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A liberdade, que é uma conquista, e não uma doação, exige uma 

permanente busca. Busca permanente que só existe no ato responsável 

de quem a faz. [...] Daí a necessidade que se impõe de superar a 

situação opressora. Isto implica no reconhecimento crítico, na “razão” 

desta situação, para que, através de uma ação transformadora que 

incida sobre ela, se instaure uma outra, que possibilite aquela busca do 

ser mais (FREIRE, 1987, p.18). 

 

 



RESUMO 

 

Na área de Educação em Ciências têm surgido diversas propostas de ensino com respaldo nos 

pressupostos freireanos, a fim de apresentar discussões relacionadas à reestruturação 

curricular fundamentada em Temas Geradores no contexto de processos formativos de 

professores. Tais propostas surgem a partir de articulações entre a Pedagogia de Paulo Freire e 

outros referenciais teóricos, cuja finalidade seja a produção de novos conhecimentos para a 

área numa perspectiva humanizadora e transformadora do real. A exemplo disso são as 

complementaridades entre as ideias de Freire e de Vasconcellos, baseadas, particularmente, na 

construção coletiva e dialógica do Projeto Político-Pedagógico (PPP) de uma escola. Em face 

disso, a presente pesquisa tem como objetivo analisar possíveis contribuições da Investigação 

Temática na construção do PPP da Escola Padre Giuseppe Bonomi em Ilhéus/BA. 

Metodologicamente, o trabalho foi realizado em duas partes: a primeira refere-se às 

complementaridades entre as etapas teórico-metodológicas da Investigação Temática, 

baseadas em Paulo Freire e as partes constituintes do PPP, proposto por Celso Vasconcellos, 

as quais resultaram nas categoriais: a) Conhecer a realidade a partir de aproximações iniciais 

com a comunidade local e escolar; b) Analisar a realidade compreendendo as possíveis 

situações-limites da comunidade local; c) Chegar às necessidades e legitimar Temas 

Geradores; d) Programação curricular; a segunda parte, refere-se a realização de um processo 

formativo de professoras da Educação Infantil da Escola Padre Giuseppe Bonomi, localizada 

no bairro Iguape, no município de Ilhéus/BA, tendo como objeto de estudo a construção do 

PPP da escola a partir da perspectiva freireana. As informações foram obtidas por meio de 

videogravações dos encontros com as professoras, conversas informais com alguns moradores 

da comunidade local, produções textuais das professoras e diários dos pesquisadores. As 

informações foram analisadas seguindo os pressupostos da Análise Textual Discursiva 

(ATD), uma ferramenta teórico-metodológica que vem se consolidando na área de Ensino de 

Ciências, especificamente em processos formativos freireanos, pelo fato de contribuir no 

estudo interpretativo dos níveis de percepção dos sujeitos sobre sua realidade concreta. Dentre 

os resultados, destaca-se que o processo de Investigação Temática contribui como 

instrumento teórico-metodológico na construção de um PPP humanizador, configurado como 

uma práxis criadora e reflexiva. Pode-se destacar também que as etapas de construção do PPP 

da escola se configuraram em categorias que expressam as dimensões das práxis criadora e 

reflexiva, como: dialogicidade, processo revolucionário da práxis criadora e teoria e prática. A 

elaboração do PPP da Escola Padre Giuseppe Bonomi, tendo como referência a Investigação 

Temática, contempla as vozes dos sujeitos da comunidade escolar e local, estimula sua 

participação ativa na busca por novos conhecimentos para a compreensão e superação das 

problemáticas locais, visto está sendo realizado em coletivo, na perspectiva do planejamento 

participativo, em busca da transformação dos sujeitos envolvidos no processo.  

 

Palavras-chave: Formação de professores. Investigação Temática. Planejamento 

participativo.  Projeto Político-Pedagógico. Tema Gerador. 
 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

In the area of Science Education, several teaching proposals have emerged with support in the 

Freirean assumptions, in order to present discussions related to the curricular restructuring 

based on Generative Themes in the initial and continuous formation of teachers. These 

proposals arise from articulations between Paulo Freire's Pedagogy and other theoretical 

references, whose purpose is the production of new knowledge for the area in a humanizing 

and transforming perspective of the real. An example of this is the complementarities between 

the ideas of Freire and Vasconcellos, based, in particular, on the collective and dialogical 

construction of the Political-Pedagogical Project (PPP). Therefore, the present research aims 

to investigate possible contributions of thematic research in the construction of the PPP of the 

Padre Giuseppe Bonomi School in Ilhéus/BA. Methodologically, the work was carried out in 

two parts: the first one refers to the complementation between the theoretical-methodological 

stages of thematic research, based on Paulo Freire and the constituent parts of the PPP, 

proposed by Celso Vasconcellos, which resulted in the categories: a) To know the reality from 

initial approaches with the local community and school; b) Analyze the reality comprising the 

possible situations-limits of the local community; c) Reach needs and legitimize Generating 

Themes; d) Curricular programming; the second part refers to the realization of a formative 

process of teachers of the Early Childhood Education of the Father Giuseppe Bonomi School, 

located in the neighborhood of Iguape, in the municipality of Ilhéus / BA, with the purpose of 

studying the construction of the school's PPP from Freirean perspective. The information was 

obtained through videogravações of the meetings with the teachers, informal conversations 

with some residents of the local community, textual productions of the teachers and journals 

of the researchers. The information was analyzed according to the assumptions of the 

Discursive Textual Analysis (ATD), a theoretical-methodological tool that has been 

consolidating in the area of Science Teaching, specifically in Freirean formative processes, 

because it contributes to the interpretative study of the levels of perception of the subjects 

about their concrete reality. Among the results, it is highlighted that the Thematic Research 

process contributes as a theoretical-methodological instrument in the construction of a 

humanizing PPP, configured as a creative and reflexive praxis. It can also be emphasized that 

the construction phases of the PPP of the school were configured into categories that express 

the dimensions of creative and reflexive praxis, such as: dialogicity, the revolutionary process 

of creative praxis, and theory and practice. Finally, it should be noted that the preparation of 

the PPP of the Father Giuseppe Bonomi School, with reference to the Thematic Research, 

contemplates the voices of the subjects of the school and local community, stimulates their 

active participation in the search for new knowledge for understanding and overcoming local 

problems, seen as being carried out collectively, from the perspective of participatory 

planning, in search of the transformation of the subjects involved in the process. 

 

Keywords: Teacher training. Thematic Research. Participatory planning. Political-

Pedagogical Project. Generator Theme. 
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INTRODUÇÃO           

Na sociedade contemporânea, é cada vez mais urgente a necessidade de pensar o 

trabalho do educador enquanto mediação dos processos que envolvem a cidadania dos 

estudantes, possibilitando-os enfrentarem e superarem o fracasso e as desigualdades sociais e 

escolares (PIMENTA, 2003; PIMENTA; LIMA, 2008). Nessa perspectiva, a educação tem se 

apresentado como uma atividade social, cujo papel é contribuir no processo de transformação 

da realidade e humanização dos indivíduos (FREIRE, 1987; DELIZOICOV, 1991; SILVA, 

2004; GEHLEN, 2009). Para o alcance desse objetivo, a sociedade, dita “globalizada”, tem 

exigido dos profissionais da educação um desempenho cada vez mais qualificado para 

perceber as contradições e os problemas de cunho sociais, que se refletem na escola e na vida 

dos educandos (LIMA, 2008).  

Diante dessa necessidade, pesquisadores buscam estruturar currículos mais próximos 

da realidade dos educandos, para além da seleção de conteúdos e conhecimentos científicos 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011). Nessa perspectiva, destacam-se as 

iniciativas realizadas pelo Movimento de Reconfiguração Curricular de São Paulo (SÃO 

PAULO, 1990) que, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação da cidade, na década 

de 1990, tornou-se referência na elaboração e implementação de propostas baseadas nos 

pressupostos freireanos de educação. Segundo Silva (2004), essa proposta político-pedagógica 

orientou a construção de uma escola pública, democrática e de qualidade, com um currículo 

popular crítico. O autor salienta a importância da “construção dialógica de um Projeto 

Político-Pedagógico (PPP) consubstanciado em uma práxis curricular crítica, popular e 

transformadora” (SILVA, 2004, p. 333).   

Para tanto, faz-se necessário que as ações educativas das escolas sejam organizadas 

por meio de participações coletivas e democráticas das massas populares (FREIRE, 1995; 

SILVA, 2004), entre a comunidade escolar e local, constituindo a práxis coletiva e dialógica, 

visando a transformação da realidade social e concreta (SILVA, 2004). Frente a isso, nota-se 

que a Abordagem Temática Freireana apresenta um potencial praxiológico (STUANI, 2016) 

fundamental na reestruturação de currículos populares críticos, uma vez que a práxis, segundo 

Vázquez (1980; 2011), consiste em uma atividade humana que envolve teoria e prática, capaz 

de transformar não apenas a matéria, mas o próprio homem. Esse potencial transformador do 

homem, em tornar o mundo mais humano, decorre das ações da consciência, ou seja, da sua 

capacidade de autocriação (STUANI, 2016). Processo denominado por Freire (1987) de 
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Humanização dos sujeitos, pois envolve a reflexão que leva os homens à ação transformadora, 

constituindo-se um ser de práxis.  

Algumas pesquisas da área de Educação em Ciências têm buscado respaldo nas ideias 

de Paulo Freire para estruturar currículos humanizadores, com base em Temas Geradores, os 

quais envolvem contradições sociais vivenciadas pela comunidade escolar e que necessitam 

de enfrentamento (DELIZOICOV, 1982; SILVA, 2004; LINDEMANN, 2010; FURLAN et 

al., 2011; MONTALVÃO NETO, TORRES, 2014; SOUSA et al., 2014; CENTA; 

MUENCHEN, 2016; MILLI et al., 2016; FONSECA et al., 2018). Os autores Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco (2011) denominam essa proposta curricular como Abordagem 

Temática Freireana, cujos Temas Geradores “se encontram encobertos pelas situações-limite, 

que se apresentam aos homens como se fossem determinantes históricas, esmagadoras, em 

face das quais não lhes cabe outra alternativa senão adaptar-se” (FREIRE, 1987, p. 53).   

Estudos baseados na Abordagem Temática Freireana têm utilizado o processo de 

Investigação Temática como referência teórico-metodológica para estruturar programações 

curriculares de ciências de algumas escolas públicas do Brasil, por meio de colaborações entre 

grupos de universidades e professores da Educação Básica. Entre esses grupos encontra-se o 

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

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)1, que vem realizando diversos trabalhos dessa 

natureza em escolas públicas do Sul da Bahia. Por exemplo, pode-se citar o estudo de Fonseca 

(2017) que organizou o currículo dos Anos Iniciais, com foco no Ensino de Ciências, de uma 

escola pública, a partir do Tema Gerador: “Condições da feira nossa de cada dia: bairro de 

Fátima, na cidade de Itabuna/BA”. Esse tema emergiu da falta de um posicionamento crítico 

referente à qualidade, armazenamento e consumo dos alimentos na feira do bairro - situação-

limite apresentada pelos moradores da comunidade. Destacam-se, também, os estudos de 

Bonfim (2018) e Almeida (2018) que reestruturaram o currículo da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), a partir do Tema Gerador: “Olivença: eu vivo em um paraíso esquecido”, na 

tentativa de superar a falta de valorização da comunidade local acerca da identidade 

socioambiental, do distrito de Olivença, Ilhéus/BA.  

                                                           
1 Além do GEATEC há outros grupos de pesquisa e estudo fundamentados na perspectiva freireana, a exemplo 

do Grupo de Estudos e Pesquisas Educação em Ciências em Diálogo (GEPECID), vinculado à Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM); Grupo de Estudos de Práticas em Movimento (GEPEM), da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e o Grupo de Pesquisa Teorias e Fundamentos da Educação (GPTeFE), 

vinculado à Universidade Federal de São Carlos (UFCar) (NERES; GEHLEN, 2018, p. 243). 
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De acordo com Stuani (2010), a elaboração de um currículo na perspectiva crítico-

emancipatória não pode se desprender de dois fatores: primeiro, a formação de professores, 

sendo que no contexto desta pesquisa trata-se da perspectiva da formação permanente, pois 

visa o desenvolvimento geral da pessoa humana; o segundo fator envolve, portanto, a 

reestruturação do PPP da escola visando práticas e reflexões que poderão levar à ação 

transformadora. 

Para reformular currículos escolares necessita-se repensar o projeto pedagógico da 

escola (FREIRE, 1995; SILVA, 2004), sendo este um instrumento capaz de intervir e mudar a 

realidade (VASCONCELLOS, 2007) e, por isso, precisa ser construído levando em 

consideração fatores como: a dependência que a sociedade tem da ação dos educadores para a 

concretização de seus fins e a necessidade dos educadores de obter um dimensionamento 

político do projeto social (SEVERINO, 1998).  

Muitas unidades escolares têm atribuído pouca credibilidade ao PPP nas suas ações 

educativas (VASCONCELLOS, 2007; GADOTTI, 2000), uma vez que, esse tem se 

constituído apenas como um documento elaborado pela gestão e coordenação pedagógica, 

para cumprir questões burocráticas e, entende-se que este seja o motivo que, geralmente, 

muitos desses PPPs acabam sendo arquivados e trancados em gavetas (VEIGA, 1995). Na 

Escola Padre Giuseppe Bonomi a realidade não era tão diferente, visto que um rascunho do 

seu PPP também fora elaborado apenas pela coordenação pedagógica. No entanto, insatisfeita 

com essa forma de elaboração do PPP e pressionada para apresentá-lo à Secretaria Municipal 

de Educação com o objetivo de ampliar seu nível educacional - a escola atende apenas a 

Educação Infantil, mas busca contemplar aos Anos Inicias do Ensino Fundamental – a 

coordenadora pedagógica da escola procurou estabelecer uma parceria com o GEATEC na 

tentativa de reformular todo currículo escolar por meio de um novo PPP. 

Este trabalho surgiu da necessidade de construção de um PPP consubstanciado em 

uma práxis curricular crítica, popular e transformadora (SILVA, 2004), capaz de potencializar 

a ação participativa, criativa e com elementos que levem os sujeitos envolvidos à 

conscientização. Em face disso, surgiram as seguintes questões de pesquisa: como elaborar 

um PPP que não se constitua apenas como um documento que cumpra questões burocráticas, 

mas que seja construído coletivamente a partir de contradições sociais presentes no cotidiano 

da escola e que dê sentido e direcionamento ao currículo e às ações escolares?  Quais as 

contribuições da Investigação Temática na elaboração de um PPP que se configure como 

práxis criadora? Buscando respostas aos questionamentos e compreendendo a necessidade da 

realização de mais estudos que abranjam a reconfiguração dos PPPs das escolas, envolvendo 
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todas as áreas de conhecimento, o objetivo geral desta pesquisa consiste em investigar 

possíveis contribuições da Investigação Temática na construção do PPP da Escola Padre 

Giuseppe Bonomi, localizada em Ilhéus/BA. Assim, foram delimitados os seguintes objetivos 

específicos: 

➢ Identificar e analisar complementaridades entre as etapas da Investigação 

Temática e as etapas de construção de um PPP na perspectiva de Vasconcellos 

(2007); 

➢ Analisar possíveis contribuições da Investigação Temática, no contexto 

formativo de professoras, para a elaboração de um PPP. 

A presente pesquisa tem como foco a elaboração do PPP da escola de Educação 

Infantil Padre Giuseppe Bonomi. Nesse sentido, nesta dissertação, apresentam-se as 

atividades inicias da elaboração deste PPP, com a participação exclusiva das educadoras da 

escola, bem como dos moradores da comunidade do bairro em que se situa a escola.  Além 

disso, a programação curricular estruturada no PPP teve como base apenas conhecimentos da 

área das Ciências da Natureza, pelo fato dos integrantes do GEATEC terem formação nessa 

área. No entanto, diante da primordialidade de um olhar mais atento e escuta sensível para 

com as crianças, como também da busca por contemplar aspectos relacionados às linguagens 

e conhecimentos específicos da Educação Infantil, há necessidade de se ampliar o presente 

trabalho na escola, com a continuidade da estruturação do PPP2 contemplando esses aspectos.  

Metodologicamente, o estudo consiste de duas etapas: a primeira refere-se à 

complementacão entre aspectos teóricos-metodológicos da Investigação Temática (FREIRE, 

1987; SOUSA et al., 2014) com as partes constituintes do PPP, propostos por Vasconcellos 

(2007). A segunda etapa consiste na realização de um processo formativo com professoras da 

escola, tendo como objeto de estudo a construção do seu PPP a partir da perspectiva freireana. 

Para a obtenção das informações, utilizou-se como instrumentos de registros: conversas 

informais com moradores do bairro Iguape, gravações em áudio e vídeo dos encontros e 

produções textuais das professoras no contexto do processo formativo. As informações foram 

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

A dissertação foi organizada em quatro Capítulos: no Capítulo 1, explicita-se o 

potencial praxiológico da Abordagem Temática Freireana na reestruturação de currículos 

                                                           
2 A continuidade das discussões acerca da elaboração do PPP está sendo realizada no contexto da dissertação de 

mestrado da coordenadora pedagógica da escola, Letícia dos Santos Barbosa, com previsão de defesa para 2020, 

contemplando, inclusive, discussões sobre a concepção de criança e infância.  
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críticos, a partir da compreensão de Freire (1987) e Vázquez (1980; 2011) em torno da práxis. 

O Capítulo 2 tem como finalidade discutir conceitos de planejamento e PPP, evidenciando a 

complementaridade entre os aspectos teórico-metodológicos da Investigação Temática 

(FREIRE, 1987; SOUSA et al., 2014) e as partes que constituem o PPP proposto por 

Vasconcellos (2007). No Capítulo 3, apresenta-se o processo formativo de professoras da 

Educação Infantil da Escola Padre Giuseppe Bonomi localizada no bairro Iguape, Ilhéus/BA, 

tendo como base a Investigação Temática; no Capítulo 4, analisa-se possíveis contribuições 

da Investigação Temática, no processo formativo, para a elaboração de um PPP que se 

configure enquanto práxis criadora.  
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CAPÍTULO 1 - A DIMENSÃO PRAXIOLÓGICA NA ABORDAGEM TEMÁTICA 

FREIREANA 

Este capítulo tem como objetivo explicitar o potencial praxiológico da Abordagem 

Temática Freireana na reestruturação de currículos críticos. Para isso, apresenta-se uma 

discussão sobre a práxis e seus níveis, a partir da compreensão do filósofo hispano-mexicano, 

Adolfo Sánchez Vázquez. Em seguida, será discutida a concepção de práxis no contexto da 

Educação Freireana.  

1.1 A Concepção da Práxis em Vázquez  

Frequentemente, a expressão práxis vem sendo utilizada de forma equivocada 

fazendo-se referência à palavra prática. Conforme Sobreira (2013), o significado de práxis no 

marxismo diferencia largamente da prática por envolver aspectos muito além de uma 

atividade prática apenas.  

Ao apoiar-se em Marx, Vázquez (2011, p. 221) explicita que “toda práxis é atividade, 

mas nem toda atividade é práxis”. Para o autor, a práxis pode ser entendida como uma 

atividade que integra teoria e prática, isto é, uma “atividade material, transformadora e 

destinada a determinado fim” (VÁZQUEZ, 2011, p. 239).  A prática é reconhecida como uma 

atividade que mantém uma relação indissociável da teoria e, portanto, se concretiza quando 

ultrapassa o lado subjetivo do homem, ou seja, quando o homem, enquanto sujeito prático 

“transforma algo material, exterior a ele, e o subjetivo se integra assim em um processo 

objetivo” (VÁZQUEZ, 2011, p. 264). Assim sendo, entende-se que a prática é a 

concretização de uma teoria.  

Vázquez (1980) aponta a existência de uma falsa interpretação da unidade da teoria e 

da prática quando se nega a autonomia relativa que a teoria apresenta. Isso acontece ao 

pensar, equivocadamente, que a prática pode tornar-se por si mesma teórica. O autor também 

afirma que a unidade entre teoria e prática só pode ser formulada “quando temos presente a 

prática como atividade objetiva e transformadora da realidade natural e social, e não qualquer 

atividade subjetiva” (p. 260). Ressalta-se, portanto, que ambas são importantes no processo de 

grau da consciência prática.  

Em relação à afirmativa de que nem toda atividade é práxis, entende-se por atividade, 

no sentido mais amplo da palavra, o oposto de passividade, ou seja, ela é uma ação, podendo 

ser compreendida como ato ou conjunto de atos capazes de modificar uma matéria exterior ou 
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inseparável ao agente (VÁZQUEZ, 2011). Nesse sentido, os atos precisam estar articulados 

constituindo um todo, resultando na modificação de uma matéria-prima.  

Toda atividade humana implica em um caráter consciente e, a atividade da 

consciência, por si só, é de caráter teórico (VÁZQUEZ, 2011), pois que não se objetiva ou 

materializa por si mesma, nem pode conduzir sozinha à transformação da realidade natural e 

social. Com base em Vázquez (1980; 2011), entende-se que a atividade da consciência é 

simplesmente teoria, uma vez que para produzir uma mudança real é necessário articular-se à 

atividade teleológica, que visa uma finalidade, uma prática (VÁZQUEZ, 2011). Portanto, as 

atividades teóricas e práticas, separadamente, não se constituem enquanto práxis. 

Vázquez (1980) conceitua a práxis como uma atividade livre, universal, criativa e 

autocriativa, mediante a qual o homem é capaz de criar, isto é, fazer/produzir, tendo também a 

capacidade de transformar/conformar seu mundo humano e histórico e a si mesmo. Todavia, 

no que se refere ao conceito de prática (VÁZQUEZ, 2011) pode-se afirmar que consiste 

numa dimensão da práxis: a atividade de caráter utilitário-pragmático, vinculadas às 

necessidades imediatas. Nesse sentido, na vida cotidiana toma-se as atividades práticas como 

dadas em si mesmas, sem se questionar para além das formas como aparecem, aquilo que 

constitui sua essência.  Assim, com base no autor, entende-se que a atividade prática pode ser 

sinteticamente definida como a ação do homem no mundo natural, enquanto a práxis supera a 

ação, alcança o nível da reflexão. 

 Para Vázquez (2011, p. 227), “o objeto da atividade prática é a natureza, a sociedade 

ou os homens reais”. O propósito dessa atividade prática consiste em que o sujeito, ao agir 

sobre uma matéria natural ou humana, a depender da sua consciência, acaba por transformá-

la. Partindo do entendimento de que a práxis é uma atividade teórico-prática, a depender da 

matéria-prima da atividade prática, Vázquez (2011) apresenta diversas formas de práxis, por 

exemplo:  

a) a práxis produtiva: consiste na relação material e transformadora que o homem 

estabelece com a natureza por meio do trabalho, ocasionando as relações de produção, 

tendo em vista as relações sociais estabelecidas. Para Vázquez (2011, p. 230), essa é 

“a práxis fundamental porque nela o homem não só produz um mundo de objetos que 

satisfazem suas necessidades, como também se produz, forma ou transforma a si 

mesmo”. Nesse movimento de transformação sobre a matéria exterior, o homem acaba 

por transformar-se a si mesmo.  

b) a práxis artística: entendida como produção ou criação de obras de arte, pois, a obra 

artística, de acordo com Vázquez (2011), possibilita ao homem criar e humanizar o 
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que toca, transformando a matéria, fazendo-a adaptar-se a outro formato exigido a 

partir de suas necessidades.   

c) a práxis experimental: entre as formas fundamentais da práxis inclui-se a atividade 

científica experimental que satisfaça às necessidades da investigação teórica, 

comprovando hipóteses. Vázquez (2011, p. 231) afirma que “essa forma de práxis é a 

que manifesta quando o investigador atua sobre um objeto material modificando à 

vontade as condições que se opera um fenômeno”.  

d) a práxis política: essa é uma forma de práxis em que o homem é sujeito e objeto dela 

ao atuar sobre si mesmo. Para Vázquez (2011), a práxis política é uma atividade 

prática que visa uma transformação do homem enquanto ser social, tomando como 

objeto grupos ou classes sociais e mesmo uma sociedade inteira, configurando assim o 

que denomina-se de práxis social. A práxis social pode ser entendida como uma 

atividade que envolve grupos e classes sociais engajados na luta capaz de “transformar 

a organização e a direção da sociedade, ou a realizar certas mudanças mediante a 

atividade do Estado” (VÁZQUEZ, 2011, p. 232 - 233). Dessa forma, a práxis política 

passa a ser consolidada quando, por exemplo, envolve a participação de grupos ou 

classes sociais na luta por transformação de uma sociedade. 

1.1.2 Os Níveis da Práxis 

Levando em consideração que a práxis configura-se na ação do homem sobre a 

matéria e que, por meio dessa ação, este cria uma nova realidade, Vázquez (2011) estabelece 

os diferentes níveis da práxis apoiado em dois critérios: o primeiro critério nivelador 

considera o grau de penetração da consciência do sujeito ativo no processo prático, e o 

segundo, equivale ao grau de criação ou humanização da matéria transformada como o 

produto de sua atividade prática.  

A partir desses dois critérios niveladores são apresentadas, de forma distinta, a práxis 

criadora e a práxis imitativa (referentes ao grau de criação) e a práxis reflexiva e a práxis 

espontânea (referentes ao grau de consciência). Vázquez (2011) salienta que se trata não de 

critérios exclusivos de sujeito ou de objeto, mas da interrelação sujeito-objeto, interligados 

numa relação prática. Sendo que esses critérios, por vezes, nivelam a práxis e se relacionam 

estreitamente entre si. 
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1.1.3 Grau de Criação: práxis criadora e práxis imitativa  

Diante dos aspectos apresentados, compreende-se a práxis como atividade material 

transformadora adequada a determinados fins. Vázquez (1980) afirma que a práxis é 

essencialmente criadora. Apesar do ser humano sentir necessidade de estar inventando ou 

criando novas soluções com determinada frequência, ele não vive permanentemente em seu 

estado criador, por vezes este cria, afim de que suas indigências sejam atendidas, recria ou 

imita algo que já fora anteriormente criado quando não se vê na necessidade de criar 

(VÁZQUEZ, 1980).  

A atividade prática, de fundamental importância ao homem (VÁZQUEZ, 1980), 

apresenta um caráter criador, porém, no intervalo entre uma e outra criação, o homem reitera, 

ou seja, imita uma práxis já estabelecida. No Quadro 1, apresentam-se algumas características 

da práxis criadora com base em Vázquez (1980; 2011) e Sobreira (2013). 

Quadro 1 - A práxis criadora e suas características. 

 

 

 

 

Práxis Criadora 

ou  

Criativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

É determinante, pois possibilita enfrentar novas necessidades e 

situações, criando novas soluções; 

Estabelece-se pelo diálogo constante entre o “problema” e suas 

soluções; 

Não implica modelos prévios, seu caráter é processual;  

Unidade indissolúvel, no processo prático, do subjetivo e do objetivo; 

Supõe uma íntima relação entre as dimensões subjetivas e objetivas; 

entre o “planejado”, “pensado” e o “executado”, “realizado”; 

Imprevisibilidade do processo e do resultado;  

É algo novo, sempre única, inédita, irrepetível. 

Fonte: Adaptado de Vázquez (1980; 2011) e Sobreira (2013).  

O Quadro 1 apresenta características peculiares da práxis criadora. Para Vázquez 

(2011) é possível que algumas formas específicas de práxis se revertam de um caráter criador. 

Sendo assim, pode-se citar como exemplo, a Revolução Proletária de Outubro 1917, na 

Rússia, destacada pelo autor. De acordo com as compreensões de Vázquez, a Revolução 

Russa se apresenta “como mostra da práxis criadora enquanto atividade material dos homens 

que transformam radicalmente a sociedade, e produzem um regime social novo” (VÁZQUEZ, 

2011, p. 272). Assim, entende-se que tal acontecimento partira de um projeto inicial de 

transformação, nesse caso, política e econômica, que se consolidou na matéria social, humana.  

Dessa forma, o caráter único e irrepetível da práxis criadora, destacada na Revolução 

Russa, refere-se, justamente, aos caminhos percorridos, aos métodos utilizados em cada 

situação até chegar ao resultado, ao produto ideal (VÁZQUEZ, 2011). Mesmo com as várias 

outras movimentações sociais que ocorrem no mundo, nenhuma tem projeto e produto iguais, 
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surgindo mudanças no processo prático. Podem até ser projetadas, mas haverá 

imprevisibilidade do processo e do resultado, visto que cada uma estará sujeita às 

necessidades particulares, às relações sociais do seu país e às suas condições históricas. 

Portanto, as Revoluções não são iguais e não há possibilidade de serem imitadas. Por esse 

motivo, Vázquez (1980) considera a Revolução como práxis criadora. 

A criação artística também é considerada por Vázquez (1980) como uma práxis 

criadora. O autor a coloca nesse nível de práxis pelo fato do artista começar sua criação, a 

partir de um projeto inicial que deseja realizar, mas esta atividade prática é apenas idealizada, 

não parte de leis definidas a priori, pois, se fosse assim a arte estaria em um nível superior à 

própria práxis criadora, o que contraria a autonomia do artista. O fato da arte ser considerada 

práxis criadora remete ao fato do artista idealizar sua arte, usar e transformar a matéria, 

chegando à criação, à arte. Nesse processo, salienta o autor, o artista se depara com incertezas 

e imprevistos e o resultado acaba sendo incerto e imprevisível.   

Em relação à práxis reiterativa ou imitativa entende-se, a partir de Vázquez (1980), 

que uma práxis desse gênero apresenta menor grau de consciência do sujeito sobre a matéria-

prima do que a práxis criadora. Pois, um nível imitativo inibe a unidade do processo de 

criação e dá lugar a uma cópia, a uma duplicação, repetindo um processo já criado.  O fato de 

não criar elimina o emergir uma nova realidade, algo particular da práxis criadora 

(VÁZQUEZ, 1980; 2011). No entanto, a práxis imitativa tem sua importância à medida que 

pode ampliar e divulgar a práxis criadora. Até porque o homem não vive em permanente 

estado criador (VÁZQUEZ, 1980), pelo contrário, repete enquanto a vida não reclama e não o 

obriga a criar para satisfazer suas necessidades ou mesmo para fazê-lo adaptar às novas 

situações. Repete, enquanto houver validade de sua criação. Apresenta-se no Quadro 2 

algumas das características da práxis reiterativa ou imitativa, tendo como aporte Vázquez 

(1980; 2011): 

Quadro 2 - A práxis imitativa e suas características. 

 

 

 

Práxis 

Reiterativa ou 

Imitativa 

 

 

 

 

Características 

“Seu modo de transformar já é conhecido, porque já foi criado antes”; 

“Não cria”, porém, amplia o já criado; 

Ela “se vale das conquistas anteriores”, assimilando procedimentos que 

foram bem-sucedidos em outras situações para criar novas formas; 

“É limitada”; 

Exige um “grau de consciência muito pequeno” comparado à práxis 

criadora; 

Opera a partir da “reiteração”, da “imitação” e não da criação. 

Há uma “ruptura entre as dimensões subjetivas e objetivas”, entre o 

“pensado” e o “realizado”. 

Fonte: Vázquez (1980, p. 329-330; 2011, p. 277).  
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O Quadro 2 exibe algumas características da práxis reiterativa ou imitativa. Sabe-se 

que ela tem relevância, uma vez que há possibilidade de ampliar o que já fora criado em 

algum momento anterior (VÁZQUEZ, 1980). 

De acordo com Vázquez (1980), o homem, por muitas vezes reitera, imita, amplia a 

área do já criado. Como exemplo dessa práxis reiterativa pode-se citar as produções em larga 

escala da indústria automobilística. Essa produção mecanizada beneficia a produtividade do 

trabalho, amplia a fabricação de objetos úteis, que satisfazem as necessidades, e possibilita o 

desenvolvimento da sociedade. O projetista idealiza um modelo particular de um automóvel 

em softwares, por exemplo, e as máquinas cortam as suas chapas. Em muitos casos, quem faz 

os cortes são robôs, sem a direta intervenção humana, a não ser para apertar os botões que 

acionam as máquinas-operárias fazendo pinturas e encaixando os componentes elétricos e 

mecânicos.  

Nessa operacionalização não há intervenção constante da consciência. As mãos do 

operador das máquinas executam as funções mecanicamente, sem estabelecerem qualquer 

relação entre a consciência e a matéria (VÁZQUEZ, 2011).  O trabalho realizado dessa forma 

deixa de ser uma práxis criadora e passa a ser uma práxis imitativa, visto que a produção 

ocorre em cadeia (VÁZQUEZ, 2011). Isso não nega a consciência do sujeito, pois o que deve 

ser levado em consideração é o trabalho por ele realizado e não o ser que o executa. O 

trabalho se torna uma práxis reiterativa a partir das exigências feitas pelo progresso 

tecnológico que rege o princípio da obtenção do máximo rendimento da força de trabalho na 

produção em cadeia. Segundo Vázquez (2011, p. 285), esse sistema, fazendo referência ao 

“taylorismo”, causou a mutilação do ser unitário do homem “ao separar a mão da 

consciência”, isto é, consciência e matéria, com o trabalho em larga escala promovido pelas 

indústrias.  

No entanto, o Karl Benz3 ao produzir um objeto útil, a partir de uma atividade 

consciente sobre uma matéria, de acordo com o fim ou projeto traçado pela sua consciência, 

não dissociou o subjetivo e o objetivo, o interior e o exterior. Entende-se, com base em 

Vázquez (1980), que esse inventor alemão, no processo de transformar a matéria, teve 

incertezas e imprevisibilidade, haja vista não ter uma lei determinada para seguir à risca, e o 

próprio resultado lhe apresentou incerto e imprevisível. O processo prático de invenção, de 

criação do carro do alemão Karl Benz, mesmo na sua simplicidade, se configura enquanto 

                                                           
3 Karl Benz recebe o crédito por ter inventado o automóvel porque sua invenção era prática, usava um motor de 

combustão interna movido a gasolina e funcionava como os carros modernos funcionam hoje. Benz nasceu em 

1844 em Karlsruhe, uma cidade no sudoeste da Alemanha. Disponível em: <https://hypescience.com/quem-

inventou-o-carro/> 
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práxis criadora. Sua criação está a todo tempo sendo reiterada, ou seja, aperfeiçoada a partir 

do já criado. Por isso, não se despreza a práxis imitativa.   

No contexto educacional, o professor, em sua prática docente, não vive em estado 

permanente de criação. Em várias situações este imita. Por exemplo, ao fazer uso de um plano 

de aula já estruturado por outro profissional da educação, embora seja no mesmo contexto 

social, mas com indivíduos distintos, até que se familiarize e aprenda a fazer o seu, ele reitera, 

pelo menos a estrutura básica de um plano já elaborado anteriormente. Ao passo que esse 

profissional vai tendo autonomia e confiança e, a depender da necessidade, passa do nível da 

imitação para a criação, começa a identificar as características particulares do seu contexto, 

dos seus indivíduos, a evidenciar suas necessidades, conhecimentos e ações necessárias na 

tentativa de supri-las. 

A presente dissertação não tem como finalidade criticar o sujeito por realizar uma 

práxis imitativa, pois que busca-se tecer uma discussão crítica em relação ao sistema que o 

oprime e o faz limitar sua capacidade de criação. Dentre os fatores limitantes no contexto 

educacional está a excessiva jornada de trabalho de muitos educadores, em condições 

assoberbantes, condicionando-os, muitas vezes, a atuação de uma práxis imitativa por meio de 

reproduções que impedem o emergir de uma nova realidade. 

Entende-se, portanto, que a grande diferença do ser humano e os demais seres 

encontra-se, exclusivamente, na sua capacidade criativa, na “sua historicidade radical, isto é, o 

criar-se, formar-se ou produzir-se a si mesmo, mediante uma atividade teórico-prática que 

nunca pode esgotar-se” (VÁZQUEZ, 2011, p. 278). Contudo, o homem só cria ao se deparar 

com novos problemas e situações, novos contextos, quando se quer e se oportuniza atingir 

novas metas.  

Nesse sentido, pode-se estabelecer uma relação de proximidade da práxis imitativa de 

Vázquez (1980; 2011) com o modelo de desenvolvimento científico proposto por Thomas 

Kuhn. Ao definir uma sequência de períodos de uma “ciência normal”, Kuhn (2006) enfatiza 

que nesses períodos a comunidade de pesquisadores adere uma ciência orientada por 

fenômenos e teorias já fornecidos por um paradigma, e que apenas são interrompidos por 

revoluções científicas. Para o epistemólogo, as revoluções científicas se constituem em 

episódios nos quais um paradigma é substituído por outro. Enquanto as revoluções não 

acontecem, ou seja, enquanto não houver necessidade de uma nova produção de 

conhecimento, a ciência é tida como normal. A ciência normal consiste na ciência dos 

períodos em que o paradigma é aceito, unanimemente, sem qualquer tipo de contestação. De 

forma semelhante, a práxis reiterativa ou imitativa de Vázquez (1980; 2011) só dá lugar a 
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uma práxis criadora quando, dada as circunstâncias, cria-se novas necessidades que invalidam 

as soluções alcançadas.  

1.1.4 Grau de Consciência: práxis espontânea e práxis reflexiva 

De acordo com Vázquez (2011), embora a práxis criadora exija uma elevada 

atividade da consciência, do início do procedimento prático até o fim, perpassando todo o 

processo, não se deve atribuir o papel da consciência apenas à práxis criadora. Pois, existe 

consciência em outras práxis. Como sinaliza Gramsci (1978, p. 7): “não existe atividade 

humana da qual se possa excluir toda intervenção intelectual, não se pode separar o homo 

faber do homo sapiens”, pois há consciência, em menor e maior grau, por determinação do 

papel exercido na atividade prática.  

Segundo Vázquez (2011), tanto a práxis criadora quanto a práxis reiterativa estão 

impregnadas de consciência humana, uma tanto mais que a outra. Para o autor, a consciência 

atua à medida em que traça um fim, busca realizá-lo e modifica-se por meio do processo 

prático, cuja intencionalidade é atender às exigências imprevisíveis de sua realização, 

chamada então de consciência prática. A “consciência que se volta sobre si mesma, e sobre a 

atividade material em que se planeja, denomina-se consciência da práxis” (VÁZQUEZ, 2011, 

p. 295).  

Assim, Vázquez (2011) salienta que a consciência da práxis exerce um papel 

enriquecedor à atividade real, material e, por isso, eleva a consciência prática. Para o autor, a 

consciência da práxis vem a ser a autoconsciência prática, pelo fato de uma sobrepor a outra. 

Nesse sentido, Vázquez (2011) apresenta dois novos níveis da atividade prática, a depender 

do grau em que essa autoconsciência prática seja apresentada, isto é, do grau de consciência 

da práxis humana, podendo se distinguir entre a práxis espontânea e a práxis reflexiva, em 

que na primeira quase não existe a consciência da práxis e a segunda apresenta uma elevada 

consciência da práxis. No Quadro 3, apresenta-se um comparativo entre as características dos 

diferentes níveis dessas práxis, a partir do grau de consciência, de acordo com Vázquez 

(1980): 
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Quadro 3 – As práxis espontânea e reflexiva e suas características. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

A partir do Quadro 3, observa-se a presença do papel da consciência nos demais níveis 

da práxis, não se limitando apenas à práxis criadora. Porém, a práxis espontânea, por 

exemplo, é a que menos exige a atividade da consciência (VÁZQUEZ, 2011). Isso ocorre pelo 

fato da realização de atividades mecanizadas, repetitivas, como no caso da atividade realizada 

pelo sujeito operário na indústria automobilística, ao fazer uso das mãos apenas para apertar 

botões, ocorre claramente uma automatização, mas não impede que ele tenha consciência da 

atividade prática que desenvolve. Esse não é um caso particular, de acordo com Vázquez 

(1980), todas as produções em grande escala mecanizam as atividades. Vale salientar que a 

práxis realizada por esse sujeito, em tal atividade, se caracteriza como reiterativa pelo fato de 

não haver necessidade da utilização de alto grau de consciência em atividades mecanizadas.    

Vázquez (1980) não descarta a possibilidade de uma atividade repetitiva possuir certo 

grau de consciência sobre o seu processo de trabalho e as condições ao qual está submetido. 

Mas há evidências da separação entre a mão que realiza determinada operação mecanizada e a 

consciência. Dessa forma, o processo de realização da atividade prática é inconsciente, 

desintegrado do resultado. As mãos que realizam o trabalho são esvaziadas de espírito, “são 

mãos sem vida porque nelas não pulsa a inteligência do operário” (VÁZQUEZ, 2011, p. 287). 

Vázquez assegura a possibilidade, quase nula, do grau de consciência nas condições de 

atividades em que são realizadas de forma mecânica. Não há gasto de cognição para realizá-

las. Essa forma de opressão, imposta pelas péssimas condições de trabalho gerenciada pelo 

sistema capitalista, retira toda ação humanizadora do homem, fazendo-o que se aproxime cada 
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vez mais da máquina, esvaziando e limitando seu grau de consciência sobre a atividade 

prática. 

Diante das ideias apresentadas, compreende-se que a práxis espontânea não anula o 

grau de consciência, pelo contrário, há necessidade da consciência mesmo que em um nível 

menos elevado para realizar qualquer tarefa, mesmo as mais simples (SOBREIRA, 2013). No 

entanto, ao realizar essa prática simplista, o sujeito não obtém os elementos que potencializem 

uma reflexão sobre a mesma porque, muitas vezes, a realiza em péssimas condições de 

trabalho, sobre pressão e com pouca autonomia. Assim, “fica evidente que a práxis 

espontânea pode ou não apresentar elementos transformadores, ao passo que a práxis 

reflexiva, por implicar uma reflexão sobre a práxis, contém em si as possibilidades de 

transformação” (SOBREIRA, 2013, p. 29, 30).   

Ressalta-se, portanto, que essa distinção de nível não desconsidera a possibilidade de 

vínculos mútuos entre uma e outra práxis e muito menos entre um nível e outro. Havendo 

assim, uma aproximação entre a práxis criadora com a reflexiva e a práxis reiterativa com a 

espontânea. O que determinam esses vínculos não imutáveis são os tipos peculiares de 

relações sociais (VÁZQUEZ, 2011).  

Segundo afirmações de Vázquez (2011), o nível espontâneo pode conter elementos de 

criação e o reflexivo pode estar condicionado a uma práxis imitativa. Portanto, leva-se em 

consideração a inseparabilidade sujeito e objeto, pois são como uma unidade indissolúvel na 

relação prática, visto que “o grau de consciência que o sujeito revela no processo prático não 

deixa de se refletir na criatividade do objeto e vice-versa” (VÁZQUEZ, 2011, p. 268). Pode-

se dizer que tal ralação ocorre em virtude do contexto social que não é estático e nem 

absoluto. 

Para Vázquez (1980):  

Essas distinções de níveis não eliminam as ligações mútuas entre uma práxis 

e outra ou entre um nível e outro. A prática reiterativa ou imitativa está 

relacionada com a práxis espontânea e a práxis criadora se relaciona com a 

práxis reflexiva. Mas esses links não são imutáveis; eles ocorrem no 

contexto de uma práxis total, determinada, por sua vez, por um tipo peculiar 

de relações sociais. Portanto, o espontâneo não está isento de elementos de 

criação e o reflexivo pode estar a serviço de uma prática reiterativa (p. 318. 

Tradução e grifo nossos). 

Na compreensão do autor, mesmo havendo distinções de nível entre uma e outra 

práxis elas sempre terão vínculos. O que vai determinar por um tipo particular de nível da 

práxis são as relações sociais estabelecidas durante o processo.  

No contexto da educação, a práxis imitativa, burocratizada (FREIRE, 1995), é aquela 

que, segundo Gadotti (1998), copia modelos, vive reproduzindo os exemplos que deram certo 
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aos outros, em outros lugares, com características particulares, ao invés de buscar 

transformações locais, mudar a sua realidade educacional, ousar, calcar a educação como 

práxis criadora, crítica e reflexiva.  

1.2 A Concepção da Práxis em Freire  

O homem se constituiu, enquanto ser histórico, modificando os recursos naturais 

disponíveis e adequando-os às suas necessidades. Nesse processo de modificação efetivada 

pelo trabalho, ele humaniza a si mesmo e o que toca (VÁZQUEZ, 1980; SEVERINO, 1994). 

Para que o homem possa usufruir da condição de humanidade, seu contexto histórico-social 

precisa garantir que ele venha usufruindo desses elementos. 

Para Severino (1994), o processo de humanização não ocorre automaticamente. Ao 

longo do tempo, com as exigências do capitalismo, o trabalho que fora a primeira forma de 

práxis dos homens, pela intenção subjetiva, passa então a ser dividido, e o indivíduo passa a 

exercer uma atividade puramente mecânica, submetendo-se a um processo de auto degradação 

a fim de atender às demandas sociais e técnicas. Quando isso acontece, os grupos sociais 

hierarquizados exercem poder uns sobre os outros e o trabalho deixa de ser humanizador 

(SEVERINO, 1994). 

Nesse sentido, com base em Severino (1994), compreende-se que as condições de 

trabalho podem desencadear a desumanização dos indivíduos, pois o homem compromete sua 

integração social e cultural, e passa a atuar em serviço da alienação. Novamente, pode-se citar 

como exemplo a produção automatizada das indústrias. 

Com efeito, as relações inter-humanas na vida social decorrem da hierarquização dos 

grupos sociais como, por exemplo, em um tipo particular de sociedade, no caso, a capitalista 

(SEVERINO, 1994).  Nesse caso, pretende-se diminuir a condição de opressão das classes 

dominadas não por força ou violência, mas pela conscientização e politização defendidas pelo 

educador Paulo Freire.  Não a conscientização que leva ao “fanatismo destrutivo” (FREIRE, 

1987, p. 32), mas aquela que possibilita ao homem inserir-se no processo histórico como 

sujeito que busca sua afirmação. Sujeito que luta incessantemente pela recuperação de sua 

humanidade.   

Nesse sentido, Freire (1987) salienta que libertar-se de uma realidade opressora exige, 

do oprimido, indiscutivelmente, a ação e reflexão, e não o ativismo, mas a práxis autêntica em 

que o subjetivo constitui com o objetivo uma unidade dialética. Para o autor, “quanto mais as 

massas populares desvelam a realidade objetiva e desafiadora sobre a qual elas devem incidir 

sua ação transformadora, tanto mais se inserem nela criticamente” (FREIRE, 1987, p. 54). 
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Esta mudança da percepção do mundo implica inserção crítica na realidade. A mudança na 

postura, segundo Paulo Freire, passa a ser assumida pelos oprimidos a partir da realização de 

trabalhos educativos que visam à prática de uma pedagogia humanizadora, capaz de 

estabelecer uma relação dialógica permanente entre educador e educando.  

A concepção de educação em Freire pauta-se na prática da liberdade e não da 

dominação. Uma educação que se deixa mover pela coragem de libertar o pensamento pela 

ação dos homens no serviço de refazerem o mundo tornando-o mais humano. Dessa maneira, 

o educador se educa ao educar dialogando com o educando, “mediatizados pelo mundo” 

(FREIRE, 1987, p. 96). Ambos tornam-se sujeitos do processo de desvelamento da realidade.  

A concepção problematizadora e libertadora da educação defendida por Paulo Freire 

consiste em um caráter autenticamente reflexivo, resultando na inserção crítica da realidade. 

Para o autor, a educação como prática da liberdade se dá pela participação livre e crítica dos 

educandos. Nesse sentido, os homens vão se percebendo no mundo, vão se posicionando 

criticamente na busca pela transformação criadora (FREIRE, 1987; 1995; 1997; 2001).  

Freire (1987), em consonância com Vázquez (1980) e Severino (1994), conceitua a 

práxis como a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Diferente de 

Vázquez que não tem como foco principal as discussões da práxis no contexto educacional, 

Freire se apropria da compreensão da práxis a partir das ideias marxistas, para sustentar a 

concepção de uma educação libertadora a qual considera os seus autores como seres de práxis.  

A concepção de práxis em Freire, assim como em Vázquez e Severino, relaciona-se 

diretamente ao processo de humanização dos homens. Contudo, humanizar em Freire é mais 

que uma atividade de transformação da matéria natural. É a “superação da contradição 

opressor4-oprimido” (FREIRE, 1987, p. 52). Entende-se que humanizar-se é superar a 

situação opressora por meio de uma ação transformadora. Sendo assim, no processo de 

humanização dos homens, mediante a ação-reflexão, esses sujeitos elevam a consciência 

crítica sobre o mundo para transformá-lo, possibilitando a busca do “ser mais”. A categoria 

freireana “ser mais” indica a busca da humanização dos sujeitos, o que implica em os 

indivíduos assumirem uma nova postura, também crítica, em face das contradições sociais 

enfrentadas. Para Freire (1987), o homem se faz um ser da práxis a partir do momento em que 

                                                           

4 O opressor é entendido por Freire (1987), como o que oprime, explora, violenta e rouba a humanidade daqueles 

por ele julgados menos favorecidos. Assim, exerce seu poder de dominação pelo trabalho alienado, isto é, 

modelo de trabalho em que a força de produção, energia e tempo do trabalhador não pertencem a si mesmo e sim 

ao seu empregador (pertencente a uma classe dominante). 
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reflete sobre si mesmo e sobre sua atividade e, por meio do diálogo, empenha-se na 

transformação incessante da realidade.  

Silva (2004) argumenta que a “prática dialógica em Freire implica sempre em uma 

práxis humanizadora, transformadora de uma realidade opressora” (SILVA, 2004, p. 142). 

Conforme salienta o autor, essa práxis humanizadora só será possível por intermédio de uma 

prática potencializada pelo diálogo. 

Freire (1987), em consonância com Vázquez (1980) em relação à práxis, salienta que a 

mesma não se resume à prática e, que também, não se limita a uma teoria vazia, pelo 

contrário, consiste na união teoria e prática voltada para agir e transformar a sociedade, pois, a 

teoria não terá validade alguma se não tiver associação com a prática.  

Na perspectiva da formação de professores, de acordo com Marques (2012), a 

formação docente, centrada na práxis, tem por pretensão ser transformadora, visto que 

possibilita ao professor perceber a teoria como momento necessário da práxis e, desta forma, 

amplia a capacidade de tomar decisões, partindo das reflexões que realiza, tendo como 

alicerce a prática.  Nesse sentido, Stuani (2016), em consonância com a pedagogia freireana, 

salienta que a práxis é um instrumento de conscientização na relação dialética entre ação-

reflexão, que Freire (1987) analisa como o conhecimento propulsor da ampliação da 

consciência sobre o objeto, visando à sua transformação. Assim, os estudos de Paulo Freire 

asseguram que a relação intersubjetiva entre sujeito e objeto no ato de conhecer, enquanto 

práxis dialógica, transforma não somente a realidade objetiva, mas também os sujeitos que 

estão envolvidos nela, tornando-os seres histórico-sociais.  

Para Freire (1987), sem a práxis não há possibilidade do oprimido libertar-se de sua 

condição, pois independente dos tipos e níveis de práxis (VÁZQUEZ, 2011), ela se constitui 

na vida dos homens para que esses alcancem as dimensões da ação e da reflexão. O autor 

enfatiza que uma das formas de superação da opressão e restauração da humanidade perdida 

seja por meio da educação. Não se trata da concepção “bancária”5 de educação tão criticada 

por Freire, em que o educador escolhe o conteúdo programático e os educandos acomodam-se 

a ele. Pelo contrário, trata-se da concepção de educação que rompe o silêncio, dialoga e 

problematiza com os sujeitos, elevando o nível de percepção dos educandos em relação ao 

mundo e a si mesmos (FREIRE, 1987).  

                                                           
5A educação bancária é aquela, segundo Freire (1987), que deposita, transfere, transmite valores e 

conhecimentos, que não se verifica nem pode verificar-se na superação da contradição educador-educandos. Pelo 

contrário, reflete a partir da sociedade opressora, sendo dimensão da “cultura do silêncio”, a “educação” 

“bancária” mantém e estimula a contradição (p. 82). 
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Silva (2004), fundamentado nas concepções freireanas de educação, argumenta que 

muitos educadores, em sua prática educativa, têm negado o diálogo com seus educandos. 

Assim, tais práticas pedagógicas não têm a práxis como fonte de conhecimento reflexivo, 

ação verdadeiramente transformadora e instrumento de conscientização. Pois, o diálogo 

defendido por Freire, se constitui como método de construção democrática, como força 

criadora e elemento primordial no encontro dos homens para ser mais (FREIRE, 1967; 1987).   

Nessa perspectiva, Silva (2004) discute a necessidade de se instituir práticas 

educativas capazes de romper com tradições enraizadas e aponta que sejam estabelecidas 

práticas educativas que: 

[...] consideram o conhecimento e a participação consciente e crítica dos 

alunos e da comunidade no planejamento curricular, bem como a forma de 

apreensão de tais conhecimentos presentes no espaço cultural da escola, 

possibilitando um novo pensar e agir no contexto sociocultural em que a 

escola está inserida (SILVA, 2004, p. 31- 32). 

 Conceber uma prática pedagógica que vise à participação ativa, não somente da 

comunidade escolar e dos educandos, mas da comunidade local, requer um comprometimento 

com o processo de construção, sistematização e implementação dessa prática. Para Silva 

(2004), esse processo compreende a práxis curricular popular crítica efetivada no exercício da 

participação popular na busca pela transformação social e estrutural da realidade.  

 Com o propósito de desencadear uma educação humanizadora, o autor apresenta sua 

proposta da práxis curricular via Tema Gerador. Tal proposta reformulou o currículo de 

escolas públicas de várias localidades do Brasil como, por exemplo, nas cidades de 

Belém/PA; Chapecó/SC, Goiânia/GO; Porto Alegre/RS; Vitória da Conquista/BA, dentre 

outras, por meio de movimentos educacionais inovadores, pautando-se nos pressupostos da 

Abordagem Temática Freireana. 

1.2.1 A Abordagem Temática Freireana  

Frente à situação escolar no país, concebida por práticas educacionais distorcidas, na 

qual se desconsidera as dimensões existenciais dos educandos (FREIRE, 1995), buscam-se, 

por meio dos pressupostos teórico-metodológicos de Paulo Freire, via Abordagem Temática, 

reestruturar currículos escolares numa perspectiva dialógica e humanizadora (DELIZOICOV, 

1982; 1991; ANGOTTI, 1982; PERNAMBUCO, 1983; SILVA, 2004). De acordo com Silva 

(2004), muitas unidades educacionais centram-se em conteúdos predeterminados e 

descontextualizados, retalhos da realidade, sem conexão com a totalidade (FREIRE, 1987), se 
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priorizam o ensino de determinados conteúdos e omitem outros (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2011), 

Para tanto, a Abordagem Temática Freireana considera o diálogo como elemento 

problematizador capaz de potencializar discussões acerca dos problemas vivenciados pela 

comunidade local e escolar, tendo-o como ponto de partida na elaboração de novos 

conhecimentos a serem trabalhados em sala de aula. Stuani (2016, p. 217) salienta que “esses 

problemas estão permeados de explicações reduzidas e fragmentadas que constituem as visões 

de mundo dos sujeitos” de determinada comunidade investigada, sendo a compreensão 

limitada dos problemas caracterizada como situação-limite.  

Segundo os autores Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), a Abordagem Temática 

possibilita aos professores, em suas práticas educativas, estruturarem a programação escolar e 

o planejamento de sala de aula. Essa abordagem segue uma estrutura lógica de organização 

baseada em temas, a partir dos quais são selecionados os conteúdos de ensino das disciplinas, 

e toda programação e abordagem em sala de aula ficam subordinados ao tema 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011). Ressalta-se, portanto, que não são 

quaisquer temas, são Temas Geradores selecionados por meio do processo de Investigação 

Temática. 

A Investigação Temática, segundo Freire (1987), consiste em um processo de busca de 

conhecimento de sua realidade concreta e exige de seus sujeitos a interpretação dos 

problemas, de certas contradições básicas e existenciais. Nesse sentido, o processo de 

obtenção de Temas Geradores, defendido por Freire (1987), tem viabilizado o movimento de 

reorientação curricular para a construção crítica e democrática de práticas educacionais 

alternativas, numa concepção de educação dialógica, humanizadora e emancipatória 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011).  

1.2.2 Temas Geradores, Situações-limites e o Inédito Viável  

Na educação dialógica e problematizadora, o conteúdo programático6 é organizado a 

partir de situações existenciais, concretas, que refletem as pretensões do povo (FREIRE, 

1987). Com vistas à organização do conteúdo programático dessa educação, entendida por 

Freire (1987) como prática da liberdade, o diálogo tem fundamental relevância, visto que a 

partir dele realiza-se “a investigação do que chamamos de universo temático do povo ou o 

                                                           
6 A autora entende, com base nas experiências enquanto professora da Educação Básica, que os conteúdos 

programáticos ou conteúdos escolares, correspondem aos conhecimentos sistematizados que compõem as 

programações das diferentes disciplinas integrantes do currículo escolar.  
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conjunto de seus temas geradores” (FREIRE, 1987, p. 121). Os Temas Geradores 

contemplam a percepção da realidade de cada indivíduo envolvido no processo da 

investigação.   

Levando em consideração que o ser humano se constitui enquanto ser histórico e, por 

conseguinte, tem consciência de sua atividade e do mundo no qual ele atua em função de suas 

finalidades, este vive uma relação dialética entre a subordinação e sua liberdade. Ao tentar 

romper com o mundo por ele objetivado, separando de si mesmo sua atividade e suas relações 

com o mundo, instaura-se, portanto, o que Freire (1987) considera de situações-limite.  

As situações-limites, conforme Stuani (2016), são barreiras ou freios que impedem a 

ultrapassagem dos sujeitos envolvidos numa situação conflituosa de sua realidade, ou seja, 

não apresentam um julgamento crítico frente à problemática local. Durante o processo de 

Investigação Temática, ao passo que os sujeitos entrevistados vão descodificando os aspectos 

de sua realidade, exteriorizando suas concepções sobre as problemáticas, explicitam sua 

consciência real (FREIRE, 1987). De acordo com Freire (1987), existe uma relação entre as 

situações-limites e o inédito viável, considerando a transição nos níveis de consciência dos 

sujeitos, partindo da consciência real para a consciência máxima possível. Conforme o autor, 

no nível da consciência real os sujeitos não conseguem ter uma percepção para além das 

situações-limites, ou seja, são impossibilitados de perceber soluções viáveis para as situações 

concretas. Não percebem o inédito viável. Este último passa a ser concretizado apenas na ação 

editanda, isto é, quando a realidade começa a ser reconfigurada, ocorrendo a transição para o 

nível da consciência máxima possível (FREIRE, 1987; MILLI, 2019). 

A superação das situações-limite ocorre quando os homens se percebem na situação, 

posicionam-se criticamente, se permitem desenvolver um clima de esperança e confiança e 

luta para superá-las (FREIRE, 1987).  

Para Freire (1987), só é possível a superação das situações-limite devido às relações 

homens-mundo. Da mesma forma em que se dão as situações-limite, a sua superação se dá 

por meio da ação concreta das relações existenciais e históricas dos homens visando à 

transformação da realidade. Sendo assim, uma vez superadas as situações-limite manifestadas 

nesses homens, por meio de suas ações sobre o mundo, esses tornam-se seres de práxis e 

superam a “fronteira entre o ser e o nada” e alcançam a “fronteira entre o ser e o mais ser”, 

também definida por Freire como “ser mais” tornando-se “cada vez mais críticos na sua ação, 

ligada àquela percepção” (FREIRE, 1987, p. 130).  

Os Temas Geradores têm como ponto de partida os problemas ou situações-limite 

imersos em contradições sociais. Esses Temas podem ser identificados, segundo Freire 
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(1987), em círculos concêntricos que partem de um contexto mais amplo ao mais específico 

como, por exemplo, a situação-limite do Terceiro Mundo, abarcando várias unidades e 

subunidades que contemplam os continentes, regiões, territórios nacionais, estaduais, 

regionais e locais.  

A reestruturação de currículos centrados em uma perspectiva transformadora e 

emancipatória, caso particular da perspectiva freireana de educação, requer sua elaboração 

junto à comunidade escolar e local a partir de posicionamentos críticos. A Investigação 

Temática se configura enquanto uma dessas possibilidades, uma vez que contribui para que os 

sujeitos superem situações-limites presentes em sua realidade concreta. Assim como não há 

possibilidades de dicotomizar o homem do mundo, uma vez que o homem é um ser de 

relações, também não será possível separar o currículo escolar do seu contexto social e local. 

1.2.3 O processo de Investigação Temática e sua abordagem na Educação em Ciências 

A Investigação Temática consiste em um processo teórico-metodológico desenvolvido 

por Freire (1987), no âmbito da educação não formal, para a obtenção de Temas Geradores, 

cujo propósito conscientizador possibilita aos sujeitos pensarem seu mundo de forma crítica.  

O processo de Investigação Temática consiste na organização do fazer pedagógico, 

pautado na dialogicidade, na conscientização e na problematização de contradições sociais 

presentes em um contexto, tendo em vista a Educação Libertadora (STUANI, 2016). As 

etapas da Investigação Temática foram adaptadas por Delizoicov (1982) e Angotti (1982) 

para o contexto da educação formal, no desenvolvimento do projeto “Formação de 

professores de Ciências Naturais” em Guiné Bissau entre os anos de 1979 e 1981, envolvendo 

70 professores (STUANI, 2010). Neste período foram desenvolvidas duas dissertações de 

mestrado, a de Delizoicov (1982) e de Angotti (1982). Delizoicov (1982) propõe para 

implementação das aulas, na quinta etapa da Investigação Temática, a utilização do ‘roteiro 

pedagógico’, posteriormente transformado em Três Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV, 

1991) e Angotti (1982) propõe a inclusão dos ‘Conceitos Unificadores’ na organização do 

conteúdo programático.   

Em virtude da transposição do contexto da educação não formal para a formal, a 

Investigação Temática sofreu algumas alterações (NERES, 2016). A seguir, apresentam-se as 

etapas da Investigação Temática transposta para educação formal, de acordo com Delizoicov 

(1991):  

➢ 1ª etapa: Levantamento Preliminar: consiste no reconhecimento da comunidade local 

em que a escola está inserida, a fim de obter informações sobre a vivência dos educandos, da 
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comunidade e dos docentes (FREIRE, 1987). Para isso, utilizam-se as fontes primárias - 

conversas com moradores, lideranças locais e pais de alunos. Buscam-se por informações em 

fontes secundárias - consulta aos documentos obtidos em órgãos governamentais e outras 

instituições sociais locais, dados estatísticos e textos informativos (DELIZOICOV, 1991). 

Todos esses dados, informações e impressões são registrados e passam a configurar um 

dossiê. 

➢ 2ª etapa: Análise das situações e escolha das Codificações: nessa etapa, analisam-se as 

informações obtidas na etapa anterior, buscando estabelecer relações entre as falas que 

expressam a visão da comunidade escolar e as demais informações obtidas a partir de fontes 

secundárias (FREIRE, 1987). As codificações representam a escolha das contradições sociais 

vivenciadas pelos sujeitos envolvidos no processo, as situações-limite.  

➢ 3ª etapa: Descodificação: legitimação das situações e sintetização em Temas 

Geradores. No processo de descodificação, as situações-limites evidenciadas na 2ª etapa da 

Investigação Temática são analisadas nas reuniões e, após confirmações de inferências, se 

elas são ou não situações significativas para a comunidade (educadores, pais e educandos), 

estas serão os Temas Geradores (FREIRE, 1987).  

➢ 4ª etapa: Redução Temática: consiste na busca de suas parcialidades em que são 

elaboradas as unidades temáticas da totalidade programática (FREIRE, 1987). Essa etapa 

inicia quando os professores/investigadores terminam as descodificações e, em planejamento 

coletivo, programam e selecionam os conteúdos e conceitos específicos para superar o Tema 

Gerador (SILVA, 2004).    

➢ 5ª etapa: Desenvolvimento em sala de Aula: consiste no desenvolvimento dos 

conteúdos científicos em sala de aula, previamente selecionados e estruturados de forma 

dinâmica na perspectiva de superar o Tema Gerador (DELIZOICOV, 1991; ANGOTTI, 1991, 

SILVA; 2004). Assim, a equipe interdisciplinar elabora o programa, no contexto da educação 

formal, seguindo a dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos que, segundo Delizoicov 

(1991) e Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), representa a dinâmica de sala de aula que 

tem como ponto de partida uma situação-limite vivenciada pela comunidade, e consiste em 

Problematização Inicial; Organização do Conhecimento; Aplicação do conhecimento.  

Problematização Inicial (PI) – são feitas problematizações referentes às situações do 

contexto de vida dos educandos contidas no Tema Gerador e que são reprimidas pelas 

situações-limite; Organização do Conhecimento (OC) – o (a) educador (a) trabalha os 

conteúdos científicos necessários à compreensão da problemática inicial; Aplicação do 

conhecimento (AC) – retomada das questões realizadas na problematização inicial. Momento 
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em que as questões feitas inicialmente deverão ser respondidas com base nos conhecimentos 

científicos abordados na Organização do Conhecimento (FONSECA, 2017)7.  

  Assim, o processo de Investigação Temática vem sendo desenvolvido em diversos 

lugares sofrendo algumas adaptações. O trabalho de Pernambuco (1983) apresenta a 

sistematização do projeto, “Ensino de Ciências a partir de problemas da comunidade” no 

período de 1984 a 1987, destinado à educação de 1ª a 4ª séries, cujo foco central era a  

formação de professores. O projeto ocorreu em um município rural e numa escola da capital 

do Rio Grande do Norte, conveniado e financiado pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte e o Ministério da Educação do Brasil em parceria com a Secretaria de Educação do 

município responsável pela escola onde se desenvolveu o projeto (STUANI, 2010). 

Outro projeto, “Interdisciplinaridade via Tema Gerador” foi implantado nas escolas 

públicas de São Paulo de 1989 a 1992, período em que Paulo Freire foi a Secretário 

Municipal de Educação. Com o objetivo de reorientar o currículo contemplando diversas 

áreas de conhecimento e níveis de ensino, o projeto envolveu professores da rede municipal 

de ensino, técnicos da secretaria Municipal de Educação de São Paulo e a assessoria de 

professores e pesquisadores vinculados a universidades (SÃO PAULO, 1990; BRASIL, 

1994).  

O professor e pesquisador Antônio Fernando Gouvêa da Silva, em sua tese de 

doutorado (SILVA, 2004), realiza um aprofundamento nos diálogos descodificadores de 

Freire (1987), a partir de atividades realizadas na Educação Básica com equipes 

interdisciplinares de várias secretarias municipais de educação de cidades brasileiras. Em sua 

pesquisa, “Práxis Curricular via Tema Gerador”, o autor faz uma sistematização em 

Momentos, quais sejam:  

I Momento: relacionado à problematização da prática pedagógica vigente na 

comunidade escolar; II Momento: busca das situações-limites a partir das falas da 

                                                           
7 Há algumas pesquisas no contexto do Ensino de Ciências que têm desenvolvido propostas didático-

pedagógicas pautadas na dinâmica dos 3MP (MUECHEN, 2010; DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 

2011; FONSECA et al., 2017). Rambo (2017) constata a escassez de trabalhos no contexto da Educação Infantil 

numa perspectiva freireana e apresenta como sugestão os 3MP para organizar atividades didático-pedagógicas, 

no contexto da Educação Infantil, destacando o potencial dessa dinâmica e sua possível articulação com 

estratégias acessíveis à linguagem infantil. Para tanto, a autora apresenta a brincadeira como estratégia didática, 

uma vez que, na perspectiva vygotskyana, o Brincar é definido como a ferramenta que dá possibilidades à 

criança para criar e expressar uma situação imaginária, além de projetar-se nas ações, sendo resultado de sua 

cultura e ensaios de futuros papéis e valores sociais (VYGOTSKY, 2010). Dessa forma, o Brincar articulado à 

dinâmica dos 3MP, assume um papel social importante no contexto de uma aula pautada na perspectiva 

freireana, possibilitando a essas crianças um posicionamento por meio das brincadeiras acerca da problemática 

que é trabalhada em aula (RAMBO, 2017). Tendo em vista as relações entre o Brincar e os 3MP, em que a 

brincadeira é discutida como um papel social importante para contribuir no processo de formação das crianças, 

está em desenvolvimento no contexto do GEATEC uma dissertação de mestrado, de autoria da coordenadora 

pedagógica da Escola Padre Giuseppe Bonomi, cujo propósito é o planejamento de linguagens e conhecimentos 

para trabalhar em sala de aula, cumprindo assim a 5ª (quinta) etapa da Investigação Temática.    
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comunidade, que serão problematizadas em sala de aula para obtenção do Tema 

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

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

e a compreensão dos educadores (Contratema), permitindo a identificação dos 

conceitos unificadores; IV Momento: construção de questões geradoras a partir do 

Tema/Contratema e com isso a elaboração do conteúdo programático; V Momento: 

que corresponde a reorganização coletiva da escola a partir do fazer pedagógico 

(SOUSA et al., 2014). 

   O trabalho de Silva (2004) envolveu a análise das dificuldades práticas observadas 

durante a implementação do currículo popular crítico no Projeto Interdisciplinar, via Tema 

Gerador, partindo da proposta dos momentos organizativos do processo de construção 

curricular (SILVA, 2004). 

O Grupo de Estudos em Abordagens Temáticas no Ensino de Ciências (GEATEC) da 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) tem realizado diversos trabalhos pautados nos 

pressupostos freireanos de educação em escolas públicas da região da Costa do Cacau, no Sul 

da Bahia, desde o ano de 2012. O Quadro 4 sistematiza esses trabalhos:  

Quadro 4 - Sistematização dos trabalhos desenvolvidos pelo GEATEC.  

Autor/Ano/Tipo 

de 

pesquisa 

Etapas desenvolvidas Tema 

Gerador 

Resumo 

 

 

 

 

Sousa et al. 

(2014) 

 

Artigo 

1) Aproximações iniciais 

com a comunidade local 

e escolar; 

2) Apresentações de 

possíveis situações-

limites para a 

comunidade local;  

3) Legitimação da 

hipótese; 

4) Organização da 

Programação Curricular.  

“Consumo 

de água na 

Comunidade 

do Banco da 

Vitória”. 

 

Investigam, no campo empírico, as 

intersecções e complementaridades 

existentes nas correlações teóricas 

identificadas por Torres (2010), entre a 

dinâmica da Abordagem Temática 

Freireana e a Práxis Curricular via Tema 

Gerador (SILVA, 2004). A partir de 

aprofundamentos teórico-metodológicos da 

Investigação Temática visando a obtenção e 

desenvolvimento de Temas Geradores. 

 

Magalhães (2015) 

Dissertação 

Idem ao anterior “O perigo do 

Rio Água 

Preta em Pau 

Brasil – 

BA”. 

Foi desenvolvida uma proposta didático-

pedagógica em Pau Brasil/BA visando 

promover a problematização e a criticidade 

dos alunos sobre o Rio Água Preta. 

 

Novais (2015) 

 

Dissertação 

Idem ao anterior “Para onde 

vai o lixo do 

meio rural de 

Iguaí/BA?”. 

A proposta didático-pedagógica 

desenvolvida em Iguaí/BA teve como 

objetivo despertar o posicionamento crítico 

em relação ao descarte do lixo nas 

comunidades rurais. 

 

 

Milli (2016) 

 

TCC 

1) Levantamento 

Preliminar;  

2) Análise das situações e 

escolha das codificações;  

3) Diálogos 

descodificadores;  

4) Redução Temática. 

“Lazer’, 

Violência e 

Trânsito: 

roubando 

vidas em 

Santa 

Luzia/BA”. 

A proposta didático-pedagógica visava 

superar a compreensão limitada das causas 

e consequências da violência no município 

de Santa Luzia/BA. 

 

 

 

Fonseca (2017) 

1) Aproximações iniciais 

com a comunidade local 

e escolar; 

2) Apresentações de 

“Condições 

da feira 

nossa de 

cada dia: 

Esse tema representava uma situação-limite 

vivenciada pela comunidade local, uma vez 

que os moradores não apresentavam um 

posicionamento crítico referente à 
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Dissertação 

possíveis situações-

limites para a 

comunidade local;  

3) Legitimação da 

hipótese; 

4) Organização da 

Programação Curricular. 

bairro de 

Fátima, 

Itabuna/BA”. 

 

qualidade, armazenamento e consumo dos 

alimentos na feira do bairro. 

 

Almeida (2018) 

 

Dissertação 

Idem ao anterior. “Olivença: 

eu vivo em 

um paraíso 

esquecido”. 

A pesquisa buscou caracterizar o processo 

de Investigação Temática coerente com a 

articulação Freire-CTS, tendo como 

parâmetro a Matriz de Referência CTS. 

 

 

Bonfim (2018) 

 

Dissertação 

Idem ao anterior “Olivença: 

eu vivo em 

um paraíso 

esquecido”. 

O propósito da pesquisa foi 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. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018.  

O Quadro 4 explicita os trabalhos efetivados pela equipe do GEATEC, a partir da 

parceria Universidade-Escola, como forma de socializar o conhecimento por meio do diálogo 

e da problematização. Nesse sentido, a atuação do grupo, na perspectiva da Investigação 

Temática, visa realizar processos formativos e isso tem contribuído para a formação de 

professores e integrantes do grupo. Durante esses anos, 2012 – 2018, o grupo de pesquisa e 

extensão já realizou atividades em cinco municípios da região da costa do cacau, sendo eles: 

Pau Brasil, Iguaí, Itabuna, Santa Luzia e Ilhéus, cujo contato com as escolas e Secretarias 

Municipais de Educação é feito por algum integrante do GEATEC que, na maioria das vezes, 

é morador do município e busca dar um retorno para sua cidade ou comunidade.   

Para Freire (1987), na Investigação Temática tanto os professores/investigadores 

quanto o povo são sujeitos desse processo. Não existe alguém que detém o conhecimento8, 

ninguém dita as regras e os outros obedecem. Todos os participantes, sujeitos educadores e 

pesquisadores, ambos aprendem juntos. Nesse sentido, Freire (1987) salienta que: 

[...] Toda investigação temática de caráter conscientizador se faz pedagógica 

e toda autêntica educação se faz investigação do pensar. Quanto mais 

investigo o pensar do povo com ele, tanto mais nos educamos juntos. Quanto 

mais nos educamos, tanto mais continuamos investigando. Educação e 

investigação temática, na concepção problematizadora da educação, se 

tornam momentos de um mesmo processo (FREIRE, 1987, p. 142). 

Nota-se, pela afirmativa do autor, que a Investigação Temática envolve investigar o 

pensar do povo e com o povo sobre a realidade. Pensar que não se dá no vazio, mas entre e 

                                                           
8 Trata-se do conhecimento como atividade humana, histórica e social, propulsor de um processo de 

conscientização. Esse é o conhecimento universal que possibilita a superação da consciência real efetiva, via 

rupturas, para se adquirir a consciência máxima possível, devendo, portanto, ser problematizado e sistematizado 

pelas professoras em sala de aula sem desconsiderar o conhecimento oriundo das vivências no cotidiano e as 

relações naturais e sociais dos seus educandos (DELIZOICOV, 1991; STUANI, 2016). 
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com os homens. Esse processo envolve a criticidade no pensar e no agir sobre a situação em 

que os sujeitos se encontram. Esses sujeitos passam a refletir a própria condição do existir. 

Para Freire (1987), na medida em que o homem investiga seu atuar sobre a realidade, 

constitui-se sua práxis (FREIRE, 1987). 

Silva (2004) sinaliza que assim como os elementos constituintes da práxis que é ação e 

a reflexão, o currículo não é apenas um conjunto de planos a ser implementado, mas é uma 

prática social. A práxis consiste numa atividade que trabalha no mundo da interação, do social 

e do cultural (SEVERINO, 1994). A construção do currículo não pode ser separada do ato da 

implementação. 

Frente à real necessidade de que se tenha uma educação marcada pelo dinamismo, 

envolvendo a participação ativa e concreta dos sujeitos (FREIRE, 1987; SILVA, 2004), 

entende-se que a Investigação Temática possibilita ao educador vivenciar uma educação 

capaz de compreender e possibilitar transformar a sua realidade. Conforme salienta Gandin 

(1994), a transformação da realidade se dá pelo ato de planejar. 

Dessa forma, na perspectiva de que se realize um trabalho educativo com qualidade, 

Severino (1998) afirma que há necessidade de elaboração de um projeto educacional, pois 

este orientará a proposta pedagógica da instituição de ensino. Assim, no próximo capítulo 

busca-se discutir a importância do planejamento na ação pedagógica e discutir possíveis 

relações de complementaridade entre os aspectos teórico-metodológicos da Investigação 

Temática e as etapas de construção de um PPP com o objetivo de contribuir na construção de 

um projeto coletivo escolar para e na cidadania.     
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CAPÍTULO 2 - PLANEJAMENTO DE PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS NO 

ÂMBITO DA EDUCAÇÃO HUMANIZADORA 

 

Este capítulo tem como finalidade discutir as complementaridades entre os aspectos 

teórico-metodológicas da Investigação Temática (FREIRE, 1987) e as etapas de construção de 

um PPP (VASCONCELLOS, 2007). Para isso, apresenta-se o conceito de planejamento e 

suas dimensões, com foco nas discussões do processo de investigação do Tema Gerador na 

elaboração do PPP.   

2.1 Planejamento: dimensões e níveis 

A partir das discussões apresentadas no Capítulo 1 sobre a práxis, pode-se relacionar o 

planejamento à reflexão sobre teoria e prática. Entende-se, com base em alguns autores, que o 

Planejamento deve apresentar como conjectura o contexto real, a realidade problematizada e 

investigada, o contexto sociocultural, econômico e político em que a escola está inserida, para 

se configurar como um instrumento de caráter qualitativo na educação (FREIRE, 1995; 

SEVERINO, 1998; MENEGOLLA; SANT’ANNA, 2002; SILVA, 2004; SANTOS, 2016). 

Dessa maneira, apresentando-se como planejamento participativo, isto é, com suas ações 

planejadas e executadas por todos os sujeitos envolvidos no processo, assegura-se sua 

importante relevância no processo de ensino e aprendizagem, assim como a possibilidade de 

mudanças nas práticas educativas. 

Para Menegolla e Sant’Anna (2002), o homem sente necessidade de planejar as suas 

ações, pois a história da humanidade reflete o seu pensar sobre o presente, o passado e o 

futuro. No uso de sua razão o homem sempre pensa no “que fazer”.  Dessa forma, os autores 

associam o ato de pensar do ser humano, nas suas atividades diárias, ao planejamento. Logo, 

com base nos autores, pode-se dizer que o ato de planejar justifica-se pela necessidade e 

urgências provenientes de uma sondagem sobre a realidade. A sondagem pode ser entendida 

como a primeira etapa do planejamento visto ser por meio dela que a realidade passa a ser 

conhecida, e as necessidades são enfocadas e analisadas para, assim, definir os objetivos a fim 

de processar mudanças.  

Kenski (1995) destaca, assim como Menegolla e Sant’Anna (2002), que o 

planejamento faz parte de todos os momentos da vida humana e, por isso, as pessoas são 

compelidas a planejar e a tomar decisões. As decisões são definidas, em alguns momentos, a 

partir de improvisações e, em outros, a partir de ações organizadas previamente.  
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No contexto educacional, o ato de planejar norteia as ações não somente do professor, 

mas de toda organização administrativa da escola. Pelo fato de se constituir enquanto 

importante tarefa de educação, gestão e administração, o planejamento está relacionado com a 

preparação, organização e estruturação de ações a serem realizadas (VEIGA, 1995; 

GADOTTI, 2000; VASCONCELLOS, 2007; PADILHA, 2017). 

 Existem muitas compreensões em torno do termo planejamento. Para Menegolla e 

Sant’Anna (2002), o planejamento pode ser entendido como um instrumento que direciona 

todo o processo educacional, uma vez que estabelece e define as ações de urgências, indica as 

prioridades básicas, ordena e determina todos os recursos e meios necessários para a 

consecução de grandes finalidades, metas e objetivos da educação.  

No entender de Libâneo (1992), o planejamento é um processo de sistematização e 

organização das ações do professor. Pode ser entendido também como um instrumento capaz 

de racionalizar o trabalho pedagógico e, assim, articular a atividade escolar aos conteúdos do 

contexto social. O mesmo autor evidencia que o planejamento é uma ação global da escola 

pelo fato de abranger o processo de pensamento e influenciar nas decisões sobre a 

composição e o funcionamento da proposta pedagógica.  

 Para Azanha (1993), o significado do termo planejamento tem vários sentidos. O ato 

de planejar, no sentido mais comum da palavra, é uma tarefa trivial que qualquer indivíduo, 

estando razoavelmente equilibrado, pode ser um planejador (AZANHA, 1993). O autor 

também enfatiza que não existe uma ‘ciência do planejamento’ nem tão pouco “métodos de 

planejamentos gerais e abstratos que possam ser aplicados a tantas variedades de situações 

sociais e educacionais principalmente se considerarmos a natureza política, histórica, cultural, 

econômica etc.” (AZANHA, 1993, p. 77,78). 

O planejamento, para Vasconcellos (2007), representa um processo de reflexão, de 

tomada de decisão que, embora seja considerado processo, ele é permanente. Com base em 

Padilha (2017), pode-se dizer que planejamento consiste no processo em que se toma decisões 

sobre a ação, prevendo as necessidades e alcançando objetivos concretos.  

Para Padilha (2017), o planejamento pode ser compreendido como um o processo de 

análise crítica do educador sobre suas ações e intenções detectando os problemas para superá-

los, como um processo contínuo e sistematizado de projetar e decidir as ações futuras, sejam 

elas políticas, sociais ou administrativas. O autor esclarece ainda que o planejamento, 

atividade exclusiva e essencialmente humana, conceito marxista de atividade humana que 

diferencia o homem dos animais, pode ser entendido como processo de tomada de decisão 

sistematizada, racionalmente organizada sobre a educação como um todo, sobre o educando, o 
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ensino, o educador, as disciplinas, os conteúdos, os métodos e as técnicas de ensino, a 

organização administrativa da escola e sobre toda a comunidade escolar (PADILHA, 2017).  

2.1.1 Dimensões do Planejamento 

Todo planejamento deve retratar a prática pedagógica da escola e do professor 

(VEIGA, 1995; GADOTTI, 2000; LIBÂNEO, 2005; VASCONCELLOS, 2007). No entanto, 

Gandin (1994) enfatiza, a partir de um apanhado histórico da educação brasileira, que o 

planejamento educacional tem sido uma prática desvinculada da realidade social, marcada por 

ações mecânicas, repetitivas apenas como cumprimento de questões burocráticas e, assim, 

pouco tem contribuído para mudanças na qualidade da educação escolar.  

De acordo com Santos (2016), o planejamento educacional apresenta dimensões 

técnicas e políticas. Nesse sentido, Franco (1979) afirma que o planejamento envolve um 

processo técnico e um processo político. Frente a isso, faz-se necessário compreender as duas 

principais dimensões que constituem o planejamento:  

➢ Dimensão política – toda ação humana é eminentemente uma ação política 

(GADOTTI, 2000).  Padilha (2017) ressalta que a dimensão política do planejamento permite 

a tomada de decisão, daí a necessidade da ação docente não ser encarada como uma atividade 

neutra, descompromissada e ingênua. Segundo Franco (1979), esse processo político envolve 

não somente “a sequência de ações para o estabelecimento de diretrizes legais, mas também 

as ações orientadas para a aprovação de planos e estratégias em um dado nível” (FRANCO, 

1979, p. 74).  

➢ Dimensão técnica – o processo técnico do planejamento educacional, assim destacado 

por Padilha (2017), utiliza metodologias de análise, previsão, programação e avaliação. Na 

percepção de Santos (2016), essa dimensão permite viabilizar a execução do ensino, consiste 

no saber fazer da prática docente. No caso da prática do planejamento educacional, o saber 

técnico determina a competência para organizar as ações que serão desenvolvidas com vistas 

à aprendizagem dos alunos. Conforme salienta Franco (1979), esse processo técnico abarca a 

sequência metodológica que expressa a tecnologia adotada para o diagnóstico da realidade, a 

previsão de necessidades futuras e a determinação de ações e meios para satisfazer tais 

necessidades.  

Segundo Schmitz (2000), para que o homem obtenha sucesso em qualquer que seja a 

atividade realizada é necessário planejá-la, pois o planejamento remete à garantia dos 

resultados esperados. Dessa forma, “sendo a educação, especialmente a educação escolar, 
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uma atividade sistemática, uma organização da situação de aprendizagem, ela necessita 

evidentemente de planejamento muito sério” (SCHMITZ, 2000, p. 101). 

2.1.2 Níveis do Planejamento  

O planejamento da educação, na concepção de Padilha (2017) e outros autores, 

apresenta uma composição de diferentes níveis organizacionais. Diante das diversas 

interpretações em relação ao termo planejamento, apresenta-se, a seguir, os níveis de 

planejamento com suas características:  

➢ Planejamento do Sistema de Educação – esse planejamento tem uma abrangência 

global, corresponde ao planejamento da educação em âmbito nacional, estadual e municipal. 

Incorpora e reflete as políticas educacionais. Tem-se como exemplo de políticas educacionais, 

o Plano Nacional de Educação (PNE) que rege a educação no país, com vigência por 10 (dez) 

anos, e contém as diretrizes, metas e estratégias, entre elas a melhoria da qualidade da 

educação (BRASIL, 2014).  

➢ Planejamento curricular – configura-se como a organização da dinâmica escolar, isto 

é, a dinâmica do trabalho pedagógico. Segundo Padilha (2017), o planejamento curricular 

consiste em um instrumento capaz de sistematizar as ações escolares do espaço físico às 

avaliações da aprendizagem. Esse planejamento se configura como a proposta geral das 

experiências de aprendizagens possivelmente oferecidas pela escola, incorporando-as aos 

componentes curriculares (MENEGOLLA; SANT’ANNA, 2002; VASCONCELLOS, 2013). 

➢ Planejamento escolar - atividade docente que orienta a tomada de decisões tanto da 

escola quanto dos professores no que tange às situações de ensino e aprendizagem visando 

alcançar os melhores resultados (LIBÂNEO, 2005). Esse planejamento escolar também é 

chamado por Vasconcellos (2007) de Projeto Educativo e PPP por ser ele o plano global da 

instituição composto pelo Marco Referencial, Diagnóstico e Programação. 

➢ O planejamento de ensino – consiste na organização das ações concretas e situações 

dos educadores durante o processo de ensino, integrando o cotidiano do trabalho pedagógico 

de professores, coordenadores e alunos na elaboração de uma proposta de ensino projetada 

para o ano letivo (PADILHA, 2017). O planejamento de ensino sistematiza a ação pedagógica 

da escola e a prática pedagógica do professor (FUSARI, 2008). Para Vasconcellos (2013), o 

planejamento de ensino equivale à sistematização da proposta geral de trabalho do professor 

naquela determinada disciplina ou área de estudo, numa dada realidade.  

No contexto do planejamento de ensino, Libâneo (2005) discute o plano de ensino, 

plano de curso e plano de unidade como roteiros que organizam as tarefas do trabalho do 
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professor para uma sequência de unidades didáticas que serão realizadas em um ano ou 

semestre. Para o autor, em qualquer um desses planos não pode faltar a justificativa da 

disciplina, os objetivos gerais e específicos, conteúdos, tempo provável, desenvolvimento 

metodológico e atividades avaliativas.   

➢ O planejamento de aula - organiza as ações referentes ao trabalho específico da sala 

de aula. O professor prepara seus temas, conteúdos, métodos de ensino, e articula os recursos 

didáticos e as avaliações para o desenvolvimento da aprendizagem de seus alunos 

coerentemente articulado com o planejamento curricular, com o planejamento escolar e com o 

planejamento de ensino (FUSARI, 2008).  

Na compreensão de Libâneo (2005), o plano de aula é um detalhamento do plano de 

ensino para uma aula ou sequência de aulas. Nele devem estar destacados o tempo, o 

conteúdo, o objetivo, o procedimento metodológico, os materiais didáticos e a avaliação.  

Considera-se, portanto que há uma maior interação entre educador e educando numa dinâmica 

de ensino-aprendizagem (MENEGOLLA; SANT’ANNA, 2002; FUSARI, 2008).  

O Quadro 5 apresenta, sinteticamente, os principais níveis e características gerais de 

planejamento com base em Libâneo (1992), Gandin (1994), Libâneo (2005), Vasconcellos 

(2007), Fusari (2008) e Padilha (2017).  

Quadro 5 - Características e níveis de planejamento.  

 Níveis Características 

 

 

 

 

 

Planejamento 

 

 

Educacional Incorpora e reflete as políticas educacionais. 

Curricular Organização da dinâmica da escola. 

Escolar Abrange as decisões da escola e dos professores referentes ao ensino e 

aprendizagem. 

 

Ensino 

Proposta de ensino projetada do ano letivo. 

Plano de ensino, curso, unidade – sistematiza a proposta geral de 

trabalho do educador. 

 

Aula 

Organiza as ações referentes ao trabalho específico da sala de aula. 

Plano de aula – promove a interação educadora-educando-educanda 

numa dinâmica de ensino-aprendizagem. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

Assim é possível observar que o planejamento compreende várias esferas diferentes 

(VASCONCELLOS, 2007). Nesse sentido, à medida que os educadores participam da 

elaboração do plano global da escola, consequentemente, terão subsídios coerentes nas 

propostas a serem executadas em seu planejamento diário (VASCONCELLOS, 2013). À vista 

disso, o planejamento global da escola deixa de ser entendido somente como um guia de 

trabalho e passa a ser uma ferramenta eficiente para que o professor estabeleça as relações 

teórico-metodológicas dos diversos componentes curriculares a ele oferecidos.  
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Segundo Gandin (1994) é impossível enumerar todos os tipos e níveis de planejamento 

necessários à atividade humana. Sendo assim, os conceitos apresentados têm a finalidade de 

mostrar a relevância, a funcionalidade e, especialmente, a relação íntima existente entre essas 

tipologias e seus níveis.  

Na perspectiva da Escola Cidadã9, defendida pelo educador Paulo Freire, o 

planejamento está diretamente ligado ao diálogo. Para Freire (1987), o diálogo permite que os 

homens se façam mais humanos. Nesse sentido, Padilha (2017) apresenta um planejamento 

dialógico como forma de ‘resistência’ e ‘alternativa’ ao “planejamento autoritário, 

burocrático, centralizado e descendente, que ganhou as estruturas dos nossos sistemas 

educacionais e das nossas redes escolares” (PADILHA, 2017, p. 30). Ao considerar o 

planejamento dialógico como ‘resistência’, Padilha (2017) apresenta-o como a 

representatividade da luta por um planejamento dinâmico e participativo, pois tem seus 

objetivos traçados em conjunto com todas as pessoas envolvidas no processo educativo e não 

pela minoria. Considera-se como ‘alternativa’ pelo fato de o seu processo ocorrer mediante à 

participação, à troca de ideias e experiências e ao estímulo do enfrentamento de desafios que 

surgem no dia a dia (PADILHA, 2017).  

Do ponto de vista da Investigação Temática (Freire, 1987), entende-se que o 

planejamento exige reflexão da realidade, ao passo que as concepções dos sujeitos e suas 

vivências sejam consideradas nas propostas didático-pedagógicas mediatizadas pelo diálogo. 

Dessa forma, o planejamento dialógico, pautado nos pressupostos freireanos, favorece o 

processo de conscientização dos sujeitos, em relação a sua realidade concreta, o nível de 

consciência real desses indivíduos passa a se aproximar do nível máximo de consciência 

possível (FREIRE, 1987) e, consequentemente, vão se libertando, se humanizando e criando 

novas situações, à medida que vão transformando sua realidade social, se fazendo seres da 

práxis criadora, tal como denominada por Vasquez (1980).   

É importante ressaltar que seguindo a perspectiva freireana, em que se dá a presente 

pesquisa, todo o planejamento é organizado em torno de um Tema Gerador. Desta forma, os 

níveis do planejamento correspondem ao Curricular: nesse nível de planejamento, o currículo 

da escola envolve os diferentes segmentos, sendo organizado a partir de um Tema Gerador 

que emerge das contradições sociais identificadas pelo processo de Investigação Temática, 

elabora seu material didático-pedagógico envolvendo os diferentes seguimentos escolares, 

                                                           
9 A Escola Cidadã está fortemente enraizada no movimento de educação popular e comunitária que, na década 

de 1980, se traduziu pela expressão escola pública popular com uma concepção e uma prática da educação 

realizada em diversas regiões do país, principalmente em municípios em que o poder local foi assumido por 

partidos do chamado “campo democrático-popular” (GADOTTI, 2000, p. 281). 
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tornando-se independente de materiais prontos, acabados e descontextualizados; ao Escolar: 

considerando que cada unidade escolar se encontra imersa em determinado contexto social e 

histórico, a escola elabora seu PPP consubstanciado pelo diálogo problematizador. Um 

exemplo desse material seria a Rede Temática (SILVA, 2004) e o Ciclo Temático (MILLI, 

ALMEIDA; GEHLEN, 2018); em nível de Ensino: durante a organização da programação 

curricular, a equipe participante do processo, elabora as unidades temáticas. Essas últimas 

contemplam as grandes áreas de conhecimento (BONFIM, 2018) e guiarão o trabalho 

pedagógico de cada professor de forma dialógica e problematizadora; por fim e não menos 

importante, o planejamento de Aula: as aulas são estruturadas, conforme propõe Delizoicov 

(1991), seguindo a dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos, já explicitados no Capítulo 1 

deste trabalho, com foco na dialogicidade e na problematização (STUANI, 2016). 

O Quadro 6 apresenta, sinteticamente, os níveis de planejamento, no contexto de 

educação, com embasamentos freireanos. 

Quadro 6 - Características e níveis de planejamento na perspectiva freireana de educação. 

 Níveis Características 

 

 

 

 

 

Planejamento 

 

 

Educacional Envolve a Abordagem Temática Freireana no seu aspecto mais amplo 

com reflexos das políticas educacionais, mas voltada para a Educação 

Popular. 

Curricular Organização da programação do currículo escolar a partir de um Tema 

Gerador obtido por meio do processo de Investigação Temática, que 

guiará a elaboração do material didático-pedagógico, a Rede Temática 

e o Ciclo Temático, por exemplo, cujas concepções de mundo e de 

realidade se tornam o ponto de partida no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Escolar A escola elabora seu PPP priorizando o diálogo com a realidade.  

Ensino Os temas Geradores com suas falas significativas são o ponto de 

partida para a organização e sistematização do trabalho pedagógico. 

Aula A estruturação das aulas segue a dinâmica dos Três Momentos 

Pedagógicos. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

Conforme apresentado no Quadro 6, o planejamento, seja curricular, escolar, de ensino 

ou de aula, são ponto de partida para a elaboração da proposta curricular de uma escola que 

valoriza as relações homens-mundo, que se dão a partir de determinado problema, por uma 

situação existencial, presente, concreta (FREIRE, 1987). Desta forma, para que não haja 

imposição da programação da escola, nem mesmo uma ação educativa prescindida no fazer 

“bancário”, prioriza-se o diálogo estabelecido com os sujeitos por meio de uma investigação 
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de Temas Geradores provenientes de contradições sociais locais, para que os conteúdos 

tenham relações diretas com os anseios, com as inquietações, com as expectativas dos sujeitos 

envolvidos no contexto.  

O planejamento na perspectiva freireana baliza-se na dialogicidade, na conscientização 

e na problematização de contradições sociais inerentes em um contexto (STUANI, 2016). 

Tais contradições expressam situações significativas identificadas por meio do processo de 

Investigação Temática, que potencializa uma Educação “Libertadora” (FREIRE, 1987), 

contribuindo para o desenvolvimento da consciência crítico-reflexiva dos sujeitos, 

possibilitando-os a terem uma participação ativa na sociedade. 

Para Freire (1987), a educação dialógica tem por característica principal capacitar e 

desenvolver no sujeito uma consciência crítica. Essa dialogicidade, defendida pelo autor, 

consiste que os saberes adquiridos nas vivências dos educandos sejam valorizados no 

contexto de sala de aula, possibilitando significado nas relações de ensino e aprendizagem. 

Dessa forma, o autor argumenta sobre a importância de se problematizar aspectos 

relacionados à realidade dos educandos (FREIRE, 1987).  Nesse sentido, Delizoicov (1983; 

1991) baseia-se em Freire para defender a educação problematizadora e inclusiva tendo um 

problema como ponto de partida na construção do conhecimento em sala de aula. O autor 

salienta que essa abordagem problematizadora contribui na construção do conhecimento pelo 

fato de trazer à tona elementos que façam parte da realidade do educando.  

Diante disso, faz-se necessário problematizar a percepção de realidade dos sujeitos 

investigados, estimulando-os a uma possível compreensão de elementos presentes no 

contexto, mas até então encobertos pela percepção acrítica da realidade na qual estão imersos. 

Além disso, há necessidade de buscar ajudá-los, não apenas a identificar os elementos 

presentes nessa realidade sob um olhar investigativo, mas ajudá-los a desvelar a realidade 

objetiva e desafiadora incidindo sobre ela ações transformadoras, isto é, inserindo-os no 

contexto crítico libertador da educação (DELIZOICOV, 1982; FREIRE, 1987). 

Problematizar, portanto, consiste na organização e planejamento de atividades, que não estão 

restritas simplesmente na resolução de problemas, mas contribuem na formação do cidadão 

crítico e reflexivo (DELIZOICOV, 1982). 

2.2 Projetos Educacionais  

Uma das formas de efetivar o planejamento da educação escolar são os projetos 

(VASCONCELLOS, 2007). No entendimento de Vasconcellos (2007), a educação em geral e, 

particularmente a escola, já remete à concepção de projeto, sendo a educação projeto. Fusari 
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(2008) entende que o projeto é um desdobramento do planejamento de ensino. A definição de 

projeto, segundo Gandin (1994), corresponde a uma ação desencadeada dentro de um 

intervalo de tempo determinado, cujo propósito em geral é criar algo que não existia antes. 

Como exemplo de um projeto na escola, pode-se citar a organização e a realização de um 

curso de aperfeiçoamento para professores, ou também o preparo e concretização de um curso 

de aula de violão ou de teatro para crianças que não possuem recursos financeiros para pagar 

em uma escola de música ou de artes cênicas (GANDIN, 1994). Sendo assim, entende-se por 

projeto como uma técnica de planejamento e de organização metodológica cuja 

intencionalidade é solucionar um problema real, concretizando o que fora planejado. 

Para Gadotti (2000), um projeto necessita sempre que seu intuito seja revisto para, a 

partir dele, instituir outra coisa, isto é, torná-lo instituinte. Nesse sentido, apresentam-se os 

níveis ou tipologias de projeto a partir do ponto de vista de alguns autores: 

➢ Projeto de ação – corresponde a “uma imagem antecipadora e finalizante de sequência 

ordenada de operações susceptíveis de conduzir a um novo estado da realidade”, é objeto da 

ação que implica mudanças (BABIER, 1993, apud PADILHA, 2017, p. 50).   

➢ Projeto educativo, de ensino e/ou didático – pode ser concebido como “plano global 

da instituição” ou “instrumento teórico-metodológico para a transformação da realidade” 

escolar (VASCONCELLOS, 2007, 145). 

➢ Projeto Político-Pedagógico – de acordo com documentos oficiais (BRASIL, 2006; 

2017) que norteiam a educação brasileira, o PPP é o planejamento geral que envolve o 

processo de reflexão, que influencia na tomada de decisões sobre a organização, o 

funcionamento e a proposta pedagógica da instituição (BRASIL, 2006). Exerce importante 

papel na articulação da atividade escolar e o contexto social da escola. Assim, “é o 

planejamento que define os fins do trabalho pedagógico.” (BRASIL, 2006, p. 42). Para 

Vasconcellos (2007), o Projeto Político-Pedagógico se constitui enquanto plano geral da 

instituição de ensino. 

O Quadro 7 apresenta, sinteticamente, os principais níveis e características gerais de 

projeto de acordo com Vasconcellos (2007) e Padilha (2017). 

Quadro 7- Características e níveis de projeto. 

 
Níveis Características 

 

Projeto 

Ação Implica mudanças. 

Educativo, ensino, didático Plano global da instituição. 

 

Político-Pedagógico 

Processo de planejamento participativo, sistematizado, aperfeiçoa e 

direciona a ação educativa. Plano global da instituição. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 
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2.3 Conceitos de Projeto Político Pedagógico   

Discutir questões relacionadas ao PPP tem sido um grande desafio. Embora exista uma 

extensa lista de livros e outros trabalhos publicados, cujo enfoque seja no PPP quando se 

decide escrever sobre ele, não é tarefa fácil, haja vista sua complexidade (VASCONCELLOS, 

2007; PADILHA, 2017). Uma das complexidades do PPP remete a sua construção dialógica 

em uma práxis curricular crítica, popular e transformadora (SILVA, 2004). 

O PPP tem recebido muitas nomenclaturas, dentre elas, pode-se destacar: proposta 

pedagógica, projeto pedagógico, projeto educacional, projeto educativo, projeto de 

estabelecimento, planejamento educacional; plano diretor, projeto de escola, dentre outras 

(VASCONCELLOS, 2007). Vasconcellos (2007) conceitua o PPP como sendo um processo 

de planejamento participativo, sistematizado, que gradativamente se aperfeiçoa e direciona a 

ação educativa que se deseja realizar no contexto educacional e com potencialidades para 

intervir e mudar a realidade (SILVA, 2004).  

A nomenclatura PPP é abrangente, pois, “contempla desde as dimensões mais 

específicas da escola (comunitárias, administrativas, além de pedagógica), até as mais gerais 

como, por exemplo, políticas, culturais, econômicas etc.” (VASCONCELLOS, 2007, p. 169). 

De acordo com Veiga (1995), o PPP se constitui enquanto projeto porque tem a finalidade de 

dá um rumo, uma direção à escola. Não sendo algo ainda concretizado, mas uma antecipação, 

cuja capacidade conduz a ação, ou seja, a execução dos seus objetivos definidos 

coletivamente (VEIGA, 1995). A autora enfatiza que o PPP seja político pelo fato de 

representar um comprometimento com a formação do cidadão para determinado tipo de 

sociedade. Nesse sentido, Freire (1995) afirma que a educação é política. Veiga (1995) insiste 

que o PPP é pedagógico porque lhe são atribuídas funções que definem as ações educativas, e 

ainda, particularidades necessárias às escolas no cumprimento dos seus propósitos.  

 Fundamentado nas ideias de Paulo Freire, Gadotti (2000) afirma que o PPP deve ser 

considerado como um processo de constante reflexão, com capacidade de levantar discussões 

a respeito de quaisquer problemas relacionados à escola e buscar alternativas viáveis para seu 

enfrentamento. O autor, ainda, salienta que o PPP deve propiciar uma relação democrática 

entre os participantes da comunidade escolar.  

Nessa perspectiva, não há possibilidades para separar o político do pedagógico 

(GADOTTI, 2000) pois, existe uma relação de reciprocidade entre as dimensões política e 

pedagógica da escola. Para Gadotti (2000), essa relação se estabelece à medida com que a 

educação se constitui num espaço político-pedagógico em que os homens têm a liberdade de 
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lutar por uma existência mais autêntica e uma sociedade mais justa. Nessa perspectiva, Freire 

(1995) enfatiza que a educação é política e que, ao educar o professor já faz política. 

A política na educação defendida por Paulo Freire não é partidária, em que educadores 

estimulam a classe oprimida a levantar bandeira em defesa de partidos políticos. Pelo 

contrário, é a busca por um posicionamento crítico do sujeito frente às problemáticas de uma 

comunidade, de uma classe ou sociedade. Para Freire (1995), a prática educativa não é neutra, 

descomprometida ou apolítica nem tão pouco arbitrária, impositiva ou opressora. Segundo 

Freire (1995), a politicidade da educação deve pautar-se no respeito às opiniões e no diálogo 

democrático, para que os sujeitos consigam superar a opressão, a discriminação, a passividade 

ou a pura rebelião gerada por esses fatores. 

2.4 Etapas do planejamento do PPP 

Existe um número significativo de trabalhos que discutem as metodologias de 

elaboração de PPP. Pesquisadores como Veiga (1995), Gadotti (2000), Gandin (2001), 

Vasconcellos (2007) e Padilha (2017) têm dado suas contribuições no sentido de 

compreenderem a escola como lócus de um projeto educacional participativo e democrático.  

Levando em consideração o planejamento participativo, apresenta-se neste estudo a 

discussão de aspectos da organização do PPP, tal como proposta elaborada por Vasconcellos 

(2007), cuja estrutura básica é constituída de três etapas relevantes, a saber: Marco 

Referencial, Diagnóstico e Programação. 

No Quadro 8 apresenta-se, de forma sintética, as partes que constituem o Modelo do 

PPP proposto por Vasconcellos (2007). 

Quadro 8 - Partes Constituintes do Projeto Político-Pedagógico.  

Fonte: Vasconcellos (2007, p. 170). 

Segundo Vasconcellos (2007), o Marco Referencial corresponde à dimensão da 

Finalidade; o Diagnóstico, à Realidade; a Programação, à Mediação. Para o autor, na 

Marco Referencial Diagnóstico Programação 

 

O que queremos alcançar O que nos falta para ser o que 

desejamos? 

O que faremos concretamente 

para suprir tal falta? 

É a busca de um posicionamento: 

•Político: visão do ideal de sociedade e 

de homem;  

•Pedagógico: definição sobre a ação 

educativa e sobre as características que 

deve ter a instituição que planeja. 

É a busca das necessidades, a 

partir da análise da realidade 

e/ou do juízo sobre a realidade 

da instituição (comparação com 

aquilo que desejamos que seja). 

É a proposta de ação. O que é 

necessário e possível para 

diminuir a distância entre o que 

vem sendo a instituição e o que 

deveria ser. 
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tentativa de superação dos problemas encontrados na instituição educacional, busca-se, com 

essa metodologia de elaboração do PPP, obter respostas aos questionamentos levantados: o 

que quer...? O que deseja...? O que fazer...? E assim, expressar o sentido do trabalho 

pedagógico e responder às perspectivas da comunidade escolar (VASCONCELLOS, 2007). 

2.4.1 Marco Referencial 

Essa primeira parte do PPP, sugerido por Vasconcellos (2007), consiste, basicamente, 

nos profissionais da educação em conjunto com a comunidade escolar responder à pergunta: 

O que queremos alcançar? Referindo-se à tomada de posição da instituição que planeja em 

relação à sua identidade, visão de mundo, utopia, valores, objetivos e compromissos e aponta 

algumas direções para obter respostas a tal questionamento seguindo as subdivisões do Marco 

Referencial, quais sejam:  

1ª Marco Situacional – leitura geral da realidade da instituição e a forma que ela se vê 

na realidade.  Contempla as expectativas do grupo da instituição em relação ao que planeja 

sobre a realidade em geral, implicando assim em como o grupo consegue ver a escola, 

buscando responder como a escola tem buscado compreender o mundo atual e quais são os 

seus pontos mais acentuados e os sinais que lhe dão vida ou que a fazem sentir-se morta 

(VASCONCELLOS, 2007). De acordo com Vasconcellos (2007), esse é o momento da 

análise da realidade mais ampla, na qual a instituição está inserida. Essas indagações são 

importantes e condicionam a instituição e seus agentes a terem uma visão geral da realidade. 

2ª Marco Doutrinal ou Filosófico – representa a busca do ideal geral, isto é, para onde 

a instituição deseja ir, procurando expressar as grandes escolhas do grupo participante da 

construção do PPP, suas utopias, seus fins e os critérios gerais de orientação da escola, busca-

se identificar a Sociedade que a escola deseja construir e o tipo de Homem que estará 

colaborando na formação (VASCONCELLOS, 2007). Além disso, visa compreender qual a 

finalidade da escola e o seu papel diante da realidade presente.  

3º Marco Operativo – compreende uma tomada de posição referente aos grandes 

princípios de organização da instituição e diz respeito a três dimensões do trabalho escolar, a 

saber: Dimensão Pedagógica; Dimensão Comunitária; Dimensão Administrativa 

(VASCONCELLOS, 2007). Os propósitos presentes no Marco Operativo, conforme 

Vasconcellos (2007), devem ter em vista os aspectos fundamentais da escola. Desse modo, o 

grupo responsável pela elaboração do PPP tende a “refletir e identificar as dimensões básicas 

da instituição em relação às quais se estabelecerão utopias, horizontes, critérios” 

(VASCONCELLOS, 2007, p. 184).  
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No entendimento de Vasconcellos (2007), existem duas metas a serem alcançadas 

nesta parte do PPP a qual representa o ideal e o que dá significado à instituição, ou seja, a 

busca de um posicionamento político: visão do ideal de sociedade e de homem e a busca do 

pedagógico: definição sobre a ação educativa e sobre as características que a instituição deve 

ter, sendo estas últimas identificadas no Diagnóstico (VASCONCELLOS, 2007). 

2.4.2 Diagnóstico e suas tarefas 

Essa etapa da metodologia de elaboração do PPP, proposta por Vasconcellos (2007), 

corresponde à identificação do retrato da realidade da instituição, ao conhecimento das 

situações reais e a procura pelas necessidades da escola. No Diagnóstico busca-se por 

respostas ao questionamento: O que nos falta para ser o que desejamos? Essa etapa constitui-

se em três tarefas: I) Conhecer a realidade; II) Julgar a realidade; III) Localizar as 

necessidades, descritas a seguir.  

I) Conhecer a realidade: nessa tarefa os participantes do grupo responsável pela elaboração do 

PPP fazem uma pesquisa a fim de levantar dados da instituição e analisam as informações 

com o propósito de captar os problemas, os desafios e os pontos de apoio para o processo de 

mudança da realidade da instituição (VASCONCELLOS, 2007).   

II) Julgar a realidade: um julgamento que acontece a partir de um referencial adotado 

coletivamente. Essa tarefa consiste no momento de confronto “entre o ideal e o real”, entre 

aquilo que foi desejado e o que a instituição está sendo. Apontando assim, a aproximação ou o 

distanciamento do desejado e analisando, apontando as forças de apoio e de resistência 

(VASCONCELLOS, 2007).    

III) Chegar às necessidades: essa última tarefa consiste em localizar as necessidades da 

instituição. De acordo com Vasconcellos, para se chegar às necessidades da instituição precisa 

investigá-la analiticamente, avaliando sua realidade, e confrontando entre o real e o ideal. 

2.4.3 Programação 

A última parte constituinte do PPP, proposta por Vasconcellos (2007), correspondente 

à Programação, visa responder à indagação: O que faremos concretamente para suprir tal 

falta? E compreende, segundo o autor, ao conjunto de ações concretas adotado pela 

instituição em determinado espaço de tempo, conforme estabelecido no plano, tendo o 

objetivo de dá respostas práticas às necessidades reais da escola identificadas durante o 

Diagnóstico.  
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Para Vasconcellos (2007), a Programação pode ser concretizada seguindo quatro 

maneiras diferentes de organização da prática: Ações Concretas, Linhas de Ação, Atividades 

Permanentes ou Determinação. Dessa forma, tem-se que as Ações Concretas compreendem a 

apresentação de propostas que serão realizadas na escola, tem caráter de totalidade e é bem 

definida. Um exemplo de Ação Concreta seria realizar um curso sobre Três Momentos 

Pedagógicos para favorecer a dinâmica dos educadores em sala de aula. 

Em relação às Linhas de Ação, essas implicam em um comportamento, uma atitude, 

em um modo de agir buscando satisfazer, de forma específica, uma necessidade identificada 

no Diagnóstico. Vasconcellos (2007) recomenda iniciar as Linhas de Ação com a preposição 

“que”. Por exemplo, que a participação da comunidade local seja uma constante na vida da 

escola.  

As Atividades Permanentes, também ditas corriqueiras e periódicas, são definidas por 

Vasconcellos (2007) como propostas de ação que se repetem, ocorrem com determinada 

frequência e, também devem atender alguma necessidade da instituição. Por exemplo, uma 

reunião pedagógica quinzenal. Já a Determinação apresenta características de normas, de 

regras, que são ações obrigatórias para todos ou para as partes. Considerando a realidade de 

uma escola, pode-se citar como exemplo de Determinação: A criança, ao sair da sala de aula, 

deve ser acompanhada por um adulto.  

Diante do exposto, considerando cada item da Programação sugerido por Vasconcellos 

(2007): Ações Concretas, Linhas de Ação, Atividades Permanentes ou Determinação, 

entende-se que esses elementos apresentam indícios de insuficiência para organizar a 

programação curricular de uma escola, considerando aspectos vivenciais dos educandos. Haja 

vista que, a partir da identificação e análise das necessidades da instituição, expostas no 

Diagnóstico, possíveis problemas surgirão que, consequentemente, deverão ser contemplados 

em sala de aula na tentativa de superá-los. Afinal, o propósito do Diagnóstico, segundo 

Vasconcellos (2007), é identificar as necessidades da escola e à Programação cabe responder, 

de forma prática, a essas necessidades. 

Depois de elaborado o PPP, Vasconcellos (2007) ressalta que existe uma periodicidade 

na sua revisão e atualização de suas partes constituintes. Neste caso, o autor recomenda que o 

Marco Referencial seja revisto a cada 3 ou 4 anos e o Diagnóstico e a Programação sejam 

revistos anualmente.  
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2.5 A Investigação Temática e o PPP: uma relação possível  

 Com base nas discussões sobre PPP, observa-se que as necessidades são ponto de 

partida para a construção do projeto. Sendo por meio delas que a programação escolar é 

organizada e sistematizada, de modo a responder, a partir de ações, às demandas da escola. 

Em busca de uma educação cada vez mais humanizadora, compreende-se, nesta pesquisa, que 

o PPP não deve buscar responder somente às necessidades da escola, mas também da 

comunidade local que dela faz parte.  

Assim, entende-se que complementar as etapas da Investigação Temática (FREIRE, 

1987), adaptadas por Sousa et al. (2014) às etapas de elaboração do PPP propostas por 

Vasconcellos (2007), pode contribuir na promoção de uma educação transformadora, voltada 

para os interesses da comunidade local e escolar e com o objetivo de tornar os sujeitos críticos 

e atuantes na sociedade.  Essa complementaridade pode, a princípio, ocorrer da seguinte 

forma: 

Quadro 9 – Complementaridade entre as partes do PPP e as etapas da Investigação Temática. 

Etapas do PPP Vasconcellos Etapas da Investigação Temática 

 

Marco 

Referencial 

O que queremos alcançar? Por quê? Para quê? Para quem? O quê? Como? 

 

 

Diagnóstico 

 

O que nos 

falta para 

ser o que 

desejamos? 

Conhecer a 

realidade 

1ª. Aproximações iniciais com a 

comunidade local e escolar; 

Levantamento de 

informações sobre o 

bairro 

 

Julgar a 

realidade 

2ª. Apresentações de possíveis 

situações-limites para a comunidade 

local; 

Portfólio com 

informações da 

comunidade  

 

Chegar às 

necessidades 

3ª. Legitimação da hipótese; 

 

→ Situações-limites 

→ Legitimação do Tema 

Gerador 

Programação O que faremos 

concretamente para suprir 

tal falta? 

4ª. Organização da Programação 

Curricular.  

 

Redução Temática, Ciclo 

Temático, Unidades e 

Subunidades Temáticas. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 A partir do Quadro 9, nota-se que é possível estabelecer uma relação de 

complementariedade entre as partes que constituem o PPP, sugestão de Vasconcellos (2007), 

e as etapas da Investigação Temática (FREIRE, 1987) sistematizadas por Sousa et al. (2014).  

O processo de construção participativa do PPP, sugerido por Vasconcellos (2007), é 

norteado por perguntas, tais como: o que queremos alcançar? O que nos falta para ser o que 

desejamos? O que faremos concretamente para suprir tal falta? Como foram explicitadas.   

Na Investigação Temática também é possível responder às questões que envolvem: 

Por quê? Para quê? Para quem? O quê? Como?  (FREIRE, 1987). Nesse processo teórico-
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metodológico resultante da sintetização de contradições sociais, o questionamento “Por quê?” 

relaciona-se, diretamente, ao processo de humanização dos sujeitos (GEHLEN, 2009), 

correspondendo-se à concepção de educação e às suas finalidades, remetendo a uma educação 

emancipatória e transformadora; o “Para quê?” refere-se ao objetivo que se pretende alcançar 

na educação, assim, à medida que o sujeito, imerso numa contradição social, adquire certa 

compreensão, se posiciona criticamente na tentativa de superá-la; o “Para quem?” implica no 

reconhecimento do sujeito educando, quem é o sujeito, em qual contexto ele está inserido, 

suas situações-limites, elementos identificados durante o processo de Investigação Temática; 

“O quê?” e “Como?” só conseguem ser respondidos por meio da apresentação, no âmbito 

didático-pedagógico (programação e sala de aula - 4ª e 5ª etapas da Investigação Temática), 

tendo como ponto de partida as contradições presentes no contexto do sujeito.   

Assim, a unidade escolar que tem a oportunidade de definir em conjunto, professoras, 

pais, crianças e comunidade local, a escola que deseja construir, pode conseguir projetar as 

finalidades da instituição, aspecto que devem ser contemplados no Marco Referencial 

(VASCONCELLOS, 2007) e, além disso, a escola consegue avaliar a distância que se 

encontra do horizonte desejado, alcançando no Diagnóstico de sua realidade. Vale destacar 

que a última pergunta norteadora da elaboração do PPP será respondida na Programação, à 

medida que a comunidade escolar define os métodos a serem adotados para diminuir a 

distância do horizonte almejado (VASCONCELLOS, 2007). 

Nesse sentido, a pesquisa aqui apresentada busca respaldo nas principais categorias 

freireanas para fundamentá-la teoricamente. Considerando que a escola, proposta pelo 

educador Paulo Freire, baseia-se numa relação dialógica e dialética entre educadores e 

educandos, com uma função social de extrema relevância na participação do processo de 

construção de uma nova sociedade na perspectiva de educação mais humanizada e 

emancipadora, busca-se, neste estudo, uma complementaridade nas etapas da Investigação 

Temática e as partes de elaboração que constituem o PPP proposto por Vasconcellos.  

No Capítulo 3 apresenta-se os aspectos metodológicos desta pesquisa e seu contexto, 

bem como a relação de complementaridade entre  as etapas de Investigação Temática 

propostas por Freire (1987), com os aportes das etapas usadas por Sousa et al. (2014) 

correspondentes a: a) Aproximações iniciais com a comunidade local e escolar; b) 

Apresentação de possíveis situações-limites à comunidade local; c) Legitimação da hipótese; 

d) Organização curricular e as partes constituintes do PPP de Vasconcellos (2007), quais 

sejam: Marco Referencial; Diagnóstico: Conhecer a realidade; Julgar a realidade; Chegar às 

necessidades; Programação. 
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CAPÍTULO 3 - CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

BASEADO NA INVESTIGAÇÃO TEMÁTICA: ENCAMINHAMENTOS 

METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo apresenta aspectos metodológicos que envolveram o desenvolvimento da 

proposta de obtenção de Temas Geradores, no contexto de um curso de formação de 

professoras que atuam na Educação Infantil. O curso foi estruturado com base no processo de 

Investigação Temática proposto por Freire (1987), tendo como aporte as etapas usadas por 

Sousa et al. (2014), quais sejam: a) Aproximações iniciais com a comunidade local e escolar; 

b) Apresentação de possíveis situações-limites à comunidade local; c) Legitimação da 

hipótese; d) Organização curricular.   

3.1 Contexto da pesquisa 

A pesquisa se dá mediante a realização de um processo formativo com professoras da 

unidade escolar Padre Giuseppe Bonomi situada no bairro Iguape, na cidade de Ilhéus-Bahia. 

Ilhéus é um município brasileiro do sul do estado da Bahia, localiza-se acerca de 460 

quilômetros da capital baiana. Foi fundado no ano de 1534, e possui uma área total de 

1.584,693 km² de acordo o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2013)10. Com 80 km de praias, Ilhéus tem no turismo sua principal atividade 

econômica. É a quinta cidade do estado que recebe turistas de outros países. Possui uma 

população de aproximadamente 164.844 habitantes em 2018, desses cerca 45.661 famílias 

residem na área urbana e 7.739 famílias vivem na zona rural, conforme censo populacional 

realizado pelo IBGE em 201711.  

A Figura 1 apresenta o mapa da Bahia onde a cidade de Ilhéus fica localizada e mostra 

uma imagem panorâmica da região norte da cidade em que se encontra localizado o bairro 

Iguape. 

                                                           
10 Informações obtidas em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/ilheus/panorama 
11 Informações do IBGE. https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/ilheus/panorama  
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Figura 1 - Imagem da região de Ilhéus/BA onde fica localizado o bairro Iguape.   
 

Fonte: Imagens extraídas de - https://www.google.com.br/search?q=Iguape+Ilhéus&tbm=isch&tbo#imgdii=R-

faK5C3LuQinM:&imgrc=ZXDL9ZsFJdURVM: 

 

Conforme o IBGE de 2017, a cidade de Ilhéus apresenta 65.9% de seus domicílios 

com esgotamento sanitário adequado, 49.1% de domicílios urbanos em vias públicas com 

arborização e 23.1% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada, ou 

seja, com a presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio (IBGE, 2017). Em relação à 

educação, atualmente, o Sistema Municipal de Ensino de Ilhéus é constituído por 53 unidades 

escolares, sendo 34 localizadas na sede, 14 no campo, além dessas, outras cinco escolas são 

conveniadas e um Centro de Referência à Inclusão Escolar (CRIE). A Rede atende 

aproximadamente 3.189 crianças na Educação Infantil e 10.260 alunos nos Anos Iniciais, 

conforme matrículas no ano letivo de 2018 (ILHÉUS, 2018). Conforme o Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)12, no ano de 2017 as crianças 

dos Anos Inicias da Rede Pública do município de Ilhéus tiveram nota média de 4.6, tendo 

como parâmetro o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2017.  

O bairro Iguape está localizado na zona norte da cidade de Ilhéus/BA e fica nas 

proximidades da praia do São Domingos. Ele é banhado pelo rio Almada que, por sua vez, 

desemboca na parte do Oceano Atlântico, formando assim uma extensa área de maré, se 

ligando a um manguezal que juntos compõem uma harmoniosa paisagem de beleza singular. 

Essas fontes de riquezas naturais contribuem de maneira significativa para o crescimento 

comercial do bairro, visto que muitos dos seus habitantes têm sua renda vinculada à pesca, ao 

                                                           
12 Mais informações em http://ideb.inep.gov.br/. 

https://www.google.com.br/search?q=Iguape+Ilhéus&tbm=isch&tbo#imgdii=R-faK5C3LuQinM:&imgrc=ZXDL9ZsFJdURVM
https://www.google.com.br/search?q=Iguape+Ilhéus&tbm=isch&tbo#imgdii=R-faK5C3LuQinM:&imgrc=ZXDL9ZsFJdURVM
http://ideb.inep.gov.br/
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manejo e comércio de mariscos (OLIVEIRA, 2008) e à venda ambulante de outros alimentos 

na praia.  

O advento das diversas fábricas potencializou o desenvolvimento físico do bairro. 

Hoje, o Iguape tornou-se, de fato, um bairro industrial, tendo sua localização totalmente 

configurada no entorno fabril e, diante desses aspectos, apresenta uma população média de 

6.000 (seis mil) habitantes, que são distribuídos em 25 ruas, compondo uma considerável 

extensão espacial e geográfica (IBGE, 2013). Dessa forma, o aspecto demográfico do bairro 

deriva das expectativas dos moradores em relação às próprias fábricas que, de certa forma, 

possibilita a geração de empregos.  

De acordo com site oficial da Prefeitura Municipal de Ilhéus, o bairro conta com um 

número significativo de fábricas de montagem e soldagem de computadores, fábricas de 

processamento de cacau, vidros, móveis e ainda uma fábrica de artefatos de látex 

(OLIVEIRA, 2008). São mais de trinta empresas do ramo da informática, eletrônica, elétrica e 

telecomunicações que estão instaladas na cidade e, em razão disso, Ilhéus é vista como Polo 

irradiador da ciência e tecnologia e referência no Norte/Nordeste para o segmento13. 

Embora o bairro Iguape seja o polo industrial da cidade de Ilhéus, constata-se, 

portanto, que é periférico, com grandes necessidades como saúde, educação e segurança 

(IBGE, 2013). O bairro não apresenta esgotamento sanitário adequado, outras residências 

possuem canalizações de esgoto para fossas providenciadas pelos moradores e, há casas que 

os dejetos são lançados diretamente no mangue. Esse foi um dos aspectos identificados 

durante a Investigação Temática realizada no bairro durante o processo de formação com as 

professoras da escola.   

3.1.1 A escola 

A pesquisa foi realizada no contexto da escola denominada Padre Giuseppe Bonomi, 

localizada no bairro Iguape. Trata-se, portanto, de uma instituição de Educação Infantil, não 

governamental, vinculada à igreja Católica, e seus recursos financeiros são filantrópicos. Esta 

instituição escolar é conhecida popularmente como Associação Novo Céu, uma vez que se 

trata de uma comunidade de Vida, uma “Associação de fiéis leigos privada14.” Embora a 

                                                           
13 Informações encontradas no site oficial da Prefeitura Municipal de Ilhéus: www.ilheus.ba.gov.br 
14 A Comunidade Novo Céu é uma Associação filantrópica de Fieis Diocesana. Atualmente a Comunidade é 

composta por 10 (dez) membros entre jovens e adultos, que abdicaram de suas vidas familiares e vivem na sede 

(local em se localiza a Escola Padre Giuseppe Bonomi) e tem suas vidas inteiramente à disposição do carisma e 

da obra da Associação.  Além disso, essa comunidade conta com a parceria de mais 8 (oito) membros que estão 

envolvidos nos serviços da instituição, os quais, porém, não residem nesta comunidade. Esses membros são 

incorporados à Comunidade por duas formas de ligamento. Uma é a comunidade de vida com os dez membros, 
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escola funcione no espaço da Comunidade Novo Céu, seus colaboradores (professoras, 

coordenadora pedagógica, direção e auxiliares) entendem que a instituição escolar é laica e, 

portanto, defendem o respeito para com as famílias e crianças de outras religiões, valorizando 

suas crenças e a liberdade individual das crianças.  

No período de 2004 até fevereiro de 2006, a escola funcionava como Creche Padre 

Kolbe. Assim, começou seus trabalhos com o objetivo de atender famílias, em especial, a 

crianças em período integral, num espaço preparado para elas se desenvolverem 

brincando, alimentando-se, tendo o carinho e a atenção, cuidados adequados e necessários de 

que tanto precisam nos seus primeiros anos de vida. Depois de fevereiro de 2006, o nome da 

escola mudou para Padre Giuseppe Bonomi, a qual é conhecida até hoje, passando a atender 

também crianças da Pré-escola.  

Até o presente momento, a escola atende cerca de 70 (setenta) crianças carentes com 

faixa etária de 03 a 05 anos e 11 meses em turnos opostos (matutino e vespertino). Essas 

crianças são moradoras do bairro do Iguape e adjacências como, os bairros São Miguel e São 

Domingos e Sítio Lídia, todos localizados na zona norte do município de Ilhéus-BA. De 

acordo com informações da coordenação pedagógica da escola, as famílias dessas crianças 

são constituídas, na sua maioria, por desempregados, ajudantes de pedreiros, domésticas, 

diaristas, serviços gerais e pescadores.  

Além do trabalho com essas crianças, a Associação Novo Céu procura acompanhar as 

famílias das crianças assistidas, dando-lhes noções de higiene e de formação humana, social e 

cultural para que possam exercer sua cidadania com mais dignidade. A partir dessa iniciativa 

nasce o projeto chamado “Famílias Restauradas”, que busca trabalhar valores que são 

considerados relevantes para a família, por exemplo, honestidade, respeito, amor a si mesmo e 

ao próximo, dentre outros.  

A Figura 2 apresenta alguns aspectos físicos da escola, tais como a área externa ampla 

e arborizada, salas de aula aconchegantes, brinquedoteca e espaço multiuso na área externa. 

                                                                                                                                                                                     
que vivem uma experiência de fraternidade, compartilhando tudo o que tem: seus pertences, seus pensamentos, 

sentimentos, aspirações, sonhos, problemas, dificuldades, limitações e virtudes que comungam dos mesmos 

objetivos da Associação. Outra é a comunidade de Aliança com os oito membros que vivem fora da sede, em 

suas casas, com suas famílias, estudos e trabalhos, com suas vidas particulares, mas que vivem também o 

carisma e obra da Associação e nos tempos disponíveis se dedicam a ela. Todas as informações sobre a 

Comunidade aqui apresentadas foram dadas pelo administrador do local em documento por ele elaborado.  
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Figura 2 - Espaços físicos da Escola Padre Giuseppe Bonomi. 

Fonte: Imagens extraídas do arquivo da Coordenação Pedagógica. 

 

A coordenadora pedagógica da Escola Padre Giuseppe Bonomi há aproximadamente 5 

(cinco) anos faz parte do grupo de pesquisa GEATEC e durante esse tempo tem planejado 

algumas aulas com as professoras na perspectiva freireana. No entanto, apenas o 

planejamento de aulas com as professoras da escola não estava sendo suficiente, na visão da 

coordenadora pedagógica. Assim, sentiu-se necessidade de um trabalho mais sistematizado, 

capaz de reestruturar o currículo da escola por meio da parceria com o GEATEC.   

O interesse pelo curso de formação: “A Abordagem Temática Freireana na elaboração 

do Projeto Político-Pedagógico da Escola Padre Giuseppe Bonomi Iguape/Ilhéus/BA”, por 

parte das professoras, também surgiu a partir da necessidade da escola ampliar sua oferta de 

ensino, buscando atender não somente crianças da Educação Infantil mas, também, atender 

aos Anos Iniciais, como forma de garantir a continuidade no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças (BRASIL, 2010). Nesse contexto, surge a necessidade do 

cumprimento de questões burocráticas frente às autoridades competentes como, por exemplo, 

a apresentação do PPP da escola à Secretaria de Educação do município para a devida 

autorização de atendimento aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Vale ressaltar que a coordenadora pedagógica da escola entende que há grande 

necessidade de os integrantes do GEATEC, enquanto pesquisadores, contribuírem com a 
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formação dessas profissionais, a fim de se ter uma educação problematizadora, objetivando o 

desenvolvimento da consciência crítica e da liberdade como meios de superar as contradições 

da educação bancária (FREIRE, 1987). Entende-se, ainda, que há um compromisso da UESC, 

enquanto instituição pública de ensino superior, de contribuir para a melhoria da educação 

básica, uma vez que as escolas da região necessitam de atividades formativas que favoreçam o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico coletivo entre universidade e escola.  

Nesse sentido, a parceria entre o GEATEC e a Escola Padre Giuseppe Bonomi se 

iniciou no mês de setembro do ano de 2017, com o primeiro15 processo formativo com as 

professoras. Cabe ressaltar que as atividades desenvolvidas durante o processo formativo 

foram planejadas no âmbito do GEATEC, que participou enquanto projeto de extensão da 

universidade em parceria com as professoras da escola. 

3.2 Perfil das professoras participantes do processo formativo 

Os sujeitos que fizeram parte da presente pesquisa, no âmbito do processo formativo, 

foram ao total 8 (oito), dos quais: 7 (sete) educadoras que atuam na Educação Infantil e 1 

(uma) coordenadora pedagógica da Escola Padre Giuseppe Bonomi. O Quadro 10 sintetiza a 

caracterização profissional das educadoras que participaram do processo formativo. Com a 

finalidade de garantir a privacidade, evitando a identificação desses sujeitos, utilizou-se 

sistemas alfanuméricos da seguinte forma: P1, P2, ..., Pn (Professor) e Cp (Coordenadora 

pedagógica). 

Quadro 10 - Caracterização das educadoras participantes do processo formativo com suas 

respectivas turmas. 

 
Participantes Sexo Idade/ 

Anos 

Formação 

Acadêmica 

Tempo de 

docência  

Turma que 

leciona/Faixas etárias 

Carga 

horária 

Cp F 28 Pedagoga 9 anos Coordenação/ Todas  40 

P1 F 32 Tec. em 

Administração 

3 anos Grupo 3/4 anos 

completos 

40 

P2 F 24 Tec. em logística 3 anos Grupo 3/4 anos 

completos 

20 

P3 F 34 Pedagoga 1 ano Grupo 2/3 anos 

completos 

20 

P4 F 26 Estudante de 

Educação física 

2 anos Grupo 2/3 anos 

completos 

20 

P5 F 27 Estudante de 3 anos Grupo 4/5 anos 20 

                                                           
15 O segundo teve início em maio de 2018, e está norteando o desenvolvimento das atividades didático-

pedagógicas (Brincadeiras) pautadas nos Três Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2011). Essa parte do processo formativo já foi concluída e está em fase de análise por 

integrantes do GEATEC, contemplando mais dois trabalhos, além da dissertação de mestrado da coordenadora 

pedagógica da escola.   
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Fisioterapia completos 

P6 F 26  Psicóloga 8 anos Grupo 4/5 anos 

completos 

20 

P7 F 43 Ensino Médio 

Normal 

2 anos Grupo 2/3 anos 

completos 

20 

Fonte: Informações extraídas da coordenação pedagógica da escola.  

 

O Quadro 10 mostra, explicitamente, que a maioria das professoras da Escola Padre 

Giuseppe Bonomi não tem formação específica na área de atuação. Tanto a autora dessa 

pesquisa quanto o GEATEC não defendem que profissionais dessas áreas atuem na Educação 

Infantil nem em outro nível escolar, mas somente pedagogas ou estudantes de Pedagogia. No 

entanto, devido à realidade da escola, considerando que todas as pessoas da Comunidade, 

incluindo as professoras, não recebem salários por seus serviços prestados, e sim vivem de 

doações de amigos e parceiros da instituição, entende-se que, no momento, o curso de 

formação foi uma forma de contribuir com a formação dessas profissionais que não são da 

área, sabe-se, porém, que o curso apenas não é o suficiente16. 

Essas educadoras, que não são pedagogas, demonstraram, durante o processo 

formativo e em outros encontros com a pesquisadora, que têm consciência das suas limitações 

formativas específicas. No entanto, embora lhes faltem essa formação, elas apresentam uma 

desenvoltura admirável e anseiam pela profissionalização17. Um dos fatores que pode ter dado 

motivação para as professoras participarem do curso, com tanto apuro, pode ser o trato que 

elas têm com as crianças e suas famílias, algo particular do trabalho social desenvolvido e, 

ainda, a vaga concepção de educandos como sujeitos de interações. Concepção resultante da 

influência da formação da coordenadora pedagógica a partir das ideias compartilhadas no 

GEATEC.    

 Dessas 7 (sete) professoras, apenas quatro, duas pedagogas, incluindo a coordenadora 

pedagógica e duas técnicas, participaram ativamente de todos os encontros do processo 

formativo. As demais, por motivos pessoais, não foram assíduas aos encontros, pois três delas 

ainda estavam concluindo a graduação e as datas e horários da formação coincidiam com os 

dias de aulas na faculdade.   

 

 

                                                           
16 No Brasil ainda não conseguimos superar esse quadro de formação inicial de professores, e na região, já que o 

acesso à universidade pública, ainda com as políticas de cotas, não foi suficiente para suprir a demanda (INEP, 

2018). Disponível em < http://inep.gov.br/censo-escolar >. Acesso em: 20 de janeiro de 2019. 
17 Atualmente, uma das professoras está no processo de formação inicial no curso de Pedagogia em uma 

instituição privada da cidade. 

http://inep.gov.br/censo-escolar
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3.3 Fases da pesquisa  

Metodologicamente, a pesquisa foi realizada seguindo duas fases: uma mais teórica, 

que buscou estabelecer uma complementaridade entre o processo de Investigação Temática 

(FREIRE, 1987) e as etapas de construção do PPP (VASCONCELLOS, 2007) - essas 

discussões foram apresentadas no Capítulo 2. E a segunda fase empírica, teve como foco o 

processo de formação de professoras da Educação Infantil, como parte constituinte da 

elaboração do PPP da Escola Padre Giuseppe Bonomi. No próximo item serão apresentadas 

as atividades realizadas no processo formativo com as professoras da Educação Infantil.   

a) Organização e realização do processo formativo com professoras da Educação Infantil 

  Foi planejado e organizado um processo formativo, com carga horária de 40h, durante 

o período de setembro a dezembro de 2017 intitulado: “A Abordagem Temática Freireana na 

elaboração do PPP da Escola Padre Giuseppe Bonomi Iguape/Ilhéus/BA”. Nesse processo 

formativo foram utilizados aspectos teórico-metodológicos da Investigação Temática 

(FREIRE, 1987) tendo como referência as etapas adaptadas por Sousa et al. (2014). Para 

estruturação do Projeto Político-Pedagógico da escola utilizou-se as etapas constituintes do 

PPP, propostas por Vasconcellos (2007), quais sejam: Marco Referencial, Diagnóstico e 

Programação. 

Partindo da organização e estruturação do processo formativo, pelo GEATEC, seguiu-

se as etapas da Investigação Temática (SOUSA et al., 2014) desenvolvidas da seguinte forma:  

1ª etapa: Aproximações iniciais com a comunidade local e escolar – nessa etapa foram feitas 

buscas a fim de conhecer a realidade local e escolar, por meio de visitas em várias ruas do 

bairro Iguape e à Escola Padre Giuseppe Bonomi. Foram registradas fotografias que 

retratavam diversos aspectos do bairro, conversas com os moradores, pesquisas nos principais 

blogs e sites da região e trabalhos acadêmicos, a fim de obter algumas informações 

relacionadas aos problemas sociais que afligem essa comunidade. Nesta primeira etapa, a 

pesquisadora juntamente com a coordenadora da escola, um morador da Comunidade Novo 

Céu e uma professora realizaram o levantamento dessas informações com o intuito de 

conhecer melhor a comunidade local.  

2ª etapa: Apresentação de possíveis situações-limites para a comunidade local - no âmbito 

do curso de formação de professores realizaram-se discussões, a partir das imagens e falas 

acerca dos problemas da comunidade local, com a finalidade de evidenciar alguns aspectos 

pertinentes em relação à compreensão das professoras sobre as situações-limites vivenciadas 
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pela comunidade. Estas informações foram codificadas, organizadas, em um vídeo e em um 

portfólio e apresentadas à comunidade local, moradores e representantes do Poder Público, a 

fim de que os sujeitos pudessem refletir sobre as problemáticas codificadas;  

3ª etapa: Legitimação da hipótese - nessa etapa discutiu-se com as educadoras alguns 

aspectos evidenciados durante o processo de codificação e descodificação, isto é, as 

percepções dos sujeitos sobre as problemáticas a eles apresentadas, no intuito de identificar as 

situações-limite. Esse processo possibilitou obter e legitimar dois Temas Geradores: a) 

“Comunidade, você reconhece seu bairro”, e b) “As riquezas naturais do Iguape: entre o 

discurso e a prática”.  

4ª etapa: Organização da programação curricular - após a obtenção e legitimação dos 

Temas Geradores, foi realizado o processo de Redução Temática e se construiu a Rede 

Temática (SILVA, 2004) selecionando conteúdos, conceitos científicos e ações necessárias 

para a compreensão e superação do Tema Gerador. Além disso, nesta etapa, construiu-se, o 

Ciclo Temático (MILLI; ALMEIDA; GEHLEN, 2018), as Unidades de Conhecimento e suas 

Subunidades referentes a um dos Temas Geradores.  

Como forma de garantir a privacidade dos sujeitos participantes nesta pesquisa, por 

meio das conversas com moradores do bairro e outros agentes sociais representantes do poder 

público, suas identidades foram preservadas e eles foram identificados de acordo com os 

seguintes sistemas alfanuméricos, M1, M2,..., Mn (Morador); SIT (Superintendente de 

Infraestrutura de Transportes do município) e Ag (Agente de Saúde), Cp (Coordenadora 

pedagógica) da escola e Pesq. (Pesquisadora). 

b) Detalhamento dos encontros e atividades desenvolvidas com as professoras 

 O processo formativo, com foco na estruturação do PPP da Escola Padre Giuseppe 

Bonomi, ocorreu durante o período de setembro a dezembro de 2017. Ao todo foram 8 (oito) 

encontros envolvendo, inicialmente, todas 7 (sete) professoras desta escola, assim como sua 

coordenadora pedagógica e, em alguns momentos, o responsável pela administração da 

instituição.  No Quadro 11 estão explicitados os encontros e as atividades realizadas durante o 

processo formativo das professoras da Educação Infantil. Alguns encontros como: 1º e 2º e 

ainda os 7º e 8º ocorreram em dois turnos.  
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O Quadro 11 também apresenta as diversas atividades realizadas durante o processo de 

formação baseado nas etapas da Investigação Temática. Essas atividades18 foram 

desenvolvidas de modo alternado, uma vez que algumas delas foram realizadas, 

exclusivamente, pelos integrantes do GEATEC em parceria com alguns moradores do bairro 

como: estudantes do Colégio Estadual do Iguape em que a autora principal deste trabalho 

atuou como professora durante 9 (nove) anos, um morador da Comunidade Novo Céu, a 

coordenadora pedagógica da escola e uma professora participante da formação.  

Quadro 11 - Síntese dos encontros do curso baseado nas etapas da Investigação Temática. 

Etapas da IT Encontros Atividades desenvolvidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximações 

Iniciais com a 

comunidade 

local e 

escolar  
 

 

 

Reunião  

do 

GEATEC 

✓ Conversas com alguns moradores (participaram desse primeiro momento, integrantes do 

GEATEC, duas professoras e um morador da Comunidade Novo Céu);  

✓ Levantamento dos principais problemas do bairro, em blogs, sites, jornais online e 

trabalhos acadêmicos;  

✓ Visitas a diversas ruas do bairro Iguape e à Escola Padre Giuseppe Bonomi;  

✓ Fotografias e videogravações do Iguape; 

✓ Produção de um vídeo “Histórico do Bairro Iguape Ilhéus (BA): um olhar do GEATEC”, 

o qual aborda os aspectos históricos, sociais e culturais do bairro e os principais problemas 

identificados nas fontes de informações como blogs, sites e jornais online da região;  

 

 

 

 

1° e 2º   

ESCOLA 

 

✓ Apresentação da proposta do curso;  

✓ Apresentação do grupo de estudos GEATEC;  

✓ Apresentação do vídeo: “Histórico do Bairro Iguape Ilhéus (BA): um olhar do 

GEATEC”, contendo alguns aspectos históricos, sociais, culturais e os principais problemas 

identificados nos sites da região sobre o bairro Iguape.  

✓ Problematização sobre o vídeo;  

✓ Discussões sobre a importância de trabalhar a partir da realidade dos educandos 

(FREIRE, 1987); 

 ✓Destaques para aspectos da realidade do bairro (discussões das educadoras) 

✓ Elaboração de atividades baseadas nas informações contidas no vídeo.  

 

Reunião  

do 

GEATEC 

✓Avaliação dos encontros anteriores, como o envolvimento das educadoras; 

✓ Planejamento para o 3º encontro:  

✓ Leitura das informações obtidas no Levantamento Preliminar; 

✓ Agrupamento de algumas informações em cartazes (cartazes particulares do grupo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

de possíveis 

situações-

 

 

 

3° 

ESCOLA 

 

✓ Apresentação para as professoras das informações obtidas no Levantamento Preliminar, 

isto é, informações obtidas nos blogs, sites, entrevistas com moradores, dados históricos e 

imagens da comunidade;  

✓ Leitura das imagens;  

✓ Agrupamento das informações; 

✓ Nomeação dos grupos de informações;  

✓ Confecção de cartaz por meio da dinâmica da ATD (MORAES; GALIAZZI, 2007);  

✓ Interpretação dos grupos de informações, ou seja, compreensão das professoras em 

relação aos aspectos presentes nos cartazes confeccionados por elas.  

 

Reunião  

do 

GEATEC 

✓ Elaboração de um portfólio com base nos cartazes produzidos pelas professoras no 2º 

encontro;  

✓ Apresentação de um portfólio para a comunidade local e discussão das informações nele 

contidas.  

                                                           
18 As etapas que envolveram a Descodificação com moradores e representantes do Poder Público do município 

de Ilhéus, por exemplo, foram realizadas exclusivamente pelo GEATEC e depois socializadas com as 

professoras no contexto do processo formativo.  
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limite para a 

comunidade 

local 

 

 

 

 

4° 

ESCOLA 

✓Apresentação e discussões das atividades propostas nos encontros 1 e 2;  

✓ Reflexão a partir da leitura do texto: “Aluno: sujeito do conhecimento” (DELIZOICOV; 

ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011);  

✓ Destaque de trechos do texto; Discussões dos textos a partir de perguntas das 

professoras;  

✓ Concepção de educação em Freire;  

✓ Apresentação do PPP (parte correspondente ao “Perfil da criança da escola”); 

✓ Elaboração de um texto sobre o perfil das crianças da escola para a escrita do PPP. 

 

 Reunião  

do 

GEATEC 

✓Avaliação do 4º encontro do curso;  

✓ Planejamento para o 5º encontro; 

✓ Estudo e discussão da Matriz 10x10 (BRASIL, 1994), como ferramenta metodológica, 

para identificar as situações-limite (essa matriz se transformou nos quadros com as 

categorias e falas dos moradores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legitimação 

da  

Hipótese  
 

 

 

 

 

 

5° 

ESCOLA 

✓ Apresentação para as professoras do portfólio com imagens do bairro e transcrições das 

falas de moradores e representantes do poder público, desenvolvido pelo GEATEC a partir 

das informações categorizadas no 3º encontro;  

✓ Socialização das transcrições das falas dos moradores, representante da secretaria de 

transporte do município de Ilhéus sobre os problemas registrados no portfólio;  

✓ Explicação do processo de Levantamento Preliminar;  

✓ Explicação do que é Situação-limite (FREIRE, 1987) usando exemplos do portfólio;  

✓ Construção de uma Matriz 10x10 com o objetivo de relacionar as falas dos moradores 

com os grupos de informações do portfólio, localizando as situações-limites entre falas e 

grupos. 

Reunião  

do 

GEATEC 

✓ Avaliação do 5º encontro;  

✓ Planejamento para o 6º encontro (discussão sobre a Matriz);  

✓ Reestruturação da Matriz 10X10. 

 

 

6º 

ESCOLA 

✓ Apresentação da Matriz 10x10 digitalizada;  

✓ Apresentação da segunda etapa da Matriz 10x10 reduzida aos grupos das informações 

que se relacionam entre si e suas respectivas situações-limites; 

✓ Reagrupamento das informações dos grupos que compõem a Matriz por semelhança 

entre as situações-limites, com discussões e problematizações com as educadoras; 

✓ Definição de dois Temas Geradores: “Comunidade, você reconhece o seu bairro?” e “As 

riquezas naturais do Iguape: entre o discurso e a prática” 

Reunião  

do 

GEATEC 

✓ Avaliação do 6º encontro do curso;  

✓ Planejamento para o 7º encontro 

 

 

 

 

Organização 

da 

Programação 

Curricular  
 

 

 

7° e 8º 

ESCOLA 

✓ Síntese dos encontros anteriores; 

✓ Montagem do Ciclo Temático com as causas, consequências e possíveis alternativas; 

✓ Construção da Rede Temática; 

✓ Construção das Unidades Temáticas e das Subunidades 

✓Encaminhamentos futuros: ressaltando que esse foi o primeiro processo formativo 

realizado com as educadoras da escola. O segundo processo de formação intitulado “O 

Brincar no contexto dos Três Momentos Pedagógicos: construção de atividades de Ciências 

Naturais para a Educação Infantil” ocorreu entre o período de março a dezembro de 2018. 

Reunião  

do 

GEATEC 

✓ Avaliação do curso; 

✓ Acompanhamento da construção do Projeto Político-Pedagógico da escola em parceria 

com as professoras, coordenadora pedagógica, direção e pais, mães e responsáveis legais e 

também com as crianças19. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

  

                                                           
19 Destaca-se a importância da legitimação do Tema Gerador e a elaboração do PPP tendo como participação as 

crianças, o que não ocorreu neste estudo. Assim, o presente trabalho apresenta uma limitação que busca ser 

suprida no desenvolvimento da dissertação de Letícia dos Santos Barbosa, coordenadora pedagógica da Escola 

Padre Giuseppe Bonomi, com previsão de defesa para 2020, contemplando, inclusive discussões sobre a 

concepção de criança e infância.  
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Durante o processo formativo, o envolvimento das educadoras foi de extrema 

importância, pois o GEATEC entende ser este um trabalho colaborativo. Por esse motivo, o 

grupo tem buscado estabelecer parcerias com escolas públicas da região, se deslocando até a 

instituição escolar e procurando estabelecer uma relação horizontal com os sujeitos 

envolvidos nesta formação. Nesse sentido, esse grupo de pesquisa vem realizando trabalhos 

que visam a colaboração e não a imposição de ideias e concepções aos educadores e, assim, 

tem reforçado a ideia de que a escola é um importante espaço de formação.  

3.4 Instrumentos de obtenção das informações e análise da pesquisa   

Para obtenção dos dados da pesquisa, foram utilizados os seguintes instrumentos:  

a) Conversas informais: foram realizadas conversas informais com alguns moradores 

do bairro Iguape e com representantes do Poder Público do munícipio de Ilhéus referente à 

Superintendência de Infraestrutura de Transportes e Secretaria de Saúde.  

A conversa informal é sugerida por Freire (1987) pelo fato de o processo de 

Investigação Temática apresentar um caráter pautado no diálogo entre os pesquisadores e as 

pessoas da área delimitada para a pesquisa. Dessa forma, estabelece-se uma relação de 

simpatia e confiança mútuas, e o pesquisador inicia suas visitas como observadores 

simpáticos, “com atitudes compreensivas em face do que observam” (FREIRE, 2013, p. 144).  

Sendo assim, as conversas foram gravadas, com as devidas autorizações dos participantes, 

tendo como objetivo identificar situações-limites nas quais a comunidade vive; 

b) Videogravações: todos os encontros durante o processo formativo com as 

educadoras da Educação Infantil foram videogravados e transcritos, com vista a obter 

informações mais detalhadas sobre a compreensão das professoras em relação ao processo de 

elaboração do PPP baseado nos Temas Geradores selecionados;  

c) Produções das educadoras: as produções compreendem as atividades didático-

pedagógicas realizadas pelas educadoras durante o processo formativo, tais como: produção 

textual sobre quem são as crianças que frequentam a escola, suas concepções de infância; 

Rede Temática; justificativa do Tema Gerador escolhido para construção da Rede; Ciclo 

Temático e Unidades Temáticas; ambos com objetivo de auxiliá-las na compreensão do Tema 

Gerador e na estruturação da programação curricular, ambos no corpo desse trabalho, e do 

PPP em Apêndice D. 

As informações obtidas por meio das conversas informais com os moradores, 

videogravações e produções das educadoras foram analisadas pela Análise Textual Discursiva 

(MORAES; GALIAZZI, 2011), que tem sido uma ferramenta importante na análise de 
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informações e vem sendo muito utilizada no ensino de Ciências como um procedimento de 

análise teórico-metodológica (SÃO PAULO, 1990; TORRES et al. 2008; MILLI; SOLINO; 

GEHLEN, 2018).  

Em um estudo aprofundado sobre a ATD, Milli (2019) constatou que a mesma é a 

ferramenta mais indicada para ser utilizada em processos formativos freireanos, uma vez que 

auxilia no estudo interpretativo dos níveis de percepção que os sujeitos possuem sobre si 

mesmos e sobre sua realidade. Isso porque, em um dos seus estudos (MILLI; SOLINO; 

GEHLEN, 2018), são apresentados quatro parâmetros analíticos elaborados com base no 

processo de delimitação do corpus de análise, unitarização, categorização e metatexto, 

categorias de análise da ATD, de Moraes e Galiazzi (2011), articulados ao Levantamento 

Preliminar20. Como resultado do estudo tem-se que o Levantamento Preliminar abrange o 

processo de identificação de possíveis situações-limite auxiliado pela ATD para que se tenha 

uma percepção ampliada da realidade, sinalizando soluções necessárias ao seu enfrentamento 

(MILLI, 2019). Ao ampliar sua articulação entre a ATD e a Investigação Temática, MILLI 

(2019) reitera que as etapas de categorização, unitarização e metatexto se apresentam no 

desenvolvimento das três primeiras etapas da Investigação Temática. 

Conforme Moraes e Galiazzi (2011), essa ferramenta de análise consiste em um 

processo capaz de estruturar as informações e possibilitar novos entendimentos sistematizados 

a partir de três processos: 

1) Unitarização – nesse processo, o pesquisador desmonta os textos do corpus de sua 

pesquisa, por meio de fragmentações, a fim de obter as unidades de análise ou de significado. 

Tais unidades expressam características relacionadas à pesquisa que, conforme Moraes e 

Galiazzi (2011), são conjuntos de documentos ou produções textuais da pesquisa. Sendo 

assim, neste trabalho, as transcrições das conversas informais com moradores da comunidade 

e as produções das educadoras representam o corpus dessa pesquisa e as unidades de 

significado são os extratos das falas de moradores que representam possíveis situações-limite 

(TORRES et al., 2008; MILLI; SOLINO; GEHLEN, 2018).  

2) Categorização – nesse processo de análise, Moraes e Galiazzi (2011) destacam a 

necessidade de se estabelecer relações entre as unidades, com propósitos de combiná-las e 

classificá-las à medida que apresentam o mesmo sentido.  Esse processo realizado a partir do 

método dedutivo possibilita a construção de categorias emergentes construídas com base nas 

informações contidas no corpus da pesquisa. Além disso, tais categorias também emergiram a 

                                                           
20 O Levantamento Preliminar compreende a primeira etapa da Investigação Temática (FREIRE, 1987). 
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partir das complementaridades entre as etapas teórico-metodológicas da Investigação 

Temática (FREIRE, 1987), adaptadas de Sousa et al. (2014) e as etapas de construção do PPP 

de Vasconcellos (2007), conforme ilustração no Quadro 12.  

Quadro 12 - Categorias de análise.  

Partes constituintes do PPP 

(VASCONCELLOS, 2007) 

Etapas da Investigação 

Temática (SOUSA et al., 2014) 

Categorias emergentes 

Marco Referencial  Educação humanizadora   

 

 

 

Diagnóstico 

Conhecer a 

realidade 

Aproximações iniciais com a 

comunidade local e escolar 

Conhecer a realidade a partir de 

aproximações iniciais com a 

comunidade local e escolar 

Julgar a 

realidade 

Apresentação de possíveis 

situações-limites para a 

comunidade local 

Analisar a realidade 

compreendendo as possíveis 

situações-limite 

Chegar às 

necessidades 

Legitimação da hipótese  

 

Chegar às necessidades e legitimar 

Temas Geradores 

Programação Organização da programação 

curricular 

Programação Curricular  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

  

3) Metatexto – processo em que há o envolvimento e a saturação, ambos provenientes da 

análise de informações das etapas anteriores. Para Moraes e Galiazzi (2011), as inquietações 

que surgem no decorrer da pesquisa possibilitam o surgimento de novas interpretações e 

aprendizagens do todo, levando em consideração o referencial teórico adotado pelo 

pesquisador. Nesse sentido, para explicar essas novas compreensões elaboram-se textos 

descritivos, interpretativos e argumentativos chamados de metatexto. No presente estudo, a 

categorização se expressa pela articulação entre as etapas da Investigação Temática e as 

etapas de elaboração do PPP da escola, e o metatexto compreende as expressões obtidas e 

analisadas no Capítulo 4.  
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CAPÍTULO 4 - O POTENCIAL DA INVESTIGAÇÃO TEMÁTICA NA 

ELABORAÇÃO DE UM PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO CONFIGURADO 

COMO PRÁXIS CRIADORA 

 

Este capítulo tem como objetivo analisar possíveis contribuições da Investigação 

Temática, no contexto do processo formativo de professores da Educação Infantil, para a 

elaboração do PPP que se configure como práxis criadora. Para tanto, parte-se das etapas da 

Investigação Temática, propostas por Freire (1987) e adaptadas por Sousa et al. (2014), 

desenvolvidas no curso de formação realizado na escola Padre Giuseppe Bonomi, 

Iguape/Ilhéus/Bahia e da complementaridade entre as partes constituintes do Projeto Político-

Pedagógico, tendo como referência Vasconcellos (2007). 

 4.1 A elaboração de um Projeto Político-Pedagógico articulado às etapas da 

Investigação Temática 

A estrutura básica do Projeto Político-Pedagógico na linha do planejamento 

participativo é representada em três partes relevantes, a saber: Marco Referencial, 

Diagnóstico e Programação (VASCONCELLOS, 2007). A seguir, apresenta-se as relações 

de complementaridade estabelecidas entre as partes constituintes do PPP segundo 

Vasconcellos (2007) e as etapas da Investigação Temática proposta por Freire e sistematizada 

por Sousa et al. (2014). Durante essa complementaridade emergiram as categorias 

Dialogicidade Processo, revolucionário da práxis criadora e A teoria e a prática, que 

explicitam as dimensões das práxis criadora e reflexiva, conforme Vázquez (2011). Dessas 

três dimensões, citadas no Quadro 13, a dialogicidade esteve presente em todas as etapas de 

construção do PPP, desde o Marco Referencial, que foi elaborado em paralelo ao Diagnóstico, 

até a Programação. 

Quadro 13 – Dimensões da práxis criadora e reflexiva no processo de elaboração do PPP. 

Etapas constitutivas da construção do PPP numa 

dimensão humanizadora 

Dimensões das práxis criadora e reflexiva 

(VÁZQUEZ, 2011) 

* Conhecer a realidade a partir de aproximações iniciais 

com a comunidade local e escolar; 

* Analisar a realidade compreendendo as possíveis 

situações-limites.  

 

Dialogicidade  

Chegar às necessidades e legitimar Temas Geradores 

 
Processo revolucionário da práxis criadora 

Programação Curricular A teoria e a prática 

Fonte: Dados de Pesquisa, 2018. 
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4.2 A construção coletiva do Marco Referencial do PPP da Escola Padre Giuseppe 

Bonomi  

Para Vasconcellos (2007), o Marco Referencial compreende em fazer uma leitura 

geral da realidade em que está a instituição e a forma com que esta (a escola enquanto 

organização institucional) vê a realidade, buscando definir um horizonte, um ideal específico. 

Nesse sentido, busca-se alcançar um posicionamento político da escola, isto é, a visão do ideal 

de sociedade e de homem, e contemplar o pedagógico, que corresponde a definição sobre a 

ação educativa e sobre as características que devem ter a instituição (VASCONCELLOS, 

2007). A Investigação Temática, presente na Abordagem Temática Freireana, consegue unir 

as duas metas a serem alcançadas por parte do PPP de Vasconcellos (2007), que seria a busca 

do posicionamento político presente nos princípios que a fundamentam e a busca do 

pedagógico.  

O autor salienta ainda que esse é o momento em que o grupo participante (corpo 

docente, representantes de discentes e pais) da construção do PPP procura expressar o sentido 

do trabalho e as grandes expectativas para a caminhada. Assim, há necessidade de saber 

“onde estamos, como vemos a realidade”, “para onde queremos ir”, “que horizonte queremos 

para nossa ação” e “o que fundamenta nossa ação enquanto escola”, todos esses aspectos 

direcionam os encaminhamentos da construção do Marco Referencial (VASCONCELLOS, 

2007, p.182). 

Nessa parte de elaboração do PPP, seguindo a proposta de Vasconcellos (2007), 

buscam-se respostas à questão norteadora: “o que queremos alcançar? O que nos falta para 

ser o que desejamos? O que faremos concretamente para suprir tal falta?” O autor propõe 

uma metodologia em que cada participante do processo deve escrever em um pedaço de papel 

todas as respostas referentes às questões explicitadas.    

No processo de Investigação Temática também é possível responder às questões que 

envolvem: Por quê? e Para quê? Compreende-se que essas questões propostas por Freire, que 

envolvem aspectos políticos, epistemológicos e pedagógicos da educação, podem ajudar na 

construção do Marco Referencial do PPP da escola, tendo em vista que elas possibilitam 

pensar sobre suas finalidades. Buscando responder a essas questões, vale uma ressalva para 

discutir um pouco sobre as finalidades da escola, as concepções de sujeito, infância, criança21, 

                                                           
21 Concepção de criança enquanto sujeito de sua história e de direitos, pois que interage em suas vivências, por 

meio de relações e práticas cotidianas, “constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, 

deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 

produzindo cultura” (BRASIL, 2010, p. 12). 
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de educação e de sociedade adotados pela Escola Padre Giuseppe Bonomi, base do seu Marco 

Referencial22. 

De acordo com o Ministério de Educação – MEC23 a creche ou pré-escola deve 

apresentar alguns aspectos básicos relacionados à educação das crianças do tipo: autorização 

de funcionamento expedida pela Secretaria Municipal de Educação; alvará sanitário, sendo 

que este deve estar afixado na escola em lugar visível; proposta pedagógica em forma de 

documento, para que os pais e responsáveis legais da criança possam ter acesso; espaços 

adequados para reuniões e entrevistas com familiares em horários sugestivos para a devida 

participação das famílias, e se essas reuniões ocorrem pelo menos três vezes por ano.  

Além desses aspectos, existem outros como: emissão de relatórios sobre as vivências, 

produções e aprendizagens das crianças pelo menos duas vezes ao ano; professoras com 

formação mínima no nível médio, Magistério; salas de atividades e demais ambientes internos 

e externos agradáveis, limpos, ventilados e tranquilos, com acústica que permita uma boa 

comunicação; lixo dos ambientes internos e externos retirado diariamente; proteção em pontos 

potencialmente perigosos dos espaços físicos do prédio, a fim de garantir a circulação segura 

das crianças e evitar acidentes. Aspectos formais que estão relacionados ao cuidar na 

Educação Infantil e, portanto, indissociável do educar. 

A Escola Padre Giuseppe Bonomi tem buscado atender as propostas do MEC em 

todos os aspectos, com espaços físicos reformados e novas salas construídas, corpo técnico 

administrativo suficiente para atender à demanda, com apenas uma restrição, nem todas as 

educadoras da escola têm formação específica24 para atuarem na Educação Infantil e nos Anos 

Iniciais. Tendo em vista que a escola pretende atender outro nível educacional, os Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, há necessidade, portanto, de buscar apoio para contratar 

profissionais qualificados para atuarem na área educacional. De acordo com a coordenadora 

pedagógica da escola, “As educadoras que assumirão as turmas dos Anos Iniciais serão com 

formação específica” (Cp). Essa é uma responsabilidade da gestão escolar que está tomando 

as devidas providências.   

Entende-se, com base nas ideias do educador Paulo Freire, que toda educação se 

baseia numa concepção de homem e de sociedade. Acontece que frequentemente as escolas 

                                                           
22 Embora as discussões sobre concepções de infância e crianças não serem explicitadas nos diálogos 

estabelecidos neste trabalho, no Marco Referencial do PPP da escola é imprescindível serem discutidas e 

incorporadas. 
23Informações adquiridas em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=247&ativo=285&Itemid=277 
24 No finalzinho do ano de 2018 mais duas professoras, com formação em Pedagogia, firmaram um 

compromisso com a escola para garantir um ensino conforme requerem as leis que regem a educação no Brasil.  
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não estão com essas visões muito bem explicitadas e, muito menos têm posto nas pautas para 

serem discutidas. No entanto, as educadoras da Escola Padre Giuseppe Bonomi passaram a 

compreender o sujeito como um ser que busca “ser mais” e a defenderem a concepção de 

educação emancipatória e transformadora, capaz de potencializar no sujeito, imerso em 

contradições sociais, a adquirir certa compreensão relacionada à situação real e se posicionar 

criticamente na tentativa de superá-las. Uma educação pautada na problematização como um 

processo de construção do diálogo entre sujeito e objeto (FREIRE, 1987). De acordo com 

Stuani (2010), a problematização se encontra inseparável das situações concretas dos seus 

sujeitos e que, ao serem analisadas os levam a reverem-se e se confrontarem com elas, 

posicionando-se criticamente. 

Assim, no contexto do processo formativo com as professoras da Escola Padre 

Giuseppe Bonomi, foi possível construir o seu Marco Referencial como propõe Vasconcellos 

(2007). O Marco Referencial adotado pela escola está alicerçado numa educação 

humanizadora, dialógica e problematizadora (FREIRE, 1987). Vale salientar que o Marco 

Referencial dessa escola foi construído com base na concepção freireana de educação e, 

portanto, entende-se que a escola precisa ser mais que uma instituição apenas, deve ser 

democrática, popular e não populista, mas fundamentada no diálogo e que as decisões 

tomadas nesse contexto devem ser não apenas entre gestão, coordenação pedagógica e corpo 

docente, mas também com a comunidade local.  

Durante a realização do Diagnóstico foi solicitado que as educadoras redigissem um 

texto que evidenciasse o perfil de suas crianças, partindo das concepções de infância, de 

educação como ação fim da escola, com o objetivo de integrar o Marco Referencial do PPP. 

Um trecho do texto, elaborado pelas educadoras, pode ser apresentado a seguir:  

[...] acreditar que o educando, além de aprender, ele pode passar seus conhecimentos, 

pode colaborar dia a dia nas atividades e tem possibilidades na tomada de decisões. A 

cultura que o educando já possui, antes da escola, deve ser valorizada e fazer parte do 

processo de planejamento e organização curricular (P1, grifo nosso). 

A partir da colocação dessa professora, nota-se uma preocupação no sentido de a 

escola valorizar o sujeito do conhecimento, considerando-o ativo no processo de ensino e 

aprendizagem, evidenciando que esse sujeito tem identidade própria. Sujeitos tão pequenos, 

carregados de conhecimentos prévios e, que sejam motivados a terem uma “postura 

conscientemente crítica diante de seus problemas” (FREIRE, 1987, p. 56).    
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4.3 Construindo o Diagnóstico da Realidade do PPP 

  Para Vasconcellos (2007), no Diagnóstico são necessárias análises da realidade, tanto 

nos seus aspectos positivos quanto negativos. Partindo desse entendimento, busca-se 

estabelecer uma relação de complementaridade entre as tarefas do Diagnóstico, conforme 

Vasconcellos (2007): Conhecer a realidade, Julgar a realidade e Chegar às necessidades e as 

três primeiras etapas da Investigação Temática (FREIRE, 1987), adaptadas por Sousa et al. 

(2014): Aproximações iniciais com a comunidade local e escolar; Apresentação de possíveis 

situações-limite à comunidade; Legitimação da hipótese. Dessas complementações 

resultaram-se as categorias que serão analisadas a seguir, quais sejam: Conhecer a realidade a 

partir de aproximações iniciais com a comunidade local e escolar; Julgar a realidade 

compreendendo as possíveis situações-limite; Chegar às necessidades e legitimar hipóteses. 

4.3.1 Conhecer a Realidade a partir de Aproximações Iniciais com a Comunidade Local e 

Escolar 

 

Segundo Vasconcellos (2007), o conhecimento da realidade se dá a partir do 

levantamento e análise de dados referentes às necessidades da escola, com o intuito de 

identificar os problemas vivenciados pela instituição. Na perspectiva freireana, esse processo 

de conhecer a realidade pode ocorrer a partir de aproximações iniciais com a comunidade 

local e escolar. Para Freire (1987), esse procedimento investigativo visa compreender os 

problemas locais em torno da comunidade na qual a escola está inserida, possibilitando 

identificar as situações de injustiças. Nesse sentido, o autor afirma que os investigadores em 

suas visitas à comunidade:  

[...] vão fixando sua “mirada” crítica na área em estudo, como se ela fosse, 

para eles, uma espécie de enorme e sui-generis “codificação” ao vivo, que os 

desafia. Por isto mesmo, visualizando a área como totalidade, tentarão, visita 

após visita, realizar a “cisão” desta, na análise das dimensões parciais que os 

vão impactando (FREIRE, 1987, p. 60). 

Nesse processo de investigação, o ir e vir à comunidade implica nas codificações e 

descodificações de situações-limite (FREIRE, 1987). De acordo com Freire (1987), a 

codificação consiste na representação de uma situação existencial, com a interação de alguns 

fatores característicos da comunidade. Já a descodificação consiste na análise crítica da 

situação codificada. Ambos são procedimentos imprescindíveis para desenvolvimento e 

obtenção de um Tema Gerador, pois acarretam reflexões dos sujeitos sobre a sua realidade.   

Buscou-se estabelecer aproximações com o contexto da comunidade escolar, 

apresentando inicialmente para as professoras a proposta do curso intitulado “A Abordagem 
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Temática Freireana na elaboração do PPP da unidade escolar Padre Giuseppe Bonomi”, 

realizada pelo GEATEC. Além disso, discutiu-se a natureza do processo formativo de 

professores, o qual apresenta um caráter colaborativo, no tocante à participação ativa das 

professoras nas atividades e discussões desenvolvidas ao longo do curso.  

A partir da parceria estabelecida entre a escola e o GEATEC, foi iniciado o 

levantamento de informações sobre a comunidade do Iguape (local onde a escola está 

situada), nos principais blogs, jornais online e sites da região, bem como nas teses e 

dissertações armazenadas no banco de dados da UESC, no recorte temporal de janeiro de 

2013 até julho de 2017.   

Foram feitas buscas no Google por meio das palavras “Iguape Ilhéus Bahia”, “zona 

norte de Ilhéus Bahia” e/ou “polo industrial de Ilhéus”. Assim, foram encontradas notícias 

específicas do bairro nos seguintes sites e blogs da região: Agravo, Ilhéus 24h, O Tabuleiro, 

Blog do Gusmão, Vermelhinho, Jogo Aberto Notícias, Aguilho-tina, Em Cima da Notícia, 

Fogo Cruzado, Fábio Roberto Notícias, Ilhéus.net, Ilhéus em Pauta, Correio do Estado da 

Bahia e Blog São José Notícias, que constituem importantes meios de divulgação de notícias 

de Ilhéus e cidades vizinhas.  

Optou-se por esse recorte temporal pelo fato das informações obtidas se tornarem 

repetitivas, sem haver interferência nos resultados. Quando não havia mais informações 

novas, as informações se referiam a acontecimentos de mesma ordem, o que resultou no 

“critério de saturação” (MORAES; GALIAZZI, 2011; MILLI; SOLINO; GEHLEN, 2018). 

O levantamento de informações nas redes midiáticas, as quais se constituem enquanto 

fontes secundárias, possibilitou a localização dos seguintes problemas: violência, acidentes de 

trânsito, precariedade do transporte público, precariedade na saúde, fábricas, falta de água, 

suspensão de aulas na escola municipal e abandono do bairro por parte da administração local, 

dentre outros. As Figuras 3, 4 e 5 mostram algumas reportagens sobre essas problemáticas. 
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Figura 3 - Reportagem sobre problemáticas do bairro Iguape em Ilhéus/Bahia. 

Fontes: http://www.agravo.blog.br/tag/iguape/ 

 

Figura 4 - Reportagem sobre problemáticas do bairro Iguape em Ilhéus/Bahia. 

Fonte: http://www.blogdogusmao.com.br/v1/tag/bairro-iguape/ 

 

http://www.blogdogusmao.com.br/v1/tag/bairro-iguape/
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Figura 5 - Reportagem sobre problemáticas do bairro Iguape em Ilhéus/Bahia. 

Fonte: http://blogsaojosenoticias.blogspot.com.br/2016/08/carro-capota-no-centro-industrial-de.html 

  

As Figuras 3, 4 e 5 apresentam algumas informações da região. Porém, mesmo diante 

da obtenção dessas informações nessas fontes secundárias, entende-se que há necessidade do 

envolvimento do investigador com a comunidade investigada.  Assim, para conhecer melhor a 

realidade do bairro e obter mais informações foram consultadas fotos antigas do bairro 

conversas com moradores antigos, assim como imagens fotográficas das ruas. Essas imagens 

foram obtidas pela pesquisadora, por moradores da comunidade, por estudantes do bairro 

(alunos do colégio Estadual do bairro) e por integrantes do GEATEC.   

As visitas à comunidade possibilitaram a identificação dos seguintes problemas: 

poluição do manguezal, abandono total das praias que os moradores do bairro Iguape 

frequentam e invasão das correntes marítimas ao cais. Foi possível constatar também a 

poluição do rio Almada, poluição do ar causada pela fumaça das fábricas e queima de 

lixo/resíduos domésticos, falta de saneamento básico, lixos nas ruas e no mangue, falta de 

iluminação pública, ruas e calçadas em condições precárias, falta de ambientes que 

proporcionem o lazer, principalmente para as crianças.  

As Figuras 6 e 7 retratam algumas dessas problemáticas vividas pelos moradores do 

Iguape. 

 

 

 

http://blogsaojosenoticias.blogspot.com.br/2016/08/carro-capota-no-centro-industrial-de.html
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2017.  
 

Diante desses aspectos visíveis nas Figuras 6 e 7, fica evidente que esses elementos 

evidenciam problemáticas vivenciadas pelos moradores do Iguape, no entanto, resta investigar 

qual seja a compreensão e ações desenvolvidas pela comunidade no enfrentamento dessas 

problemáticas. 

Para Freire (1987), investigar o Tema Gerador é investigar o atuar dos homens sobre a 

realidade, entendida como a práxis dos homens, pois estes agem sobre a realidade a partir da 

maneira que eles pensam sobre o mundo e a sociedade. Assim, com base na perspectiva 

freireana, foi preciso investigar o pensar da comunidade e para isso estabeleceu-se diálogos 

com vinte (20) moradores do bairro, a partir de critérios como, por exemplo, moradores 

recentes, moradores antigos (cerca de 50 anos morando no bairro) e pais de alunos. 

Conversou-se também com um (01) agente de saúde e morador do bairro e um (01) 

representante da Superintendência de Infraestrutura de Transportes do município de Ilhéus 

(SIT) sobre as problemáticas que afligem essa comunidade.  

Pelo fato de a pesquisadora e a coordenadora pedagógica da Escola Padre Giuseppe 

Bonomi terem contato com várias pessoas do bairro facilitou as conversas informais com os 

moradores. A conversa foi orientada por um roteiro (Apêndice A) com perguntas sobre 

aspectos que envolviam as problemáticas identificadas nas fontes secundárias.  

No processo de Investigação Temática, as conversas informais caracterizam-se como 

informações secundárias e possibilitam o primeiro diagnóstico das situações vivenciadas 

pelos moradores da comunidade (FREIRE, 1987). Isso é possível constatar no extrato da fala 

do morador M7: 

 
Figura 7 - Fumaça provocada pelas chaminés das 

fábricas no bairro. 

 

Figura 6 - Ponto de ônibus com lixeiras 

improvisadas por moradores. 
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E o senhor acha que aqui é um bairro legal, um bairro tranquilo para conviver? (Pesq.)  

Bom, já foi muito melhor né? Devido às questões de segurança e tudo mais, é... Tende 

sempre a piorar mais, porque os órgãos não estão é... ativos a esse ponto, não é? De...de 

procurar se fazer com que as pessoas tenham um bem-estar (M7).  

Na realidade nós não temos aqui um governo municipal, que se preocupe com o nosso 

bairro, o nosso bairro tá carente de praticamente tudo, iluminação, não falo nem a parte 

sanitária, porque a parte sanitária são fossas, e todas as casas tem que ter fossas, 

obrigatoriamente. Nós não temos aqui esgoto a céu aberto, mas temos uma invasão, acho 

que na beira do rio, que todos dejetos vão para o rio, então é uma falta de cuidado desse 

pessoal, da... das autoridades competentes (M7). 

 Fica evidente na fala de M7 o reconhecimento de possíveis problemas no bairro, 

ressaltando o descaso e descomprometimento por parte dos governantes, segundo ele “o 

bairro está carente de praticamente tudo” (M7).  

 Enquanto o morador M7 consegue identificar problemas na comunidade, em 

contrapartida, M17, mesmo morando há 35 anos no bairro, considera-o tranquilo, conforme 

ilustra o extrato da fala:   

Que você acha do bairro, é bom pra viver, é tranquilo? (Pesq.) 

É, eu acho um bairro, bairro tranquilo, é eu acho um bairro tranquilo, não tenho 

preferência de bairro (M17). 

Então não tem, não tem questão de violência frequente nesse sentido? (Pesq.) 

Violência não. Não, a única coisa que falta é saneamento básico né... saúde né...que tem 

que melhorar, eu acho que isso já é o bastante (M17). 

Tal relato parece revelar que M17 pode viver uma possível situação-limite, tendo em 

vista que ela pode ter se acostumado a viver com as contradições sociais e, por isso, silencia 

face aos problemas, enxergando-os como situações normais, que não podem ser mudadas 

(ALMEIDA, 2018). 

Sobre os impactos da poluição no bairro e a sobrevivência da população que vive da 

pesca de animais no mangue, a fala de M20 reconhece que tais problemas existem:  

E pra você o mangue tem alguma serventia, como fonte de sobrevivência? (Pesq.) 

Assim, tem os caranguejos né? Que na época de andada dá pra pegar, só que 

infelizmente, pelas condições que eu acabei de te falar, de muita poluição não é bom 

arriscar né? Só que como é uma população pobre ao redor de tudo então, não tem jeito 

né? Tem que sobreviver do que tem. Então tem que cair pra dentro do mangue. É isso 

mesmo (M20). 

Nota-se na fala do morador pescador M20, certo conformismo frente à poluição das 

águas e, consequentemente, dos seres vivos do manguezal presente no bairro. Outros 

moradores apresentam visões semelhantes, quando são questionados sobre possíveis 

problemas existentes no bairro, a exemplo de M9:  
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Em relação à coleta de lixo é frequente aqui? Tem algum problema de lixo sendo jogado 

atoa? (Pesq.) 

Ah! O povo é mal-educado né? O lixo vem recolher, o carro do lixo, mas o povo que é 

mal-educado, joga lixo atoa onde não deve (M9). 

Eu apesar do pouco tempo que eu moro aqui, eu gosto muito daqui. Assim, não tenho do 

que reclamar. A não ser assim, rua esburacada né? Que poderia melhorar um pouquinho 

né? Mas “num” tenho do que reclamar, tudo maravilhoso (M9). 

Ao ser questionada sobre poluição das águas, a moradora apresenta a mesma postura, 

conformismo/indiferença com a situação atual do bairro: 

Sabemos que aqui é área de mangue, de rio, e você acha que isso atrapalha? Qual sua 

relação como o mangue, com o rio ou a praia? Você costuma frequentá-los? (Pesq.) 

Ó! A praia eu “num” frequento não, eu frequento muito o rio, que eu pesco... É, eu pesco 

muito. Do rio também não tenho do que reclamar não (M9). 

De forma semelhante, M1 responde ao mesmo questionamento da seguinte forma:  

Limpo num é, né? Até porque tem muito esgoto, prejudica os peixes, as crianças né? 

Mas, pra mim tá de boa (MI).  

Nota-se, diante do exposto que a indiferença desses sujeitos implica diretamente no 

fato de que eles vivem em contradições. Mas tais contradições se apresentam enquanto 

possíveis situações-limites apenas na visão dos investigadores e não da comunidade, ou seja, 

eles estão imersos em problemas de cunho social e político, e não se dão conta disso 

(FREIRE, 1987).  

Para Vasconcellos (2007), diagnosticar é localizar problemas que sejam relevantes e 

que precisam ser resolvidos para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Por esta 

razão, compreende-se que a etapa de aproximação inicial com a comunidade local e escolar, 

presente na Investigação Temática, possibilitou identificar a existência de problemáticas 

vivenciadas pelos moradores. Isso acarretou um olhar atento das educadoras, para além das 

necessidades institucionais, considerando diferentes visões e problemáticas sociais (possíveis 

situações-limite) na elaboração do PPP da escola. 

4.3.2 Analisar a Realidade Compreendendo Possíveis Situações-Limites  

Segundo Vasconcellos (2007), para que o julgamento da realidade aconteça é 

necessário que a comunidade educativa adote um referencial e, a partir de então, analise os 

aspectos positivos e negativos, mediante confronto “entre o ideal e o real”, entre o que se tem 

e o que a instituição educacional deseja alcançar. Analisar a realidade na Investigação 

Temática se inicia quando se identifica, nas falas de moradores, a compreensão limitada dos 

problemas vivenciados por esses indivíduos.  
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A segunda etapa da Investigação Temática consistiu na apresentação de possíveis 

situações-limites à comunidade local, mediante o processo de codificação e descodificação 

(FREIRE, 1987). Conforme salienta Freire (1987), nessa etapa da investigação os 

pesquisadores, ao obterem informações das vivências dos indivíduos da comunidade, 

começam a identificar as situações-limites.   

Nesse contexto, Silva (2004), baseado em Freire (1987), aponta que as contradições 

expressas nas falas significativas dos sujeitos se encontram constituindo as situações-limites. 

Por isso é que Freire (1987) salienta que:  

[...] a investigação temática, que se dá no domínio do humano e não no das 

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

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

descobrindo, no encadeamento dos temas significativos, a interpenetração 

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

No primeiro encontro com as educadoras, no contexto do processo formativo, 

buscaram-se conhecer um pouco mais a respeito das percepções que elas tinham sobre a 

realidade escolar e promoveram-se discussões sobre a importância de um currículo pautado na 

realidade dos educandos (FREIRE, 1987). Tal dinâmica se deu por meio da apresentação do 

vídeo: “Histórico do Bairro Iguape Ilhéus (BA): um olhar do GEATEC”. Este vídeo foi 

produzido pelo GEATEC, o qual apresenta elementos constitutivos do bairro, contexto 

histórico, bem como revela aspectos acerca dos problemas locais existentes.  

Após a problematização do vídeo foram feitas discussões relevantes sobre os 

aspectos/situações que mais chamaram atenção no vídeo para as professoras. As falas de P1 

revelam, por exemplo, o seu desconhecimento da realidade do bairro, bem como apresentam a 

necessidade de políticas públicas para a comunidade, conforme excertos a seguir: 

Eu não conhecia essas informações históricas do bairro. Pra mim é novo ver como o 

Iguape foi importante para o desenvolvimento de Ilhéus, e ver na situação que está 

agora, esquecida, excluída (P1). 

 

Falta um pouco de políticas públicas aqui. Valorização por conta da gente morador, de 

valorizar mesmo pelo que o Iguape é (P1). 

 

Além do vídeo, abordou-se também a importância de se trabalhar em sala de aula 

aspectos da realidade. Assim, foi solicitado que as educadoras elaborassem algumas 

atividades baseadas nas situações problemáticas contidas no vídeo, de modo que estivessem 

adequadas ao público da Educação Infantil. O objetivo de solicitar que as professoras 

realizassem as atividades, nessa etapa da investigação e não na programação, foi o fato de 

oportunizá-las a mostrar aos pesquisadores a metodologia de trabalho delas a partir de 

situações da realidade da comunidade local. Essas situações foram evidenciadas na primeira 
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etapa do processo de Investigação Temática, logo, entende-se que também fazem parte da 

realidade das crianças.   

A Figura 8 mostra algumas das imagens do bairro que fizeram parte do vídeo 

produzido no contexto do GEATEC, 1ª codificação, de acordo com Fonseca (2017), e 

apresentado às professoras, assim como as problematizações, 1ª descodificação (FONSECA, 

2017), e propostas de atividades sugeridas a elas.  

  
VÍDEO 

 

 
 

ATIVIDADE I – Problematização do vídeo e texto 

descritivo sobre o perfil do aluno e concepção de 

educação: 

a) O que mais chamou atenção de vocês no vídeo? 

Vocês identificaram algum problema na comunidade? 

Quais aspectos do bairro não foram apresentados no 

vídeo e vocês como moradoras daqui entendem que são 

pertinentes? Essas questões poderiam ser trabalhadas em 

sala de aula? O que de fato seria importante ser 

trabalhado em sala de aula e o que pode ser deixado de 

fora? É possível, a partir da leitura do vídeo elaborar 

uma atividade para suas crianças?  

b) Descreva como seria essa atividade. Como fazer para 

melhor conhecer a realidade das suas crianças?  

c) Escreva um texto sobre o perfil da sua criança e 

descreva a concepção de educação. 

Figura 8 - Recortes do vídeo apresentado às educadoras e proposta de atividades realizadas 

com as educadoras. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

  

Frente à necessidade de identificar os fatores facilitadores e dificultadores para 

concretizar o desejado na instituição de ensino (VASCONCELLOS, 2007), as educadoras 

foram oportunizadas a fazerem julgamento das informações obtidas nas fontes secundárias, 2ª 

codificação (FONSECA, 2017). Para auxiliá-las nesse processo, as educadoras participaram 

de uma dinâmica de seleção tendo como base a Análise Textual Discursiva (ATD) 

(MORAES; GALIAZZI, 2011). A Figura 9 representa o momento da dinâmica da ATD 

realizada com as professoras no contexto do processo formativo. 

 



84 

 

   
 

Figura 9 - Dinâmica da ATD realizada com as professoras da unidade escolar.  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

Durante a primeira fase da ATD, unitarização, as professoras analisaram os 

fragmentos das informações (corpus) obtidos na primeira etapa da Investigação Temática, 

viabilizando a formação das unidades de significados. Dessa forma, as unidades de 

significados integraram todos os instrumentos de obtenção de informações explicitados no 

Quadro 12 deste capítulo, assim como as falas que expressavam situações-limites dos 

moradores.  

À medida que as educadoras começaram a analisar o corpus passaram a identificar 

características semelhantes entre os elementos. Daí surge o processo de elaboração das 

categorias definido por Moraes e Galiazzi (2011) como fase de “categorização”. Tal fase 

compreende o momento de agrupamento das unidades de sentido conforme suas semelhanças 

semânticas.  

A dinâmica da ATD possibilitou que as educadoras agrupassem as situações 

existenciais vivenciadas no Iguape em Ilhéus, e as organizassem em cartazes, formando as 

seguintes categorias emergentes: i) Fábrica: o benefício silencia o mal; ii) Mangue: luta pela 

sobrevivência; iii) Quando o lixo é responsabilidade da comunidade?; iv) Transportes e 

acidentes de trânsito; v) Violência: sim ou não?; vi) Falta de água: má distribuição ou 

desperdício?; vii) Responsabilidades do poder público; viii) Poluição das águas; ix) Novas 

instalações do posto de saúde, mas os problemas continuam.  

Após a dinâmica de agrupamento das unidades de significados elas interpretaram os 

seus cartazes, essa foi a 2ª descodificação conforme Fonseca (2017). A Figura 10 mostra as 

atividades realizadas nesse processo. 
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DIÁRIO PEDAGÓGICO 
Adaptado de Pórlan e Martins (1997) 

 

 

 

ATIVIDADE II - Interpretação dos 

cartazes 
Escreva um pequeno texto buscando 

descrever as relações entre as informações 

selecionadas com os problemas vivenciados 

pela comunidade. Para orientar sua escrita, 

responda os seguintes questionamentos:  

a) O que mais me chamou atenção neste 

grupo de informações?  

b) Quais seriam as possíveis origens desses 

problemas?  

c) Quais os problemas não foram 

apresentados, mas que poderiam ser 

destacados? 

d) Quais seriam as possíveis soluções para 

esses problemas? 

 

Figura 10 - Atividade desenvolvida com as educadoras.  

Fonte: Dados da pesquisa adaptados de Milli (2016). 

 

Durante a dinâmica de agrupamento das unidades de significados, mais 

especificamente, na interpretação dos cartazes, as educadoras utilizaram seus diários para 

escreverem suas reflexões. Elas explicitaram que dois problemas presentes na comunidade 

poderiam ser destacados, um foi em relação aos transportes e o outro sobre a educação, como 

pode ser verificado nos estratos das falas explicitadas no 3º encontro com as professoras: 

O transporte público aqui no bairro é precário (P3).  

Faltou tratar da educação. Ano passado a escola municipal ficou sem aula por um tempo 

porque estava sendo reformada, não foi? Aqui só tem uma escola municipal e, para as 

crianças pequenas, só tem aqui (se referindo à Escola Padre Giuseppe Bonomi). As 

outras escolas de Educação Infantil do bairro são particulares (P2).   

Ressalta-se, portanto, que haviam informações disponibilizadas às educadoras que 

contemplavam tanto os aspectos relacionados ao transporte, quanto à educação, porém elas 

não conseguiram identificar em meio ao grande volume de informações adquiridas na 

primeira etapa da Investigação Temática.  

Durante esse processo de descodificação dos cartazes, as educadoras tiveram a 

oportunidade de falar sobre várias problemáticas do bairro. Abordaram o fato de não ter 

bancos populares nem casas lotéricas, para que a população possa pagar suas contas sem 

precisar se deslocar até ao centro da cidade, ou no bairro comercial mais próximo que fica em 

torno de 7 km de distância. Justificaram que o motivo dessa ausência das lotéricas é devido à 

violência no bairro, visto que abriu certa vez, mas funcionou somente por uma semana.  

Esses procedimentos da Investigação Temática, articulados pela ATD, segundo Torres 

et al. (2008, p. 1), possibilitam “a sistematização do processo de interpretação do 
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conhecimento dos sujeitos envolvidos nessa investigação”. As educadoras sinalizaram que o 

posto de saúde, construído recentemente, era apenas um aparato físico, não tinham materiais 

básicos para curativos, faltavam médicos e até água. Logo, a educadora P3 chegou à seguinte 

conclusão: As instalações do posto de saúde são novas, mas os problemas continuam (P3). 

Frente à necessidade de compreensão do todo por meio das partes, (MORAES; 

GALIAZZI, 2011), os cartazes com os grupos de informações foram digitalizados e 

organizados em um portfólio/dossiê, consistindo na 3ª codificação conforme Fonseca (2017), 

e apresentados à comunidade local e ao representante Poder Público do município de Ilhéus, 

para investigar as compreensões desses sujeitos em relação aos fenômenos identificados como 

problemas sociais e/ou situações-limite vivenciadas pelos moradores.  

A Figura 11 apresenta apenas algumas das informações contidas no portfólio 

apresentado à comunidade local e representantes do Poder Público do município de Ilhéus. 
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Figura 11 - Portfólio apresentado à comunidade local com possíveis situações-limite. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 
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O portfólio foi apresentado para seis (06) moradores e um representante do Poder 

Público do município de Ilhéus-da área de infraestrutura e transportes coletivos. O objetivo da 

apresentação foi de compreender suas concepções sobre as situações vivenciadas pelos 

moradores do bairro Iguape. 

O direcionamento da conversa com esses sujeitos se deu por meio do roteiro com 

algumas perguntas norteadoras, do tipo: “A prefeitura tem feito alguma melhoria no 

saneamento básico, transporte e segurança aqui no bairro?”; “As águas aqui do bairro, você 

acha que são poluídas?”; “Sobre a educação, você acha que as escolas que têm aqui no 

bairro, atendem à demanda?”. 

Depois de muitas idas e vindas à prefeitura da cidade, só foi possível conversar com 

um representante da Superintendência de Infraestrutura de Transportes do município de 

Ilhéus. Ao ser questionado sobre a infraestrutura do bairro Iguape, especialmente sobre os 

transportes, se todas as linhas atendem à demanda do público alvo, ele diz:  

[...] não só o município de Ilhéus, como diversos municípios do estado da Bahia, e em 

nível nacional, estão passando por problemas com relação a expansão urbana, e a malha 

viária acaba não comportando o fluxo constante de veículos. Acaba acumulando um 

número de pessoas nos pontos de ônibus (SIT). 

 

Está se estudando uma forma, através do prefeito [...], da construção de um Terminal de 

Transbordo [...] Nesse sistema de transbordo vai funcionar com as linhas norte, sul e 

central. Dessa forma, quem pega um ônibus na zona sul, pagará tarifa única, chegará à 

estação de transbordo e poderá pegar um outro ônibus a custo zero até chegar ao local 

(SIT). 

Na primeira fala de SIT nota-se certo conformismo relacionado ao problema da pouca 

quantidade de ônibus coletivos não atender à demanda do bairro e resultar no acúmulo de 

pessoas nos pontos. Tais problemas acabam sendo justificados pela expansão urbana, algo que 

atinge todo território brasileiro. Considerando que a segunda fala de SIT realmente se torne 

uma realidade para os ilheenses, resolverá o problema apontado na fala de P3, e o transporte 

público deixará de ser precário.  

No que tange à questão dos aspectos relacionados com a infraestrutura, questionou-se 

sobre os acidentes que acontecem no Iguape: 

Bem, com relação aos acidentes dentro do próprio bairro ou na via principal de acesso 

ao bairro? (SIT) 

Nos entornos do bairro... Contando tudo “ali”. (Pesq.) 

A gente pode observar nesse caso um ponto muito importante: Com base nos dados e 

estudos na nossa região, sabemos que boa parte dos condutores, tanto de ônibus quanto 

particular, necessitam de uma “reciclagem” em relação a educação no trânsito (SIT). 
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A maioria dos acidentes que acontecem muitas das vezes está ligada ao “não 

obedecimento” da sinalização, tipo: velocidade máxima permitida, tráfego de pedestres 

ou ciclistas, animais na pista (SIT). 

[...] a sinalização necessita de ter a sua manutenção periódica, porém ela não tem sido 

uma causa efetiva desses acidentes. Estão mais ligados a educação no trânsito por parte 

da população, do pedestre.... Quanto ao código de trânsito brasileiro, é um código que é 

abrangente tanto à motorista quanto aos pedestres (SIT). 

 Nesses extratos de falas de SIT, há indicativos de que ele apresenta uma visão acrítica 

e focalista sobre os acidentes de trânsito no bairro Iguape, por entender que os moradores são 

os principais responsáveis pelos acidentes, tirando dos seus ombros e do seu órgão as 

reponsabilidades em relação à sinalização, que é praticamente inexistente nas ruas e na via 

que corta o bairro. Nesse sentido, com base em Freire (1987), pode-se dizer, diante da fala 

desse representante do poder público, que ele vive uma possível situação-limite pelo fato de 

apresentar uma visão acrítica e focalista no que concerne aos acidentes de trânsito e fluxo de 

transportes coletivos no bairro do Iguape e transferir as responsabilidades dos acidentes para 

os moradores.  

 Após a apresentação do portfólio à comunidade local, e transcrever as conversas, 

buscou-se trabalhar, no contexto do processo formativo, uma metodologia diferente daquela já 

realizada pelo GEATEC, para legitimar as situações-limite. Ao invés de partir diretamente 

para a construção da Rede Temática (SILVA, 2004) com as professoras, optou-se por lançar 

essas informações numa Matrix 10x10, conforme modelo apresentado na Figura 12:  

   
 

Figura 12 - I Matriz 10x10. Relação das falas significativas aos grupos de informações. 

Fonte: Uma adaptação de Brasil (1994). 
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Figura 13 – Confecção da Matriz 10x10 com as educadoras.  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

A Matriz 10x10 apresenta, na linha que cruza a diagonal, uma anulação das variáveis 

idênticas (BRASIL, 1994). As variáveis inseridas nessa matriz resultaram da síntese dos 

grupos de informações formados pelas educadoras, por meio da dinâmica da ATD, e 

agrupados em cartazes. Os quadros apresentados em branco foram preenchidos conforme os 

elementos, ou seja, falas de moradores, adquiridas nas duas primeiras etapas da Investigação 

Temática, tanto nas aproximações iniciais quanto na apresentação de possíveis situações-

limite à comunidade local.  

Assim que as educadoras, auxiliadas pela equipe de pesquisadores, começaram o 

preenchimento da matriz, elas chamaram à atenção ao fato de que algumas categorias estavam 

limitando a disposição do corpus, por exemplo, a categoria referente à poluição estava restrita 

apenas à poluição das águas, deixando de contemplar outros grupos de informações. Dessa 

forma, houve a necessidade de reagrupamento dessas categorias originando outras mais 

abrangentes, tais como: Fábrica; Mangue; Educação; Responsabilidade da comunidade; 

Transporte e Trânsito; Violência; Água; Responsabilidades do poder público; Poluição; 

Saúde.  

A elaboração da Matriz teve como objetivo identificar as situações-limite e legitimar 

os Temas Geradores. Nesse processo, as educadoras tiveram a oportunidade de fazer 

avaliações da realidade em que a escola se encontra, pois, a partir das informações obtidas 

durante a investigação, a participação de cada uma delas foi fundamental. O olhar criterioso 

em relação aos problemas identificados permitiu que as mesmas fizessem cruzamentos das 

falas representativas da comunidade com as categorias por elas estabelecidas. E, nesse 

procedimento, após reagruparem as categorias deixando-as mais abrangentes, observaram-se 
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que haviam falas de determinado grupo de informações que se relacionavam com outros 

grupos. Ou seja, uma mesma unidade poderia estar relacionada tanto à fábrica quanto ao 

mangue.  

As educadoras foram orientadas pelos integrantes do GEATEC que observassem a 

categoria central, partindo da pergunta do investigador, e verificasse quais eram as outras 

categorias que surgiam nas falas. Por exemplo, se a pergunta fosse sobre o mangue e o 

morador ao respondê-la o relacionasse à poluição, à saúde, e assim por diante, logo o mangue 

seria a categoria central (BRASIL, 1994). Ao fazerem essa relação surgiu a segunda Matriz 

10x10 representada no Quadro 14. 
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Quadro 14 - Matriz 10x10. Procedimento para identificar as situações-limite. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

Grupos 

Categorias centrais  

Relação entre 

grupos 

Falas dos Moradores 

 

 

 

ÁGUA 

 

 

 

Poluição 

 

Pesq.- As águas aqui do bairro, você acha que são poluídas? Pois, vocês têm o rio Almada. 

M5- Rapaz, sempre teve poluição, o povo não está nem aí, sempre jogando lixo, esgoto e outras coisas também. 

Ag- Quando se trata de rio é bem pouco, por que o povo aqui bem pouco toma banho no rio, a maioria aqui já sabe que o 

rio é poluído, não toma banho, toma banho em casa. Esse rio deveria ser mais tratado, pra que isso viesse, o povo deveria 

usar esse rio pra tomar banho, mas a comunidade não ajuda. Até o poder público mesmo não ajuda no sentido de fazer rede 

de esgotos, né as fossas, rede encanada de drenagem. Essa água deveria ser tratada, mas não é, então todo detrito se joga no 

rio e por isso a água é poluída, aí o povo não toma banho, os peixes são contaminados, e até nós mesmo que comemos 

esses peixes, ai podemos pegar uma doença, isso por falta do poder público né? Que não valoriza, não trabalha 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA 

 

 

 

 

 

Responsabilidade 

 da  

Comunidade 

Pesq.- E em questão da violência, é um bairro tranquilo, o senhor considera um bairro violento? 

M17- Não. Graça a Deus nesse ponto não é violento. Infelizmente como eu já falei nós fomos assaltados recentemente, 

mas são elementos que vem de fora, é por causa de uma...uma... de um sambão que existe aqui, e isso atrai... muito o que 

não presta né? Você sabe hoje quanto mais a gente procura se livrar do mal, mais o mal procura agente. E tendo mais 

algum ponto que faça com que sejam atraídos esses elementos, aí o caso fica grave num é? 

Pesq.- É um bairro bom pra viver é um bairro tranquilo? 

M12- Sim bairro tranquilo, até ao meu modo de ver não traz nenhuma, nenhum risco a sociedade... Tranquilo. 

Pesq.- Então em relação a violência não tem nenhum caso frequente, relacionado a violência? 

M12- Não. A violência que acontece aqui é entre a vagabundagem mesmo, é um contra o outro e tal, agora contra a 

população é tranquilo. 

Responsabilidade  

do  

Poder público 

Pesq.- Então não tem, não tem questão de violência frequente nesse sentido? 

M17- Violência não. Não, a única coisa que falta é saneamento básico né?... Saúde né?...Que tem que melhorar, eu acho 

que isso já é o bastante. 

 

 

 

POLUIÇÃO 

 

 

 

 

Saúde 

Pesq.- Tá, mas eles fizeram essa rede de esgoto e pra onde vai esse esgoto? 

M2- A maioria no rio! Pra maré! (...)  

Pesq.- E, então essas águas elas estão próprias para consumo, qual a qualidade dessas água aqui do bairro? 

M2- Acho que não, por conta da poluição né, 

Pesq.- É porque você falou da questão da rua mesmo, que fez o esgoto por conta própria... 

M2- Então ainda essa semana a gente foi pescar...a gente vai sempre pescar camarão, e agente outro dia estava pensando 

de onde tira o próprio alimento e o pessoal tem coragem de jogar lixo, joga esgoto... 

Pesq.- E os animais você acha que eles não estão contaminados? 

M2- Com certeza. 
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Quadro 14 - Matriz 10x10. Procedimento para identificar as situações-limite. 

(Continua) 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

 

TRANSPORTE  

E  

TRÂNSITO 

 

 

 

Responsabilidade  

da  

Comunidade 

Pesq.- E... há acidentes de trânsitos aqui no bairro?  

M2- Muitos... 

Pesq.- Mais ou menos quais mediações e a quem você atribui esses acidentes? 

M2- Aqui, irresponsabilidade de algumas pessoas, criam aqui animais, soltos na pista teve um acidente com um cavalo na 

pista, e teve um tempão...  

Pesq.- Ah ... Então acidentes com animais na pista, senão tiver animais não tem acidentes... 

M2- Não, nem tanto, a questão de acidentes é mais causada por causa disso. 

 

 

FÁBRICA 

 

 

Responsabilidade  

da  

Comunidade 

Pesq.: Você sabe me dizer quais os benefícios que as fábricas trazem para o bairro? 

M8: Olha, aparentemente não traz benefício nenhum. Porque embora esteja no âmbito territorial, mas a gente percebe essa 

distância né. A gente percebe que falta esse zelo, né. Até mesmo por conta da poluição, até por conta da questão do 

emprego, né. Muitos jovens precisam tá trabalhando. Até mesmo por conta do... se tá no espaço, por que não beneficiar na 

área de trabalho? Então falta, de fato, as fábricas enfim, darem mais assistência ao bairro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANGUE 

 

 

 

 

 

 

 

Poluição 

 

Pesq.- E aqui é área de mangue, o que a senhora acha, dessa questão do mangue, atrapalha, ajuda? 

M3- Pra mim não atrapalha não, até ajuda por que agora mermo com esse negoço da água, até água a gente pegou lá pra 

jogar no vaso sanitário, porque tinha oito dia sem água né...Agora o saneamento básico que é ruim por que não tem o 

esgoto, aqui não passa, aí caí lá. 

Pesq.- Sabemos que aqui é uma área de mangue né, e o que a senhora acha sobre essa área do mangue, ela tem prejudicado 

ou ajuda a comunidade?  

M4- Eu acho que ajuda né, porque têm muitas pessoas que não tem condições né, de sobreviver e vai lá né, pegar o pão de 

cada dia pra... pra alguma coisa. Eu mesmo, por exemplo, agora Deus abriu uma porta pra mim, e eu não preciso de tá no 

mangue. Mas, de vez em quando também eu vou né, mas tem muitas pessoas que convive do mangue né? Que é área de 

pesca também né? É, é... entendeu né?  Os marisqueiros se vira como pode (sic).  

Pesq.- E a senhora acha que é uma área cuidada? Uma área ... 

M4- Ah não, não é cuidada não, porque tem muito rede de esgoto né? Jogada pro mangue e aí, né? 

Pesq.- É um lugar limpo, conservado, preservado?  

M1- Limpo num é né, até porque tem muito esgoto num é? Prejudica os peixes, prejudica as crianças né, atrai muito... mas, 

pra mim tá de boa. 

 

 

 

 

Saúde 

Pesq.: O Iguape você já pensou assim, o que seria do Iguape sem o mangue? 

M6- Hunmm... 

Pesq.- O manguezal a gente sabe que é uma paisagem, que é fundamental pra vida, quando falo manguezal estou falando 

de tudo, toda vegetação. 

M6- Eu acho que seria melhor né? Mas acabar com toda vegetação também fica difícil, né...? 

Pesq.- Mas seria melhor em que sentido... Tirar o mangue, o mangue é ruim? 

M6- Se contamina as pessoas, que estão se alimentando infelizmente. 
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Quadro 14 - Matriz 10x10. Procedimento para identificar as situações-limite. 

(Continua) 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADE  

DO  

PODER PÚBLICO 

 

 

Responsabilidade  

da  

Comunidade 

 

Pesq.- Há um ano... E você considera um bairro bom pra viver? Tem algum problema que você acha que, que lhe 

incomoda? Você acha que poderia melhorar ou tá bom? 

M1- Eu apesar do pouco tempo que eu moro aqui, eu gosto muito daqui, assim não tenho do que reclamar. A não ser 

assim, rua esburacada né...que poderia melhorar um pouquinho né? Mas, num tenho do que reclamar, tudo maravilhoso. 

 

 

 

 

 

 

Educação 

Pesq.- Tem uma creche, e algumas escolinhas que são da Educação Infantil. Agora o seguinte o que dizer dos 

SESI\SENAI? 

M6- Não tenho nada para falar do SESI não. 

Pesq.- Não tá mais aqui né, e aí? Tem algum aspecto negativo essa falta... Essa saída do SESI\SENAI para ir pra lá para 

perto da UESC... 

M6- Muitas dificuldades é de fazer muito academia né? Aí dificultou, num sei se... 

Pesq.- Mas a academia tá funcionando ainda. 

M6- tá? 

Pesq.: Sobre a educação, você acha que as escolas que têm aqui no bairro, atendem à demanda? 

M9: Consegue atender sim! 
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De posse das transcrições das falas da comunidade, adquiridas mediante a 

apresentação do portfólio, assim como das primeiras aproximações com a comunidade e, 

cientes de que as “situações-limite se apresentam aos homens como se fossem determinantes 

históricas, esmagadoras em face das quais não lhes cabe outra alternativa, senão adaptar-se” 

(FREIRE, 1987, p. 53), as educadoras selecionaram as falas e, em parceria com o GEATEC, 

estruturaram a matriz representada no Quadro 14.  

 Diante do exposto na matriz, puderam-se apresentar algumas discussões em torno de 

falas que expressam situações-limite, tais como: compreensão acrítica sobre a educação no 

bairro, acomodação e aceitação do problema, contradição entre o discurso e a prática, visão 

limitada do papel do mangue para a comunidade, dentre outras. Outra aposta de situação-

limite, selecionada pelas professoras e, que pode ser destacada, é que alguns moradores 

desconhecem o papel social das fábricas para com o bairro, como mostra a fala a seguir: 

Você sabe me dizer quais os benefícios que as fábricas trazem para o bairro? (Pesq.) 

Olha, aparentemente não traz benefício nenhum. Porque embora esteja no âmbito 

territorial, mas a gente percebe essa distância né. A gente percebe que falta esse zelo, né. 

Até mesmo por conta da poluição, até por conta da questão do emprego, né. Muitos 

jovens precisam tá trabalhando. Até mesmo por conta do... se tá no espaço, por que não 

beneficiar na área de trabalho? Então falta, de fato, as fábricas enfim, darem mais 

assistência ao bairro (M8, grifo nosso).  

Fica evidente o fato desse morador não ter conhecimento das responsabilidades sociais 

das fábricas para a comunidade, pois ele associa a oportunidade de geração de emprego para 

os jovens da localidade ao fato de as fábricas estarem instaladas no bairro, ocorrendo assim 

uma “via de mão dupla”. Isso significa que, uma vez ocupado o espaço territorial por essas 

fábricas, estas precisam gerar emprego à comunidade, sem sequer pensar nas possibilidades 

de minimizar a emissão de poluentes no ar para evitar o índice de prevalência de queixas 

respiratórias na comunidade devido exposições e emissões atmosféricas industriais (TELLES, 

2013).  

Uma possível situação-limite pode ser exemplificada ainda na fala de outra moradora, 

a partir do momento que ela é instigada a refletir sobre a importância do manguezal para o 

bairro: 

O Iguape, você já pensou assim, o que seria do Iguape sem o mangue? (Pesq.) 

Hunmm... (M6). 

O manguezal a gente sabe que é uma paisagem, que é fundamental pra vida, quando falo 

manguezal estou falando de tudo, toda vegetação (Pesq.). 

Eu acho que seria melhor né? Mas acabar com toda vegetação também fica difícil, né...? 

(M6). 
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Mas seria melhor em que sentido... Tirar o mangue, o mangue é ruim? (Pesq.) 

Se contamina as pessoas que estão se alimentando... infelizmente (M6).  

 

Nota-se que M6 tem uma visão limitada sobre o papel do manguezal para a 

comunidade, pois a mesma afirma que para resolver o problema da poluição seria melhor 

acabar com o mangue. Frente a essa postura de M6, as educadoras salientam:  

Então, ela (se referindo a M6) liga o problema ao mangue e não às pessoas? (P1)  

Ela distorce o real problema. O problema da poluição... ela acha que o problema é o 

mangue porque o mangue está contaminado. Ela esquece que as pessoas estão 

contaminando o mangue. Ela acha que o mangue está se contaminando sozinho (P2).  

Uma visão fatalista, alienada... (P2). 

Nas falas das professoras P1 e P2, ficam evidentes que suas visões se diferem da 

comunidade, uma vez que atribuem à fala do morador M6 uma visão alienada sobre o 

mangue. Frente à ingenuidade de M6, talvez pelo desconhecimento do papel do mangue, em 

atribuir ao próprio mangue a culpa de sua contaminação, e apresentar limitações em 

compreender a principal função do manguezal, identificam-se a situação-limite: visão 

distorcida do problema. 

A partir dessas falas, fica evidente o que Vasconcellos (2007) chama de confronto no 

julgamento da realidade. Houve um confronto na análise da fala de M6, pois, para ela o 

problema é a contaminação do homem provocada pelo mangue e não na poluição do mangue 

via ação humana. Dessa forma, fica evidente que M6 vive uma situação-limite. Mas, isso só 

pode ser discutido a partir da problematização confrontando com o problema (FREIRE, 1987) 

na tomada de consciência das professoras frente à realidade local. Destaca-se, portanto, o 

papel do diálogo e da problematização presente no processo formativo desde o momento de 

descodificação através do vídeo juntamente com o trabalho em grupo das docentes na 

identificação das possíveis situações-limites, evidenciando assim, a presença da práxis 

reflexiva em Vasquez (2011) nessas etapas.  

A primeira dimensão da práxis criadora e reflexiva a emergir das etapas “Conhecer a 

realidade a partir das aproximações iniciais com a comunidade escolar e local” e “Analisar a 

realidade compreendendo possíveis situações-limites”, encontra-se na dialogicidade como um 

processo de criação e recriação da prática de forma coletiva. De acordo com Vasconcellos 

(2007, p. 169), o PPP deve ser construído a partir de um coletivo de conhecimento em que 

seus participantes buscam “resgatar o sentido humano, científico e libertador do 

planejamento”. Para Freire (2001), projetos elaborados com o cunho político-pedagógico 

devem possibilitar os sujeitos a reinventarem seu mundo, transformando-o. A partir da 
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compreensão desses dois autores, pode-se chegar à reflexão de que a dialogicidade 

estabelecida no processo de construção do PPP da Escola Padre Giuseppe Bonomi se 

aproxima da práxis criadora (VÁZQUEZ, 1980; 2011), visto que o conhecimento da 

realidade do bairro Iguape só pôde ser possível mediante “o encontro dos homens”. Esse 

encontro se estabeleceu via diálogo na tentativa de que os sujeitos, moradores da comunidade, 

assumissem um posicionamento crítico frente à realidade concreta para “ser mais”. O 

conhecimento em si mesmo é teórico, e teoria apenas, na perspectiva de Freire, é vazia. Daí a 

importância da dialogicidade no reconhecimento crítico da situação para a construção – ação 

transformadora – a serviço de uma nova realidade (FREIRE, 1983; 1987; SILVA, 2004).   

Para Vázquez (2011, p. 209), o conhecimento pode ser entendido como uma atividade 

dinâmica ou “um processo mediante o qual se recorre a uma série de operações e 

procedimentos para transformar os dados iniciais”. Isso significa dizer que a concepção 

dialética do conhecimento perpassa pela ideia da natureza do pensamento do homem ser um 

processo de movimento, dialógico, pois, segundo o autor, implica no surgimento das 

contradições, sendo essas contradições evidenciadas por meio do diálogo, mas o diferencial 

está na busca de soluções para elas. Nesse sentido, tomando como base as ideias de Vázquez, 

pode-se dizer que em meio às contradições, o pensamento humano se torna indefinidamente 

mais profundo, reflexivo, partindo do que está aparente, entendido também como consciência, 

à essência, levando-o assim a uma atividade criadora, a uma práxis que lhe permita ser mais.   

 Desse modo, buscou-se estabelecer relações sociais, por meio do processo de 

Investigação Temática, entendido como dialógico25 de criação e recriação da prática de forma 

coletiva durante o processo de conhecimento dos possíveis problemas da comunidade para, 

assim, permitir a vivência da práxis criadora por meio da análise dos elementos, isto é, das 

contradições sociais presentes na realidade concreta. 

Conforme Vázquez (2011), a práxis criadora permite ao homem enfrentar novas 

necessidades, novas situações. No processo de investigação dos Temas Geradores, em que se 

investiga a realidade dos sujeitos para identificar situações-limite, essas situações são tão 

inibidoras da percepção das dimensões da totalidade, que devem ser analisadas e percebidas 

para que não mais se apresentem como algo misterioso ou estranho. Nesse sentido, busca-se 

por uma análise crítica dos fatos que são apresentados aos indivíduos, para que alcancem uma 

nova postura e pensem seu mundo de forma crítica.   

                                                           
25 “Ser dialógico é não invadir, é não manipular, é não sloganizar. Ser dialógico é empenhar-se na transformação 

constante da realidade” (FREIRE, 1983, p. 28). 
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 O pensar criticamente em Freire não se dá no consumo de ideias, mas na produção e 

transformação dessas ideias em ação. Dessa forma, “serão tanto mais quanto não só pensem 

criticamente sobre sua forma de estar, mas criticamente atuem sobre a situação em que estão” 

(FREIRE, 1987, p. 141). Para Freire, os homens são porque se percebem inseridos em 

situação. 

Analisar a realidade e apresentar possíveis situações-limite à comunidade se constituíram 

enquanto procedimentos de grande relevância na construção do PPP, pois houveram momentos 

de confronto entre o que se tem e o que deseja alcançar (VASCONCELLOS, 2007). Tendo 

em vista que as situações-limite são contradições sociais que, para serem superadas há 

necessidade de um posicionamento crítico reflexivo, de uma ação do sujeito imerso no 

problema, nesse processo a investigação Temática foi fundamental. Portanto, há necessidade 

de uma análise das carências da comunidade, para que a escola consiga alcançar o desejado e 

despertar nos sujeitos reflexões críticas sobre a realidade. 

 

4.3.3 Chegar às necessidades e legitimar Temas Geradores 

 

Para Vasconcellos (2007), localizar as necessidades da escola consiste em uma 

investigação analítica na instituição de ensino, ver suas faltas e carências e, a partir daí fazer 

um julgamento, uma avaliação da realidade. Na perspectiva da Abordagem Temática 

Freireana (FREIRE, 1987), chega-se às necessidades, na terceira etapa da investigação, ao 

legitimar a hipótese de situação-limites (SOUSA et al., 2014). Processo que ocorre, 

exclusivamente, com a participação dos educadores, pois precisa do envolvimento dos atores 

da realidade investigada, com a qual a visão de mundo desses sujeitos é exteriorizada e seus 

Temas Geradores são trazidos à tona.  

Os Temas Geradores, segundo Freire (1987), envolvem as visões de mundo dos 

sujeitos participantes no processo. O importante nesse processo é passar do nível da 

percepção individual para o nível da percepção coletiva, de modo a apreender criticamente as 

necessidades da comunidade escolar (VASCONCELLOS, 2007). Assim, diante das diferentes 

visões de mundo identificadas nas falas de moradores, as professoras puderam expor seus 

entendimentos e elegeram temas capazes de contemplar as situações-limite explicitadas 

anteriormente.  

No Quadro 15 estão presentes os grupos temáticos, a sistematização das falas da 

comunidade e do representante do Poder Público da cidade, e as situações-limites. 
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Quadro 15- Matriz 10x10. Procedimento para legitimar o Tema Gerador. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

 

 

Grupos 

Categorias centrais  

Relação entre 

grupos 

Falas dos Moradores Situação-Limite 

 

 

 

ÁGUA 

 

 

 

 

Poluição 

 

Pesq.- As águas aqui do bairro, você acha que são poluídas? Pois, vocês têm o rio Almada. 

M5- Rapaz, sempre teve poluição, o povo não está nem aí, sempre jogando lixo, esgoto e outras 

coisas também. 

Visão determinística e 

transferência da 

responsabilidade 

Ag- Quando se trata de rio é bem pouco, por que o povo aqui bem pouco toma banho no rio, a 

maioria aqui já sabe que o rio é poluído, não toma banho, toma banho em casa. Esse rio deveria ser 

mais tratado, pra que isso viesse, o povo deveria usar esse rio pra tomar banho, mas a comunidade 

não ajuda. Até o poder público mesmo não ajuda no sentido de fazer rede de esgotos, né as fossas, 

rede encanada de drenagem. Essa água deveria ser tratada, mas não é, então todo detrito se joga no 

rio e por isso a água é poluída, ai o povo não toma banho, os peixes são contaminados, e até nós 

mesmo que comemos esses peixes, ai podemos pegar uma doença, isso por falta do poder público 

né? Que não valoriza, não trabalha 

 

Contradição entre o 

discurso e a prática: 

saber dos riscos e 

continuar comendo 

 

 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA 

 

 

 

 

Responsabilidade  

da  

Comunidade 

Pesq.- E em questão da violência, é um bairro tranquilo, o senhor considera um bairro violento? 

M17- Não. Graça a Deus, nesse ponto não é violento. Infelizmente como eu já falei nós fomos 

assaltados recentemente, mas são elementos que vem de fora, é por causa de uma ...uma... de um 

sambão que existe aqui, e isso atrai... muito o que não presta né? Você sabe hoje quanto mais a 

gente procura se livrar do mal, mais o mal procura agente. E tendo mais algum ponto que faça com 

que sejam atraídos esses elementos, aí o caso fica grave num é? 

Visão acrítica em 

relação à violência na 

comunidade 

Pesq.- É um bairro bom pra viver é um bairro tranquilo? 

M12- Sim bairro tranquilo, até ao meu modo de ver não traz nenhuma, nenhum risco a sociedade... 

tranquilo. 

Pesq.- Então em relação a violência não tem nenhum caso frequente, relacionado a violência? 

M12- Não. A violência que acontece aqui é entre a vagabundagem mesmo, é um contra o outro e tal, 

agora contra a população é tranquilo 

Visão acrítica em 

relação à violência na 

comunidade 

Responsabilidade  

do  

Poder público 

Pesq. - Então não tem, não tem questão de violência frequente nesse sentido? 

M17- Violência não. Não, a única coisa que falta é saneamento básico né?... Saúde né?...Que tem 

que melhorar, eu acho que isso já é o bastante. 

Visão acrítica em 

relação à violência na 

comunidade 
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Quadro 15: Matriz 10x10. Procedimento para legitimar o Tema Gerador. 

(Continua) 

 

 

 

 

POLUIÇÃO 

 

 

 

 

Saúde 

Pesq. – Tá, mas eles fizeram essa rede de esgoto e pra onde vai esse esgoto? 

M2- A maioria no rio! Pra maré! (...)  

Pesq. - E... então essas águas elas estão próprias para consumo, qual a qualidade dessas águas aqui 

do bairro? 

M2- Acho que não, por conta da poluição né, 

Pesq.- É porque você falou da questão da rua mesmo, que fez o esgoto por conta própria... 

M2- Então ainda essa semana a gente foi pescar...a gente vai sempre pescar camarão, e agente outro 

dia estava pensando de onde tira o próprio alimento e o pessoal tem coragem de jogar lixo, joga 

esgoto... 

Pesq.- E os animais, você acha que eles não estão contaminados? 

M2- Com certeza. 

 

 

 

 

Contradição entre o 

discurso e a prática 

 

 

TRANSPORTE  

E  

TRÂNSITO 

 

 

 

Responsabilidade  

da  

Comunidade 

Pesq.- E... há acidentes de trânsitos aqui no bairro?  

M2- Muitos... 

Pesq.- Mais ou menos quais mediações e a quem você atribui esses acidentes? 

M2- Aqui, irresponsabilidade de algumas pessoas, criam aqui animais, soltos na pista teve um 

acidente com um cavalo na pista, e teve um tempão...  

Pesq.- Ah ... Então acidentes com animais na pista, senão tiver animais não tem acidentes... 

M2- Não, nem tanto, a questão de acidentes é mais causada por causa disso. 

 

 

Compreensão limitada 

das causas de acidentes 

de trânsito 

 

 

FÁBRICA 

 

Responsabilidade  

da  

Comunidade 

Pesq.: Você sabe me dizer quais os benefícios que as fábricas trazem para o bairro? 

M8: Olha, aparentemente não traz benefício nenhum. Porque embora esteja no âmbito territorial, 

mas a gente percebe essa distância né. A gente percebe que falta esse zelo, né. Até mesmo por conta 

da poluição, até por conta da questão do emprego, né. Muitos jovens precisam tá trabalhando. Até 

mesmo por conta do... se tá no espaço, por que não beneficiar na área de trabalho? Então falta, de 

fato, as fábricas enfim, darem mais assistência ao bairro.  

Visão limitada do papel 

social das fábricas na 

relação com a 

comunidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANGUE 

 

 

 

 

 

 

 

Poluição 

 

Pesq.- E aqui é área de mangue, o que a senhora acha, dessa questão do mangue, atrapalha, ajuda? 

M3- Pra mim não atrapalha não, até ajuda porque agora mermo com esse negoço da água, até água a 

gente pegou lá pra jogar no vaso sanitário, porque tinha oito dia sem água né...Agora o saneamento 

básico que é ruim por que não tem o esgoto, aqui não passa, aí caí lá. 

 

Visão limitada do papel 

do mangue para a 

comunidade 

Pesq.- Sabemos que aqui é uma área de mangue né, e o que a senhora acha sobre essa área do 

mangue, ela tem prejudicado ou ajuda a comunidade?  

M4- Eu acho que ajuda né, porque têm muitas pessoas que não tem condições né, de sobreviver e 

vai lá né, pegar o pão de cada dia pra... pra alguma coisa. Eu mesmo, por exemplo, agora Deus abriu 

uma porta pra mim, e eu não preciso de tá no mangue. Mas, de vez em quando também eu vou né, 

mas tem muitas pessoas que convive do mangue né? Que é área de pesca também né? É, é... 

entendeu né?  Os marisqueiros se vira como pode (sic).  

 

Acomodação e 

aceitação do problema 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

 

 

Pesq.- E a senhora acha que é uma área cuidada? Uma área ... 

M4- Ah não, não é cuidada não, porque tem muito rede de esgoto né? Jogada pro mangue e aí, né?... 

Pesq.- É um lugar limpo, conservado, preservado?  

M1- Limpo num é né, até porque tem muito esgoto num é? Prejudica os peixes, prejudica as 

crianças né, atrai muito..., mas, pra mim tá de boa. 

Acomodação e 

aceitação do problema 

 

 

 

 

Saúde 

Pesq.: O Iguape você já pensou assim, o que seria do Iguape sem o mangue? 

M6- Hunmm... 

Pesq.- O manguezal a gente sabe que é uma paisagem, que é fundamental pra vida, quando falo 

manguezal estou falando de tudo, toda vegetação. 

M6- Eu acho que seria melhor né? Mas acabar com toda vegetação também fica difícil, né...? 

Pesq.- Mas seria melhor em que sentido... Tirar o mangue, o mangue é ruim? 

M6- Se contamina as pessoas, que estão se alimentando infelizmente. 

 

Visão distorcida do 

problema 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADE  

DO  

PODER PÚBLICO 

 

 

 

Responsabilidade  

da  

Comunidade  

Pesq.- Há um ano... E você considera um bairro bom pra viver? Tem algum problema que você acha 

que, que lhe incomoda? Você acha que poderia melhorar ou tá bom? 

M1- Eu apesar do pouco tempo que eu moro aqui, eu gosto muito daqui, assim não tenho do que 

reclamar. A não ser assim, rua esburacada né...que poderia melhorar um pouquinho né? Mas, num 

tenho do que reclamar, tudo maravilhoso. 

Falta de participação 

com a comunidade 

 

 

 

 

Educação 

Pesq.- Tem uma creche, e algumas escolinhas que são da Educação Infantil. Agora o seguinte o que 

dizer dos SESI\SENAI? 

M6- Não tenho nada para falar do SESI não. 

Pesq.- Não tá mais aqui né, e aí? Tem algum aspecto negativo essa falta... Essa saída do 

SESI\SENAI para ir pra lá para perto da UESC... 

M6- Muitas dificuldades é de fazer muito academia né? Aí dificultou, num sei se... 

Pesq.- Mas a academia tá funcionando ainda. 

M6- Tá? 

 

Visão reduzida sobre a 

função do SESI/SENAI 

Pesq.: Sobre a educação, você acha que as escolas que têm aqui no bairro, atendem à demanda? 

M9: Consegue atender sim! 

Compreensão acrítica 

sobre a educação no 

bairro 
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A partir desse quadro, as professoras e os integrantes do GEATEC discutiram em 

conjunto, no 6º encontro do processo formativo, e elegeram dois Temas Geradores. Essas 

discussões direcionaram a legitimação dos Temas Geradores, as quais são possíveis de 

observar nos estratos das falas a seguir: 

Eu coloquei assim: Comunidade, você conhece o seu bairro? (P2) 

Esse também é legal. Por que mostra a falta de conhecimento... esse tá legal (Pesq.).  

Tem gente que nunca conheceu. (Pesq.). 

E acho que é reconhecer... (Pesq.). 

É por que reconhecer remete a uma reflexão (Pesq.). 

Você convive nele, mas não o reconhece totalmente (P2).  

Chega a ser curioso que uma pessoa que mora aqui há vinte anos, ainda pensa como se 

tivesse acabado de vir morar aqui. Ele ainda tá ‘naquele’ mundo dele. Então eu acho que 

se for pensar nesse sentido, é reconhecer (P1).  

“Comunidade: Você reconhece seu bairro?” e outro “As Riquezas naturais do Iguape: 

Entre o discurso e a prática” (P1).  

 Após longa discussão em torno da legitimação dos Temas Geradores, selecionaram-se 

dois Temas Geradores. O Tema Gerador 1: “Comunidade, você reconhece seu bairro?” 

(Apêndice B). Esse tema corresponde aos aspectos voltados para as fábricas, violência, 

transportes e acidentes, e responsabilidades do poder público. O Tema Gerador 2: “As 

riquezas naturais do Iguape: entre o discurso e a prática”.  Esse tema contempla as questões 

dos grupos de informações como água, mangue e poluição, e está representado no Quadro 16.  

Cabe sinalizar que as professoras decidiram trabalhar inicialmente com o Tema 

Gerador 2, pois as mesmas já tinham certa familiaridade com as questões voltadas às riquezas 

naturais do bairro, mais especificamente em relação ao manguezal. 

Quadro 16 - Tema Gerador 2 - As riquezas naturais do Iguape: entre o discurso e a prática. 
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Grupos 

Categorias 

Relação entre 

grupos 

Falas dos Moradores Situação-Limite 

 

 

 

 

ÁGUA 

 
 
 
 

POLUIÇÃO 

Pesq.: As águas aqui do bairro, você acha que são poluídas? 

Pois, vocês têm o rio Almada. 

M5- Rapaz, sempre teve poluição, o povo não está nem aí, 

sempre jogando lixo, esgoto e outras coisas também. 

Visão determinística 

e transferência da 

responsabilidade 

Ag- Quando se trata de rio é bem pouco, porque o povo aqui 

bem pouco toma banho no rio, a maioria aqui já sabe que o rio 

é poluído, não toma banho, toma banho em casa. Esse rio 

deveria ser mais tratado, pra que isso viesse, o povo deveria 

usar esse rio pra tomar banho, mas a comunidade não ajuda. 

Até o poder público mesmo não ajuda no sentido de fazer rede 

de esgotos, né as fossas, rede encanada de drenagem. Essa 

água deveria ser tratada, mas não é, então todo detrito se joga 

no rio e por isso a água é poluída, aí o povo não toma banho, 

os peixes são contaminados, e até nós mesmo que comemos 

esses peixes, aí podemos pegar uma doença, isso por falta do 

poder público né? Que não valoriza, não trabalha. 

 

Contradição entre o 

discurso e a prática: 

saber dos riscos e 

continuar comendo 

 

 

 

 

POLUIÇÃO 

 
 
 
 

SAÚDE 

Pesq.: Tá, mas eles fizeram essa rede de esgoto e pra onde vai 

esse esgoto? 

M2- A maioria no rio! Pra maré! (...)  

Pesq.: E ... então essas águas elas estão próprias para consumo, 

qual a qualidade dessas águas aqui do bairro? 

M2- Acho que não, por conta da poluição né, 

Pesq.: É porque você falou da questão da rua mesmo, que fez o 

esgoto por conta própria... 

M2- Então, ainda essa semana a gente foi pescar. A gente vai 

sempre pescar camarão, e a gente outro dia estava pensando: 

de onde tira o próprio alimento e o pessoal tem coragem de 

jogar lixo, esgoto... 

Pesq.: E os animais você acha que eles não estão 

contaminados? 

M2- Com certeza. 

 

 

 

 

Contradição entre o 

discurso e a prática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANGUE 

 
 
 
 
 
 
 

POLUIÇÃO 
 

Pesq.: E aqui é área de mangue, o que a senhora acha, dessa 

questão do mangue, atrapalha ou ajuda? 

M3- Pra mim não atrapalha não, até ajuda porque agora mermo 

com esse negoço da água, até água agente pegou lá pra jogar 

no vaso sanitário, porque tinha oito dia sem água né...Agora o 

saneamento básico que é ruim porque não tem o esgoto, aqui 

não passa, aí caí lá. 

 

Visão limitada do 

papel do mangue 

para a comunidade 

Pesq.: Sabemos que aqui é uma área de mangue né, e o que a 

senhora acha sobre essa área do mangue, ela tem prejudicado 

ou ajuda a comunidade?  

M4- Eu acho que ajuda né, porque têm muitas pessoas que não 

tem condições né, de sobreviver e vai lá né, pegar o pão de 

cada dia pra... pra alguma coisa. Eu mesmo, por exemplo, 

agora Deus abriu uma porta pra mim, e eu não preciso de tá no 

mangue. Mas, de vez em quando também eu vou né, mas tem 

muitas pessoas que convive do mangue né? Que é área de 

pesca também né? É, é... entendeu né?  Os marisqueiros se vira 

como pode (sic).  

Pesq.: E a senhora acha que é uma área cuidada? Uma área ... 

M4- Ah não, não é cuidada não, porque tem muito rede de 

esgoto né? Jogada pro mangue e aí, né?... 

 

 

 

Acomodação e 

aceitação do 

problema 

Pesq.: É um lugar limpo, conservado, preservado?  

M1- Limpo num é né, até porque tem muito esgoto num é? 

Prejudica os peixes, prejudica as crianças né, atrai muito..., 

mas, pra mim tá de boa. 

Acomodação e 

aceitação do 

problema 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

 A matriz 10x10, usada até essa etapa, mostrou-se muito eficiente na evidenciação das 

situações-limites vividas pela comunidade do Iguape. No entanto, na organização da 

programação curricular mostrou-se limitada, pois as educadoras junto aos integrantes do 

GEATEC tiveram dificuldades para visualizar os conteúdos e ações capazes de superar o 

Tema Gerador escolhido, e por isso, recorreram-se à Rede Temática (a qual será discutida na 

Programação Curricular). 

No Quadro 16 pode-se destacar, além dos grupos/categorias gerais de informações 

obtidas das fontes primárias e secundárias, destacam-se também as falas dos moradores que 

mais chamaram à atenção das educadoras e integrantes do GEATEC com suas respectivas 

situações-limites. Esse quadro foi de suma importância na etapa da legitimação da hipótese de 

situação-limites (SOUSA et al., 2014) pelo fato de as educadoras se posicionarem 

criticamente diante do envolvimento dos moradores nas discussões referentes ao entorno 

escolar. 

Sabe-se que a escola, enquanto instituição, contempla vários sujeitos: discentes e 

docentes, gestores e coordenadores pedagógicos, funcionários prestadores de serviços e pais, 

os quais são essenciais para a elaboração do PPP da escola. Vasconcellos (2007) coloca que o 

maior desafio na elaboração do PPP é chegar às necessidades compartilhadas, considerando 

que são elas que deverão ir para o PPP. Para o autor, chegar às necessidades da instituição 

planejada e desejada, favorece que os envolvidos assumam aquela necessidade como sua. 

Durante essa etapa “Chegar às necessidades e legitimar Temas Geradores”, a segunda 

dimensão da práxis criadora e reflexiva de Vasquez (2011) a emergir foi o processo 

revolucionário da práxis criadora. Esse processo demarca a compreensão e a superação das 

situações-limites vivenciadas pela comunidade escolar e, consequentemente, a busca pelo 

Tema Gerador, sendo estes entendidos como momentos que iniciam o processo 

revolucionário da práxis criadora.  

 
 

SAÚDE 

Pesq.: O Iguape você já pensou assim, o que seria do Iguape 

sem o mangue? 

M6- Hunmm... 

Pesq.: O manguezal a gente sabe que é uma paisagem, que é 

fundamental pra vida, quando falo manguezal estou falando de 

tudo, toda vegetação. 

M6- Eu acho que seria melhor né, mas acabar com toda 

vegetação também fica difícil, né? 

Pesq.: Mas seria melhor em que sentido? Tirar o mangue? O 

mangue é ruim? 

M6- Se contamina as pessoas, que estão se alimentando 

infelizmente. 

 

 

Visão distorcida do 

problema 
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Fato evidenciado com fundamentos no caráter único e irrepetível da práxis criadora, 

pois, assim como as Revoluções históricas já ocorridas, se distinguem em muitos aspectos, 

visto que ambas percorreram caminhos diferentes, em nenhuma delas o projeto e o produto 

foram iguais, tendo em vista que surgiram mudanças durante o processo prático e, são essas 

modificações práticas que dão peculiaridades irrepetíveis às Revoluções, assim é o que ocorre 

com a práxis criadora Desse modo, tem-se em destaque o sentido criativo da essência 

humana, sabendo-se que a revolução transforma não somente o homem, mas também o seu 

meio, daí o seu caráter revolucionário, transformador (VÀZQUEZ, 2011), 

libertador/humanizador, pois a revolução, entendida por Freire, corresponde a um ato criador 

e libertador, um ato de amor que ocorre entre os homens compromissados com sua libertação 

(FREIRE, 1987).  

O processo de construção desse novo PPP perpassa as relações escola e família, o que 

inviabiliza repetições e cópias de outros PPPs elaborados por outra unidade escolar em 

contexto completamente distinto e realidades que se contrapõem. Assim, a Revolução, no 

sentido da práxis criadora, procedente de um PPP tem sentido e significado, não apenas para a 

escola, mas para a comunidade local e os sujeitos que se tornam conscientes dos seus 

problemas e buscam possibilidades de superação a partir de uma organização curricular 

pautada nos seus Temas Geradores. 

A imprevisibilidade do processo de construção de um PPP configurado como uma 

práxis criadora, uma vez que “em sua realização, nem tudo é traçado de antemão e as 

circunstâncias apresentadas não podem ser previstas” (VÀZQUEZ, 2011, p. 272. Grifo 

nosso.), na reestruturação do PPP da escola não se tinha conhecimento do produto final, tanto 

que o prazo de defesa desta pesquisa se esgotou e o PPP ainda se encontra em construção (ver 

Apêndice D). No entanto, tem-se um produto, não finalizado, que sofrerá mudanças 

constantes a depender das demandas locais e da comunidade escolar. O resultado das 

Revoluções sujeita-se às necessidades particulares, às relações sociais estabelecidas em cada 

uma e às condições históricas, que também são particulares. Logo, será impossível ocorrer 

reproduções entre elas. À vista disso, a Revolução é considerada por Vázquez (1980) como 

práxis criadora.  

Assim, cada contexto tem a sua realidade concreta, sendo essa repleta de visões de 

mundo. Isso significa dizer que cada coletivo, cada processo investigativo em que emergem 

seus Temas Geradores e cada Rede Temática, visto ser esta construída com a finalidade de 

superar o Tema Gerador, têm as relações estabelecidas por aquele grupo, cuja trajetória é 

elaborada pelo coletivo, sendo, portanto, coerente em alguns pontos, mas único e nunca igual 



106 

 

a outro processo. Pensar a elaboração do conhecimento a partir das demandas de cada 

contexto social, dialogando com as visões de mundo dos sujeitos nele inserido e buscando a 

transformação social, é uma prática revolucionária. 

No contexto deste estudo, o grupo de pesquisadores, em colaboração com as 

educadoras, chegou, por meio de análises e reflexões, às necessidades da comunidade local, 

isto é, os problemas foram explicitados por meio do processo de obtenção de Temas 

Geradores, o qual envolveu uma interação dos sujeitos além da unidade escolar. Diante disso, 

identificaram-se os problemas relevantes da realidade, “aqueles que efetivamente precisam ser 

resolvidos para a melhoria da qualidade de vida da comunidade em questão” 

(VASCONCELLOS, 2007, p. 190). 

 Após chegar às necessidades da comunidade do Iguape, por meio do processo de 

obtenção do Tema Gerador, buscaram-se construir a Programação Curricular da Escola Padre 

Giuseppe Bonomi, com o intuito de dar continuidade à construção do PPP e elaborar um 

currículo escolar que possibilite aos educandos superarem seus Temas Geradores. No caso da 

construção do PPP articulado ao processo de Investigação Temática, justifica-se a eficácia 

dessa identificação das necessidades e, portanto, a não relevância que outro processo em 

menos de dois anos seja realizado. 

4.4  Programação Curricular  

A Programação corresponde à última parte constituinte do PPP de Vasconcellos 

(2007), a qual consiste na resposta prática às necessidades, isto é, a busca por respostas ao 

questionamento “O que faremos concretamente para suprir tal falta?” na perspectiva de se 

atingir o almejado e, assim, suprir as reais necessidades da instituição escolar. Para o autor, a 

programação é a proposta de ação concreta da instituição e tem por objetivo superar as 

necessidades que foram identificadas no Diagnóstico. De fato, uma programação curricular 

planejada no âmbito do planejamento participativo, sendo esse planejamento construído por 

meio do processo de Investigação Temática, apresenta indícios de potencialidades em 

articular vários níveis de reflexão sobre o papel da escola e consolidar-se como instrumento 

de transformação da realidade educacional. Como afirma Vasconcellos (2007, p. 190) “um 

diagnóstico bem feito, é meio caminho andado para uma boa programação”. Para o autor, a 

programação dá possibilidades para superar as necessidades vindas à tona durante o 

Diagnóstico. 
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A Programação, na perspectiva da Investigação Temática, contempla alguns elementos 

importantes como a construção da Rede Temática (SILVA, 2004), do Ciclo Temático 

(MILLI; ALMEIDA; GEHLEN, 2018) e das Unidades Temáticas.  

 Rede Temática  

Na etapa da Redução Temática, transposta para o contexto de educação formal por 

Delizoicov (1982), o processo investigativo de Freire (1987) pauta-se na convicção de que o 

Tema Gerador apresenta contradições sociais presentes na realidade em que vivem os sujeitos, 

as quais necessitam ser compreendidas e superadas por meio de conhecimentos universais 

necessários (DELIZOICOV, 1991). Tais conhecimentos devem ser dinâmicos e se 

transformarem em instrumentos efetivos na compreensão do Tema. Como medida de 

superação do Tema Gerador, legitimado por educadores e especialistas, Silva (2004) 

apresenta uma estrutura, denominada de Rede Temática, tendo na base as vozes dos sujeitos 

direcionando a programação escolar e no seu topo a visão dos educadores.  A Figura 14 

mostra como essa Rede deve ser estruturada:   

 

 

                             Figura 14: Síntese da Rede Temática adaptada de Silva (2004). 

                                   Fonte: Fonseca (2017, p.89). 

 

Nesse estudo desenvolvido por Silva (2004), a Rede Temática é apresentada como um 

caminho teórico-metodológico capaz de sistematizar as relações sociais analisadas no 

processo de Investigação Temática. Para o autor, a Rede Temática tem o objetivo de 

estabelecer relações nos planos da micro e macro organização social. Tais relações estão 

inter-relacionadas às dimensões materiais, culturais e políticas (SILVA, 2004), pois, nela são 

apontadas as visões da comunidade local e da comunidade escolar. Em sua estrutura, tem-se 

ainda o Contratema, representando uma antítese do Tema Gerador que significa o 
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entendimento dos educadores em relação às contradições sociais da localidade; a questão 

geradora, que serve como veículo problematizador da realidade concreta, buscando superar as 

contradições sociais (MILLI; ALMEIDA; GEHLEN, 2018) e as falas significativas da 

comunidade que se encontram permeadas de situações-limite e são elencadas na base da Rede 

para justificar o Tema Gerador escolhido (SILVA, 2004). 

    Vale destacar que a Rede Temática é estruturada a partir de dois aspectos, a saber: 

Visão da comunidade, constituindo a base da Rede e Visão das educadoras, constituindo o 

seu topo. A Figura 15 mostra a Rede Temática elaborada a partir do Tema Gerador 2: As 

riquezas naturais do Iguape: entre o discurso e a prática.   
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Figura 15: Rede Temática elaborada com as educadoras da Escola Padre Giuseppe Bonomi. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

A Rede Temática sintetiza as tensões e relações a serem posteriormente elaboradas nas 

programações de sala de aula (SILVA, 2004). Sua base é composta pela Visão da comunidade, 

isto é, falas representativas de situações-limites identificadas no contexto do processo 

formativo realizado do bairro do Iguape, por meio de conversas informais com moradores, 

notícias do bairro, videogravações e portfólio.  

Para a estruturação da base da Rede, nos 7º e 8º encontros do processo formativo, 

disponibilizaram-se as falas da Matriz 10x10 (Quadro 16, disposto na página 101) para as 

professoras, visto que todas as sete falas, presentes na base da Rede, já haviam sido 

selecionadas e problematizadas na terceira etapa da Investigação Temática. 

A primeira fala selecionada pelas educadoras para compor a base da Rede e ligar às 

demais foi a da moradora M6, isso se justifica pelo fato de ela expressar uma situação-limite 

capaz de contemplar várias outras. O diálogo a seguir evidencia esse fato: 

Pronto, vamos ligar. Tem uma justificativa da ligação de uma fala com a outra? A fala 

de baixo, por que vocês escolheram-na? (Pesq.) 
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Ela não entende (fazendo referência à M6) que o problema é da comunidade, que ajuda 

na poluição... Pra ela, o problema é o mangue. E pra solucionar esse problema, ela 

sugere que retire o mangue (P3). 

   

 A situação-limite evidenciada na fala de M6 foi que ela apresenta uma “visão 

distorcida da realidade”. A moradora não consegue enxergar os verdadeiros causadores do 

problema da poluição e, por isso, culpa o próprio mangue. Após as discussões, as demais falas 

foram selecionadas para compor a Visão da Comunidade e, assim estruturaram-se a base da 

Rede cujo objetivo consiste em relacionar as falas dos sujeitos que expressam diferentes 

percepções da realidade e apontam para as contradições sociais. E assim, outros aspectos da 

Rede Temática, tais como: Questão geradora, Situação problema – síntese das situações-

limite, Tema Gerador e Contratema foram contemplados.   

O Topo da Rede, compondo a Figura 14, representando a Visão dos Educadores 

(SILVA, 2004), contempla a leitura de mundo que as professoras fizeram sobre as situações 

vivenciadas pela comunidade durante o processo de Investigação Temática (SOUSA et al. 

2014).  

O processo de construção do topo da Rede Temática tem como finalidade propiciar a 

escolha dos conteúdos, conceitos científicos, conhecimentos e práticas necessárias para a 

compreensão dos Temas Geradores. Isso implica dizer que a construção coletiva desse 

mecanismo pedagógico facilita a análise contextualizada da realidade, sendo capaz de 

subsidiar a elaboração de atividades didático-pedagógicas para o trabalho docente em sala de 

aula. Para Silva (2004), esse processo consiste num percurso de desconstrução que, partindo 

das problemáticas locais, chega-se à compreensão do todo. Então, têm-se como ponto de 

partida as problemáticas sociais e como ponto de chegada o conhecimento sistematizado, o 

científico, o acadêmico. 

Essa dinâmica permitiu que as educadoras, junto ao GEATEC, elencassem alguns 

assuntos a serem trabalhados em sala de aula para que o Tema Gerador 2 pudesse ser 

compreendido a partir de novos olhares. Tais assuntos são: resíduos domésticos no manguezal 

e no rio; fossas; doenças: contaminação dos animais e dos alimentos; tratamento de água; rede 

de esgoto, dentre outros.  

Os três elementos presentes na Visão das educadoras: educação, cultura de 

participação e meio ambiente foram definidos com o intuito de possibilitarem uma análise da 

problemática social. Sendo assim, esses elementos foram fundamentais para a definição dos 

conteúdos escolares e ações a serem desenvolvidas na escola e comunidade local.  
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Conforme salienta Silva (2004), a Rede Temática faz a relação entre os diálogos 

estabelecidos durante o processo de Investigação Temática. Nela são contempladas as 

diferentes concepções dos sujeitos envolvidos na construção da prática educativa, 

perpassando a programação curricular da escola. Assim, no contexto do processo formativo 

das professoras da Escola Padre Giuseppe Bonomi, a Rede Temática possibilitou articular as 

concepções, tanto da comunidade (moradores e agente de saúde do município de Ilhéus), 

quanto das educadoras que também são moradoras do bairro. No entanto, diante do que está 

sendo proposto neste trabalho, que é a elaboração do PPP de uma escola que já atende a 

Educação Infantil e que visa agregar os Anos Iniciais, é imprescindível a participação das 

crianças, pois a Criança é definida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Infantil (DCNEI) como:  

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura 

(BRASIL, 2010, p.12). 

 

Partindo do entendimento de que o PPP deva apresentar, desde os elementos 

característicos da escola até a sua estruturação curricular, busca-se por um currículo que 

abranja um conjunto de práticas capazes de articular as experiências e os saberes dessas 

crianças, com os conhecimentos do “patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e 

tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral” (BRASIL, 2010, p. 12).  

Como toda e qualquer mudança no currículo escolar requer alguns desafios, durante a 

elaboração do topo da Rede Temática, em particular, ficaram evidentes alguns limites 

apresentados, tanto com relação às educadoras quanto ao próprio grupo de pesquisadores. Um 

fator limitante na estruturação do topo da rede foi a falta de formação específica das 

educadoras. A formação específica leva os participantes nesse processo de construção da 

Rede a elencarem conhecimentos específicos de sua área de formação.   Ressaltando que, 

embora nem todas elas tenham formação em pedagogia não impossibilitou de darem suas 

grandiosas contribuições em todo o processo de reconstrução curricular, tampouco na 

elaboração do PPP. No entanto, foi notória a limitação ao elencarem mais ações (muitas das 

quais já são desenvolvidas no contexto escolar) do que conhecimentos científicos, 

considerando que a Rede Temática estava sendo elaborada com um viés mais voltado para a 

área das Ciências da Natureza, limitação apresentada pelo GEATEC, devido a formação dos 

participantes ser mais dessa área de conhecimento.  
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Vale destacar que a elaboração da Rede Temática é o ponto de maior desafio, pois ela 

se constitui enquanto elemento essencial para fazer a contextualização do Tema, organizar a 

sequência dos tópicos e das unidades programáticas (SILVA, 2004). Selecionar falas 

significativas da comunidade, para compor a Base da Rede, e estruturar um Topo que dê conta 

das necessidades e das situações significativas de uma comunidade, que apresente 

conhecimentos e ações que tragam consigo elementos capazes de estimular o público escolar 

a superar um Tema Gerador e, que ao mesmo tempo esse público, sendo ainda composto por 

crianças, consiga influenciar seus pais, amigos e comunidade, não é tarefa fácil.  

O GEATEC tem enfrentado alguns desafios para estruturar currículos escolares. Em 

2016 foi realizado um processo formativo de professores que atuam na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) de uma escola estadual de Olivença, distrito de Ilhéus-Ba, buscando 

reestruturar o currículo dessa modalidade de ensino. Nesse processo participaram os 

professores de todas as áreas de conhecimento, mesmo assim, foi desafiador (BOMFIM, 

2018). Isso, porque no topo da rede estão presentes muito mais que conhecimentos científicos, 

contemplam ações que não se limitam apenas à sala de aula.  

Diante do exposto é possível fazer algumas reflexões em torno dos aspectos presentes 

na Rede. O Tema Gerador “As riquezas naturais do Iguape: entre o discurso e a prática” 

emergiu de um conjunto de falas de moradores da comunidade e corresponde à síntese das 

contradições sociais vividas pelos sujeitos. Embora esse conjunto de falas não se refira, 

explicitamente, à violência, como o grupo pertencente ao Tema Gerador 1, (ver Apêndice B), 

quem sabe uma limitação dessa Rede Temática, mesmo assim pode-se estabelecer uma 

relação entre eles. De acordo com Freire (1997), a partir do momento em que são negadas as 

condições concretas da existência do sujeito, em que ele perde a capacidade de falar na 

sociedade, isto é, de participar ativamente da sociedade, esse sujeito sofre violência e não 

pode defender-se. Para Silva (2004), se a escola nega a implementação de um currículo 

crítico, humanizador, dissemina violência, visto que para o autor “a violência é consequência 

das tentativas de excluir a não-identidade do processo de formação dos indivíduos e da 

comunidade” (SILVA, 2004, p. 153). 

Nesse sentido, embora a grande maioria dos moradores entende que “a violência que 

acontece aqui é entre a vagabundagem mesmo, é um contra o outro e tal, agora contra a 

população é tranquilo” (M12), achando-se isento da violência, na verdade todos são vítimas 

tanto quanto, uma vez que não lhes são negados a vida, no entanto, lhes tiram aspectos 

essenciais da vida como a saúde, por exemplo, ponto em destaque no extrato da fala de M1 

“limpo num é né, até porque tem muito esgoto num é? Prejudica os peixes, prejudica as 
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crianças né, atrai muito..., mas, pra mim tá de boa”. Logo, pode-se inferir que estão 

submetidos a condições de vida em que são impedidos até mesmo de terem o saneamento 

básico, que é direito de todo cidadão, conforme prever o artigo 6º da Constituição Federal 

(dos direitos sociais).  

A Situação problema “Falta de criticidade em relação às questões ambientais do 

bairro” exprime, de forma sintética, as situações-limite evidenciadas nas falas da comunidade 

e, portanto, contempla toda a Base da Rede Temática. Ficou evidenciado nas falas dos 

moradores que muitos dos problemas ambientais por eles enfrentados são causados pelo 

descaso dos mesmos, não reconhecendo seu papel social frente às demandas locais, 

depositando a culpa no outro, no Poder Público, que também pouco tem exercido sua função 

em implementar Políticas Públicas no bairro. A Questão geradora “Água, fonte de vida; 

mangue, luta pela sobrevivência: o que fazer dessas riquezas naturais do nosso bairro?” 

norteou a construção da programação da escola. E por fim, o Contratema “Ações conscientes 

dos moradores do Iguape sobre os recursos naturais”, reverso do Tema Gerador, compreende 

a visão das educadoras em relação ao problema já explicitado, que parte de uma dimensão 

micro para a macro organização social, conforme salienta Silva (2004).  

Tendo em vista que as falas significativas expressam situações vivenciadas pela 

comunidade, nelas ficam explicitadas as delimitações e/ou dificuldades enfrentadas por esses 

sujeitos para transformar suas condições concretas.  O problema surge em um contexto local, 

no entanto, para que os indivíduos consigam superá-lo é necessário obter uma compreensão 

crítica e analisar as conjunturas a partir das relações micro para a macro social (SILVA, 2004) 

como, por exemplo, entender que as atitudes voltadas para preservação, 

plantio/reflorestamento e consumo não estão restritos apenas a questões locais, mas podem 

influenciar positiva e/ou negativamente em toda uma região.        

No topo da Rede pode-se destacar algumas palavras representativas de conceitos e 

conhecimentos científicos e de ações que poderão ser desenvolvidas, tanto no âmbito da 

escola e comunidade, tanto em parceria com o Poder Público. A Rede Temática tem seu papel 

no contexto de um Tema Gerador que é apresentar alternativas na perspectiva de melhorar a 

compreensão dos sujeitos em relação às Situações-limites presentes no Tema Gerador, bem 

como proporcionar e desenvolver ações, algumas no contexto da escola e outras no contexto 

da comunidade, por exemplo, a Tecnologia Social26, assim como outros elementos.  

                                                           
26 Um trabalho de dissertação de mestrado está sendo desenvolvido nesse contexto tomando como ponto de 

partida os elementos presentes no Topo da rede Temática. Por meio da Investigação Temática, o estudo propõe 

ampliar a discussão sobre a relação Escola-Comunidade-Tecnologia Social, valorizando os diferentes saberes, de 
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Após a construção da Rede Temática elaboraram-se o Ciclo Temático (MILLI; 

ALMEIDA; GEHLEN, 2018). Esse Ciclo é um recurso metodológico construído pelo 

GEATEC e tem auxiliado na organização de Unidades de Ensino (NERES, 2016).  

 Ciclo Temático 

O Ciclo Temático tem se constituído, enquanto recurso metodológico nas pesquisas 

realizadas pelo GEATEC, auxiliando na organização de Unidades de Ensino (NERES, 2016). 

O Ciclo foi construído em conjunto com as educadoras na tentativa de alcançar meios para 

superação do Tema Gerador 2: “As riquezas naturais do Iguape: entre o discurso e a prática”.  

O Ciclo é estruturado por três partes: causas, consequências e alternativas. Nesse 

sentido, as educadoras relacionaram as causas dos problemas manifestados no Tema Gerador 

com a cultura de subsistência, as quais referem-se à falta de conscientização ambiental, falta 

de saneamento básico, falta de políticas públicas e visão limitada do manguezal. Todas essas 

causas podem apresentar relação direta com o questionamento “O quê?”, discutido no 

Capítulo 1 deste trabalho. 

Quanto às consequências, as educadoras relacionaram com a falta de conscientização 

ambiental, as quais foram problematizadas as implicações das pescas predatórias, poluição 

das águas, contaminação de animais, pessoas, alimentação, solo vegetação, doenças, falta de 

lazer, poluição dos manguezais, descarte de resíduos doméstico e esgoto. Tais consequências 

podem ser problematizadas pelo questionamento o “Por quê?” de determinado problema 

como, por exemplo, o por quê da escassez dos caranguejos no bairro, para assim buscar 

alternativas possíveis.  

As possíveis alternativas, que buscam por respostas às indagações “Para quê? E o 

Como?”, foram relacionadas ao desenvolvimento da cultura, com propostas de ações coletivas 

do tipo: conscientização em relação à pesca, cultura de subsistência, saneamento básico, 

coleta de resíduos domésticos, políticas públicas e fossas, que ajudarão no enfrentamento dos 

problemas.  

Na elaboração do Ciclo Temático as problematizações estão presentes em cada 

elemento, nas causas, consequências e nas possíveis alternativas, e são contempladas no topo 

                                                                                                                                                                                     
diferentes atores. Além disso, espera-se contribuir, por meio de práticas educativas na perspectiva da Educação 

Socioambiental, alternativas de mudanças de comportamentos e atitudes frente aos problemas socioambientais 

da realidade que os sujeitos da comunidade do Iguape estão inseridos. Uma ação envolvendo a Tecnologia Social 

já foi desenvolvida na comunidade no feriado do dia 15.11.2018 em parceria comunidade-escola-grupo de 

pesquisa GEATEC. Ver mais informações em: https://www.facebook.com/uesc.geatec.  

http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2018/11/17/comunidade-escolar-e-grupo-de-estudos-constroem-fossa-

sustentavel-no-iguape/. 

https://www.facebook.com/uesc.geatec.
http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2018/11/17/comunidade-escolar-e-grupo-de-estudos-constroem-fossa-sustentavel-no-iguape/
http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2018/11/17/comunidade-escolar-e-grupo-de-estudos-constroem-fossa-sustentavel-no-iguape/
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da Rede Temática. Pode-se estabelecer uma relação do Ciclo Temático com os 

questionamentos O quê? Por quê? Para quê? Como? com destaque para no momento de 

construção se estabeleça um processo reflexivo e integrador de avanço da dimensão da prática 

para a práxis, tendo a problematização como um elemento que possibilita esta integração 

(VAZQUEZ, 2011). A construção do Ciclo Temático pode ser visualizada na Figura 16.  

 

Figura 16 - Ciclo Temático construído com as educadoras da escola. 

Fonte: A autora, 2018. 

Os elementos constituintes do Ciclo Temático27, causas, consequências e alternativas, 

direcionaram a elaboração das seguintes Unidades de Conhecimento: Poluição das águas; 

Pesca; Manguezal, as quais serão discutidas a seguir.  

 Seleção de conhecimento das Ciências Naturais - Unidades e Subunidades  

Nesse processo, se faz necessário adotar estratégias capazes de relacionar o contexto 

dos educandos com os conhecimentos das Ciências Naturais abordados nas aulas, a fim de 

dotá-los de conhecimentos que propiciem uma visão integrada dos problemas vivenciados na 

comunidade escolar. O foco desse trabalho está na área das Ciências Naturais. No entanto, o 

                                                           
27 O Ciclo Temático do Tema Gerador 1 encontra-se neste trabalho em Apêndice C. 
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PPP está em processo de construção e, portanto, outras áreas da linguagem e conhecimentos 

também necessitam ser contempladas. 

Para compreensão do Tema Gerador: “As riquezas naturais do Iguape: entre o discurso 

e prática”, as educadoras, a partir das ações, conhecimentos e conteúdos selecionados por 

meio da Rede Temática e do Ciclo Temático, construíram três Unidades de Ensino, quais 

sejam: Poluição das Águas; Pesca e Manguezal. Estas unidades e subunidades de 

conhecimento, que estão apresentadas no Quadro 17, foram estruturadas de acordo com a 

dinâmica do Ciclo Temático, constituído de suas três partes consideradas essenciais 

apresentando as causas, consequências e possíveis alternativas para as problemáticas 

manifestadas no Tema Gerador.  

Quadro 17 - Unidades de conhecimento das Ciências Naturais desenvolvidas no contexto do 

processo formativo da Escola Padre Giuseppe Bonomi de Ilhéus/BA. 

 
Unidade I Unidade II Unidade III 

Poluição das Águas Pesca Manguezal 

Resíduos domésticos no 

manguezal e no rio; 

Fossas; 

Doenças: contaminação dos 

animais e dos alimentos; 

Tratamento de água: 

EMBASA/filtros de água; 

Rede de esgoto; 

Políticas Públicas. 

Tipos de pesca; 

Instrumentos de pesca; 

Marés: Fases da Lua; 

Tipos de peixes e mariscos; 

Pesca predatória; 

Aspectos históricos; 

Preservação; 

Conscientização; 

Cultura de subsistência; 

Fiscalização. 

 

 

Subunidade 

Ecossistemas: Biodiversidade 

Diferença entre mangue e manguezal; 

Poluição do manguezal; 

Desvalorização da cultura local; 

Descaso da população; 

Resgate histórico das riquezas naturais do bairro; 

Preservação do manguezal; 

Cultura de subsistência; 

Importância econômica. 

Falas de moradores 

M1- Limpo num é né, até 

porque tem muito esgoto 

num é? Prejudica os peixes, 

prejudica as crianças né, 

atrai muito..., mas, pra mim 

tá de boa. 

M3- Pra mim não atrapalha 

não, até ajuda por que 

agora mermo com esse 

negoço da água, até água 

agente pegou lá pra jogar 

no vaso sanitário, porque 

tinha oito dia sem água 

né...Agora o saneamento 

básico que é ruim porque 

não tem o esgoto, aqui não 

passa, aí caí lá (se referindo 

ao mangue). 

M2- Então, ainda essa semana a 

gente foi pescar. A gente vai 

sempre pescar camarão, e a 

gente outro dia estava pensando: 

de onde tira o próprio alimento e 

o pessoal tem coragem de jogar 

lixo, esgoto... 

M4- [..] muitas pessoas que não 

tem condições né, de sobreviver 

e vai lá né, pegar o pão de cada 

dia. Eu mesmo, por exemplo, 

agora Deus abriu uma porta pra 

mim, e eu não preciso de tá no 

mangue. Mas, de vez em quando 

também eu vou né, mas tem 

muitas pessoas que convive do 

mangue né? Que é área de pesca 

também né? É. Entendeu né? Os 

marisqueiros se vira como pode 

(sic).  

M6- Eu acho que seria melhor né, mas acabar com 

toda vegetação também fica difícil, né? 

Pesq.: Mas seria melhor em que sentido? Tirar o 

mangue? O mangue é ruim? 

M6- Se contamina as pessoas, que estão se 

alimentando infelizmente. 

Ag- [..] a maioria aqui já sabe que o rio é poluído, 

não toma banho. Esse rio deveria ser mais tratado, 

mas a comunidade não ajuda. Até o poder público 

mesmo não ajuda no sentido de fazer rede de 

esgotos, né as fossas, rede encanada de drenagem. 

Essa água deveria ser tratada, mas não é, então 

todo detrito se joga no rio e por isso a água é 

poluída, aí o povo não toma banho, os peixes são 

contaminados, e até nós mesmo que comemos 

esses peixes, aí podemos pegar uma doença, isso 

por falta do poder público né? Que não valoriza, 

não trabalha. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 
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Na concepção freireana de educação, o conteúdo programático é definido em conjunto, 

educador e educando, e não deve ser imposto (FREIRE, 1987). Nesse processo de elaboração 

deve-se considerar a realidade da comunidade local e escolar como ponto de partida na 

estruturação curricular (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011).   

Para que a Programação Curricular da Escola Padre Giuseppe Bonomi se tornasse uma 

realidade concreta, a fim de, como salienta Vasconcellos (2007, p. 194), “superar as 

necessidades identificadas no Diagnóstico”, fez-se necessário que a escola adotasse um “bom 

Marco Referencial” que forneceu critérios de análise da realidade, favorecendo a realização 

de um “bom Diagnóstico” da realidade, apresentando, assim, “as necessidades que precisam 

ser satisfeitas, a fim de guiar a Programação” (p. 196), ou seja, apresentou contradições 

sociais que precisam ser contempladas na Programação Curricular (FREIRE, 1987; SILVA, 

2004) e superadas a partir da sala de aula (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 

2011), algo para além desse trabalho28. 

A partir das Unidades Temáticas, explicitadas no Quadro 17, nota-se a necessidade de 

serem desenvolvidas ações como forma de superação das situações-limites, contribuindo para 

que o nível de consciência dos sujeitos chegue à consciência máxima possível, alcançando o 

inédito-viável (FREIRE, 1987). Considerando o contexto e as condições socioculturais, 

ambientais e econômicas da realidade concreta de moradores do Iguape, pretende-se, dentre 

outras medidas, buscar parcerias, por meio de ações que envolvem, por exemplo, Políticas 

Públicas centradas em questões ambientais, uma das possíveis alternativas propostas no Ciclo 

Temático. Algumas dessas Políticas Públicas já vêm sendo desenvolvidas no município de 

Ilhéus, a exemplo dos trabalhos ambientais da Fundação MARAMATA29, mas estes não são 

pautados na perspectiva de problematizar as visões de mundo dos sujeitos e suas relações 

entre si como passíveis de mudança.  

                                                           
28 Diante dessa necessidade, um trabalho similar está sendo desenvolvido na escola considerando a participação 

efetiva das crianças. Os educandos estão sendo ouvidos e, com isso, uma Rede Temática Complementar está 

sendo construída e as aulas elaboradas a partir de atividades que seguem a dinâmica dos Três Momentos 

Pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011). A coordenadora pedagógica da escola está 

desenvolvendo um trabalho pautado no diálogo, fazendo uma relação com o processo de codificação-

descodificação de situações contraditórias da realidade, com foco nas Brincadeiras (RAMBO, 2017). 
29 A Fundação MARAMATA, criada em 1999, é uma autarquia da Prefeitura Municipal de Ilhéus, possui sede 

própria, dispõe de 6 (seis) servidores, inclusive um deles é integrante do GEATEC. As dificuldades mencionadas 

pelo gestor foram: poucos recursos para aperfeiçoamento do trabalho, falta de um museólogo e a inexistência de 

um automóvel. A MARAMATA tem na Educação Ambiental seu foco principal, utilizando as seguintes 

ferramentas: cartilhas temáticas, seminários, palestras e oficinas de reciclagem. Dispõe ainda de uma sala de 

cinema e acervo do museu aberto para visitação de escolas. Sua equipe técnica tem elaborado alguns projetos 

ambientais para escolas da rede pública e privada, associações e ONGs. Informações extraídas de: 

https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2014/04/pmma-ilheus-parte2.pdf  

http://www.gamba.org.br/wp-content/uploads/2014/07/plano-Ilh%C3%A9us.pdf 

 

https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2014/04/pmma-ilheus-parte2.pdf
http://www.gamba.org.br/wp-content/uploads/2014/07/plano-Ilh%C3%A9us.pdf
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A cidade de Ilhéus-BA já dispõe de alguns programas ambientais, uma vez que em 03 

de agosto de 1989 foi sancionada a Lei nº 2313 que dispõe sobre a política de proteção, do 

controle e da conservação do meio ambiente e da melhoria da qualidade de vida do município 

de Ilhéus30. No município há cerca de 25 organizações governamentais e não governamentais, 

a exemplo da  Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), UESC, Instituto Floresta Viva (IFV), 

Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia (IESB), Instituto Cabruca, Christian 

Action Research and Education (CARE), Cooperativa de Desenvolvimento Sustentável da 

Agricultura Familiar do Sul da Bahia (COOFASULBA), Comissão Executiva de 

Planejamento da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), 5° Pelotão de Policiamento Ambiental da 

Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (CIPPA), Delegacia de Polícia 

Ambiental (DPA), IBAMA, O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), 

Grupo Ambientalista da Bahia (GAMBÁ), Fundação Pau Brasil (FUNPAB), Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA) e Fundação Universidade livre do Mar 

e da Mata (MARAMATA).  

Destaca-se a importância da escola estabelecer parcerias com o governo e/ou 

instituições particulares, fundações, ONGs, na medida em que se desenvolvam Políticas 

Públicas que contribuam na efetivação de ações como alternativas para superação de 

situações-limites de uma comunidade, ou seja, o desenvolvimento de uma práxis social.  

Durante o movimento de construção coletiva do PPP, entendendo esse processo como 

a práxis visto que é justamente ela, e por ela, que permite aos sujeitos enfrentarem novas 

necessidades, novas situações, a terceira dimensão da práxis criadora e reflexiva a emergir da 

categoria “Programação Curricular via Tema Gerador” é a teoria e a prática, pois estas estão 

articuladas de forma reflexiva e criadora do real. A Investigação Temática, como processo 

dialógico da organização do conhecimento, pode ser materializada por meio do PPP que 

possibilita a elevação do grau de consciência dos sujeitos envolvidos no processo, 

aproximando-se da práxis reflexiva (VÁZQUEZ, 1980; 2011). Esse processo dialógico da 

Investigação Temática, disposto por Freire (1987), configura-se como a indissociabilidade 

homem-mundo, que se materializa na ação e reflexão sobre sua condição humana de existir, 

como práxis.  

Conforme Vázquez (1980; 2011), a atividade da consciência é teórica em si mesma, 

visto que não transforma a realidade natural e social. Contudo, segundo o autor, a teoria 

revolucionária se desenvolve em prol da práxis, pois, trata-se de uma teoria fundada na prática 

                                                           
30 Ver mais informações em: http://leismunicipa.is/qloek. 

http://leismunicipa.is/qloek
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que, por sua vez, apresenta um caráter objetivo, decisivo, visando “resolver as contradições 

que se apresentam real e efetivamente” (VÁZQUEZ, 2011, p. 257). Se a prática é o fim que 

determina a teoria, a partir da relação consciente com ela, (VÁZQUEZ, 2011), ambas, 

mutuamente se constituem enquanto práxis, exigindo uma elevada consciência.  

A complementaridade entre as etapas da Investigação Temática e as partes 

constituintes do PPP possibilita a relação teoria e prática de forma praxiológica, pois, além de 

um processo criativo (práxis criadora), permite uma elevação do nível de consciência dos 

sujeitos envolvidos, isto é, a práxis reflexiva. 

Frente à necessidade de se reestruturar currículos escolares críticos e participativos, 

apresenta-se, sinteticamente no Quadro 18, as contribuições da perspectiva freireana de 

educação, em particular a Investigação Temática, na construção do PPP de uma escola, por 

entender que o mesmo deve ser o “marco norteador” do trabalho pedagógico 

(VASCONCELLOS, 2007). 
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Quadro 18 - Comparativo das partes constituintes do Projeto Político-Pedagógico e o processo de Investigação Temática. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 
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Segundo Vasconcellos (2007), para que um PPP, na perspectiva do planejamento 

participativo, se constitua como um marco capaz de orientar a ação pedagógica, faz-se 

necessário que tenha o rigor teórico-metodológico, implicando diretamente na qualidade 

formal e na qualidade política que envolve a participação. No entender do autor, “a 

participação é uma resposta a um dos anseios mais fundamentais do homem: ser levado, 

tomar parte, ser incluído, ser respeitado” (VASCONCELLOS, 2013, p. 24). Vale destacar que 

pela participação, o indivíduo pode assumir a posição de sujeito e não de objeto. 

Nesse sentido, compreende-se que um PPP, elaborado nessa abordagem, pode-se 

constituir enquanto uma práxis criadora (VÁZQUEZ, 2011). Embora existam muitas unidades 

escolares que elaboram seu PPP voltado para uma práxis reiterativa, isto é, apoiam-se em um 

projeto já estruturado, em um contexto completamente diferente, o PPP da Escola Padre 

Giuseppe Bonomi apresenta características de uma práxis essencialmente criadora, como 

ilustra o Quadro 1, disposto no Capítulo 1 deste trabalho por  ser estabelecido com base no 

diálogo, partindo das contradições sociais locais na busca por soluções, não implicando em 

modelos prévios, mas apresenta um caráter processual e imprevisível durante todo o processo, 

assim como no seu resultado. Configura-se como algo novo, único, inédito, irrepetível, assim 

como a práxis criadora de Vásquez (1980; 2011).  

A análise dessa relação foi organizada com base nas categorias estabelecidas da 

aproximação entre as etapas da Investigação Temática propostas por Freire (1987) e 

adaptadas por Sousa et al. (2014) e as partes constituintes do PPP de Vasconcellos (2007). As 

aproximações estabelecidas entre as etapas da Investigação Temática e as do PPP trazem 

contribuições no sentido de se pensar o processo educativo como a materialização de uma 

práxis criadora e reflexiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente pesquisa buscou investigar as complementaridades entre as etapas teórico-

metodológicas da Investigação Temática e as partes constituintes da construção de um PPP 

que apresente características de uma práxis criadora a partir de um processo formativo de 

professoras da Educação Infantil.  

Dentre os resultados, observa-se que o processo de Investigação Temática possibilitou 

às professoras conhecerem, analisarem e localizarem necessidades da instituição que vão além 

dos problemas vivenciados no espaço escolar. Compreende-se nesse estudo, que a escola não 

é uma instituição isolada e nem à parte da comunidade local, mas sim situada social e 

historicamente, que deve ter o objetivo de transformar e humanizar aqueles que dela fazem 

parte.  

Dessa forma, no Capítulo 1 ao serem apresentadas as concepções de práxis nas 

perspectivas de Vázquez e Freire, evidenciou-se que para um sujeito se libertar da condição 

opressora é necessário adquirir consciência de sua exploração e sentir a necessidade de 

desenvolver uma práxis revolucionária. Ambos os autores defendem uma Educação capaz de 

contribuir para que o sujeito alcance mudanças de suas circunstâncias e do próprio ser. 

No Capítulo 2, após discussão dos conceitos de planejamento e de PPP, buscando 

investigar a complementaridade dos aspectos teórico-metodológicos da Investigação Temática 

(FREIRE, 1987; SOUSA et al., 2014) e as partes que constituem o PPP proposto por 

Vasconcellos (2007) notou-se a possibilidade dessa complementaridade. O Capítulo 4 

mostrou que a Investigação Temática realizada no processo formativo de professoras, 

contribuiu para a elaboração de um PPP configurando-se como práxis criadora.  

Nesse sentido, há indicativos de que as etapas da Investigação Temática realizadas 

pelas professoras em parceria com o GEATEC/UESC, quais sejam: aproximações iniciais 

com a comunidade local e escolar, apresentação de possíveis situações-limite à comunidade, 

a legitimação da hipótese e organização da programação curricular permitiram compreender 

as reais necessidades vivenciadas pela comunidade local, ampliando assim as etapas do 

Diagnóstico e da Programação presentes no PPP proposto por Vasconcellos (2007). Além 

disso, o Marco referencial da escola foi construído com base na concepção de educação 

humanizadora e libertadora em Freire com vistas à transformação da realidade concreta. 

Em outras palavras, entende-se que tais complementaridades entre as etapas de Freire 

e as de Vasconcellos possibilitam a construção de um currículo crítico e, consequentemente, a 

elaboração de um PPP coerente com as necessidades da comunidade escolar e local, 
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configurando-se como práxis criadora pelo fato de buscar favorecer a elevação da consciência 

do sujeito na tentativa de superar as situações-limites presentes nos Temas Geradores: 

“Comunidade, você reconhece o seu bairro” e “As riquezas naturais do Iguape: entre o 

discurso e a prática”. O que possibilitou elaborar um PPP para além da práxis imitativa e 

burocrática do trabalho do professor, tornando-se assim um objeto concreto de transformação 

da realidade.   

Compreende-se que o processo de Investigação Temática se configura, a princípio, 

como um elemento teórico-metodológico suplementar às etapas de construção de um PPP, 

pois que visa a humanização e a participação crítica e ativa dos sujeitos, que compõem a 

comunidade escolar, pais e comunidade local.  

Além disso, destaca-se a importância de se desenvolver as etapas da Investigação 

Temática em processos formativos de professores, pois há evidências de que educadores 

sejam mais críticos e elaborem propostas educacionais capazes de promover a emancipação 

dos sujeitos, estimulando-os a questionar e a superarem os problemas da realidade vivida, e 

organizar seu trabalho pedagógico próximo da realidade de seus educandos.   

Também é importante sinalizar algumas limitações na elaboração deste PPP 

humanizador. Dentre elas, a Rede Temática mostrou-se propícia ao trabalho coletivo e 

dialógico, no entanto, ela não contemplou falas significativas das crianças da Educação 

Infantil da escola. Aspecto que será retomado e aprofundado num momento posterior, uma 

vez que na organização das Unidades de conhecimento da Educação Infantil é imprescindível 

a participação das crianças no processo de construção do currículo, aspecto a ser explorado 

em um trabalho futuro. Outro ponto a considerar foi o tempo destinado para elaborar o PPP 

seguindo a perspectiva da Investigação Temática, que não se dá de forma rápida, a carga 

horária do curso de 40 horas não foi suficiente e, por isso, a necessidade de se realizar outras 

atividades de acompanhamento das professoras e comunidade escolar, considerando também 

a dinâmica de sala de aula. Esses aspectos evidenciam o quanto um trabalho nessa perspectiva 

exige tempo, dedicação, cumplicidade e dialogicidade entre os envolvidos, fundamentais na 

elaboração de um PPP seguindo o viés humanizador.  

Por fim, o desenvolvimento deste estudo, potencializou a defesa de que o PPP de cada 

escola não deve ser construído de forma definitiva e estática, mas numa perspectiva dialógica 

e praxiológica que envolva práticas pedagógicas transformadoras e o currículo escolar seja 

elaborado visando articular os conhecimentos necessários capazes de criar novos sentidos e 

significados para os sujeitos envolvidos. Logo, o fato dos sujeitos, moradores da comunidade 
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do Iguape, serem protagonistas na construção/elaboração de sua própria história, justifica-se o 

fato do projeto ser político-pedagógico. 

Ademais, há indicativos de que o processo de Investigação Temática potencializou não 

apenas a construção de um PPP criador, no cumprimento do papel social da escola, mas em 

sua dimensão praxiológica, processo que permite ao sujeito se posicionar criticamente frente 

às situações contraditórias. Ao efetivar a participação entre as professoras, amplia-se a 

dimensão política do PPP, visto que quanto mais participativo o sujeito for nas demandas 

educacionais ou sociais, tanto mais aumenta seu grau de consciência política 

(VASCONCELLOS, 2007; SEVERINO, 1998).  
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APÊNDICES 

Apêndice A: Roteiro de perguntas para as conversas informais com moradores do bairro 

Iguape Ilhéus/BA 

FÁBRICA 

• Tem alguém que você conhece alguém que trabalha em alguma dessas fábricas? Quem? 

• Todas as fábricas estão em funcionamento? Como você sabe disso? 

• Você acha que esta fumaça causa algum problema para o homem? E para o meio ambiente? Fale um 

pouco. 

• A vinda dessa fábrica aqui no bairro trouxe e traz algum benefício para a comunidade? 

• Você acha que é possível essas fábricas funcionarem sem liberarem tanta fumaça? De que forma? 

PRAIAS 

• Aqui no Iguape tem problemas com as praias? (lixo, esgoto, avanço das praias). 

• Quais são os principais problemas? Esses problemas são causados por quem? De que forma? 

• De que forma seria possível contornar esses problemas das praias? 

• Quais ações poderiam ser realizadas? 

PODER PÚBLICO 

• Você acha que seu bairro recebe uma atenção especial do prefeito da cidade? 

• A prefeitura tem feito alguma melhoria no saneamento básico, transporte e segurança aqui no bairro? 

• Quais os principais problemas do bairro? 

• O que deve ser feito para melhorar? 

LIXO NA RUA 

• Com que constância é feita a coleta de lixo na região? 

• Quais os malefícios que isto pode trazer para a comunidade? 

• Quais as alternativas vocês têm buscado para amenizar este problema? 

RIO 

• Você acredita que esse rio faz parte do Iguape? 

• É possível tomar banho no rio sem ter prejuízos à saúde? 

• Quais ações poderiam ser tomadas para cuidar do rio? 

• Sobre o rio você acredita que está em condições satisfatórias para a população do bairro? 

• Para você o rio tem alguma importância? 

SAÚDE 

• Existem problemas de saúde na comunidade do Iguape? 

• Sobre as problemáticas de assistência à saúde são divulgadas para a comunidade? 

• Quais as origens desses problemas? Existem soluções para tais? 

• Quais as necessidades dos moradores? 

• O que pode ser feito? 

 

VIOLÊNCIA 

• Em relação à vivência como você caracteriza o bairro? É violento ou calmo? 

• Como você classifica o Iguape? como violento? Quais são as principais causas? E os tipos? 

• Quais seriam as melhores medidas para reduzir a violência aqui no Iguape? 

• Tem muitos casos de assassinatos? Você acredita que essas mortes ocorrem por quê? 
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MEIO AMBIENTE 

• Você gosta de morar perto do mangue? Por quê? 

• O mangue para você é feio ou bonito? 

• Quais os cuidados que os moradores do entorno do mangue devem ter? 

• Você conhece que vive, se alimenta do mangue? 

 

 

 

Apêndice B: Legitimação do Tema Gerador 1: Comunidade, você reconhece seu bairro? 

Tema Gerador 1: Comunidade, você reconhece seu bairro? 

 

Fonte: A autora, 2018. 

Grupos 

Categorias 

Relação entre 

grupos 

Falas dos Moradores Situação-Limite 

 

 

FÁBRICA 

 

 

RESPONSABILIDADE DA  

COMUNIDADE 

Pesq.: Você sabe me dizer quais os benefícios que as fábricas trazem para o 

bairro? 

M8: Olha, aparentemente não traz benefício nenhum. Porque embora esteja 

no âmbito territorial, mas a gente percebe essa distância né. A gente percebe 

que falta esse zelo, né. Até mesmo por conta da poluição, até por conta da 

questão do emprego, né. Muitos jovens precisam tá trabalhando. Até mesmo 

por conta do... se tá no espaço, por que não beneficiar na área de trabalho? 

Então falta, de fato, as fábricas enfim, darem mais assistência ao bairro.  

Visão limitada do 

papel social das 

fábricas na relação 

com a comunidade 

 

 

 

 

TRANSPORTE E 

TRÂNSITO 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADE DA  

COMUNIDADE 

Pesq.: Há acidentes de trânsitos aqui no bairro?  

M2- Muitos... 

Pesq.: Mais ou menos em quais mediações e a quem você atribui esses 

acidentes? 

M2- Aqui, irresponsabilidade de algumas pessoas, criam aqui animais, soltos 

na pista teve um acidente com um cavalo na pista, e teve um tempão, teve um 

acidente com um cavalo, pista... 

Pesq.: Ah! Então acidentes com animais na pista, senão tiver animais não 

tem acidentes... 

M2- Não, nem tanto, a questão de acidentes é mais causada por causa disso. 

Compreensão 

limitada das causas de 

acidentes de trânsito 

 

 

 

 

 

 
RESPONABILIDADE  

DO PODER PÚBLICO 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADE DA  

COMUNIDADE 

 

Pesq.:  Há um ano... E você considera um bairro bom pra viver? Tem algum 

problema que você acha que, que lhe incomoda? Você acha que poderia 

melhorar ou tá bom? 

M1- Eu apesar do pouco tempo que eu moro aqui, eu gosto muito daqui, 

assim não tenho do que reclamar. A não ser assim, rua esburacada né...que 

poderia melhorar um pouquinho né? Mas, num tenho do que reclamar, tudo 

maravilhoso. 

Falta de participação 

com a comunidade 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO 

Pesq.: Tem uma creche, e algumas escolinhas que são da Educação Infantil. 

Agora o seguinte, o que dizer do SESI\SENAI? 

M6- Não tenho nada para falar do SESI não. 

Pesq.:  não tá mais aqui né, e ai? Tem algum aspecto negativo essa falta... 

Essa saída do SESI\SENAI para ir pra lá para perto da UESC. 

M6- Muitas dificuldades é de fazer muito academia né, ai dificultou, num sei 

se... 

Pesq.: Mas a academia tá funcionando ainda. 

M6- tá? 

Visão reduzida sobre 

a função do 

SESI/SENAI 

Pesq.: Sobre a educação, você acha que as escolas que tem aqui no bairro, 

atendem à demanda? 

M9: Consegue atender sim! 

Compreensão acrítica 

sobre a educação no 

bairro 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADE DA  

COMUNIDADE 

Pesq.:  E em questão da violência mesmo, é um bairro violento, o senhor 

considera um bairro violento? 

M17- Não. Graça a Deus nesse ponto não é violento. Infelizmente como eu já 

falei nós fomos assaltados recentemente, mas são elementos que vem de fora, 

é por causa de uma ...uma... de um sambão que existe aqui, e isso atrai... 

muito o que não presta né? Você sabe hoje quanto mais a gente procura se 

livrar do mal, mais o mal procura agente. E tendo mais algum ponto que faça 

com que sejam atraídos esses elementos, aí o caso fica grave num é? 

Visão acrítica em 

relação à violência na 

comunidade 

Pesq.: É um bairro bom pra viver é um bairro tranquilo? 

M12- Sim bairro tranquilo, até ao meu modo de ver não traz nenhuma, 

nenhum risco a sociedade... tranquilo. 

Pesq.: Então em relação a violência não tem nenhum caso frequente, 

relacionado a violência? 

 M12- Não. A violência que acontece aqui é entre a vagabundagem mesmo, é 

um contra o outro e tal, agora contra a população é tranquilo 

Visão acrítica em 

relação à violência na 

comunidade 

RESPONABILIDADE DO 

 PODER PÚBLICO 

 

 

Pesq.: Então não tem, não tem questão de violência frequente nesse sentido? 

M17- Violência não. Não, a única coisa que falta é saneamento básico né?... 

Saúde né?.. Que tem que melhorar, eu acho que isso já é o bastante. 

Visão acrítica em 

relação à violência na 

comunidade 
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Apêndice C: Quadro representativo do Ciclo Temático correspondente ao Tema Gerador 1: 

Comunidade, você reconhece o seu bairro? 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas Consequências  Alternativas 

 

Falta de pertencimento social da 

comunidade e do poder público 

Desvalorização do bairro Responsabilidade e 

engajamento sócio-político 

 

• Descaso do poder público 

(investimento e fiscalização); 

• Falta de informações, 

conhecimento, comunicação, 

valorização; 

• Falta de participação social;  

• Desintegração entre poder 

público e comunidade; 

• Irresponsabilidade social 

(trânsito) 

• Doenças (funcionários, 

investimento); 

• Comodismo; 

• Violência; 

• Poluição; 

• Falta de infraestrutura 

(escola, praças, posto de 

saúde, posto policial, etc.); 

• Trânsito (acidentes) 

• Contratação e 

capacitação de 

profissionais; 

• Passeatas, palestras, 

feiras (atividades que 

estimulem a 

responsabilidade 

social); 

• Rádio Comunitária 
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Apêndice D: O Projeto Político-Pedagógico da Escola Padre Giuseppe Bonomi  
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O aprendizado do ensinante ao ensinar não se dá necessariamente através da retificação que o 

aprendiz lhe faça de erros cometidos. O aprendizado do ensinante ao ensinar se verifica na medida em 

que o ensinante, humilde, aberto, se ache permanentemente disponível a repensar o pensado, rever-se 

em suas posições; em que procura envolver-se com a curiosidade dos alunos e os diferentes caminhos 

e veredas que ela os faz percorrer. Alguns desses caminhos e algumas dessas veredas, que a 

curiosidade às vezes quase virgem dos alunos percorre, estão grávidas de sugestões, de perguntas, que 

não foram percebidas antes pelo ensinante. Mas agora, ao ensinar, não como um burocrata da mente, 

mas reconstruindo os caminhos de sua curiosidade – razão por que seu corpo consciente, sensível, 

emocionado, se abre às adivinhações dos alunos, à sua ingenuidade e à sua criticidade – o ensinante 

que assim atua tem, no seu ensinar, um momento rico de seu aprender. O ensinante aprende primeiro 

a ensinar, mas aprende também ao ensinar algo que é reaprendido por estar sendo ensinado. 

  

(FREIRE, 1997, p. 19) 
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4 

APRESENTAÇÃO  

  

         O Projeto Político-Pedagógico deve ser entendido como a representatividade de sua instituição 

educacional. Sua grande contribuição não está nas páginas escritas, quando são apenas papéis, mas na 

perspectiva de um planejamento que seja participativo (VASCONCELLOS, 2007). Ao elaborá-lo 

considerando esse aspecto, a escola ganha autonomia e sua identidade será delineada a partir da 

construção do seu Projeto Político-Pedagógico. Pois este norteará a organização do trabalho 

pedagógico da instituição de ensino, que segundo Veiga (1995, p. 14), “inclui o trabalho do professor 

na dinâmica interna da sala de aula”. Vale salientar que o trabalho pedagógico não se limita às 

atividades que são desenvolvidas no contexto de sala de aula, mas inclui estas, haja vista que toda 

escola precisa registrar seus dados institucionais, situar-se no contexto social e histórico, planejar-se a 

curto, médio e longo prazo, sistematizar a sua prática pedagógica, bem como, descrever sua dinâmica 

de trabalho. 

Mediante a construção cuidadosa e participativa do seu Projeto Político-Pedagógico, toda a 

comunidade escolar passa a conhecer os objetivos educacionais que a instituição e todos os seus 

integrantes pretendem alcançar, assim também, despertar-se para a definição de sua própria identidade 

e de se organizar para concretizar suas metas. Dessa forma, Vasconcellos (2007) aconselha ser 

cuidadoso, para não “ficarmos numa visão ingênua”, entendido aqui como autossuficiência, por ser 

esse processo de construção do Projeto Político-Pedagógico, “um caminho de consolidação da 

autonomia da escola” (p. 172).  

Partindo desse pressuposto, o processo de planejamento e de elaboração deste documento está 

associado à dialogicidade, por considerar essa uma escola cidadã (PADILHA, 2017). Sua elaboração 

teve início no ano de 2017 e emergiu de um trabalho colaborativo que procurou atender às demandas 

do seu público, descentralizando as normas de controle técnico burocrático, e buscando por autonomia 

e qualidade educacional. Tendo em vista que, a Escola Padre Giuseppe Bonomi está situada em um 

bairro periférico, embora considerado o Polo Industrial da cidade de Ilhéus/BA, muitas crianças que 

aqui vivem estão à margem da sociedade. São crianças carentes, de diversas culturas e credos, a 

maioria cristãos protestantes, maior parte de pais divorciados ou moram com outro membro da 

família, como tios e avós e, por vezes, estão inseridos em ambientes em que a violência urbana é 

muito frequente.  Entendemos ser esta uma “escola cidadã” porque planejamos de forma democrática, 

coletiva, crítica e criativa (PADILHA, 2017). E assim buscamos “viver e transformar a realidade que 

hoje temos (p. 31). Assumimos aqui nosso Projeto Político-Pedagógico como nossa teoria e o 

tornamos em “força material”.  

Buscamos também organizar todo o trabalho da escola como atividades administrativas, 
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pedagógicas e didáticas. Nesse sentido, apresentamos a estrutura desse documento baseada nas etapas 

sugeridas por Vasconcellos (2007). Este, por sua vez, está organizado em três grandes partes 

articuladas entre si, quais sejam: Marco Referencial, Diagnóstico e Programação.  

O Marco Referencial corresponde à “tomada de posição da instituição”, isto é, o que ela 

planeja em relação à sua identidade, qual a sua visão de mundo, expressa seus valores, objetivos e 

compromissos. Compreende também definir o “rumo, o horizonte, a direção” que a escola enquanto 

instituição deseja seguir. Busca responder à pergunta “O que queremos alcançar?” 

(VASCONCELLOS, 2007, p. 180). Nessa parte do PPP existem duas metas a serem alcançadas as 

quais correspondem ao ideal e o que dá significado à instituição, ou seja, a busca de um 

posicionamento político: visão do ideal de sociedade e de homem e a busca do pedagógico: definição 

sobre a ação educativa e sobre as características que deve ter a instituição que planeja.   

Vale salientar que o Marco Referencial dessa escola é pautado na concepção freireana de 

educação e, portanto, entendemos que a escola precisa ser mais que uma instituição apenas, deve ser 

democrática, popular e não populista, fundamentada no diálogo e que as decisões tomadas nesse 

contexto devem ser não apenas entre gestão, coordenação pedagógica e corpo docente, mas também 

com a comunidade  local.  

O Diagnóstico compreende a “localização das necessidades da instituição, a partir da análise 

da realidade e/ou do confronto com um parâmetro aceito como válido” (VASCONCELLOS, 2007, p. 

186). Momento em que ocorre o conhecimento das situações reais, da busca pelas necessidades da 

escola. Essa etapa constitui-se de três tarefas: I) Conhecer a realidade; II) Julgar a realidade e III) 

Localizar as necessidades.  

I) Conhecer a realidade: essa parte “se dá pela pesquisa (levantamento de dados da instituição) e 

análise (estudo dos dados no sentido de captar os problemas, os desafios, bem como os pontos de 

apoio para o processo de mudança da realidade institucional)” (VASCONCELLOS, 2007, p. 186).   

II) Julgar a realidade: um julgamento que acontece a partir de um referencial adotado coletivamente. 

Confronta-se “entre o ideal e o real”, entre o desejado e o que está sendo. Apontando assim, a 

aproximação ou o distanciamento do desejado e analisando “as forças de forças de resistência e de 

apoio” (VASCONCELLOS, 2007, p. 186).    

III) Chegar às necessidades: conforme afirmações do referido autor, “as necessidades da instituição 

emergem da investigação analítica e/ou do julgamento (avaliação) que se faz da realidade, do 

confronto entre o real e o ideal” (p. 186). Na parte do Diagnóstico desse PPP utilizamos o processo de 

Investigação Temática para conhecer a realidade. 

A Programação compreende como o “conjunto de ações concretas assumido pela instituição, 

naquele espaço de tempo previsto no plano, que tem por objetivo superar as necessidades 

identificadas” (p. 190). 
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6 

INTRODUÇÃO  

 

O Planejamento Educacional da Escola Padre Giuseppe Bonomi leva em conta a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9.394/96; a Base Nacional Comum Curricular –  

BNCC 2017;  a Constituição da República Federativa do Brasil – CF/88, (art. 1°, 3°, 4°, 5°, 205 a 

214); a Constituição Estadual da Bahia – Cap. XXIII “Do Negro”; o Estatuto da Igualdade Racial - 

Lei federal n° 12.288, de 20 de julho de 2010; o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA Lei nº 

8.069/90; o disposto nos Referenciais Curriculares para a Educação Infantil; os fundamentos de uma 

escola inclusiva e as Deliberações do Conselho Municipal de Educação -  CME Ilhéus/BA Lei nº 

2628, de 18 de novembro de 2006.  

Reconhecendo a importância das experiências vivenciadas na primeira infância e acreditando 

ser a educação um direito da criança, esta escola formula seu Projeto Político-Pedagógico seguindo 

as etapas propostas pelo educador Celso Vasconcellos, em uma perspectiva de educação crítico-

emancipatória a partir de pressupostos freireanos. Viabilizando a participação direta da comunidade 

local e da comunidade escolar, buscamos o atendimento das necessidades básicas de uma educação 

popular crítica para o afeto e a socialização, numa ação complementar à educação familiar e da 

sociedade. 

A metodologia de ensino adotada por esta escola está baseada nos princípios políticos e éticos 

da pedagogia freireana de educação, cujas concepções de criança e infância se apoiam na proposta 

sociocultural (VYGOTSKY, 1998). A partir de Vygotsky (1998) compreendemos a Brincadeira como 

natureza cultural que envolve a ampliação da esfera cognitiva da criança. Acreditamos que a 

aprendizagem ocorre, principalmente em processos de relações sociais, com a ajuda de pessoas mais 

experientes, cujo o objetivo é levar a criança a construir o seu próprio conhecimento por meio da 

exploração do seu corpo, dos objetos, do espaço onde está inserida e das relações com o outro 

(VYGOTSKY, 1998).  

Desta forma, essa escola tem procurado ampliar a capacidade de construção de conhecimento 

das crianças que adentram as suas portas, de modo que tem favorecido, significativamente, na 

dinâmica da vida desse público, pois estas vêm se constituindo como sujeitos históricos, críticos e 

participativos. Para prestar um atendimento de qualidade, esta instituição dá possibilidades de seus 

colaboradores, sempre que possível, participarem de cursos de formação. As atividades são 

programadas de forma a inserir os conhecimentos a serem trabalhados dentro do objetivo a ser 

alcançado, envolvendo a família e a comunidade. A avaliação do desenvolvimento da criança é 

feita mediante a observação contínua e se faz pelo acompanhamento das etapas do seu 

desenvolvimento. 

            Esta é uma instituição não governamental, vinculada à igreja Católica, seus recursos 
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financeiros são filantrópicos. Os pais que a procuram pertencem e possuem algo em comum. Em 

geral são pessoas carentes, em grande parte desempregadas, vivem de trabalhos informais e de 

programas sociais como bolsa família e outras assistências. Buscam para suas crianças, não um 

assistencialismo apenas, mas uma formação que as levem a superarem os obstáculos que a vida lhes 

impõe, que tenham condições para que possam vivenciar uma aprendizagem significativa, por 

compartilhar de elementos próprios de sua realidade, a partir da formação oferecida. Além disso, que 

se tornem cidadãos autônomos, enfim, que a educação as oportunize o sucesso.  

Esta instituição, enquanto unidade educativa, busca valorizar outras habilidades dos seus 

educandos, além das cognitivas e, sobretudo, luta por uma educação humanizadora, crítica e 

significativa, voltada para a formação de sujeitos autônomos, que cultivem valores baseados na 

solidariedade e no bem coletivo. Uma de suas grandes metas é trabalhar em parceria com as famílias 

da comunidade, valorizando as potencialidades do seu público, para que estejam bem distantes do 

mundo das drogas e da violência.   

Nesta perspectiva, as práticas educacionais desta instituição, além de exigirem ações 

adequadas às necessidades educativas e aos cuidados específicos referentes à faixa etária de seus 

educandos, pressupõem ainda, o desenvolvimento de práticas de qualidade, que permitam a inserção 

equitativa e participativa dessas crianças no universo social, cultural, econômico e político da 

realidade brasileira. 

Este é um documento de gestão democrática, objeto de permanente reflexão coletiva no que 

se refere aos princípios e valores que fundamentam as finalidades da instituição; à sua estrutura 

organizacional e instâncias de decisão; às relações entre a comunidade local e escolar; à organização 

administrativa e pedagógica; aos conteúdos curriculares elaborados em uma perspectiva popular 

crítica; aos procedimentos didáticos; às estratégias de avaliação e às atividades culturais. Foi 

elaborado com o objetivo de democratizar e descentralizar as decisões pedagógicas da Escola Padre 

Giuseppe Bonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

A 

R 

C 

O 

 

R 

E 

F 

E 

R 

E 

N 

C 

I 

A 

L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Diretor/Administrador: JOSÉ SIMÃO DUARTE 

2. Vice-diretor (a): LETÍCIA SANTOS BARBOSA 

3. Secretária: LÉLIA MEIRA JACINTO 

4. Coordenadora Pedagógica: LETÍCIA SANTOS BARBOSA 

5. Total Turmas: 03 

6. Total Crianças:  70  

7. Períodos de funcionamento: 02 

8. Total Professores/Voluntários: 06 

9. Total Funcionários/Colaboradores: 10 

10.  Níveis/ Modalidades:  

Educação Infantil – PRÉ-ESCOLA 

Ensino Fundamental – ANOS INICIAIS (pretensão) 

11. Projetos Estruturantes: 
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HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

           A Escola Padre Giuseppe Bonomi, situada na rua Ovídeo Leal, nº 340, bairro Iguape, 

Ilhéus/Ba, é registrada no Cartório de Pessoas Jurídicas sob o número 399-9, tem como sua 

representante legal a senhora Rita Oliveira dos Santos, membro como elo de aliança da Associação 

de Fieis Católicos Novo Céu.  

Conforme o documento “A vida Consagrada de sua Santidade João Paulo II”, no número 62 

encontramos: A originalidade dessas comunidades consiste, frequentemente, no fato de se tratar de 

grupos compostos de homens e mulheres, clérigos e leigos, casados e solteiros, que seguem um estilo 

particular de vida inspirado, às vezes, numa ou noutra forma tradicional ou adaptado as exigências 

da sociedade atual. Também seu compromisso de vida evangélica se exprime em formas diversas, 

manifestando-se, como tendência geral, uma intensa aspiração à vida comunitária, à pobreza e à 

oração. No governo, participam clérigos e leigos, segundo as respectivas competências, e o fim 

apostólico vai ao encontro das solicitações da nova evangelização. 

Esse grupo é chamado de Comunidade de Vida segundo a Cânon da Igreja Católica. Portanto, 

a comunidade Novo Céu é uma comunidade de Vida também conhecida como “Associação de fiéis 

leigos privada”. Consiste em uma Associação Pública de Fieis Diocesana. Esta é a única instituição de 

ensino, sem fins lucrativos, do bairro Iguape.  

Esta instituição é mantida por doações de parceiros que se associam à Comunidade de Vida e 

reconhecem a significância do nosso trabalho. Frente à apresentação de algumas necessidades, com 

vistas a uma melhor viabilização de provimentos, buscamos outras parcerias por parte daqueles que se 

interessam em ajudar-nos. 

 Associação Novo Céu de Cristãos Católicos da Diocese de Ilhéus teve sua origem no coração 

inquieto de um homem alimentado pela sua experiência religiosa e vontade de realizar algo de 

concreto para a Igreja e o mundo, no que diz respeito à difusão dos valores cristãos que permeiam a 

todos os homens de boa vontade. Sua fundação oficial ocorreu no ano de 2004, quando 12 (doze) 

pessoas decidiram partilhar juntas do mesmo ideal, de viverem exclusivamente para a evangelização e 

para a difusão desses valores. Na ocasião, a associação teve como sede uma casa alugada e que foi 

mantida pela colaboração de alguns dos seus membros e de voluntários. Em 2005, a Diocese de Ilhéus 

cedeu um local para a associação, onde membros se encontram atualmente. 

Esta Comunidade possui como carisma, que é algo como uma espécie de identidade própria e 

fonte de todos os seus objetivos. É uma comunidade de pessoas comprometidas com uma 

espiritualidade cristã, que parte de um profundo e constante recolhimento em oração e 

aprofundamento da fé de sua religião. Busca ir em direção aos atos concretos de evangelização; de 

difusão dos valores cristãos como amor, solidariedade, esperança, fraternidade e o próprio cultivo da 
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fé em Deus, especificamente da fé cristã católica. 

Muitos já passaram por aqui, mas atualmente a comunidade é composta por 10 (dez) membros, 

incorporados por duas formas de ligamento. Uma, é a comunidade de vida com 10 (dez) membros, 

entre rapazes e moças e adultos, que vivem na sede e tem suas vidas inteiramente à disposição do 

carisma e da obra da associação. Vivem uma experiência de fraternidade, compartilhando tudo o que 

tem: seus pertences, seus pensamentos, sentimentos, aspirações, sonhos, problemas, dificuldades, 

limitações e virtudes que comungam dos mesmos objetivos da Associação.  

            Nós, professoras e funcionários moradores da Comunidade, abdicamos de tudo, exceto da vida 

acadêmica, pois, entendemos que, para servir melhor é necessária formação, inclusive, temos um 

irmão que é bacharel em Teologia e Licenciado em Filosofia, e outro que está no último semestre de 

Teologia. Esses dois, com um desejo profundo de chegar ao sacerdócio ministerial. Também temos 

outros irmãos cursando outros cursos como os de Pedagogia, Teologia, Psicologia. Outra forma de 

ligamento é a comunidade de Aliança com 8 (oito) membros que vivem fora da sede em suas casas, 

com suas famílias, estudos e trabalhos, com suas vidas particulares, mas que vivem também o carisma 

e obra da Associação e nos tempos disponíveis se dedicam a ela.  

             Nos dedicamos ao serviço religioso, mas separamos a escola da religião por entendermos que 

a mesma se configura como uma instituição laica e, portanto, nossas crenças não adentram às portas 

das salas de aula. Nossos princípios sim, tais como a honestidade, o respeito e a tolerância, esses são 

ensinados às nossas crianças. 

Esta instituição iniciou seus trabalhos com o nome de CRECHE PADRE KOLBE (patrono da 

instituição São Maximiliano). Mais tarde, por amizade a um grande parceiro e amigo, mudou para 

CRECHE PADRE GIUSEPPE BONOMI, em fevereiro de 2006, com o objetivo de atender no 

período integral, às crianças de três a seis anos, cujas famílias eram constituídas na sua maioria por 

desempregados, ajudantes de pedreiros, domésticas, diaristas, serviços gerais e pescadores.  

Em 2006, assim como ainda hoje acontece, a mulher que saía em busca de mercado de trabalho para 

complementar a renda da família ou para realizar-se profissionalmente não tinha como deixar seus 

filhos em local adequado para serem cuidados por profissionais qualificados. Neste cenário, surge a 

ESCOLA PADRE GIUSEPPE BONOMI, cujo o objetivo é atender às famílias, em especial, à 

criança, num espaço cuidadosamente preparado para ela se desenvolver brincando, alimentando-se, 

tendo o carinho e a atenção, cuidados adequados e necessários de que as crianças precisam nos seus 

primeiros anos de vida. 
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RELEVÂNCIA DA ESCOLA PADRE GIUSEPPE BONOMI PARA A COMUNIDADE 

DO IGUAPE 

A Escola Padre Giuseppe Bonomi manifesta seu carisma e acolhimento aos pequeninos, por 

meio de um trabalho social. Sua marca registrada desde o início foi a aproximação com a comunidade 

do bairro, por intermédio da música. Deste modo, realiza atividades adjacentes que compreendem a 

formação cidadã, musicais, entre outras.  

A relevância do nosso serviço também está relacionada, intimamente e de modo especial, com 

a divulgação da obra social desenvolvida com as famílias do bairro do Iguape, e adjacência, 

especificamente com as crianças e com os adolescentes advindos de outras localidades e que estão 

acolhidos em sua sede. 

O investimento nessa obra social é uma ajuda às famílias e pessoas carentes, e 

consequentemente, um meio de colaboração na formação de cidadãos com uma perspectiva de vida 

mais digna e humana.  

O Iguape é um bairro periférico do município de Ilhéus-BA, com cerca de seis mil habitantes 

com grandes necessidades como saúde, educação e segurança (IBGE, 2013). 

Diante disso, a Escola Padre Giuseppe Bonomi atende cerca de 70 (setenta) crianças carentes 

com faixa etária de 03 a 05 anos e 11 meses, em turnos opostos (matutino e vespertino). Essas 

crianças são moradoras do bairro do Iguape e adjacências. Nosso compromisso é contribuir com a 

formação para a cidadania, dando-lhes formação humana, social, cultural e intelectual.  

Além do trabalho com essas crianças, a Associação procura acompanhar as famílias das 

crianças assistidas, dando-lhes noções de saúde e também formação humana e social e cultural para 

que possam exercer sua cidadania com mais dignidade. A partir dessa iniciativa nasce um outro 

projeto chamado “Famílias Restauradas”, que busca trabalhar a essência da família, para que possa 

dar continuidade ao trabalho começado, uma vez que as crianças, a partir de seis anos, deixam então a 

escola.  

Nossa maior preocupação é não deixar à deriva aqueles que foram tratados com tanto zelo 

durante um período da vida, mas, sim, oferecer às crianças em situações de vulnerabilidade social e 

carentes do bairro e de localidades próximas um ensino que possa colaborar e contribuir no processo 

de construção do sujeito e seu desenvolvimento enquanto pessoa.  

Essa escola tem proposto atividades a serem desenvolvidas, individualmente e em grupos, que 

estimulem o respeito entre as crianças. São atividades artísticas, lúdicas, interativas, que promovam o 

desenvolvimento da capacidade de se relacionar, partilhar o diálogo, o cuidado com o corpo, com a 

mente, cuidados com o meio ambiente e social.  

Atuar na formação de crianças, no âmbito da Pré-Escola, visando à formação cidadã, 

possibilitando o processo de ensino e aprendizagem com atividades diversas capazes de desenvolver 
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potencialidades, é uma das tarefas mais brilhantes e fundamentais. Nesse sentido, nosso compromisso 

sempre está relacionado em proporcionar condições para o desenvolvimento de habilidades corporais, 

afetivas, emocionais, pautados nos princípios éticos, políticos e estéticos. 

As Figuras 1 e 2 mostram a sede da Comunidade em que se localiza a Escola Padre Giuseppe 

Bonomi, no Iguape, em Ilhéus. 

 

 

Figura 1: A Escola Padre Giuseppe Bonomi. 

 

 

Fonte: http://jonildogloria.blogspot.com.br/2016/03/creche-da-comunidade-novo-ceu-retorna.html 

 

Figura 2: Área externa da escola. 

 

Fonte: Acervo da Coordenação Pedagógica. 
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SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE 

 

Recentemente fizemos uma parceria com o SESI e com a fábrica BARRY CALEBALT, com o 

propósito de que sejam desenvolvidas em nosso espaço físico atividades esportivas e oficinas de 

leituras, tanto com as crianças da comunidade local, quanto com as crianças da nossa escola. A 

coordenação do projeto junto com nossas professoras organizou atividades para desenvolver 

habilidades motoras e cognitivas nas crianças e adolescentes da comunidade do Iguape. Estão sendo 

realizadas aulas de esportes, com a professora de Educação Física e oficinas de leitura. Também, 

desenvolvemos um projeto chamado “Ele está no meio de nós” com 06 (seis) adolescentes que são 

chamados de “filhos amados e acolhidos”, alguns deles moram em nossa casa, outros em suas 

próprias residências. Esses adolescentes são oriundos de situações de risco (drogas, prostituição, 

roubos), mas quando passam a fazer parte desse projeto mudam de atitude, passam a estudar. Eles têm 

acompanhamento psicológico e terapia ocupacional. A finalidade desse projeto é mostrar para esses 

jovens que eles são protagonistas da sua história e, que existem perspectivas de vida diferentes das 

que lhes foram apresentadas, dando-lhes outras oportunidades. 

Todos esses trabalhos que foram apresentados são financiados, ou melhor dizendo, são 

mantidos com a colaboração de amigos da cidade de Ilhéus e de cidades vizinhas, que se tornam 

parceiros, sócios nesse empreendimento. Não existe nenhuma verba de esfera governamental, pois a 

finalidade de nosso trabalho consiste em despertar no coração do outro um sentimento altruísta, capaz 

de partilhar aquilo que tem em prol da edificação, da cidadania e do homem por inteiro, do mais 

carente. Por isso, essa exposição visa também buscar novos parceiros para tornar mais dinâmica e 

oferecer melhores condições aos nossos beneficiados. 

            Em consonância com as Leis e Diretrizes Nacionais que regem a Educação Brasileira e 

comprometida com a oferta de um serviço de qualidade, a Escola Padre Giuseppe Bonomi, há 12 

(doze) anos vinha oferecendo atendimento de Creche, para crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos e, 

atualmente, oferece apenas a Pré-Escola para crianças dos 4 (quatro) aos 5 (cinco) anos e onze meses 

de idade, ambos em horário parcial. Embora, atualmente atenda apenas a Educação Infantil, a Escola 

Padre Giuseppe Bonomi se organiza para atender, o mais depressa possível, aos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. Inclusive, neste documento já constitui alguns elementos para ofertar este nível 

de Ensino.  Para isso, busca adaptar-se à nova faixa etária do seu público, com novos espaços, novas 

práticas educativas e atendimento das necessidades básicas adequados à nova realidade. 
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O EDUCANDO QUE TEMOS E O QUE QUEREMOS FORMAR 

 

O educador deverá ser colaborador na construção e visão de mundo desses educandos, 

principalmente pensar no exercício da cidadania, no sujeito de direitos e deveres. As crianças se 

constituem enquanto sujeitos históricos e, portanto, trazem consigo saberes e concepções diversas das 

suas vivências diárias, e vão além dos conceitos depostos pelos educadores. O educando não pode ser 

visto como massa de manobra simplesmente, que será moldado conforme os anseios da comunidade 

escolar, mas deve ser percebido enquanto sujeito de direitos que constitui uma cultura e possui 

saberes a ponto de serem valorizados no âmbito escolar.  

Diante das capacidades e limitações, curiosidades e dúvidas, saberes e práticas passíveis de 

serem problematizadas é importante estimular possibilidades de uma visão crítica em torno da 

realidade e disposições para possíveis superações de problemas. Essa articulação deve ocorrer no 

coletivo, vinculado à promoção de valorização da criatividade e ludicidade, e liberdade dos 

educandos. Para que possam participar ativamente dando voz às decisões e sujeitos, e assim 

construindo propostas consistentes nesse sentido. 

 A prática educativa enfatizada pelo educador Paulo Freire exige sujeitos que ensinem e 

aprendem juntos, mutuamente, dialogando e problematizado situações significativas. Isso torna 

justificável que a prática não é neutra, mas intencionada, reflexiva na conjuntura de todos, inclusive 

dos educandos, pois estes devem ser respeitados na sua curiosidade natural de toda e qualquer criança.  

             Os documentos oficiais (BRASIL, 2017) destacam a ludicidade como ferramenta essencial no 

processo de ensino e aprendizagem das crianças menores. O brincar, eixo estruturante do currículo 

escolar da Educação Infantil, não pode ficar de fora das atividades, uma vez que explora a criatividade 

dos sujeitos, aprimorando e enriquecendo todo o processo do aprendizado. 

 Nossa escola acredita no educando (criança) que, além de aprender, possa contribuir com seus 

conhecimentos, que eles possam colaborar dia a dia nas atividades que participem, tendo 

possibilidades nas tomadas de decisões. A cultura que acriança já possui, antes da escola, deve ser 

valorizada e fazer parte do processo de planejamento e organização curricular. 

Freire (1996) defende o uso da dialogicidade, que ocorre simultânea à aprendizagem nas 

diferenças de ritmos e outros aspectos a serem considerados. Neste sentido, aprender deve ser 

entendido como processo não apenas para adaptação, mas de transformação da realidade em que os 

sujeitos interferem direta e criticamente em estruturas da realidade. Dessa forma, rompe-se com a 

ideia de adestramento em que o educador compreende o aprender sem a participação do educando. 

Um desafio, bem como uma aventura criadora, que exige abertura por parte do educador. 

Cada um dos sujeitos tem sua maneira de interagir, dialogar e expressar aquilo que sente. O 

educando tem capacidade de apreender com o outro e também de ensinar. A interação entre educador 
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educando é fundamental para o desenvolvimento de tal processo. Devemos, como educador, utilizar 

uma forma dinâmica e interativa em cada momento deixando com que cada criança fale e interaja. Ser 

capaz de aceitar opiniões e ideias são essenciais para uma boa convivência em ambientes educativos. 

O educador deve compreender a cultura de seus educandos, perceber suas limitações no processo de 

interação, na forma de dialogar e de se expressar e, assim, ajudá-los a interagir com os colegas. 

Conforme Paulo Freire, o educador deve respeitar a curiosidade do seu educando, seus 

anseios, suas inquietações, linguagem, necessidade de comunicar, ou seja, sua construção que 

constitui um processo como um todo em ensino e aprendizagem. 

Ao elaborar as atividades deve-se pensar em cada educando, identificar as suas dificuldades e 

buscar ajudá-los a superá-las, cultivando a escuta sensível defendida pelo educador Paulo Freire. 

Deve-se também, possibilitar novas atividades dinâmicas e deixar que cada educando expresse suas 

opiniões sobre o assunto abordado. Os trabalhos propostos em grupos, fora e dentro da sala de aula, 

compõem fundamental importância para as trocas reais entre educandos e educadores, valorizando os 

projetos coletivos e as práticas sociais. 

O respeito, a autonomia e a dignidade do educando devem ser garantidos pelo educador. Não 

se trata de um mero favor, mas de um direito a ser garantido a toda pessoa (FREIRE, 1996). No 

contexto da escola é importante que o educador promova sempre um ambiente de diálogo que permita 

a diversidade, e que aspectos da convivência dos sujeitos como, experiências empíricas, façam parte 

dos assuntos em aula, dando aos sujeitos voz ativa e autonomia para opinar sobre o que discutir 

naquele dia. 

O educando é o sujeito que contribui na construção da escola. É sujeito ativo (FREIRE, 1996). 

Ele ensina enquanto aprende, é portador de experiências que são fundamentais nesse processo. 

Pensamos no educando cheio de possibilidades e espaços para explorar suas capacidades e que sejam 

utilizadas no processo de ensino aprendizagem.  

Deste modo, poderemos nos embasar no livro Pedagogia da Autonomia de Freire (1996), em 

que argumenta que os saberes socialmente construídos na prática comunitária precisam ser 

respeitados e abordadas no contexto escolar. Segundo o educador, as experiências empíricas são 

importantes, além disso torna-se possível a articulação entre os conceitos científicos de domínio do 

educador com os saberes provenientes dos educandos (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO; 

2011). 
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REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

O último século tem sido cada vez mais desafiador para a escola e para os educadores 

exercerem seu papel “como colaboradores para a transformação social” (PINTO; VIEIRA; SILVA, 

2013, p. 2), afinal, o mundo está muito dinâmico, a sociedade é rápida, hiperconectada e as mudanças 

são contínuas. As grandes modificações sociais e estruturais são admiráveis e, no meio de tudo isso 

encontra-se o universo educacional, que precisa processar estes estímulos e repensar a maneira como 

o ensino é realizado.  

Nessa perspectiva, o educador Paulo Freire salienta que a educação tem se apresentado como 

uma atividade social e, por isso, deve exercer seu papel de transformar e humanizar os indivíduos 

(FREIRE, 1987). Mas, para alcançar esse objetivo nessa sociedade tão “globalizada” que a cada dia 

tem exigido dos profissionais da educação mais desempenho, comprometimento e qualificações para 

enfrentar seus problemas refletidos na escola e na vida dos educandos, é necessário muito mais que 

uma formação docente. Há necessidade, portanto, de estruturar currículos mais próximos da realidade 

dos educandos capazes de extrapolar a seleção de conteúdos e conhecimentos científicos (SILVA, 

200; DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011). Para isso, é importante que os Projetos 

Políticos Pedagógicos das escolas sejam organizados por meio de participação coletiva e democrática 

entre os profissionais da educação e toda comunidade escolar (VEIGA, 1995; SEVERINO, 1998; 

GADOTTI, 2000; VASCONCELLOS, 2007). 

Muitas discussões são levantadas no que tange a importância do Projeto Político Pedagógico 

para o desenvolvimento educacional de uma instituição de ensino, seja ela pública ou privada, visto 

ser este o marco norteador da organização do trabalho pedagógico como um todo (VEIGA, 1995; 

BRASIL, 2013; PADILHA, 2017). Uma escola sem projeto é como um barco sem leme, pode se 

perder na imensidão do mar. Sua relevância não está nas folhas de papéis escritas, mas na participação 

coletiva de cada sujeito envolvido nessa dinâmica de elaboração conjunta. 

Neste documento, o Projeto Político Pedagógico, entendido como a proposta do nosso trabalho 

pedagógico, estão compreendidos todo o plano educacional dessa instituição de ensino, pois nele 

sistematizamos nossa proposta educacional, as informações básicas com relação à história da escola. 

Entendemos a relevância de apresentarmos o contexto social no qual estamos inseridos, nosso 

currículo, a forma de trabalho e métodos utilizados por nós educadores, nossas ações pedagógicas, as 

questões administrativas, enfim, o conjunto de atores, tanto internos quanto externos e o modo de vida 

de nossa comunidade escolar (VEIGA 1995; GADOTTI, 2000; VASCONCELLOS 2007). 

Diante da necessidade de consolidar a gestão democrática de nossa escola buscamos construir 
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o seu documento, isto é, seu Projeto Político-Pedagógico, numa perspectiva democrática (VEIGA, 

1995), participativa (VASCONCELLOS, 2007), horizontal, dialógica e humanizadora (PADILHA, 

2017).  

Buscamos também organizar todo o trabalho da escola como atividades administrativas, 

pedagógicas e didáticas. Nesse sentido, apresentamos a estrutura desse documento baseada nas etapas 

sugeridas por Vasconcellos (2007). Este, por sua vez, está organizado em três grandes partes 

articuladas entre si, quais sejam: Marco Referencial, Diagnóstico e Programação.  

Considerando esse modelo de Projeto Político-Pedagógico, com suas partes constituintes 

sugeridas pelo autor, estabelecemos relações teórico-metodológicas com as etapas da Investigação 

Temática (FREIRE, 1987) adaptadas de Sousa et al. (2014), que são: a) Aproximação inicial com a 

comunidade local e escolar; b) Apresentação de possíveis situações-limites à comunidade local; c) 

legitimação da hipótese e d) Organização da programação curricular. Tal relação foi estabelecida 

com o objetivo de potencializar a construção de um currículo escolar crítico voltado para um Projeto 

baseado na transformação e humanização dos sujeitos. 

Este PPP caracteriza-se como uma proposta pedagógica elaborada de forma democrática e, 

além disso, define a identidade da escola e indica caminhos para que o ensino seja de qualidade 

(SEVERINO, 1998). 

Conforme propõem os documentos oficiais, como a LDB/96 (BRASIL, 1996), a escola deve 

seguir algumas normas de ensino como, por exemplo:  

✓ elaborar e executar sua proposta pedagógica;  

✓ administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;  

✓ assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;  

✓ velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;  

✓ articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade 

com a escola;  

✓ informar ao pai e à mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis 

legais, sobre a frequência e do desenvolvimento da criança m sala de aula, bem como sobre a 

execução da proposta pedagógica da escola;  

✓ notificar ao conselho tutelar do município, ao juiz competente da comarca e ao respectivo 

representante do Ministério Público a relação das crianças que apresentem quantidade de faltas 

acima de cinquenta por cento do percentual permitido em lei. 

✓ Nesse sentido, entendemos que o Projeto Político Pedagógico vai além da dimensão 

pedagógica, pois também engloba a questão financeira e administrativa da escola, a vida dos 

seus sujeitos e deve ser um caminho para que todos possam mostrar suas habilidades e 

enriquecer essa instituição. 
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A ABORDAGEM TEMÁTICA FREIREANA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO 

A proposta de elaboração coletiva do Projeto Político-Pedagógico da Escola Padre Giuseppe 

Bonomi surge no contexto de um processo formativo realizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisa 

sobre Abordagem Temática no Ensino de Ciências (GEATEC).  Esse grupo atua como projeto de 

extensão da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e, ao estabelecer parceria com a escola, 

colaborou na reestruturação curricular e na elaboração do nosso Projeto Político-Pedagógico.  

O GEATEC tem contribuído na formação de professores da região da Costa do Cacau por 

meio de aspectos da pedagogia de Paulo Freire, a exemplo do processo de Investigação Temática na 

obtenção de Temas Geradores, entendendo, portanto, que esses são pressupostos de extrema 

importância para a construção de propostas educacionais críticas capazes de direcionar a prática 

docente para uma educação baseada no diálogo e na problematização (FREIRE, 1987).  

Diante da possibilidade de se obter elementos que possam contribuir para um processo 

formativo de professores, com vistas à obtenção e desenvolvimento de Temas Geradores, é que o 

movimento de construção desse Projeto Político-Pedagógico acontece. Acreditamos que a 

organização do currículo da escola, ao ser estruturada com base em problemas que envolvem 

situações-limite da comunidade, pode contribuir para que os sujeitos imersos nesse contexto possam 

tomar consciência da realidade em que estão inseridos e, como consequência, possibilitar a melhoria 

de suas condições de vida (FREIRE, 1987). Ressalta-se, portanto que situações-limite são barreiras, 

freios que impedem a ultrapassagem dos sujeitos envolvidos numa situação conflituosa de sua 

realidade (STUANI, 2016).  

O desenvolvimento de propostas pedagógicas para obtenção de Temas Geradores segue alguns 

elementos do processo de Investigação Temática (FREIRE, 1987). Nesse sentido, Freire (1987) 

propõe a organização do currículo baseada na investigação da realidade de seus Temas Geradores, 

temas esses que são obtidos por meio da Investigação Temática. Freire enfatiza ainda “que o Tema 

Gerador não se encontra nos homens isolados da realidade, nem tampouco na realidade separada dos 

homens, só pode ser compreendido nas relações homens-mundo” (FREIRE, 1987, p. 56).  

Sendo assim, trabalhar a partir de Temas Geradores corresponde investigar a realidade 

concreta e exige disponibilidade para ouvir o outro e captar suas visões de mundo sobre a realidade. 

Assim, buscamos apresentar alguns exemplos de propostas curriculares baseadas em Temas 

Geradores que já foram realizadas em alguns lugares.  
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CONHECENDO A REALIDADE DO IGUAPE  

 

Segundo Vasconcellos (2007, p. 186), conhecer a realidade é fazer um levantamento de dados 

da instituição e analisá-los, “no sentido de captar os problemas, os desafios, bem como os pontos de 

apoio para o processo de mudança da realidade institucional”. O conhecimento da realidade na 

perspectiva da Abordagem Temática Freireana se dá na primeira etapa da Investigação Temática que, 

conforme propõe Sousa et al (2014), corresponde às Aproximações iniciais com a comunidade local 

e escolar.  

Nesse sentido, para que o grupo de pesquisadores, que nos auxiliaram nesse processo, tivesse 

conhecimento da realidade do nosso bairro foi necessário fazer pesquisas em blogs e sites, num 

recorte temporal de 2014 a 2017 e em trabalhos acadêmicos, teses, dissertações e monografias 

publicados pela UESC, para obtenção de algumas informações acerca dos possíveis problemas sociais 

que afligem nossa comunidade.  

Alguns de nós da escola, juntamente com integrantes do GEATEC, buscamos informações 

diretamente na comunidade por meio de visitas em várias ruas do bairro. Assim, fotografamos vários 

pontos e conversamos informalmente com alguns moradores sobre as perspectivas deles em relação 

ao bairro, se o mesmo apresentava algumas problemáticas, etc. 

De posse das informações obtidas nessa aproximação inicial, o GEATEC produziu um vídeo 

que mostrava a visão dos investigadores sobre a comunidade e nos foi apresentado no primeiro 

encontro do processo formativo realizado com todas as professoras da instituição.  

A seguir, apresentamos algumas das informações adquiridas nessa etapa: 

 

Figura 3: Imagens de um ponto de ônibus no bairro. 

 

 
 

Fonte: GEATEC. 

 

 



155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

I 

A 

G 

N 

Ó 

S 

T 

I 

C 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Figura 4: Imagens e reportagens de blogs e sites da região 

 

 
Fonte: http://www.ilheus24h.com.br/v1/ 

 

 

Fonte: http://www.agravo.blog.br 
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ANALISANDO A REALIDADE DO IGUAPE 

 

A análise da realidade, no entender de Vasconcellos (2007, p. 186), “se dá em função do 

referencial assumido pelo coletivo”. Para o autor, esse é o momento do confronto entre o que se tem o 

que deseja. Ele ainda enfatiza que durante o ato de julgar devemos considerar “o quanto nos 

aproximamos ou distanciamos do desejado (quais os fatores facilitadores/dificultadores para 

concretizar o desejado)”.   

Essa fase, na perspectiva freireana, corresponde à segunda etapa do processo de Investigação 

Temática (SOUSA et al, 2014), isto é, à Apresentação de situações-limite à comunidade local. 

Dessa forma, ao nos serem apresentadas todas as informações sobre o bairro adquiridas nas fontes 

primárias e secundárias, sendo as fontes primárias conversas com moradores, e as fontes secundárias 

as informações adquiridas nos blogs e sites, fomos instigados a discutir essas informações, no âmbito 

do processo formativo,  no intuito de identificarmos contradições sociais e possíveis situações-limite 

vivenciadas pela comunidade (FREIRE, 1987). Essas informações foram codificadas por nós 

professoras e organizamos em cartazes, como mostram as imagens da Figura 4:  

Figura 4: Análise das informações sobre o bairro 

Fonte: GEATEC. 

 

 Esse foi o momento em que nós fizemos a primeira análise da realidade do nosso bairro. Em 

posse de várias imagens e reportagens do Iguape e de algumas falas transcritas de moradores, 

interpretamos essas falas. Houve confronto entre o que nós, enquanto educadoras desejamos para a 

comunidade e a visão que a comunidade apresentou sobre as situações locais. Vejamos nas falas a 

seguir a visão de um dos moradores do bairro:   

É um bairro bom pra viver é um bairro tranquilo? (Entrevistador) 

Sim bairro tranquilo. Até ao meu modo de ver não traz nenhuma, nenhum risco à sociedade... 

tranquilo (Morador 8). 

Então em relação a violência não tem nenhum caso frequente, relacionado a violência? 

(Entrevistador) 
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Não. A violência que acontece aqui é entre a vagabundagem mesmo, é um contra o outro e tal, 

agora contra a população é tranquilo (Morador 8). 

Dando continuidade à análise da realidade de nossa comunidade, nós nos manifestamos diante 

da negação ou má interpretação da violência pelo morador 8, da seguinte forma: 

 

Existe grande divergência entre as falas. Tem o senhor que fala que o bairro é tranquilo, mas 

depois diz que é violento, têm outros que dizem que o bairro é violento, mas que “a gente” não 

tem nada a ver com isso, é entre eles. Isso é bem discrepante e preocupante! (Professora 4)  

É a percepção da maioria do bairro. Se a violência não acontece na sua porta, então não é 

violência. Se a sua rua é calma, se você não é assaltado na sua rua, não tem tiroteio, 

então...cria a falsa impressão de que o bairro é tranquilo. Existem coisas que acontecem e não 

são interpretadas como violência (Professora 1).  

Eu acho que isso acontece porque a comunidade já está acostumada em ver tudo isso 

acontecendo e ...que aquilo ali já é normal, que isso pode acontecer, e não ver o tamanho da 

violência que acontece na nossa comunidade. (Relatos de mortes recentes no bairro) A 

comunidade precisa ver que a responsabilidade é nossa né? A gente tem que lutar para que o 

nosso bairro seja melhor, com as nossas ações (Professora 3).  

Quando acontece entre os traficantes, não é violência. Eles (os moradores) só consideram 

quando acontece com alguém que a gente considera de bem (Professora 5). 

Pra mim foi chocante quando ele falou: ah! Não é violento não, o negócio é lá entre eles. É 

tipo assim: você não enxerga que pode te atingir (Professora 2). 

 

Houve uma discussão em torno do grupo de informações sobre violência, porque notamos a 

existência da falta de compreensão do termo “violência” por parte de um grande número de 

moradores. Seria limitação em compreender o termo ou falta de sensibilidade à violência que o outro 

sofre? Nessa etapa apareceram muitos outros comentários devido às problemáticas do bairro, das 

quais conseguimos identificar. A partir dos cartazes que nós montamos, pós agrupamento das 

informações, o GEATEC elaborou um portfólio digitalizado e alguns de seus integrantes voltaram e 

apresentaram à comunidade local e à representantes do Poder Público da área de Superintendência de 

Infraestrutura de Transportes do município de Ilhéus e agente de saúde, para que esses sujeitos 

pudessem refletir sobre tais problemáticas.  

Conforme Sousa et al. (2014) e Silva (2004), esse é o momento de idas e vindas à comunidade 

local.  

Apresentamos a seguir algumas das informações do portfólio que foi apresentado à 

comunidade para o segundo julgamento:   
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Figura 5: Informações do portfólio apresentado à comunidade local para julgar a realidade. 
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Fonte: GEATEC. 

A partir desse momento, vários outros moradores que não participaram do primeiro momento 

das conversas puderam, a partir do que lhes eram apresentados no portfólio e questionados, deixarem 

suas impressões, ideias e opiniões sobre o bairro. Eles foram instigados a refletirem sobre a saúde no 

bairro, sobre questões relacionadas às fábricas, ao manguezal, às águas, à violência, ao transporte 

público, à acidentes de trânsito, à educação, à poluição, às suas responsabilidades e às 

responsabilidades do poder público.  

Diante da apresentação das possíveis problemáticas apresentadas à comunidade, sendo que 

esses grupos de informações surgiram das fontes secundárias; blogs, sites da região, foi possível 

identificarmos as situações-limite vivenciadas pelos moradores do nosso bairro. 

Ressaltamos, portanto, que situações-limites, segundo Freire (1987), são situações de injustiça 

em que os sujeitos estão imersos em sua realidade e sobre as quais não possuem uma compreensão 

crítica a respeito. Nas falas seguintes podemos identificar, nitidamente, algumas dessas situações:  

Eu, apesar do pouco tempo que eu moro aqui, eu gosto muito daqui, assim não tenho 

do que reclamar. A não ser assim, rua esburacada né...que poderia melhorar um 

pouquinho né? Mas, num tenho do que reclamar, tudo maravilhoso (Morador 9). 

Rapaz, sempre teve poluição, o povo não está nem aí, sempre jogando lixo, esgoto e 

outras coisas também (Morador 4). 

Então, ainda essa semana a gente foi pescar...a gente vai sempre pescar camarão, e a 

gente outro dia estava pensando, de onde tira o próprio alimento e o pessoal tem  
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coragem de jogar lixo, joga esgoto... (Morador 6) 

Logo, identificamos na fala do Morador 9 a falta de conhecimento das problemáticas 

existentes no bairro. Ele até fala da existência de ruas esburacadas, mas que não tem do que reclamar. 

Frente ao dossiê com uma gama de informações que lhe foram apresentadas e, ainda pelo fato dos 

problemas no bairro serem notáveis, é inacreditável todas essas situações serem imperceptíveis ao 

morador. Sendo assim, chegamos ao consenso de que Morador 9 vive uma situação-limite. Ele está 

imerso em problemáticas e não se dá conta disso. Não apresenta um posicionamento crítico a respeito. 

No caso do Morador 4, também reconhece a existências de problemas no bairro, mas sua visão 

acrítica a faz entendê-las como uma questão determinística. O problema relacionado à poluição 

sempre existiu, ele afirma. Nosso foco, enquanto educadoras, não é saber se o problema sempre 

existiu ou não, mas, buscar compreender o motivo que ainda o faz existir. Vamos lutar por uma 

educação que mude o posicionamento de nossas crianças diante dos problemas da sua realidade, para 

que possam se transformar em um adulto responsável com atitudes que testemunhem em favor da 

preservação e respeito à vida. E ao tornarem-se adultos estejam mais empenhados em lutar por 

melhorias em sua comunidade, a partir dos conhecimentos adquiridos na escola e na vida.  

A Moradora 6 evidencia uma contradição entre o discurso e a prática e acomodação e 

aceitação do problema relacionado à poluição do manguezal por esgoto e lixo. Pois, ela sabe que os 

animais que vivem no mangue estão contaminados pela poluição provocada pelo homem, e ainda 

assim, continua a pescar e se alimentar desses animais, sem nada fazer para mudar essa realidade.  

Após esses momentos em que pudemos identificar algumas contradições sociais nas falas dos 

moradores, foi possível estabelecer relação entre os grupos de informações e as falas dos moradores e 

identificarmos as situações-limite. 
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LOCALIZANDO AS NECESSIDADES E LEGITIMANDO TEMAS GERADORES 

 

Esse momento de construção do Projeto Político Pedagógico, segundo Vasconcellos (2007), 

consiste em localizarmos as necessidades inerentes da comunidade. Tais necessidades foram 

conhecidas pelo processo de investigação e avaliadas nas etapas anteriores. Considerando que 

“necessidade é aquilo que falta em cada aspecto relevante analisado para que a escola possa ser o que 

deseja” (VASCONCELLOS, 2007, p. 186), nós identificamos as situações-limite presentes nas falas 

de moradores, a partir de suas considerações/interpretações em relação aos problemas reais do bairro. 

Para Freire (1987), as situações-limite são manifestadas em face de algum problema em que o 

sujeito não apresenta um posicionamento crítico, sendo também situações que geram clima de 

desesperança ou determinados historicamente. 

 

Quadro 1: Situações-limite identificadas nas falas dos moradores do Iguape. 
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Fonte: GEATEC. 

 

 Diante do apresentado no Quadro 1 é possível observar que a maioria dos moradores 

manifestou falta de participação com a comunidade, visão limitada do papel do mangue para a 

comunidade, visão distorcida do problema da poluição do mangue, visão determinística e 

transferência da responsabilidade, visão acrítica em relação à violência na comunidade, contradição 

entre o discurso e a prática: saber dos riscos de ingerir alimentos contaminados e continuar comendo. 

Essa etapa foi organizada no intuito de legitimar as situações-limite e obter Temas Geradores, isto é, 

um tema capaz de contemplar essas situações-limite.  
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Essa fase de localização das necessidades, na perspectiva freireana, corresponde à terceira 

etapa do processo de Investigação Temática (SOUSA et al, 2014), Legitimação da hipótese. Após 

legitimarmos todas as situações-limites, elegemos dois Temas Geradores: “Comunidade, você 

reconhece o seu bairro?” e “As riquezas do Iguape: entre o discurso e a prática”.  

 

Quadro 2: Legitimação do Tema Gerador 1 “Comunidade, você reconhece o seu bairro?” 

 
Fonte: GEATEC. 
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Quadro 3: Legitimação do Tema Gerador 2 “As riquezas naturais do Iguape: entre o discurso e 

a prática” 

 

 
Fonte: GEATEC. 

 

A obtenção desses Temas Geradores é de extrema relevância para a organização da 

programação curricular de nossa escola. Pois, os mesmos servirão como eixo articulador de todo o 

Projeto Político-Pedagógico, uma vez que é sobre ele que a programação curricular será orientada.   
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PROGRAMAÇÃO 

Conforme salienta Vasconcellos (2007), a programação corresponde ao “conjunto de ações 

concretas assumido pela instituição, naquele espaço de tempo previsto no plano, que tem por objetivo 

superar as necessidades identificadas” (p. 190). Na Investigação Temática, segundo Sousa et al. 

(2014), essa é a última etapa dessa investigação e representa a Organização da programação 

curricular. Ela é estruturada após a seleção do Tema Gerador. Processo também conhecido por 

Redução Temática. Nessa etapa, construímos a Rede Temática (SILVA, 2004) e o Ciclo Temático 

(FONSECA, 2017), pois eles nortearam-nos na seleção de conhecimentos, conteúdos e ações 

necessárias para superação das situações - limite referentes ao Tema Gerador. 

Nesse momento de organização da programação curricular, optamos por utilizar apenas um 

Tema Gerador “As riquezas do Iguape: entre o discurso e a prática” e apresentação às autoridades 

competentes. Mas, nossa programação não finaliza aqui. Vamos continuar usando nossos horários de 

planejamento semanal para darmos prosseguimento.  

A organização da programação curricular de nossa escola está estruturada com base no Tema 

“As riquezas do Iguape: entre o discurso e a prática”, eleito a partir da sistematização das situações-limite aqui já 

apresentadas. Após a eleição do tema, nós construímos a Rede Temática e, em seguida a ampliamos por 

meio da elaboração do Ciclo Temático, visando aspectos sociais e políticos dando ênfase à questão 

dos valores, para assim, selecionarmos conceitos necessários à compreensão desse Tema Gerador.  

Também organizamos o Plano de Unidades. Ambos estão sistematizados nesse PPP. 

 

Figura 6: Construção da Rede e do Ciclo Temáticos e do Plano de Unidades. 

 

Fonte: GEATEC. 

A seguir apresentamos as contribuições de cada um desses elementos na organização da 

Programação. 

 

 

Construção da Rede Temática Ciclo Temático Planos de Unidades 
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A Rede Temática na Programação Curricular de nossa escola 

A Rede Temática teve uma representatividade fundamental no processo de construção do PPP, 

tanto em nossa formação, quanto na construção do Ciclo. Pois, nela encontra-se a visão da 

comunidade, em sua base e a nossa visão, enquanto educadoras, no seu topo. Assim, contribuímos 

para a construção da programação curricular, tendo como ponto de partida   a análise dos 

problemas locais.  

A Figura 7 mostra como ficou estruturada a Rede.  

 

Figura 7: Rede Temática 

 
 

 



168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

R 

O 

G 

R 

A 

M 

A 

Ç 

Ã 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 35 

 
Fonte: GEATEC. 

           A Base da Rede Temática constitui-se da visão que os moradores apresentaram sobre as 

situações conflituosas identificadas durante o diagnóstico da realidade do bairro. O Topo da Rede 

representa a nossa visão, enquanto educadoras, na tentativa de superar o Tema Gerador obtido no 

processo de Investigação Temática na comunidade.  

           A Rede Temática, ao nosso entendimento, se configura enquanto  instrumento  de organização 

do programa curricular da nossa escola pelo fato de nos possibilitar fazer uma leitura coletiva da 

realidade em que a escola está inserida, traz detalhadamente os discursos da comunidade relacionando 

determinados assuntos, em que a gente pode construir um diálogo trazendo uma concepção, tanto 

metodológica quanto Epistemológica, para que haja uma prática educativa efetiva.  
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Ainda com relação à Rede, fomos oportunizadas, enquanto professoras participantes do 

processo de formação, a darmos nossa opinião sobre as contribuições da Rede Temática na elaboração 

de nossas aulas partindo do Tema Gerador, que já estamos implementando em sala de aula. Nesse 

sentido, os trechos a seguir são extratos das falas das professoras: 

Considero que a Rede ajuda na organização das aulas, primeiro ela melhora, causa melhor 

interação entre o professor e a comunidade na hora de selecionar o que trabalhar em sala de 

aula, causa também o envolvimento dos professores nesse processo. Desse modo, ele (o professor) 

passa a perceber quais são os problemas da comunidade, identifica, reconhece e, a partir daí ele 

vai começar a trabalhar, a preparar a aula, partindo desse pressuposto. Também traz um fato de 

que desperta um olhar mais crítico do professor sobre aquela realidade, a realidade local dos 

alunos, ou melhor falando, dos educandos. E revela a capacidade de aproximar o contexto com o 

conhecimento científico (Professora 4). 

Como educadora  eu acho importante aderir a Rede Temática à prática pedagógica, porque, 

como eu volto a dize: a partir daquela realidade local da escola, da comunidade, ao criança vai 

se sentir presente, pertencente daquilo que será exposto na sala de aula, ela vai ver que o que está 

sendo tratado não é algo que tá distante dela, pelo contrário, é algo que vai estar muito próximo, 

que tá inserido na sua vida (Professora 2). 

A Rede foi, tipo, uma janela para facilitar a organização. E achei que o mais importante nesse 

caso é que reflete no aprendizado das crianças e na facilidade que tem de chegar a um ponto, um 

assunto a ser discutido em sala. E o que tem de inovador é por ser um processo dialógico, 

interativo, que visa fazer do indivíduo um ser melhor, mais participativo. Lembrando que deve 

levar a uma ação transformadora, pois o pensar e o agir andam juntos. Dessa maneira, buscamos 

formar cidadãos que saibam ouvir (Professora 1). 
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O Ciclo Temático na Programação Curricular 

Na última etapa do curso de formação de professores, intitulado “A Abordagem Temática 

Freireana na elaboração do Projeto Político-Pedagógico da Escola Padre Giuseppe Bonomi”, 

realizamos a Redução Temática com a construção do Ciclo Temático e a elaboração do Plano de 

Ensino em conjunto com pesquisadores do GEATEC/UESC, com o objetivo de sintetizar a 

compreensão da comunidade sobre o Tema Gerador, e promover uma visão geral do tema. Neste 

processo elencamos os conceitos científicos e, para compreensão do tema, serão implementados os 

planos de aula com atividades didático-pedagógicas. A Figura 8 apresenta o Ciclo Temático obtido 

com as educadoras que consiste nos seguintes aspectos:  

Figura 8: Ciclo Temático desenvolvido coletivamente 

 

Fonte: GEATEC. 

No contexto da Dialogicidade e da Problematização no Ciclo Temático, acreditamos que a 

dinâmica do Ciclo Temático foi de extrema importância para organização de todo processo de uma 

programação educativa diferenciada e significativa, por envolver neste processo a participação da 

comunidade local por meio das falas e a contribuição de nós educadoras em todo o processo. Vale 

frisar que um processo de construção conjunta tende a promover maior interação e enriquecer uma 

prática que não acontece de qualquer forma, mas que exige uma reflexão profunda, principalmente no 

que diz respeito aos objetivos ligados à aprendizagem dos nossos educandos. 

Acreditamos que trabalhar o Ciclo Temático deveria ser opção de todas as escolas, pois 
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permite conhecer a realidade das crianças, permite aproximação da problemática, a questionar suas 

causas, a pensar suas consequências e propor alternativas. O diálogo é fundamental porque ajuda na 

interação educando/educador, auxiliando na construção do conhecimento, uma vez que, essa dinâmica 

é resultado da discussão entorno das problemáticas, tão marcantes nas falas dos sujeitos, ou seja, dos 

moradores daqui de nossa comunidade do Iguape.  

O Ciclo nos permitiu e, ainda nos permitirá, propor alternativas para superar essas 

problemáticas que, até então, estavam silenciadas. Planejar assuntos detectados nas falas da nossa 

Rede permitiu experimentar o sabor de ser protagonista, junto com outros, de um processo no qual 

não somos detentores de todo saber e que ele pode ser construído em colaboração, inclusive com a 

comunidade local, e por ser um plano flexível que permite o processo de construção contínua e 

conjunta, dialogando sobre a problemática para superar os desafios que envolvem a realidade.  

É necessário que o processo de ensino e aprendizagem seja dinâmico e participativo, evitando 

um fazer pedagógico mecânico e repetitivo, mas, harmônico, que insira a comunidade escolar na 

construção curricular, pois, faz-se necessário e o ciclo possibilita isso. O Ciclo Temático, como um 

processo dinâmico e participativo, oportuniza voz aos sujeitos, auxiliando no fazer pedagógico e 

possibilita ruptura com uma fazer mecânico. No sentido de sua elaboração levar em conta o processo, 

não sendo algo engessado, mas que contou com a participação de todas suas possíveis contribuições 

no contexto da sala de aula, a partir dos assuntos que emergiram da estruturação realizada na 

conjuntura com elas.  

Acreditamos que o trabalho com Ciclo Temático é fundamental, pois, a sala de aula é 

percebida como espaço de interação educador-educando e conhecimento, potencializando o 

desenvolvimento da aprendizagem. A articulação dos saberes entre educador e educando, para 

propiciar uma interação de conhecimento e aprendizagem. O potencial gnosiológico do Ciclo 

Temático configura-se como elemento importante na estruturação curricular por propiciar 

problematização em torno do contexto dos educandos e visualiza uma proposta dinâmica de 

participação.  

O Diálogo é essencial entre educando-educador, necessário para se construir o conhecimento 

conjunto, dessa maneira há uma valorização do educando e o educador também aprende. A fala dos 

sujeitos tem em potência subsídios para a produção de novo conhecimento, isso acontece de modo 

partilhado, reflexivo e crítico.  E a problematização, em que a curiosidade em si é algo que precisa ser 

estimulado, em que os sujeitos precisam olhar seu entorno e questioná-los abandonar uma postura 

ingênua cômoda para buscá-la pelos direitos e deveres que se configuram no fazer enquanto pensa e 

pensar em quanto faz. Tudo isso visando alternativas possíveis de superação dos obstáculos e, no 

sentido social, visando a educação para liberdade, na qual Paulo Freire enfatiza a otologia do ser 

humano, implicando na humanização em que se faz no sujeito enquanto cidadão autônomo e crítico.  
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As Unidades e subunidades Temáticas 

Chegamos ao momento de organização das Unidades de conhecimentos. Queremos destacar 

que durante todo o processo de elaboração deste Projeto Político-Pedagógico, nós participamos como 

sujeitos ativos. Em um movimento de formação que visa um posicionamento teórico prático em 

relação às necessidades e às contradições por nós vivenciadas, o GEATEC contribuiu, principalmente, 

na elaboração e planejamento de atividades didático-pedagógicas relacionadas aos Temas Geradores. 

Pois, reconhecemos a importância dos conhecimentos científicos na superação das situações-limites.  

O Quadro 4 apresenta a organização de apenas três unidades e subunidades elaboradas 

coletivamente. 

Quadro 4: Unidades e subunidade a serem desenvolvidas em 2019. 

Unidade I Unidade II Unidade III 

Poluição das Águas Pesca Manguezal 

Resíduos domésticos no 

manguezal e no rio; 

Fossas; 

Doenças: contaminação dos 

animais e dos alimentos; 

Tratamento de água: 

EMBASA/filtros de água; 

Rede de esgoto; 

Políticas Públicas. 

Tipos de pesca; 

Instrumentos de pesca; 

Marés: Fases da Lua; 

Tipos de peixes e mariscos; 

Pesca predatória; 

Aspectos históricos; 

Preservação; 

Conscientização; 

Cultura de subsistência; 

Fiscalização. 

 

 

Subunidade 

Ecossistemas: Biodiversidade 

Diferença entre mangue e manguezal; 

Poluição do manguezal; 

Desvalorização da cultura local; 

Descaso da população; 

Resgate histórico das riquezas naturais do bairro; 

Preservação do manguezal; 

Cultura de subsistência; 

Importância econômica. 

Falas de moradores 

M1- Limpo num é né, até 

porque tem muito esgoto 

num é? Prejudica os peixes, 

prejudica as crianças né, 

atrai muito..., mas, pra mim 

tá de boa. 

M3- Pra mim não atrapalha 

não, até ajuda porque agora 

mermo com esse negoço da 

água, até água agente 

pegou lá pra jogar no vaso 

sanitário, porque tinha oito 

dia sem água né? Agora o 

saneamento básico que é 

ruim porque não tem o 

esgoto, aqui não passa, aí 

caí lá (se referindo ao 

mangue). 

M2- Então, ainda essa semana a 

gente foi pescar. A gente vai 

sempre pescar camarão, e a 

gente outro dia estava pensando: 

de onde tira o próprio alimento e 

o pessoal tem coragem de jogar 

lixo, esgoto... 

M4- [..] muitas pessoas que não 

tem condições né, de sobreviver 

e vai lá né, pegar o pão de cada 

dia. Eu mesmo, por exemplo, 

agora Deus abriu uma porta pra 

mim, e eu não preciso de tá no 

mangue. Mas, de vez em quando 

também eu vou né, mas tem 

muitas pessoas que convive do 

mangue né? Que é área de pesca 

também né? É. Entendeu né? Os 

marisqueiros se vira como pode 

(sic).  

M6- Eu acho que seria melhor né, mas acabar com 

toda vegetação também fica difícil, né? 

Pesq.: Mas seria melhor em que sentido? Tirar o 

mangue? O mangue é ruim? 

M6- Se contamina as pessoas, que estão se 

alimentando infelizmente. 

Ag- [..] a maioria aqui já sabe que o rio é poluído, 

não toma banho. Esse rio deveria ser mais tratado, 

mas a comunidade não ajuda. Até o poder público 

mesmo não ajuda no sentido de fazer rede de 

esgotos, né as fossas, rede encanada de drenagem. 

Essa água deveria ser tratada, mas não é, então 

todo detrito se joga no rio e por isso a água é 

poluída, aí o povo não toma banho, os peixes são 

contaminados, e até nós mesmo que comemos 

esses peixes, aí podemos pegar uma doença, isso 

por falta do poder público né? Que não valoriza, 

não trabalha. 

Fonte: GEATEC. 
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Vale destacar que, as unidades educativas não emergiram de livro didático, mas foi fruto de 

uma construção que contou com todo processo investigativo no âmbito da comunidade local e escolar. 

São Unidades significativas, pois, sabemos que não vamos trabalhar Manguezal só porque é 

interessante ou porque queremos muito realizar uma atividade sobre o assunto com nossas crianças, 

mas por entender a importância de se trabalhar esse eixo, pois foi perceptível uma visão limitada neste 

contexto e, há necessidade de rever possíveis formas de superá-la. Entendemos que, além de ser um 

problema situado em uma dimensão local, tem ramificações globais. Daí a relevância dos 

conhecimentos sistematizados na superação das problemáticas. 

As Unidades Temáticas do Quadro 4 se articulam com a estruturação do conteúdo básico a ser 

desenvolvido na Educação Infantil (BRASIL, 1998) através das atividades integradoras das áreas 

fundamentais de conhecimento (KRAMER, 1998) representado pelo Quadro 5. Os documentos 

oficiais foram efetivos por contemplar as demais áreas de conhecimento.  
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Quadro 5: Conteúdo básico a ser desenvolvido na Educação Infantil através das atividades 

integradoras das áreas fundamentais de conhecimento. 

 
Fonte: Adaptado de Kramer (1989). 

O Quadro 5 foi elaborado a partir de alguns aspectos do modelo de Kramer (1989) e com 

alguns elementos da organização de conteúdos e orientações didáticas para a Educação Infantil, 
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conforme documentos oficiais Brasil (1998). Kramer (1989) estabelece uma ordem de organização 

dos conteúdos e metodologia do trabalho pedagógico na pré-escola com base em temas considerados 

geradores. A autora enfatiza a necessidade de trabalhar os temas que envolvam ações e interações dos 

diferentes sujeitos que vivenciam o contexto escolar. No entanto, seu trabalho apresenta limitações de 

alguns aspectos fundamentais que constituem o Tema Gerador. Considerando que para Freire (1987) 

o Tema Gerador deve emergir de um processo de Investigação Temática. Vale considerar que a 

organização da Programação Curricular de nossa escola pauta-se em tema significativo, por ser um 

Tema Gerador que legitima as possíveis situações-limites. 

A partir do Quadro 5, do cronograma anual e das festas e eventos comemorados na escola as 

organizamos o plano anual escolar, evidenciado no próximo item.  

  

 

Planejamento anual do Currículo escolar 

 

Na perspectiva da concretização de um trabalho pedagógico envolvendo a comunidade escolar 

na construção de um currículo dinâmico (SILVA, 2004), elaboramos o plano anual da escola Padre 

Giuseppe Bonomi. Esse plano se concretizou na Jornada Pedagógica de 2019. Para tanto, foi um 

trabalho de planejamento em que se compartilhou conhecimentos entre educadoras-GEATEC. 

Essa ação possibilitou a articulação dos temas cíclicos definidos por Kramer (1989) como 

temas que são originários de festas, eventos ou comemorações que a escola celebra periodicamente, 

com o Tema Gerador. 
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Quadro 6: Planejamento anual: Tema Gerador-tema cíclico. 
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AVALIAÇÃO 

Realizada mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem objetivo 

de promoção, Parecer CNE\CEB n°4\2008. 

 

 A criança aprende com o corpo inteiro, por meio da boca, da pele, dos olhos, ouvidos, nariz, 

braços e pernas. Suas experiências sensoriais influenciarão no seu desenvolvimento intelectual. A 

sua inteligência, antes de ser lógica será intuitiva, e primeiro dar-se-á a fase das operações concretas, 

pré-requisito para o pensamento lógico. Seguir-se-á a incorporação de noções, conceitos e 

abstrações. 

 Quando a criança brinca com água, barro ou areia, faz pintura a dedo, empilha, arrasta, 

quebra, amassa e tantas outras atividades, está aumentando a consciência de si mesma e do mundo 

que a cerca. Assim, consegue relacionar-se melhor com o meio-ambiente e com as pessoas, 

percebendo gradativamente que não é o centro do mundo e, sim, parte dele. 

Sendo um projeto político que visa à cidadania e busca a democratização do saber, nosso 

P P P  não só respeita o conhecimento que a criança traz para a escola, como assume a função de 

ampliá-lo. Nele estão sistematizados os conhecimentos que a criança deve ter nessa faixa etária, de 

forma a facilitar o acesso aos elementos fundamentais da cultura brasileira, imprescindíveis para a 

vida na sociedade contemporânea. Entendendo estes como os objetos dos conhecimentos (linguístico, 

sociais, das ciências naturais, lógico-matemático, música, artes e movimento) e formas de expressão. 

Face às características de nossa comunidade, serão oferecidas atividades extras, que podem 

ou não fazer parte da grade curricular, como Educação Física, judô, bale e etc., oportunizando a 

vivência de várias experiências demandadas por uma formação integral, coerente com a realidade 

social em que estamos inseridos. 

As atividades pedagógicas são realizadas em sistema de rodízio, nas salas ambientes ou em 

áreas de recreação descobertas e cobertas, equipadas com material adequado para as diversas 

atividades, respeitando sempre, as características de cada faixa etária e integrando as ações desde a 

pré-escola aos Anos Iniciais. As atividades extracurriculares poderão ser realizadas nas instalações 

da escola ou em outro local mediante convênio.  

A avaliação deve estar presente em todo o processo e a produção da criança se constituirá em 

seu portfólio. Utilizando diversas linguagens, materiais diversificados, e partindo de situações 

concretas, facilitamos e proporcionamos esse encontro da criança com o fazer criativo. Esta visão do 

trabalho pedagógico possibilita a transformação do espaço da escola em um espaço realmente 

democrático, onde cada criança deve ser respeitada em sua individualidade e ação criadora. 

O universo da criança, a realidade onde se encontra inserida, sua criatividade e curiosidade, é 

o ponto de partida da ação pedagógica que se propõe garantir à criança a conquista do espaço criador e 

gerador de conhecimentos. Fatos e situações devem ser aproveitados como impulso para a busca e a 

descoberta de novas soluções. Para tanto nos valemos também de excursões, festas, feira de livro, 
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campanhas de solidariedade, exposições e tudo o mais que for necessário para que criança tenha a 

oportunidade de vivenciar o conteúdo ministrado em sala de aula. 

O importante é perceber que uma história, um filme, um brinquedo, um desenho, um livro, um jogo, 

uma cor ou mesmo um objeto de arte, pode levar indivíduos de qualquer idade a vivências 

significativas e importantes para a sua vida. 

A avaliação é processual e destinada a auxiliar o processo de aprendizagem, fortalecendo a 

autoestima das crianças. A avaliação é entendida, prioritariamente, como um conjunto de ações que 

auxiliam o professor a refletir sobre as condições de aprendizagens oferecidas e ajustar sua prática às 

necessidades colocada pelas crianças. É um elemento indissociável do processo educativo que 

possibilita ao professor definir critérios para planear as atividades e criar situações que eram anos na 

aprendizagem das crianças.  Tem como função acompanhar, orientar, regular e redirecionar esse 

processo como um todo. A avaliação deve permitir que elas acompanhem suas conquistas, suas 

dificuldades e suas possibilidades ao longo de seu processo de aprendizagem. O educador deve 

compartilhar com os educandos observações que sinais seus avanços e suas possibilidades de 

superação das dificuldades. São várias as situações cotidianas nas quais isso a ocorre, como por 

exemplo, quando o professor diz: “Olhe que bom, você já está conseguindo servir sozinho” ou quando 

torna observável para as crianças o que elas sabiam fazer quando chegaram na instituição com o que 

sabem até aquele momento. Nessas situações, o retorno para as crianças se dá de forma 

contextualizada, o que fortalece a função formativa que deve ser atribuída à avaliação.  

Além dessas, existem outras situações que podem ser aproveitadas ou criadas com objetivo de 

situar a criança frente ao seu processo de aprendizagem. É importante que o professor tenha 

consciência disso, para que possa atuar de forma cada vez mais intencional. Isso significa definir 

melhor a quem se dirigida à avaliação, se ao grupo todo ou às crianças em particular; qual o melhor 

momento para explicitá-la e como deve ser feito. Esses momentos de retorno à avaliação para a 

criança devem incidir prioritariamente sobre as suas conquistas. Apontar aquilo que a criança não 

consegue realizar ou não as, só faz sentido numa perspectiva de possível superação, quando o 

professor detém conhecimento sore as reais possibilidades de avanço da criança e sobre as 

possibilidades que ele tem para ajudá-la. Outro ponto importante de se marcar, refere-se à 

representação que a criança constrói sobre a avaliação. O professor deve ter consciência de que a 

forma como avaliação é compreendida na instituição e por ele próprio, será de fundamental 

importância para que a criança possa construir uma representação positiva da mesma.  

A avaliação também é um excelente instrumento para que a instituição possa estabelecer suas 

prioridades para o trabalho educativo, identificar pontos que necessitam de maior atenção e reorientar 

a prática, definindo o que avaliar em consonância com os princípios educativos que defendemos. O 

educador ciente do que pretende que as crianças aprendam, pode selecionar determinadas produções  

das crianças ao longo de um período para obter com mais precisão informações sobre sua 
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aprendizagem. Os pais também têm o direito de acompanhar o processo de aprendizagem de suas 

crianças, se inteira dos avanços e conquistas, compreendendo os objetos e as ações desenvolvendo. 
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METAS A SEREM ALCANÇADAS 

Diante do Diagnóstico realizado na comunidade local e na comunidade escolar, identificamos, 

por meio das três primeiras etapas do processo de Investigação Temática de Freire, que o bairro tem 

um grande potencial. Localizado nas proximidades da praia do São Domingos, bairro vizinho, o 

Iguape privilegia-se por ser banhado pelo rio Almada, cuja desembocadura é no Oceano Atlântico, 

também formado por extensa área de maré, se ligando a um manguezal que juntos harmonizam a 

paisagem do bairro. Todas essas riquezas naturais contribuem, de maneira significativa, com a 

subsistência de muitos moradores da comunidade, haja vista que, um número significativo desses 

habitantes tem sua renda vinculada à pesca, ao manejo e ao comércio de mariscos.  

O bairro tem sua localização totalmente configurada no entorno fabril, o que, de certa forma, 

possibilita a geração de empregos. Conta ainda com um número significativo de fábricas de 

montagem e soldagem de computadores, fábricas de chocolates e seus derivados, de vidros, fábricas 

de móveis e uma fábrica de látex. São mais de trinta empresas do ramo da informática, da eletrônica, 

elétrica e telecomunicações que estão instaladas na cidade e, boa parte delas está localizada no Iguape. 

Em razão disso, Ilhéus é vista como Polo irradiador da ciência e tecnologia, sendo referência no 

Norte/Nordeste para o segmento. 

Nota-se, portanto, que embora, teoricamente, a comunidade do Iguape tenha certos 

“privilégios”, quando se vai para a prática, isto é, quando se faz uma análise da realidade, o que se vê, 

segundo registros da instituição, são famílias que sobrevivem de programas sociais do governo 

federal. São jovens que engravidam muito cedo, segundo informações do Programa Saúde da Família1 

do bairro e, sem perspectiva de futuro, muitas perdem o desejo pelos estudos e desistem. Outros 

terminam o ensino médio e, apenas sonham em ingressar no mercado de trabalho (mercado esse, que 

se limita ao setor operário das fábricas e ao atendimento no comércio da cidade).  

 Diante do exposto, considerando o contexto no qual nossas crianças estão imersas, 

apresentamos aqui algumas considerações. Definiram-se algumas metas com as respectivas ações a 

serem desenvolvidas, no intuito de efetivar a transformação necessária nas práticas administrativa e 

pedagógica da Instituição. Com isso, espera-se que as metas e ações descritas, articuladas entre si, 

tenham potencialidades capazes de promover a transformação, não somente desse conjunto de 

práticas, mas desses pequenos sujeitos, e assim, representar o processo pela efetivação do Projeto 

Político-Pedagógico e a escola que queremos. 
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 AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS 

1-Conscientizar os estudantes sobre a importância do conhecimento como possibilidade de promoção 

humana;  

2-Incentivar a criação de grupos de estudos entre os estudantes;  

3-Construir responsabilidades quanto ao processo de aprendizagem (estudante/ família);  

4-Conscientizar a família quanto à importância do hábito de estudos;  

5- Diversificar a metodologia e o uso dos recursos didáticos;  

6-Desenvolver projetos específicos, por área de conhecimento, que contribuam para a elevação da 

aprendizagem do estudante;  

7-Criar condições para a apropriação dos conhecimentos novos da série, entendendo que a ausência 

desses conceitos básicos dificulta a aprendizagem. Ressaltando que, os pressupostos de Paulo Freire, 

no qual acreditamos, contribuem para um processo de reorientação curricular, pois em sua proposta os 

conceitos científicos estão subordinados à realidade dos sujeitos, sendo trabalhados por meio de 

Temas Geradores advindos de um processo de Investigação Temática. 
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Objetivos de nossa Escola   

Objetivo Geral   

Cumprir com a sua finalidade explicitada na LDB de que é dever da Educação assegurar o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e garantir aos alunos a 

socialização dos conhecimentos científicos, artísticos filosóficos, historicamente produzidos e 

sistematizados pela humanidade.  

 

Objetivos Específicos 

➢ Proporcionar aos educandos, educadores e demais colaboradores, as devidas condições 

para a realização das práticas pedagógicas no interior do ambiente escolar; 

➢ Assegurar aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação os recursos didáticos pedagógicos e humanos necessários a 

efetivação do processo ensino/aprendizagem;  

➢ Reconhecer e valorizar os conhecimentos espontâneos dos educandos, como ponto de 

partida na apropriação dos conhecimentos científicos e filosóficos; 

➢ Proporcionar formas de socialização e troca de experiências entre os educandos, por 

meio de atividades que envolvam o conhecimento; 

➢ Valorizar a importância da efetiva participação da comunidade local e escolar no 

processo de democratização da escola; 

➢ Garantir o fortalecimento e organização dos segmentos coletivos específicos existentes 

na escola; 

➢ Mobilizar nos alunos, valores sociais, cidadania, direitos, deveres e conscientização 

sobre sua atuação no meio que está inserido; 

➢ Conscientizar sobre as práticas, as posturas e as atitudes que demonstrem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; 

➢ Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

➢ Propiciar conteúdos e atividades vivenciais e concretas, indissociáveis da realidade e de 

forma interdisciplinar buscando a formação integral teórica e prática do aluno, numa abordagem 

voltada a afetividade; 

➢ Organizar e direcionar as atividades curriculares e extracurriculares da escola, visando 

um ensino de qualidade; 

➢ Buscar novos recursos, principalmente nas áreas científicas e tecnológicas, bem como 

materiais de apoio ao processo ensino-aprendizagem, que visem a melhoria educacional; 

➢ Proporcionar condições de aprendizagem altamente significativas, a fim de possibilitar 
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o máximo de rendimento em todas as atividades escolares; 

➢ Buscar a realização de um trabalho de valorização humana nas dimensões: afetiva, 

intelectual, espiritual, religiosa e social; 

➢ Estimular no educando uma postura autônoma quanto à disciplina e o zelo com o 

ambiente de estudo, bem como despertar o senso criativo, participativo, crítico, responsável e 

consciente de seus direitos e deveres; 

➢ Garantir o cumprimento das normas gerais da educação nacional; 

➢ Aguardar a autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público; 

➢ Elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

➢ Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

sociedade com a escola; 

➢ Garantir a participação dos profissionais da educação e da comunidade na elaboração 

do projeto pedagógico da escola. 
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FORMA DE INGRESSO NA ESCOLA PADRE GIUSEPPE BONOMI 

 

A escola Padre Giuseppe prioriza crianças do bairro, em especial aquelas de famílias carentes 

e necessitadas. Considerando que é a única escola pública do bairro no âmbito infantil, as outras para 

esse nível são particulares. 

Não fazemos distinção, pois sabemos e reconhecemos a necessidade de promover e proteger 

os direitos humanos de todas as pessoas, inclusive com deficiência, aquelas que requerem apoio mais 

intensivo. Também nos preocupamos com o fato de que, não obstante os diversos instrumentos e 

compromissos, as pessoas com deficiência continuam a enfrentar as barreiras contra sua participação 

como membros iguais da sociedade e as violações de seus direitos humanos em todas as partes do 

mundo.  

Entendemos que a escola deva ser um espaço lúdico de aprendizagem, de forma a ampliar as 

experiências, valorizar a iniciativa e curiosidade, contribuindo para a construção do conhecimento, 

aquisição de hábitos e atitudes que levem à formação de cidadãos autônomos, criativos, éticos, 

críticos e reflexivos, conscientes de suas responsabilidades na construção de um mundo mais 

justo, democrático, auto- sustentável e feliz.  
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ESPAÇO FÍSICO DA ESCOLA PADRE GIUSEPPE BONOMI 

Figura 10: Área externa 

 
Fonte: Acervo da orientação pedagógica.  

 

Figura 11: Área externa com cobertura. 

 
Fonte: Acervo da orientação pedagógica. 
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Figura 12: Sala de multimeios. 

 
Fonte: Acervo da orientação pedagógica. 

 

                 Figura 13: Brinquedoteca.                                                          Figura 14: Momento do lanche no pátio.  

 

                                         
 

Fonte: Acervo da orientação pedagógica. 

            Figura 15: Sala de aula.                                                    Figura 16: Acesso aos banheiros 

             

Fonte: Acervo da orientação pedagógica. 
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