causas representam os problemas sociais que configuram as situações-limite e 

as consequências às implicações sociais dessas situações.  

A “Degradação socioambiental” do Distrito foi mencionada como a principal 

consequência dos problemas anteriormente citados. Na questão da “Degradação 

socioambiental” envolve assuntos como: Conflitos Identitários, Conflito Territorial, 

Turismo/ Queda no Turismo, Geração de Renda, Degradação do Solo, Desmatamento, 

Desaparecimento das Nascentes, Falta de Investimento do Poder Público e Privado, 

Violência, Doenças, Contaminação (solo, lençol freático, rio e praia) e Impactos na 

Rodovia.  

A alternativa para superação de alguns desses problemas está vinculada à 

“Valorização da Cultura Local e Participação Ativa da Comunidade”, abrangendo 

Reflorestamento das Áreas Degradadas pelo Areal, Plano Municipal de Saneamento 

Básico, Comunidade Participativa, Ações Sociais, Estação de Tratamento de Água 

(ETA), Estação de Tratamento de Efluentes-Biológicos (ETB), Esclarecimento sobre 

Leis, Educação Ambiental e Valorização da Cultura Local. A Figura 9 ilustra o Ciclo e 

suas instâncias. 
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Figura 9: Ciclo Temático desenvolvido em colaboração com os professores. 

 

A organização do Ciclo auxiliou na sistematização das Unidades de Ensino, as 

quais foram desenvolvidas, posteriormente na Redução Temática. Por meio das 

instâncias (causa, consequência e alternativas) e componentes adjacentes (como 

exemplo: demarcação das terras indígenas, extração inadequada de componentes 

minerais, falta de fiscalização ambiental, conflito territorial, turismo, geração de renda, 

educação ambiental, valorização da cultural local e etc.) tornou-se mais simplificada a 

seleção dos conteúdos e conceitos científicos necessários para compreensão do Tema 

Gerador. Ao longo da construção do Ciclo Temático foram realizadas discussões que 

podem auxiliar na superação dos Obstáculos Medo da Liberdade e Pretensão à Verdade 

Científica. Isto pode ocorrer, porque durante esta atividade os docentes constroem um 

Ciclo, a partir das causas, consequências e alternativas para os problemas locais, que 

auxiliará posteriormente na elaboração das Unidades de Ensino.  
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3.7.2 Construção das Unidades de Ensino 

 

Após elaboração do Ciclo Temático, realizou-se em parceria com os professores, 

a escolha dos conceitos científicos e ações que serão trabalhados em sala de aula da EJA 

e na comunidade, bem como a estruturação dos planos de aula, seguindo a proposta dos 

Três Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009). 

Nessa etapa, os conhecimentos necessários para que os sujeitos analisem criticamente 

sua realidade são sistematizados para serem trabalhos em sala de aula.  

3.7.2.1 Construção do Plano de Ensino 
 

Nessa etapa, na compreensão de Freire (1987, p. 66) os professores, na condição 

de especialista na sua área, constituem as “unidades de aprendizagem e estabelecendo 

uma sequência entre si, dão a visão geral do tema “reduzido”.” Corroborando com as 

ideias do autor, os especialistas realizaram uma análise minuciosa do Tema Gerador, 

reduzindo-o à Unidade de Ensino.  

A sistematização das Unidades de Ensino está fundamentada na concepção de 

interdisciplinaridade da perspectiva freireana, a qual defende que deve haver uma 

articulação entre os saberes, os conhecimentos, vivência dos educandos e educadores, 

bem como a realidade de comunidade, de modo que possa romper com a 

compartimentalização e fragmentação presente do ensino. Além disso, Freire (1987) 

defende que nesse momento da Investigação Temática - Redução Temática - 

compreende um estudo interdisciplinar, por meio do qual o Tema Gerador é analisado 

por diferentes especialistas, ressaltando a necessidade de não limitar essa análise apenas  

a um determinado campo do conhecimento.   

Conforme explanado anteriormente, o Ciclo Temático auxiliou na sistematização 

do plano de ensino em três unidades para a EJA, as quais sejam: Unidade I - Identidade 

Histórica de Olivença; Unidade II – Impactos socioambientais; Unidade III – 

Infraestrutura e Economia. Nessa construção, os professores de Biologia, Física, 

Química e Português em comum acordo foram sistematizando os conteúdos nas 

Unidades de Ensino, sendo que:.  

Na Unidade de Ensino I - Identidade Histórica de Olivença – os conteúdos 

selecionados pelos docentes foram: 
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Causa Consequência Alternativa 

Desvalorização da cultura 

local 

Conflitos identitário/ 

preconceito 

Valorização da cultura local 

Demarcação das terras 

indígenas 

Conflito territorial ______ 

 

 

Na Unidade de Ensino II - Impactos socioambientais – foram sugeridos 

conteúdos que contemplassem as discussões sobre os Impactos Ambientais que ocorrem 

no Distrito, tais como:  

Causa Consequência Alternativa 

Extração Inadequada de 

recursos minerais 

Desmatamento Reflorestamento 

Falta de Fiscalização Degradação do solo Educação ambiental 

_____ Desaparecimento das 

nascentes 

Esclarecimento de leis 

_____ Contaminação do solo Participação da Comunidade 

_____ Poluição das águas, rios, 

praias, lençol freático  

_____ 

 

Enquanto que na Unidade III - Infraestrutura e Economia – foram elencados os 

seguintes conteúdos  

Causa  Consequência Alternativa 

Falta de investimento do 

poder público (saneamento 

básico, saúde e transporte) 

Diminuição do turismo 

 

Plano Municipal de 

Saneamento Básico 

Falta de investimento do 

poder privado 

Violência 

 

Estação de Tratamento de 

Água e Esgoto 

_____ Impactos na rodovia Fontes de energia renovável 

 

Cada Unidade de Ensino reproduzem o movimento do Ciclo Temático, 

apresentando as causas, consequências e alternativas, por exemplo, na Unidade I, 

segundo os professores a causa do problema está vinculada à Desvalorização da Cultura 

Local, como consequência ocorrem os Conflitos Identitário/Preconceito, enquanto 

alternativa foi elencado a Valorização da Cultural Local. 

Para cada Unidade de Ensino foram selecionados conteúdos e conceitos 

relacionados às disciplinas de Biologia, Física, Química, Matemática, História e 

Literatura:  

 Biologia: destacam os seguintes conteúdos: Impactos ambientais na extração de 

areia; Desmatamentos (formas); tipos de solo; Contaminação do solo; Poluição das 
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águas, rios, praias, lençol freático; Reflorestamento; Ciclos Biogeoquímicos; Educação 

ambiental.  

II) História: Desvalorização da cultura local; Conflito indígena; Demarcação das 

terras indígenas; Valorização da cultura local; Conflitos identitário/preconceito; 

Conflito territorial.  

III) Física: Impactos nas Rodovias e Fontes de energia renovável; 

IV) Química: elementos químicos, Soluções e propriedades físicas e químicas.  

V) Matemática: Geração de Renda. 

VI) Literatura: Romantismo e o Povo Indígena.  

Esses foram alguns dos conteúdos elencados pelos professores para trabalhar na 

EJA, alguns deles foram selecionados para a elaboração do plano de aula e apresentação 

no último encontro do curso. O Quadro 11 apresenta uma sistematização inicial das 

Unidades de Ensino, conteúdos, práticas e conhecimentos científicos sistematizados 

durante o Processo Formativo pelos docentes participantes.   

 

Quadro 11: Sistematização dos conteúdos nas respectivas Unidades de Ensino 

Unidades de 

Ensino 

Biologia História Física Química Matemática Literatura 

I  Identidade 

Histórica de 

Olivença 

___ Desvalorização 

da cultura local; 

Conflito 

indígena; 

Demarcação das 

terras indígenas; 

Valorização da 

cultura local; 

Conflitos 

identitário/preco

nceito; Conflito 

territorial.  

 

___ ___ ___ Romantismo e o 

Povo Indígena 

II  Impactos 

socioambientais 

Impactos 

ambientais 

na extração 

de areia; 

Desmatamen

to (formas); 

Tipos de 

Solo; 

Poluição das 

Águas, rios, 

praias, lençol 

freático; 

Reflorestame

___ ___ Elementos 

Químicos; 

Soluções e 

Propriedades 

Físicas e 

Químicas 

___ ___ 
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nto; Ciclos 

Biogeoquími

cos; 

Educação 

Ambiental 

 

III  

Infraestrutura e 

Economia. 

Doenças 

causadas 

pela Poluição 

das Águas 

___ Impactos 

na 

Rodovias e 

Fontes de 

Energia 

renovável 

___ Geração de 

Renda; 

Turismo 

___ 

 

3.7.2.2Construção dos Planos de Aula estruturados por meio dos Três Momentos 

Pedagógicos 
 

Depois de selecionar os conhecimentos necessários para compreensão do Tema 

Gerador foi proposto aos professores a elaboração de planos de aula, por meio dos Três 

Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009), 

estruturado através da: Problematização Inicial (PI), Organização do Conhecimento 

(OC) e Aplicação do Conhecimento (AC)
11

.  

O Quadro 12 apresenta duas aulas de Biologia da Unidade II, que foram 

elaboradas pelos os integrantes do GEATEC em colaboração com os professores. Para o 

desenvolvimento do plano de aula, utilizaram-se as falas significativas que representam 

as situações-limite levantadas ao longo da Investigação. As falas utilizadas nos planos 

de aula correspondem uma adaptação da proposta de Silva (2004) que utiliza as falas 

significativas da comunidade para orientar a sistematização das aulas. 

 As falas norteiam a elaboração de algumas aulas, deixando evidente que a 

mesma, deve fornecer subsídios para que os sujeitos possam superar a situação-limite 

expressa nela.  Para a sistematização dos planos, utilizou-se como ponto de partida as 

falas dos moradores, que representam as situações-limite e dinâmica dos Três 

Momentos Pedagógicos. O Quadro 12 apresenta exemplos de aulas elaboradas seguindo 

essa proposta.  

 

                                                           
11

 Problematização Inicial (PI): levantamento de questões que permitam explorar os limites da 

compreensão sobre determinada problemática, a fim de estimular a apreensão de novos conhecimentos 

para a resolução de tais questões; Organização do Conhecimento (OC): com o auxílio do professor serão 

trabalhados os conteúdos/conceitos científicos necessários para a compreensão das situações levantadas 

na etapa anterior; Aplicação  do Conhecimento (AP): retomam-se as questões iniciais e expandem-se as 

problematizações a situações mais gerais, almejando a superação da problemática inicial (DELIZOICOV; 

ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009). 
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Quadro 12: Aulas de Biologia – Unidade II 

Unidade II – Impactos Socioambientais 

Aula I 
O único benefício que causa é que a construção civil não pode parar essas grandes construções que 

estão aí precisam de areia e os órgãos que deveriam fiscalizar, acho que fazem vista grossa (Pp2).  

PI Apresentação de uma situação problema que ilustre as atividades desenvolvidas a 

partir da extração de minério. “A extração de minérios causam vários impactos 

socioambientais, no entanto no modelo de sociedade que estamos inseridos 

atualmente, essa atividade torna-se uma excelente alternativa para a obtenção de 

areia, por exemplo, que é uma das matérias-primas mais utilizada na construção 

civil.” Quais os pontos positivos e negativos da extração de areia em Olivença? 

Explique.  

OC Aspectos positivos e negativos acerca da extração de areia. Nos aspectos negativos 

trabalhar: desmatamento da mata ciliar; queimadas (ciclos biogeoquímicos); Seca 

dos rios (alteração dos cursos dos rios, bem como sua profundida, alterando a 

velocidade de escoamento dessas águas), perda da identidade por parte dos 

moradores (diminuição da topofilia). Dentro dos aspectos positivos: Construção 

civil, produção de vidro e etc. 

AC Apresentação de uma situação problema que ilustre a extração de minério de 

Caetité, pedir para os alunos analisarem os impactos socioambientais causados por 

essa “nova atividade” a partir dos pontos apresentados em sala de aula e dos 

tópicos que eles elencaram no caderno na problematização inicial. Sugestão: Júri 

simulado – Pontos positivos e negativos da extração de areia em Olivença 

Unidade II - Impactos Socioambiental 

Aula 2 
O areal tá causando desmatamento? Será que destrói as nascentes? (Pq3). 

Nas nascentes sempre destrói né. Que é tirando a [areia] né?! Mas num deixa de destruir, mas tá 

legal, eles lá dá como legal. Quem sou eu pra [dizer]  que é ilegal..(.risos) (M5). 

PI [A extração de areia] nas nascentes sempre destrói né. Que é tirando a [areia] 

né?! Mas num deixa de destruir, mas tá legal, eles lá dá como legal. Quem sou eu 

pra [dizer]  que é ilegal..(.risos) (M5). A extração de areia destrói a mata? 

OC O que é desmatamento. Implicações do desmatamento na fauna e na flora; Ciclos 

biogeoquímicos; Implicações na escassez de água. 

AC Retomada das questões iniciais e explorar outras problemáticas relacionadas ao 

desmatamento que ocorre na Amazônia (extração de madeira ilegal) e nas regiões 

Sul, Sudeste e Centro-Oeste (monoculturas e pecuária). 

 

Estava previsto durante a realização do curso  a produção de um material 

didático-pedagógico contendo dez aulas,  contudo,  durante foram  desenvolvidos com 

as professoras somente dois planejamentos de duas aulas (Quadro 12), que ainda  

necessitam  ser  melhor  discutidos  e  revisados. Ressalta-se que para a continuidade do 

trabalho, há necessidade de se desenvolver as Unidades de Ensino serão implementadas 

em sala de aula, juntamente com os educadores da EJA que participaram do Processo 

Formativo, com o objetivo de analisar as contribuições do Potencial Gnosiológico da 

Abordagem Temática Freireana para a superação dos Obstáculos que se constituem 

como barreiras para o desenvolvimento de um currículo que esteja comprometido em 

formar sujeitos críticos e reflexivos. 
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CAPÍTULO 4- A ABORDAGEM TEMÁTICA FREIREANA E A SUPERAÇÃO 

DOS OBSTÁCULOS GNOSIOLÓGICOS 

 

Essa etapa da pesquisa tem como objetivo apresentar a manifestação dos 

Obstáculos Gnosiológicos manifestados nos discursos dos professores participantes do 

processo formativo (apresentado no Capítulo 3) estruturado a partir da Investigação 

Temática, seguindo as etapas sistematizadas por Sousa et al. (2014). Além disso, esse 

capítulo visa identificar indicativos de superação desses Obstáculos, por meio das 

atividades e reflexões realizadas ao longo do processo. 

Conforme apresentado no Capítulo 3, 7 (sete) professores participaram do 

Processo Formativo. Para a preservação da identidade dos mesmos, utilizou-se um 

sistema alfanumérico da seguinte forma: P1, P2... Pn (professores); D1 (vice-Diretor) e 

PQ1, PQ2,..., PQn (pesquisador do GEATEC). Esse sistema alfanumérico corresponde 

ao mesmo utilizado no Capítulo 3, uma vez que as análises dos Obstáculos 

Gnosiológicos realizadas a seguir são provenientes dos extratos das falas do processo 

formativo. Lembrando que destes professores, (5) cinco participaram da entrevista 

semiestruturada do Capítulo 2. 

As informações foram analisadas por meio da Análise Textual Discursiva 

(MORAES; GALIAZZI, 2007), em que as categorias estabelecidas a priori também 

foram utilizadas no Capítulo 2, quais sejam: a) Negação da Descontinuidade 

Epistemológica como Gênese do Conhecimento; b) Medo da Liberdade; c) Pretensão à 

Verdade Científica; d) Arrogância Epistemológica.  

4.1  Negação da descontinuidade epistemológica como gênese do conhecimento 

 

Como apresentado no Capítulo 3, o Processo Formativo seguiu quatro etapas 

delineadas por Sousa et al. (2014), sendo que a partir da terceira, ocorreu a Legitimação 

do Tema Gerador, o qual foi intitulado “Olivença: eu vivo em um paraíso esquecido”. 

Esse Tema emergiu de situações-limite, apresentadas nas falas dos sujeitos da 

comunidade, sobre as temáticas: Meio Ambiente,  Identidade e Pertencimento. Foi nesta 

terceira etapa que os professores apresentaram indicativos da superação do Obstáculo da 

Negação da Descontinuidade Epistemológica como Gênese do Conhecimento, tomando 

como referência as entrevistas apresentadas no Capítulo 2, como é possível identificar 

nos extratos das falas de P5, P4 e P2: 
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Esse tema abrange a peculiaridade do local. A falta desse reconhecimento (do 

potencial de Olivença) tem levado a desvalorização por parte da comunidade. 

Entender que viver em um lugar tão rico acarreta em uma responsabilidade 

cultural e social relevante fará toda diferença na ação em defesa dos valores 

locais. A população fica inerte com relação às situações como poluição, droga, 

conflitos agrários pelo desconhecimento de sua história. Resgatar essa força 

do passado, junto com a aplicação de novos conhecimentos abrirá novas 

possibilidades (P5) (Grifo nosso). 

No entender de P5, o resgate do contexto histórico associado a novos 

conhecimentos abre novas possibilidades, ou seja, conhecer as questões históricas de 

Olivença auxiliará os sujeitos compreenderem os fatos atuais que influenciam 

diretamente na economia e infraestrutura da comunidade. Nesse sentido, Alves e Silva 

(2015) afirmam que a implementação do currículo libertador, exige que a seleção de 

conhecimentos seja realizada a partir da realidade, conforme apontado por P5, em busca 

da superação das situações desumanizadoras. Tal postura corrobora com a perspectiva 

de educação libertadora, na qual o conteúdo escolar é entendido como um instrumento 

carregado de intencionalidade política de compreensão e transformação dos problemas 

vivenciados pela comunidade (FREIRE,1968).    

Com base em Alves (2014), constata-se que P5 apresenta indicativos da 

superação da Negação Epistemológica, vinculado ao afastamento da postura 

conservadora, uma vez que, ao afirmar a necessidade do resgate histórico, o mesmo 

contribui para a reprodução e conservação de uma epistemologia que tem nos aspectos 

históricos a gênese do conhecimento, negando a neutralidade e a linearidade do 

contexto de Olivença (ALVES, 2014).  

 Corroborando com essa ideia, P2 e P4 afirmam: 

“O resgate aos valores ambientais e culturais precisa permear a comunidade, 

com o intuito de não esquecermos a importância das atitudes que sempre 

podem se aperfeiçoar.” (P4) (Grifo nosso). 

 “Acho interessante que dentro desta temática seja trabalhando a autoestima, 

os direitos e deveres, a identidade [referindo-se ao resgate histórico] e a 

consciência ambiental dos alunos, que podem se tornar agentes 

transformadores de sua comunidade.” (P2) (Grifo nosso).  

P4 e P2 argumentam que há necessidade de resgatar os aspectos históricos que 

permeiam a comunidade, ressaltando que os fatos ocorridos no passado, influenciam a 

dinâmica atual do Distrito, bem como as ações dos sujeitos que ali residem. Constata-se a 

superação em algumas compreensões de P2, se comparado com seu posicionamento na 

entrevista semiestruturada apresentada no Capítulo 2, quando o mesmo afirmava que:  



101 
 

“Cara a teoria me diz que sim, sim é importante que você mostre o conflito 

(os aspectos históricos) que o conhecimento científico é construído que não é 

algo contínuo, que depende de uma sociedade e tal, tal, tal... eu concordo com 

a professora na questão do tempo. Geralmente você tem que selecionar o que 

você vai fazer, como você vai trabalhar determinado conteúdo em sala de aula 

às vezes faz a gente tomar decisões cruéis.” (P2En) (Grifo nosso). 

Nesse contexto, P2 tinha consciência da importância do resgate histórico, mas 

não o fazia, responsabilizando a falta de tempo e as demandas de outros conteúdos. 

Todavia, ao longo do processo formativo, ele admite:   

Interessante que dentro desta temática seja trabalhando a autoestima, os 

direitos e deveres, a identidade [referindo-se ao resgate histórico] (P2). 

P2 percebe que para a compreensão do Tema Gerador, algumas discussões sobre 

o histórico de Olivença, direitos e deveres dos cidadãos tornam-se imprescindíveis. 

Alves (2014) fundamentada nas bases epistemológicas de Freire, afirma que a 

construção do conhecimento não ocorre de maneira aleatória, mas conforme as 

demandas dos problemas apresentados na realidade do sujeito, que nesse caso 

apresentado por P2, refere-se às situações-limite que constituem o Tema Gerador de 

Olivença.  

 Na quarta etapa do processo formativo, que corresponde ao período da 

Organização da Programação Curricular, mais precisamente na Redução Temática no 

qual foram construídas as Unidades de Ensino, P3 afirma: 

Olha alí, naquela unidade [se referindo à primeira Unidade], eu posso trazer 

aspectos da história de Olivença e de Ilhéus para discutir os assuntos do 

romantismo. (P3) (Grifo nosso). 

 

  Nessa etapa, os professores elaboraram as Unidades de Ensino, sendo que na 

primeira denominada “Identidade histórica de Olivença” aborda-se a questão histórica da 

comunidade, na qual os professores sugeriram trabalhar com conteúdos relacionados à 

Desvalorização da cultura local, Demarcação das terras Indígenas, Valorização da cultura 

local, Conflitos identitário/preconceito e Conflito territorial. Sendo que o objetivo foi 

compreender os aspectos históricos, bem como analisar os reflexos dos mesmos nos 

problemas atuais da comunidade de Olivença.  

  Levando em consideração as características apresentadas pelos tópicos na  

Unidade I, P3 afirmou que pode resgatar os aspectos da história local para trabalhar o 

conteúdo de sua disciplina de Literatura, de modo que fique evidente para os alunos de 

que forma os conflitos e tensões do passado influenciaram nos problemas atuais da 
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comunidade
12

.No entender de Freire (1968) é por meio dessa troca entre educador e 

educando, sustentado pelo conhecimento científico, que ocorre a construção do 

conhecimento acerca da realidade, que no contexto de P3 corresponde aos conteúdos 

necessários para a compreensão do Tema Gerador. O autor argumenta que essa prática 

está vinculada a uma concepção epistemológica que considere os problemas 

socioculturais, como ponto de partida para construção de novos conhecimentos. Com 

isso, os conteúdos escolares escolhidos a partir da demanda concreta da comunidade, 

ganham sentindo e significado tanto para o educador quanto para o educando, tornando-

se conteúdo concreto e instrumento de transformação cultural.    

  Em suma, essa categoria apresenta indicativos de que as etapas de Legitimação 

do Tema Gerador e Organização da Programação Curricular, que correspondem a 

terceira e a quarta etapa respectivamente, apresentam potencial Gnosiológico, uma vez 

que, nesses momentos, constataram-se indicativos da superação da Negação 

Epistemológica como Gênese do Conhecimento. 

4.2  Medo da Liberdade 
 

Conforme explicitado no Capítulo 3, na primeira etapa do processo formativo 

que corresponde a Aproximação inicial com a comunidade local e escolar, realizou-se 

problematizações com os professores por meio do vídeo “A coroa do Imperador”
13

 que 

retrata parte da realidade da educação pública no Brasil.  

Por meio da problematização
14

 buscou-se compreender as visões que os 

docentes participantes tinham da sala de aula, relacionados aos aspectos como: 

concepção de educando, planejamento de aula e papel do professor em sala de aula. 

Quando questionados sobre a importância da participação do aluno e o diálogo no 

                                                           
   

12
 O Distrito de Olivença apresenta um rico acervo histórico que, conforme constatam-se nas falas dos 

professores, até o presente momento do processo formativo era abordado de forma incipiente, ou por falta 

do conhecimento sobre o assunto ou por não reconhecerem que esses aspectos são relevantes para serem 

tratados em sala de aula. 
13

O Vídeo “A Coroa do Imperador” é um episódio da série “Cidade dos Homens”. Esse recorte aborda 

entre outras coisas, a realidade de uma sala de aula do Rio de Janeiro, evidenciando conflitos entre alunos 

e professor, bem como aspectos da educação bancária. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pu2DfqjyzRs 
14

 Perguntas utilizadas na problematização: Como vocês caracterizam a relação entre os alunos e a 

professora? Qual a importância do diálogo no processo de ensino e aprendizagem? E como ele pode ser 

desenvolvido em sala de aula? É possível trabalhar a realidade do aluno em sala de aula? No vídeo há 

aspectos relacionados à ciência e a tecnologia? Em quais momentos? Falam-se muito em inovações e 

mudanças de metodologias, vocês acreditam que o uso da tecnologia empregada na aula da professora 

tem contribuído para isso? 
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processo de ensino e aprendizagem, alguns docentes se posicionaram da seguinte 

forma: 

Assim, eu posso falar uma experiência minha. É... Eu realmente assim, eu não 

deixo eles escolherem muita coisa na sala de aula, não. Eu já levo, por 

exemplo, os conteúdos que eu preciso trabalhar com eles, né, ou, a forma 

como vou avaliá-los. (P1) (Grifo nosso) 

Complementando a fala, P1 ressalta: 

Na EJA, eu dou os conteúdos próprios da EJA, tirando o eixo 5. Eu comecei a 

trabalhar um conteúdo com eles, que é equação do segundo grau, que eles têm 

muita dificuldade. Então, assim, eu pulo um conteúdo e dou outro, mas dentro 

do conteúdo deles, dentro do próprio livro que é proposto, que a escola tem 

como proposta. (P1) (Grifo nosso) 

Corroborando com essa fala, P4 afirma: 

Eu também faço a seleção. A gente tem o material da EJA que, por sorte, ele 

já traz muita coisa contextualizada. Depois que chegou esse material pra EJA 

mesmo, eu acho que facilitou essa questão da gente selecionar. Até a parte 

temática, eles já trazem identidade, e como você vai trabalhar cada tema. 

Então isso já ajuda muito. O que a gente faz? Eu sigo aquele conteúdo que foi 

eleito (P4) (Grifo nosso).  

  As afirmações de P1 e P4 denotam que a seleção dos conhecimentos científicos 

que serão trabalhados em sala de aula está associada com os conteúdos estabelecidos 

pelos livros didáticos ou documentos oficiais. Nessa condição, os educadores 

renunciam sua autonomia, tornando-se objetos e não mais sujeitos ativos (ALVES, 

2012). 

Para Alves (2014, p. 101), “as práticas docentes pouco autônomas, baseadas 

pela reprodução de conteúdos pré-estabelecidos e distantes da realidade dos 

educandos”, são caracterizadas como Obstáculo Gnosiológico do Medo da Liberdade. 

Ao apresentar certo medo à prática autônoma, conforme constatado nas falas de P1 e 

P4, os docentes acabam por subordina-se aos interesses da cultura hegemônica que 

valoriza determinados conteúdos, sem considerar as necessidades reais da comunidade 

escolar. 

Ao encontra-se imerso nesse Obstáculo, o sujeito internaliza as verdades 

imposta pelo dominador como única, em consequência não assume sua autonomia e 

autenticidade. No entender de Dussel (1995), à medida que o sujeito não tem voz, não 

respeita a sua história ou a sua cultura, não lhe é permitido ser sujeito, passando a ser 

incorporado pela “totalidade alheia”. Para o autor, “totalizar a exterioridade, 
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sistematizar a alteridade, negar o outro como outro é alienação” (DUSSEL, 1995, 

p.60). Nesse sentindo, quando o sujeito está submetido à totalidade da cultura 

hegemônica, passa ser objeto do dominador, perdendo a sua essência, autonomia e 

autenticidade, tornando-se instrumento do ser de outro.  

 Para Freire (1968), esses sujeitos subordinados à condição de oprimidos, 

apresentam-se nas sombras dos opressores, à medida que seguem o que esses lhes 

determinam. Com base no entendimento do autor (p.46), P1 e P4 “temem a liberdade, 

na medida em que esta, implicando a expulsão desta sombra, exigiria deles que 

“preenchessem” o “vazio” deixado pela expulsão com outro “conteúdo” – o da 

autonomia”, com isso o Medo de assumir sua liberdade associa-se ao fato de torna-se 

responsável pelas próprias ações.  

Para Rocha (2013), tal situação, apresentada por P1 e P4, é agravada se 

levarmos em consideração que o educador não participa da seleção de quais 

competências devem ser desenvolvidas, pois os objetivos pedagógicos já estão 

estabelecidos nos livros didáticos e pelos órgãos competentes. Assim, o papel do 

professor é reduzido à transmissão dos conhecimentos aos alunos, da mesma maneira 

que lhes foram transmitidos os manuais de ações pedagógicas, sem reflexão crítica, 

diálogo e problematizações (ROCHA, 2013). 

Compreensões semelhantes às falas de P1 e P4, também foram identificadas por 

Fonseca (2017), em que professores que participaram de um Processo Formativo 

baseado na perspectiva freireana, apresentaram certa resistência em assumir a 

autonomia da escolha dos conhecimentos científicos, pois afirmam que podem ser 

abordados conteúdos que não constam nos livros didáticos, demandando mais tempo 

para pesquisar e estudar. Além disso, corrobora-se com a ideia de que a resistência em 

assumir uma postura autônoma manifestado pelos docentes é fomentada por alguns 

cursos de formação inicial e continuada que, segundo Cunha e Delizoicov (2016), 

seguem modelos tradicionais preocupando-se em ensinar técnicas, promover 

treinamentos e capitações aligeiradas sem estimular a participação autônoma e 

reflexiva dos professores. Para Alves e Silva (2015, p.182), o Medo da Liberdade 

manifestado nas falas de P1 e P4 compreende aspectos que transcendem a formação, 

tais como “a cultura escolar arraigada na tradição educacional, limites no tempo de 

preparação das atividades pedagógicas, salários baixos que exigem jornadas de 

trabalhos exaustivas, etc.”.  Os autores ressaltam, ainda, que o Medo apontado pelos 

docentes está ligado ao posicionamento político dos mesmos, uma vez que, ao 
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adotarem uma prática excludente estabelecida historicamente, passam a defender, ainda 

que inconscientemente, concepções que fortalecem a imposição da cultura hegemônica 

(ALVES; SILVA, 2015). 

Na segunda etapa do processo de Investigação Temática, denominada por Sousa 

et al. (2014) de Apresentação de possíveis Situações-limite, constatou-se por meio da 

problematização do vídeo “Bem vindo (a) a Olivença”, algumas evidências de 

autonomia em sala de aula. Ao questionar a possibilidade de trabalhar com os alunos as 

informações da aproximação inicial e do vídeo, os professores se posicionaram da 

seguinte forma:  

Esses temas?... Acredito que sim. (P6) 

De certa forma, alguns desses temas são trabalhados, mas não com tanta 

densidade... (P5) (Grifo nosso) 

 Quando questionado de que maneira acontecia o trabalho com o Tema, em sala 

de aula, P5 afirma:    

A gente conversa, ou seja, até que a gente tem algumas informações. Por 

exemplo, eu não moro aqui, mas eu já conheço bastante coisa por conta do 

debate que a gente faz aqui, que eles trazem as angústias, as preocupações... 

Mas, organizado dessa forma, a gente, realmente, não tinha trabalhado... (P5) 

(Grifo nosso) 

 As falas dos professores, a princípio expressaram certa dúvida sobre o trabalho 

desenvolvido a partir dos temas, todavia P5 ressalta que embora não morasse na região, 

trabalhava alguns aspectos da realidade, por meio das informações adquiridas em 

conversas com os alunos. No entanto, constata-se que o diálogo estabelecido entre P5 e 

seus alunos não ocorre de forma sistematizada, ou seja, o professor não organiza as 

informações sobre a realidade da comunidade para que possam ser trabalhadas em sala 

de aula. No entender de Stuani (2016), não é suficiente partir da realidade dos alunos 

como acontece no fato relatado por P5. A autora defende que é preciso um diálogo 

crítico sobre as situações-limite vivenciadas pelos sujeitos, bem como a interlocução de 

novos conhecimentos necessários para a compreensão das mesmas.  

Esse diálogo desenvolvido por P5 diverge da concepção freireana, a qual 

defende que o diálogo estabelecido entre educador e educando ocorre por meio da 

problematização do conhecimento vinculado com realidade concreta dos sujeitos. Desta 

forma, Freire (1983, p. 34) argumenta que: 

O que se pretende com o diálogo, em qualquer hipótese (seja em torno 

de um conhecimento científico e técnico, seja de um conhecimento 

“experiencial”), é a problematização do próprio conhecimento em sua 
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indiscutível reação com a realidade concreta na qual se gera e sobre a 

qual incide, para melhor compreende- lá, explica - lá, transforma - lá.  

Nesse sentido, o processo de Investigação Temática apresenta-se como uma 

alternativa para superação da situação expressa na fala de P5, uma vez que, na Redução 

Temática (quarta etapa da Investigação), na parceria entre professores e investigadores, 

serão elencados conteúdos científicos necessários para a compreensão do Tema 

Gerador, que emergiu das situações-limite expressas nas falas da comunidade. Ainda na 

segunda etapa, constata-se a manifestações incipientes de autonomia dos professores, 

porém os extratos das falas apontam para uma possível progressão desta postura para as 

próximas etapas da Investigação Temática.  

Na terceira etapa do processo formativo, juntamente com os professores foram 

problematizadas as situações-limite, as quais foram evidenciadas na Codificação III e 

Descodificação III, objetivando-se a Legitimação do Tema Gerador.  Por meio de 

questionamentos, Pq1 promoveu discussão e eleição do Tema que abrangesse as 

principais problemáticas de Olivença: 

Qual Tema selecionado parece transmitir/entender as reais necessidades de 

Olivença? Na verdade, a gente mudaria um pouco a pergunta: Quais são as 

reais necessidades? Porque eu acho que, todos os Temas que a gente fez 

discussão são necessários, mas qual Tema então pode ser selecionado para 

discutir alguma questão mais imediata? O que realmente seria interessante sim, 

o que aparece imediato assim, o que seria interessante discutir/trazer (para 

sala de aula)? (Pq1) 

Nesse momento, os educadores apresentaram feições apreensivas, seguida de um 

intervalo de silêncio, denotando insegurança para eleição do Tema Gerador. Até que P5 

posicionou-se: 

Eu acho que diante da..., do que foi apresentado, eu acho que a questão da 

cidadania é algo que precisa ser trabalhado. O que vocês acham?  Porque é 

uma questão que..., ela é abrangente. (P5) 

 

Na sequência outros professores foram apresentando aspectos que poderiam 

entrar na discussão em sala de aula, tais como: 

 

Os próprios valores né?!  [...] Talvez a questão de identidade (P6). 

 

Violência. Porque eles pensam que violência é só homicídio (D1). 

  

Eu acho que “Identidade e Pertencimento”. Eu acho que é um tema mais aberto 

(P5). 

 

Assim, pelo portfólio, pela fala dos moradores, eu vi que o “Meio Ambiente” 

está em todas (falas). Agora assim, eu entendi o que P5 disse em relação à 
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“identidade e pertencimento” assim: se eu me identifico, se eu pertenço a esse 

meio, eu vou lutar por ele. Vou lutar pelo fim da violência, vou ter que lutar 

pelo fim dessa desigualdade. Entende? (P6). 

 

Constatou-se nas falas de P5, P6 e D1 que questões como “Cidadania”, 

“Valores”, “Violência”, “Meio Ambiente”, “Identidade e Pertencimento” devem ser 

levadas e discutidas de forma emergencial em sala de aula. Pode-se inferir, com base 

nas falas, que há indicativos da superação do Medo da Liberdade, à medida que os 

professores elegem questões para serem trabalhadas em sala de aula, que emergem das 

necessidades de Olivença e extrapolam o livro didático. Em consonância com as ideias 

de Rocha (2013), os professores afastam-se dos conteúdos tradicionalmente bancários, 

já estabelecidos previamente, para contemplar assuntos vinculados à realidade do aluno. 

Com isso, o docente aproxima-se da construção de um currículo crítico e reflexivo no 

ensino de Ciências, que no entender de Silva (2004) influencia em novos processos 

organizacionais, promovendo a reconstrução de novos sentidos, significados, valores e 

ideologias na escola.  

Após as discussões, os professores intitularam a temática, que contemplou os 

tópicos apresentados nas falas de P5, P6 e D1, atribuindo o título:  

 

 “Olivença: eu vivo um paraíso esquecido” (P5). 

 

Tal título foi atribuído por P5, em consonância com as ideias dos demais 

professores, por entender que esse Tema abrange as questões mais preocupantes de 

Olivença, tais como: Meio Ambiente, Identidade e Pertencimento. Nessa etapa de 

Legitimação do Tema Gerador, percebe-se novamente que os professores caminham em 

direção à superação do Medo da Liberdade. Há uma sintonia entre os posicionamentos 

dos professores com as ideias de Alves e Silva (2015), pois P5, P6 e D1 ao 

apresentarem aspectos que denotam uma postura autônoma, distanciam-se da 

reprodução dos conteúdos pré-estabelecidos, apresentando a possibilidade de trabalhar 

em sala de aula questões que permeiam a realidade do aluno, fomentando, a 

implementação do currículo crítico reflexivo, defendido pelos autores.  

Na quarta etapa, que corresponde a Organização da Programação Curricular, 

ocorreu a Construção da Rede Temática, baseada em Silva (2004), Ciclo Temático 

(SOLINO, 2013; FONSECA, 2017; MILLI, 2016) e Planos de Aulas seguindo a 

dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2009).  Nessa etapa, os professores elencaram alguns conteúdos 
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necessários para a superação das situações-limite apresentadas ao longo da 

Investigação. Constatou-se que os docentes não selecionaram qualquer conteúdo, a 

priori identificaram as situações-limites e na sequência apontaram o conteúdo científico 

necessário para a compreensão crítica da mesma, conforme o extrato da fala:  

Os impactos causados pelo areal, temos que falar. Desmatamento, Destruição 

(P4).  

  

P4 aponta a necessidade de trabalhar assuntos relacionados ao desmatamento e 

destruição ambiental para que os moradores possam compreender os impactos causados 

pela extração de areia. Tal posicionamento de P4 está vinculado à situação-limite que 

denota uma alienação por parte dos moradores, diante dos problemas causados pelo 

areal, expressa nos extratos das falas: 

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). 

 

Por meio da análise dessa situação-limite, P3 elenca os conteúdos da sua área 

que considera relevante para que os sujeitos compreendam que essa atividade 

extrativista pode gerar inúmeros problemas ambientais para Olivença.  Assim como P3, 

os demais professores também elencaram conteúdos, a partir das situações-limite 

expressas na Base da Rede Temática (Figura 7).  

Em comum acordo, os educadores estruturaram três Unidades de Ensino, as 

quais sejam Unidade I - Identidade Histórica de Olivença; Unidade II – Impactos 

socioambientais; Unidade III – Infraestrutura e Economia. Sendo as mesmas 

estruturadas por meio da realidade local. A Redução Temática apresenta potencial 

Gnosiológico, uma vez que, constatou-se indicativos da superação do Medo da 

Liberdade, à medida que os professores apresentam-se ativos no processo de 

estruturação das Unidades de ensino e seleção dos conteúdos. No entender de Alves 

(2014), as posturas de P3, P5, P6 e D1 apresentam indicativos da superação da cultura 

arraigada na Rede Pública, a qual compreende que os conteúdos escolares estão pré-

estabelecidos em apostilas, livros didáticos e documentos oficiais.  
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Além disso, constata-se na estruturação da Unidade II, que os professores 

compreenderam a relevância de discutir em sala de aula os impactos causados pelo 

areal. Tal posicionamento indica a superação do Medo, pois mesmo sabendo que os 

responsáveis são sujeitos violentos e uma parte da comunidade defende a extração de 

areia, os professores não se intimidaram e apontaram a necessidade de discutir essa 

questão em sala de aula.  

As situações expressas nas falas de P3, P5, P6 e D1 divergem da análise 

realizada por Coelho (2010), a qual aponta que os professores participantes da pesquisa 

apresentaram insegurança e medo de trabalhar conteúdos que fossem contra as 

imposições da cultura hegemônica, denotando certo conforto em seguir os conteúdos 

pré-estabelecidos, que não contempla a realidade do aluno. 

Em suma, durante a análise desta categoria, constatou a manifestação do 

Obstáculo Gnosiológico do Medo da Liberdade na primeira etapa da Investigação 

Temática. Todavia, nas etapas subsequentes houve indicativos, por parte de P3, P5, P6 e 

D1, da superação do Medo principalmente relacionado à seleção dos conteúdos que 

serão ministrados, tendo maior destaque na quarta etapa que corresponde a Organização 

da Programação Curricular.  

4.3 Pretensão à Verdade Científica 

 

Como mencionado anteriormente, na primeira etapa do Processo Formativo que 

corresponde a Aproximação inicial com a comunidade local e escolar, realizou-se 

problematizações com os professores por meio do vídeo “A coroa do Imperador”, 

buscando compreender, como os mesmos realizavam os planejamentos de suas  aulas. 

Quando questionou-se aos educadores sobre a importância de levar em consideração a 

realidade dos alunos para a estruturação das aulas, P1 afirmou:  

 

Eu apresento o conteúdo que eu quero trabalhar com eles e antes de iniciar eu 

procuro dar alguns exemplos que relacionem com o dia a dia deles. (P1). 

  

No extrato da fala, P1 explicita que o planejamento da aula ocorre independente 

da realidade dos alunos, mas à medida que ministra o conteúdo tenta relacionar com o 

dia a dia dos mesmos. P3 corrobora com a ideia de P1 e afirma: 

 À noite já é outro público. Um público que você vai chegar, aí eles já vão tá 

muito mais calmos. Aí você vai passar o conteúdo. Você vai exemplificando, 

contextualizando aquilo que você tá na realidade (P3). 
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As situações expressas nas falas de P1 e P3 explicitam que a base da 

estruturação das aulas não está vinculada à realidade do aluno, sendo esta utilizada 

apenas para exemplificar questões do conteúdo ministrado. Nessas condições, o ensino 

e a aprendizagem ocorrem ignorando o conhecimento e as contradições sociais vividas 

pelos educandos (ALVES, 2014). 

No entender de Alves (2014), o Obstáculo Gnosiológico Pretensão à verdade 

Científica manifesta-se no contexto escolar quando o docente estabelece uma prática 

unidirecional, por meio da imposição de sentidos, valores e significado, 

desconsiderando os conhecimentos, a cultura e a participação dos alunos. Deste modo, 

os conteúdos ministrados por P1 e P3 são selecionados sem considerar os problemas 

vivenciados pela comunidade, supervalorizando os conteúdos pré-estabelecidos pela 

programação curricular da escola, independe do significado que os mesmos apresentam 

para os alunos.  

No contexto da EJA, a manifestação da Pretensão à verdade científica é um 

problema ainda maior, pois com base em Freire (1968) o conceito de educação de 

adultos está relacionado diretamente com a educação popular, na medida em que esse 

contexto exige a compreensão do conteúdo e a sensibilidade dos educadores. Umas 

destas exigências referem-se, também, a necessidade dos educadores compreenderem as 

contradições sociais vividas pelos alunos. No entanto, tal postura não é expressa nas 

falas de P1 e P3, que utilizam o dia a dia do aluno apenas para citar exemplos. Para 

Freire (1968, p. 22), “não é possível educadoras e educadores pensar apenas os 

procedimentos didáticos e os conteúdos a serem ensinados aos grupos populares”. O 

autor aponta que a estruturação dos conteúdos não pode estar desvinculada da realidade 

da comunidade, mas deve servir como base para o desenvolvimento da prática 

pedagógica.  

   Na segunda etapa do processo de Investigação Temática, caracterizada pela 

Apresentação de possíveis Situações-limite, constatou-se, por meio dos relatos, que os 

professores trabalham em sala de aula com alguns elementos utilizados na Codificação e 

Descodificação, quando Pq3 questionou: 

  

Mas iai?! As questões abordadas no vídeo e sistematizadas por vocês 

(professores) nos cartazes, como exemplo as questões ambientais, o areal, a 

poluição das praias. Vocês acham o quê? Poderiam ser trabalhadas em sala de 

aula? (Pq3) 

 

Acho que sim (P4) 
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De certa forma, alguns desses temas são trabalhados, mas não com tanta 

densidade.  A gente conversa, ou seja, até que a gente tem algumas 

informações. Por exemplo, eu não moro aqui, mas eu já conheço bastante coisa 

por conta do debate que a gente faz aqui, que eles trazem as angústias, as 

preocupações. Mas, organizado dessa forma, a gente, realmente, não tinha 

trabalhado (P5). 

 

Nos extratos das falas de P4 e P5, notou-se que os mesmos já trabalharam com 

algumas das temáticas apresentadas no vídeo e nos cartazes construídos pelos 

professores. Todavia, P5 ressalta que esse trabalho não ocorreu com a riqueza de 

detalhes sistematizados e apresentados nas reportagens e no vídeo.  Nessa segunda etapa 

da Investigação Temática - Apresentação de possíveis Situações-limite - não foram 

evidenciados posicionamentos dos docentes que expressaram indicativos da superação 

do Obstáculo Gnosiológica Pretensão à verdade científica. Todavia, corrobora-se com a 

ideia de que as Codificações e Descodificações realizadas nessa etapa são relevantes 

para que os professores tenham um contato direto com algumas das problemáticas 

vivenciadas pela comunidade e possam utiliza-las na estruturação das aulas.  

Para Freire (1987), a Codificação realizada na Investigação Temática 

corresponde às representações das situações existências, enquanto que as 

descodificações referem-se à análise crítica desta “situação codificada”. Silva (2004) 

argumenta que as Codificações e Descodificações são imprescindíveis na estruturação 

de uma proposta educacional, uma vez que, por meio destas, serão discutidas e 

legitimadas as contradições sociais vivenciadas pela comunidade local e escolar.   

 Fonseca (2017), tecendo relações entre Freire e Milton Santos, compreende a 

videogravação (codificação viva) como meio de expor os sujeitos e elementos que 

constituem o local, bem como os problemas existenciais do bairro que o espaço pode 

relevar. Baseando-se em Milton Santos, a autora destaca que este espaço (bairro) é 

constituído por uma estrutura social dinâmica, que envolve as relações históricas, 

econômicas e culturais presentes nas formas de organização espacial. Por isso, Fonseca 

(2017) ressalta que ao analisar o espaço compreende-se as relações sociais presentes em 

um determinado lugar. Com isso, por meio do vídeo “Bem Vindo (a) a Olivença” 

(codificação viva) foram apresentados aos professores características específicas 

(histórico, econômicos, cultural) daquele espaço, motivando P5 perceber que há 

possibilidade de sistematizar as informações acerca das problemáticas de Olivença.  

 Já a Descodificação, entendida por Freire (1987, p. 6) como a “análise e 

consequente reconstituição da situação vivida”, pode auxiliar na superação da Pretensão 
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à Verdade Científica, uma vez que fomenta no sujeito o desenvolvimento de um olhar 

sistematizado e crítico da sua realidade, bem como propicia a compreensão de 

problemáticas que na maioria das vezes são desconhecidas. Isto ocorre, pois na 

Descodificação, durante o curso de Formação, o professor será convidado a analisar as 

informações (códigos) da realidade da comunidade, explanando sua concepção sobre os 

recortes apresentados.  

 Na quarta etapa da Investigação Temática que corresponde a Organização da 

Programação Curricular, elaborou-se a Rede Temática, adaptada de Silva (2004), o 

Ciclo Temático (SOLINO, 2013; FONSECA, 2017) e as Unidades de Ensino. Na etapa 

da construção da Rede os professores elencaram alguns conhecimentos, conteúdos e 

ações para a superação das visões limitadas apresentadas pela comunidade e poder 

público, apresentando indicativos da superação do Obstáculo Pretensão à verdade 

científica, como ilustra a fala de P5: 

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. Por isso, e acho interessante trabalhar a cultura indígena em 

sala de aula. O que á cultura indígena?  Até eu mesmo não sabia dessa história 

do massacre do cururupe (fato apresentado no vídeo). Porque o não 

conhecimento da história leva a essa desvalorização do povo indígena (P5).  

 O professor P5 apontou a necessidade de trabalhar em sala de aula aspectos da 

cultura indígena, pois o mesmo entende que o desconhecimento da história e cultura 

leva a descriminação e desvalorização dos índios. Já P2, referiu-se uma visão 

equivocada expressa na fala do Al1: 

O índice de poluição aqui é zero, zero, zero, com todos esses problemas que nós 

tá tendo nas matas aí, mas o índice de poluição ainda é zero, por que nós temos 

a quantidade de salito muito forte ainda, então problemas respiratórios, 

problema de asma o salitro cura (Al 1). 

 Após análise da fala de Al1, P2 afirmou: 

Tenho que trabalhar também o “salitro” (referindo a um termo da fala de um 

aluno). Nesse caso, envolvem as propriedades químicas e físicas. Dá para 

trabalhar um monte de coisa (P2).  

Com relação aos aspectos relacionados ao areal, o professor P4 ressaltou a 

importância de abordar os impactos ambientais causados pela extração da areia: 

Da parte do areial, temos que falar dos impactos, como o desmatamento. 

Podemos falar também dos impactos da extração da areia sobre os ciclos 

biogeoquímicos (P4) 
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Os extratos das falas de P2, P4 e P5 evidenciam que os professores ao longo das 

aulas ministradas, elencaram alguns conhecimentos relevantes para a superação de 

algumas compreensões limitadas apresentadas pela comunidade de Olivença. Ao 

assumir essa postura, os professores opõe-se a cultura impregnada nos espaços formais 

de ensino, que defende uma prática pedagógica tradicional, com currículos 

historicamente preestabelecidos. Para Silva (2004) um dos desafios encontrados na 

escola está relacionado à seleção de conteúdos que condizentes com a realidade dos 

alunos, pois normalmente os docentes aceitam conteúdos disciplinares que não condiz 

com os sujeitos e com o contexto que os mesmos estão inseridos.  

Constata-se, também, indícios de superação em algumas compreensões de P4, se 

comparado com seu posicionamento na entrevista semiestruturada apresentada no 

Capítulo 2, o quando o mesmo afirma que: 

A realidade deve servir de base, mas não é isso que acontece e é muito difícil 

fazer isso. Eu acho que é o ideal, mas não é o real. Não é o que eu faço (P4En). 

Nessa fala, P4En considera que no cenário educacional ideal, a realidade dos 

alunos deve orientar o desenvolvimento das aulas, mas na prática isso não ocorre. 

Contudo, ao longo do Processo Formativo, assim como os outros professores, P4 admite 

ser possível de estabelecer alguns conteúdos, a partir dos problemas ambientais 

causados pela extração da areia.  

Os extratos das falas de P2, P4 e P5 estão em consonância com as análises de 

Alves (2014), pois argumentam que o processo de ensino e aprendizagem em que os 

limites explicativos da realidade dos educandos são considerados, rompem com a 

imposição de visões, conhecimento, ideias e significados.  Para Freire (1981, p. 14), 

uma prática educativa efetiva não se dá de forma aleatória, mas consideram-se aspectos 

do “contexto concreto, histórico, social, cultural, econômico, político”. Nessa 

perspectiva, o ensino não ocorre a partir da invasão cultural, mas por meio da demanda 

social dos sujeitos.  

Ao elencar os conteúdos a serem ministrados na sala de aula, a partir da 

realidade dos alunos, P2, P4 e P5 parecem romper com os pressupostos da escola 

tradicional, os quais são caracterizados por Silva (2004, p. 19) por fomentar a 

“separação dos sujeitos a partir de conteúdos alienados  e  alienantes,  anacrônicos  e  

descontextualizados”. Com isso, os professores caminham em direção à superação de 

um cenário educacional impregnado pela memorização de conteúdos, que utiliza da 

realidade dos alunos apenas para citar exemplos.   
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Em suma, nas análises dessa categoria, constatou-se a manifestação do 

Obstáculo Gnosiológico da Pretensão à verdade científica na primeira etapa – 

Aproximação com a comunidade local e escolar - da Investigação Temática. Na 

segunda etapa - Apresentação de possíveis Situações-limite - foram apresentados alguns 

indicativos de que as informações obtidas nas Codificações e Descodificações 

proporcionaram subsídios para que nas etapas posteriores da Investigação Temática, os 

professores possam estruturar suas práticas pedagógicas a partir das informações 

sistematizadas sobre a realidade dos educandos. Já na quarta etapa – Organização da 

Programação Curricular- há indicativos da superação da Pretensão à verdade científica, 

com destaque para o período de construção da Rede Temática.  

 

4.4 Arrogância Epistemológica 

  

Conforme já apresentado no Capítulo 3, no primeiro encontro do Processo 

Formativo (Quadro 7) realizou-se uma problematização por meio do vídeo “A Coroa do 

Imperador”. Nessa dinâmica, buscou-se compreender as visões dos educadores 

participantes sobre o papel do professor em sala de aula. Por meio das falas, constatou-

se a manifestação do Obstáculo Gnosiológico da Arrogância Epistemológica, expressa 

por P1: 

Assim, que houve muito conflito ( professor e os alunos), porque eu queria 

ensinar algo que eles (alunos) não estavam aptos a receber. Tanto que esse 

ano, eu trabalho no segundo e terceiro ano também, e eu não dou o conteúdo 

da série. Eu faço revisão, porque não adianta dar o conteúdo que é da série, 

porque eles não vão pegar (P1). 

 No discurso de P1, constata-se de que sua relação com os alunos é permeada 

por alguns conflitos, os quais estão associados ao fato do professor entender que os 

educandos não estão habilitados para “pegar” determinados conteúdos. Como 

consequência desta situação, o docente seleciona os conteúdos que julga condizente 

com a “aptidão” do aluno “receber”.  

Para Freire (1996), um educador deve respeitar os saberes dos educandos, pois 

chegam deles saberes que são socialmente construídos na prática. Contudo, não é essa 

postura assumida por P1, que além de não valorizar os saberes dos educandos, ainda 

subestima-os.  Tendo como referência Alves e Silva (2015), é possível constatar uma 

Arrogância Epistemológica na fala de P1, uma vez que o educador apresenta-se 

intolerante com os conhecimentos e limites explicativos apresentados pelos alunos. 
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Alves (2014) argumenta que os professores ao estarem imersos nesse Obstáculo 

ignoram que o processo de ensino e aprendizagem deve ocorrer de forma horizontal, 

considerando os educandos como sujeitos ativos do processo.  

Na terceira etapa da Investigação Temática, que corresponde a Legitimação da 

Hipótese (SOUSA et al., 2014), em parceria com os professores foram problematizadas 

as situações-limite evidenciadas na Codificação III e na Descodificação III, com 

objetivo de legitimar o Tema Gerador. Ao Legitimar o Tema Gerador “Olivença: eu 

vivo em um paraíso esquecido”, P3 manifestou interesse em trabalhar com a proposta, 

afirmando a possibilidade de compreender algumas questões da realidade de Olivença: 

Eu vejo assim, então assim, ao meu ver.  Gostei, eu quero fazer essa proposta!  

Assim, é, tem esse medo, tem um pouco de conhecimento (com relação à 

realidade da comunidade)? Sim! Mas esse conhecimento que eu não tinha, tem 

que tá buscando. Mas a maioria é medo mesmo, é medo! (P3).  

O extrato da fala de P3 denota humildade em reconhecer a necessidade de novos 

conhecimentos relacionados à comunidade de Olivença para trabalhar a partir do Tema 

Gerador. Ao assumir essa postura, P3 rompe com as barreiras da arrogância e 

compreende que o processo de ensino e aprendizagem não ocorre numa relação 

autoritária, mas se dá na construção coletiva de conhecimentos em que educando e 

educador apresentam saberem fundamentais que precisam ser respeitado em todo o 

processo (ALVES, 2014).   

 Nesse sentindo, Dussel (1995, p.8) aponta que ao “aceitar o argumento do outro 

supõe aceitar ao outro como igual, e esta aceitação do outro como igual é uma posição 

ética, é o reconhecimento ético ao outro como igual”. O autor reitera que a relação 

igualitária estabelecida entre os sujeitos, proporciona a desconstrução do sistema 

opressor, permitindo que os oprimidos possam participar ativamente das tomadas de 

decisões. Com isso, o sujeito que anteriormente era opressor passa assumir uma nova 

postura, valorizando os saberes dos outros sujeitos (antes vistos como objetos).  

No contexto da educação, Freire (1997) argumenta que ao assumir uma postura 

humilde o docente reconhece que:  

“ninguém sabe tudo; ninguém ignora tudo. Todos sabemos algo; todos 

ignoramos algo. Sem humildade dificilmente ouviremos com respeito 

a quem consideramos demasiadamente longe de nosso nível de 

competência” (FREIRE, 1997, p. 37). 

Isto é, tanto os discentes como docentes apresentam saberes que precisam ser 

respeitados, levando o educador a compreender que o processo de ensino e 

aprendizagem não ocorre de forma unilateral, mas se constitui em um coletivo. Silva 
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(2004) argumenta que a humildade docente, bem com seu compromisso e a 

dialogicidade em sala de aula são primordiais para o desenvolvimento de uma prática 

pedagógica comprometida com a educação libertadora.  

Em suma, nas análises dessa categoria, constatou-se a manifestação do 

Obstáculo Gnosiológico da Arrogância epistemológica na primeira etapa da 

Investigação Temática. Contudo, na terceira etapa, houve indicativos da superação deste 

obstáculo, manifestado pela fala de P3, ao assumir uma postura humildade, ressaltando 

que precisar conhecer mais da realidade de Olivença para trabalhar com o Tema 

Gerador em sala de aula. 

O Quadro 13 apresenta uma síntese das falas dos professores ao longo do 

Processo Formativo, apontando os indicativos da superação dos Obstáculos 

Gnosiológicos.  
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Quadro 13: Falas dos professores ao longo do Processo Formativo. 

Processo Formativo de professores da EJA – Olivença (Ilhéus/ BA) 

Etapas da 

Investigação 

Temática 

Medo da 

Liberdade 

Negação da 

Descontinuidade 

Epistemológica 

como gênese do 

conhecimento 

Pretensão à 

científica 

Arrogância 

Epistemológica 

Aproximação 

Inicial com a 

comunidade 

local e escolar 

___ ___ ___ 

 
___ 

Apresentação 

de possíveis 

situações-limite 

para a 

comunidade 

local 

___ 

 
 De certa forma, 

alguns desses 

temas são 

trabalhados, mas 

não com tanta 

densidade.  A 

gente conversa, 

ou seja, até que 

a gente tem 

algumas 

informações. Por 

exemplo, eu não 

moro aqui, mas 

eu já conheço 

bastante coisa 

por conta do 

debate que a 

gente faz aqui, 

que eles trazem 

as angústias, as 

preocupações. 

Mas, organizado 

dessa forma, a 

gente, realmente, 

não tinha 

trabalhado (P5) 

 

Legitimação da 

hipótese 

Eu acho que 

diante da..., do 

que foi 

apresentado, eu 

acho que a 

questão da 

cidadania é algo 

que precisa ser 

trabalhado. O 

que vocês 

acham?  Porque 

é uma questão 

que..., ela é 

Esse tema abrange 

a peculiaridade do 

local. A falta desse 

reconhecimento 

(do potencial de 

Olivença) tem 

levado a 

desvalorização 

por parte da 

comunidade. 

Entender que viver 

em um lugar tão 

rico acarreta em 

 Eu vejo assim, 

então assim, ao 

meu ver.  Gostei, 

eu quero fazer 

essa proposta!  

Assim, é, tem 

esse medo, tem 

um pouco de 

conhecimento 

(com relação à 

realidade da 

comunidade)? 

Sim! Mas esse 
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abrangente. (P5) 

 

Assim, pelo 

portfólio, pela 

fala dos 

moradores, eu vi 

que o “Meio 

Ambiente” está 

em todas (falas). 

Agora assim, eu 

entendi o que P5 

disse em relação 

à “identidade e 

pertencimento” 

assim: se eu me 

identifico, se eu 

pertenço a esse 

meio, eu vou 

lutar por ele. Vou 

lutar pelo fim da 

violência, vou ter 

que lutar pelo fim 

dessa 

desigualdade. 

Entende? (P6). 

 

uma 

responsabilidade 

cultural e social 

relevante fará toda 

diferença na ação 

em defesa dos 

valores locais. A 

população fica 

inerte com relação 

às situações como 

poluição, droga, 

conflitos agrários 

pelo 

desconhecimento 

de sua história. 

Resgatar essa 

força do passado, 

junto com a 

aplicação de 

novos 

conhecimentos 

abrirá novas 

possibilidades 

(P5). 

O resgate aos 

valores ambientais 

e culturais precisa 

permear a 

comunidade, com 

o intuito de não 

esquecermos a 

importância das 

atitudes que 

sempre podem se 

aperfeiçoar (P4). 

Acho interessante 

que dentro desta 

temática seja 

trabalhando a 

autoestima, os 

direitos e deveres, 

a identidade 

[referindo-se ao 

resgate histórico] 

e a consciência 

ambiental dos 

alunos, que podem 

se tornar agentes 

transformadores 

de sua 

comunidade (P2).  

conhecimento 

que eu não tinha, 

tem que tá 

buscando. Mas a 

maioria é medo 

mesmo, é medo! 

(P3).  

 

Organização da 

Programação 
 Olha alí, naquela 

unidade [se 

Acho que seria 

interessante 
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Curricular referindo à 

primeira 

Unidade], eu 

posso trazer 

aspectos da 

história de 

Olivença e de 

Ilhéus para 

discutir os 

assuntos do 

romantismo (P3).  

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. 

Por isso, e acho 

interessante 

trabalhar a 

cultura indígena 

em sala de aula. 

O que á cultura 

indígena?  Até 

eu mesmo não 

sabia dessa 

história do 

massacre do 

cururupe (fato 

apresentado no 

vídeo). Porque o 

não 

conhecimento da 

história leva a 

essa 

desvalorização 

do povo indígena 

(P5). 

  

Tenho que 

trabalhar 

também o 

“salitro” 

(referindo a um 

termo da fala de 

um aluno). Nesse 

caso, envolvem 

as propriedades 

químicas e 

físicas. Dá para 

trabalhar um 

monte de coisa 

(P2).  
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4.5 Escala Gnosiológica: à guisa da síntese 

 

Após as análises dessa dissertação, realizou-se uma síntese sobre a manifestação 

dos Obstáculos Gnosiológicos, bem como a superação dos mesmos, nas etapas da 

Investigação Temática. A síntese que envolve a análise dos Obstáculos - Medo da 

Liberdade, Negação da Descontinuidade Epistemológica como Gênese do 

Conhecimento, Pretensão à verdade científica e Arrogância Epistemológica foi 

sistematizada na Escala Gnosiológica (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Escala, composta pelas etapas da Investigação Temática (coluna vertical) e 

pelos Obstáculos Gnosiológicos (primeira linha horizontal), ilustra a síntese das 

compreensões apresentadas pelos professores, ao longo do Processo Formativo realizado 

em Olivença. As tonalidades escuras representam a manifestação do Obstáculo, enquanto 

que as tonalidades claras apresentam indicativos da superação dos mesmos.  

Na primeira etapa da Investigação Temática, na categoria Negação da 

Descontinuidade Epistemológica como Gênese do Conhecimento, embora esse obstáculo 

não tenham se manifestado de forma explícita no curso, encontra-se implicitamente nos 

 
Figura 10: Escala Gnosiológica 
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professores, uma vez que foi constatado a manifestação deste Obstáculo nas entrevistas 

do Capítulo 2. Já o Obstáculo Medo da Liberdade foi manifestado na primeira etapa da 

Investigação Temática. Todavia, nas etapas subsequentes houve indicativos da superação 

deste Obstáculo principalmente relacionado à seleção dos conteúdos que serão 

ministrados, apresentando maior destaque na quarta etapa que corresponde a 

Organização da Programação Curricular.  

Ao longo do Processo Formativo, mais precisamente nas etapas de Legitimação 

do Tema Gerador e Organização Curricular os professores apresentam indicativos da 

superação da Negação Epistemológica, representados na Escala pelas tonalidades claras. 

Já os indicativos de superação dos Obstáculos da Pretensão à verdade científica e Medo 

da Liberdade foram notados na quarta etapa, com destaque para o período de construção 

da Rede Temática. Enquanto que os indicativos de superação da Arrogância 

epistemológica foram identificados na terceira etapa da Investigação, que corresponde a 

Legitimação da Hipótese (SOUSA et al., 2014).  

A escala Gnosiológica apresentada nesse tópico não é um instrumento para medir 

a manifestação do Obstáculo Gnosiológico nas etapas da Investigação Temática. O 

objetivo dela consiste em ilustrar a variação do Obstáculo, apresentando as etapas da 

Investigação que mais contribuíram para a superação do mesmo, que nesse caso, 

corresponde a Legitimação da Hipótese e Organização Curricular. Constata-se, ainda, que 

a Investigação Temática apresenta potencial para a superação dos Obstáculos 

Gnosiológicos, pois à medida que ocorre a Investigação Temática, os indicativos de 

superação dos Obstáculos tornam-se evidentes.  

  Tal evidência, em partes, corrobora com as análises de Magalhães et al. (2016) 

que apontam a Organização da Programação Curricular (mais precisamente a Redução 

Temática), como a etapa que fomentou discussões das situações-limite que envolviam o 

Tema Gerador, bem como a busca dos conhecimentos necessários para auxiliar na 

superação de alguns desses limites explicativos e dos Obstáculos Gnosiológicos. Nesse 

sentido, a Escala pode contribuir para que sejam desenvolvidas atividades e reflexões que 

auxiliem o professor durante processos formativos, em especial, naqueles baseados na 

perspectiva freireana.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar o Potencial da Abordagem 

Temática Freireana para a superação dos Obstáculos Gnosiológicos manifestados por 

professores da EJA. O estudo foi estruturado metodologicamente em três etapas: a) 

levantamento bibliográfico; b) entrevistas semiestruturadas com professores da EJA e c) 

Processo Formativo com esses professores seguindo as etapas da Investigação Temática.  

No levantamento bibliográfico, contatou-se que embora a EJA tenha ganhado 

espaço nas discussões na área de ensino de Ciências, ainda são incipientes os trabalhos 

que discutem sobre a formação de professores e currículo. Com destaque para o estudo de 

Lambach e Macedo (2015) que apresentam uma proposta de formação para os 

professores da EJA, estruturado por meio da Abordagem Temática Freireana. No que diz 

respeito às entrevistas realizadas com os docentes, foi possível constatar a presença dos 

Obstáculos Gnosiológicos (ALVES; SILVA, 2015) em professores de Ciências, quais 

sejam: Medo à Liberdade, Negação da Descontinuidade Epistemológica como Gênese do 

Conhecimento, Pretensão à verdade Científica e Arrogância Epistemológica. Ao 

constatar a presença desses Obstáculos nas falas dos professores, estruturou-se um 

Processo Formativo levando em consideração a existência e a possível superação desses 

Obstáculos Gnosiológicos. 

Os aspectos teórico-metodológicos do Processo Formativo foram estruturados 

com base na Investigação Temática (FREIRE, 1987), seguindo as etapas sugeridas por 

Sousa et al. (2014), obtendo-se como Tema Gerador “Olivença: eu vivo em um paraíso 

esquecido”.  Esse Tema abrange as situações-limite que permeiam os sujeitos do distrito, 

bem com apresenta potencial de estabelecer relações entre a realidade dos alunos e 

conhecimento escolar.  

O desenvolvimento do presente Processo Formativo apresenta potencial 

Gnosiológico, uma vez que há indicativos da superação dos seguintes Obstáculos 

Gnosiológicos, nas etapas do processo de Investigação Temática:  

Negação Epistemológica como Gênese do Conhecimento: nas etapas da 

Legitimação da Hipótese e Organização da Programação curricular, em que os 

educadores expressaram maior consciência com relação aos critérios utilizados para a 

seleção de conhecimento a partir do Tema Gerador, e constatam o papel social do 
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conteúdo escolar, compreendendo que a seleção dos conteúdos científicos deve ocorrer a 

partir da demanda social da comunidade; 

Medo da Liberdade: foi localizada na etapa da Aproximação com a comunidade 

local e escolar, todavia, nas etapas subsequentes há indicativos da superação deste 

obstáculo principalmente relacionado à seleção dos conteúdos que serão ministrados, 

tendo maior destaque na quarta etapa que corresponde a Organização da Programação 

Curricular. Isto ocorre quando o educador compreende-se como sujeito ativo do 

processo, autônomo para selecionar os conteúdos relevantes para que os educandos 

compreendam as situações-limite que envolvem o Tema Gerador. Além disso, ao superar 

o medo na sua prática, o docente cria expectativas de superação dos problemas locais, 

motivando a comunidade local e escolar buscar por melhores condições para o Distrito de 

Olivença. 

Pretensão à verdade científica: identificada na etapa da Aproximação com a 

comunidade local e escolar e na segunda etapa - Apresentação de possíveis Situações-

limite - foram apresentados alguns indicativos de que as informações obtidas nas 

Codificações e Descodificações proporcionaram subsídios para que nas etapas 

posteriores, os professores possam estruturar suas práticas pedagógicas a partir das 

informações sistematizadas sobre a realidade dos educandos. Já na quarta etapa – 

Organização da Programação Curricular- há indicativos da superação da Pretensão à 

verdade científica, durante a construção da Rede Temática. Com isso, a Investigação 

Temática fomentou a importância de dialogar com a comunidade de Olivença, obtendo-se 

a visão de mundo dos sujeitos que nela vivem que será ponto de referência para 

selecionar e elaborar os conteúdos e conhecimentos necessários para serem trabalhados 

em sala de aula.  

Arrogância epistemológica: presente na Aproximação com a comunidade local e 

escolar.  Não obstante, na etapa da Legitimação da Hipótese há indicativos da superação 

deste obstáculo, em que professores assumem uma postura de humildade, ressaltando que 

precisam conhecer mais da realidade de Olivença para trabalhar com o Tema Gerador em 

sala de aula. Com isso, os professores reconhecem a educação como um processo de 

compreensão da realidade em que os sujeitos estão inseridos, com vistas à possibilidade 

de análise crítica e transformação das problemáticas sociais apontadas ao longo da 

Investigação Temática.  

As análises do curso corroboram com os apontamentos realizados nos estudos de 

Coelho (2010), Alves e Silva (2015) e Magalhães et al. (2016), os quais afirmam  que o 
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desenvolvimento de Processo Formativo balizado nos pressupostos freireanos, podem 

apresentar indicativos da superação de situações-limite em uma dimensão pedagógica. 

Além disso, constata-se que o Potencial Gnosiológico da Abordagem Temática Freireana 

é o primeiro passo para a superação dos Obstáculos Gnosiológicos, pois o mesmo pode 

propiciar outros elementos, já sinalizados por Stuani (2016), como a reflexão em torno da 

prática (praxiológia), a seleção dos conteúdos científicos (epistemologia) e a 

compreensão das vivencias da comunidade (ontologia). Além disso, entende-se que a 

discussão de valores (axiologia), envolvidos no Tema Gerador também são de 

fundamental importância. Em síntese, o Potencial Gnosiológico da Abordagem Temática 

Freireana, tendo como ponto de partida a superação de Obstáculos Gnosiológicos, pode 

potencializar as dimensões praxiológica, epistemológica, ontológica e axiológica dessa 

abordagem na formação permanente de professores.  

Defende-se, assim, a formação docente na perspectiva freireana, em que a 

formação não está limitada aos cursos de capacitação, oficinas ou palestras, mas ocorre 

ao longo de toda vida.  Essa formação, entendida como permanente (STUANI, 2016), 

proporciona ao docente momentos de reflexão crítica sobre sua própria prática, 

fomentando compreensões que o processo de ensino e aprendizagem ocorre a partir da 

realidade da comunidade local e escolar.  
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