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A INVESTIGAÇÃO TEMÁTICA À LUZ DA ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA: em 

busca da superação do Obstáculo Praxiológico do Silêncio 

 

 

RESUMO 

 

 

 Na Educação em Ciências, alguns trabalhos têm sinalizado preocupação sob os valores 

e interesses que direcionam a produção dos conhecimentos, tanto científicos quanto 

tecnológicos, pois consideram que estes – valores e interesses – têm deixado à parte as 

necessidades de classes sociais menos favorecidas. Para superar tal problemática, os estudos 

têm considerado a reorientação dos pressupostos teórico-metodológicos da Investigação 

Temática proposta por Paulo Freire, bem como compreendem que essa superação está situada 

na ampliação da concepção freireana de inédito viável. Corroborado a isso, outros estudos têm 

resignificado a Investigação Temática pela articulação com a ferramenta metodológica da 

Análise Textual Discursiva. Assim, o objetivo geral deste estudo consiste em investigar o 

desenvolvimento e o potencial de articulações teórico-metodológicas entre a Investigação 

Temática e a Análise Textual Discursiva para a efetivação da dimensão epistemológica do 

inédito viável na Educação em Ciências. No processo de análise e revisão teórica, foram 

desenvolvidas relações entre as ideias de Freire e do epistemólogo Ludwik Fleck, que 

permitiram a ampliação da compreensão do inédito viável e caracterização de um obstáculo 

relacionado à produção e percepção de conhecimentos, sendo este denominado de Obstáculo 

Praxiológico do Silêncio. Foram explicitados alguns potenciais da Análise Textual Discursiva 

articulada com a Investigação Temática para a localização e superação desse obstáculo, quais 

sejam: a) O potencial metodológico; b) O potencial hermenêutico; c) O potencial dialético. Os 

potenciais dessa articulação foram analisados no contexto de um processo formativo realizado 

no município de Santa Luzia com as educadoras de Ciências, o qual teve como referencia a 

articulação entre a Investigação Temática e a Análise Textual Discursiva. As categorias 

assumidas na análise foram o inédito viável e o Obstáculo Praxiológico do Silêncio. Como 

resultados, constatou-se a complementaridade da Análise Textual Discursiva e da 

Investigação Temática, operacionalizando tanto a busca pelo inédito viável quanto na 

percepção e superação do Obstáculo Praxiológico do Silêncio, especialmente que tange a 

reorganização curricular e formação de professores de Ciências numa perspectiva freireana de 

educação. 

 

Palavras-chave: Freire. Fleck. Inédito Viável. Educação em Ciências. 

  



 

 

 

 

THE THEMATIC INVESTIGATION IN THE LIGHT OF DISCURSIVE TEXTUAL 

ANALYSIS: in search of overcoming the Praxiological Obstacle of Silence 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 In Science Education, some studies have indicated a concern about the values and 

interests that guide the production of knowledge, both scientific and technological, because 

they consider that these – values and interests – have left aside the needs of less favored social 

classes. To overcome this problem, studies have considered the reorientation of theoretical-

methodological assumptions of the Thematic Research proposed by Paulo Freire, and 

understand that this overcoming is situated in the expansion of Freire's conception of 

practicable novelty. Corroborated to this, other studies have resignified the Thematic 

Investigation by the articulation with the methodological tool of the Discursive Textual 

Analysis. Thus, the general objective of this study is to investigate the development and 

potential of theoretical-methodological articulations between the Thematic Research and the 

Discursive Textual Analysis for the effectiveness of the epistemological dimension of the 

practicable novelty in Science Education. In the process of theoretical analysis and review, 

relations were developed between the ideas of Freire and the epistemologist Ludwik Fleck, 

which allowed the expansion of the understanding of the practicable novelty and 

characterization of an obstacle related to the production and perception of knowledge, being 

this denominated Obstacle Praxiológico do Silêncio. Some potentials of the Discursive 

Textual Analysis articulated with the Thematic Research for the location and overcoming of 

this obstacle were explained, namely: a) The methodological potential; b) The hermeneutic 

potential; c) The dialectical potential. The potentials of this articulation were analyzed in the 

context of a formative process carried out in the city of Santa Luzia with the educators of 

Sciences, which had as reference the articulation between the Thematic Research and the 

Discursive Textual Analysis. The categories assumed in the analysis were the practicable 

novelty and the Praxiological Obstacle of Silence. As a result, we verified the 

complementarity of the Discursive Textual Analysis and Thematic Research, operating both 

the search for the practicable novelty and the perception and overcoming of the Praxiological 

Obstacle of Silence, especially regarding the reorganization of curriculum and the formation 

of Science teachers in a Freirean perspective of Education. 

 

Keywords: Freire. Fleck. Practicable Novelty. Education in Sciences. 
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INTRODUÇÃO  

 

 O educador brasileiro Paulo Freire ao inaugurar uma pedagogia crítica deixa como 

legado ao Brasil e ao mundo uma nova forma de se conceber a educação, pautada na 

emancipação dos homens, tanto no âmbito da educação formal quanto informal, referência e 

alternativa às práticas educativas tradicionais que prevalecem imbricadas nos “paradigmas” 

da atualidade, a exemplo da racionalidade técnica (NERES, 2016; SAUL, 2016). No contexto 

da educação não formal, destaca-se a alfabetização de 300 trabalhadores – em Angicos 

RN/Brasil – no curto prazo de 45 dias, o que impressionou a população e o governo (FREIRE, 

1979). No contexto da educação formal, em especial na área de Educação em Ciências, 

destaca-se a transposição e disseminação da pedagogia crítica de Freire por meio de projetos 

como “Formação de professores de Ciências Naturais” – FPCN (1979-1981), “Ensino de 

Ciências a partir de Problemas da Comunidade” – ECPC (1984-1987) e 

“Interdisciplinaridade via Tema Gerador” – “Projeto Inter” (1989-1992), respectivamente, 

implantados na Guiné Bissau – África/FPCN, duas cidades do Rio Grande do Norte – 

Brasil/ECPC e São Paulo – Brasil/Projeto Inter (NERES; 2016; DELIZOICOV, 2008; 

BRASIL, 1994). 

 Na transposição da pedagogia de Freire para a educação formal, ressalta-se a 

sistematização do processo de Investigação Temática, concebido pelo educador no âmbito da 

educação não formal, pautado num ideal libertador, arraigado no diálogo e na 

problematização (NERES; GEHLEN, 2018; MUENCHEN; DELIZOICOV, 2012; 

DELIZOICOV, 2008; DELIZOICOV, 1991). Esse processo foi elaborado por Freire (1987) 

como meio para se localizar e superar as situações-limite, que são obstáculos que impedem os 

sujeitos de terem uma visão crítica de mundo, sem que os mesmos identifiquem e efetivem as 

soluções necessárias para superar sua realidade, soluções estas denominadas de inédito viável. 

Estudos como Torres (2010), Fonseca et al. (2015) e Roso e Auler (2016)  apontam que 

diversos trabalhos da área de Educação em Ciências não consideram a realização da 

Investigação Temática no desenvolvimento de “práticas freireanas”. Isso é preocupante, pois a 

Investigação Temática é uma forma de se efetivar o inédito viável, que se concretiza na 

transformação da realidade sob uma visão crítica, processo relativo à realização da práxis 

(STUANI, 2016; AULER; DELIZOICOV, 2015; FREIRE, 1987).  

 A importância da realização da Investigação Temática evidenciou-se para mim 

enquanto aluno do curso de licenciatura em Física. Pois, durante a realização das atividades 

da disciplina Estágio Supervisionado em Física II, a professora regente solicitou que os alunos 
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desenvolvessem propostas didático-pedagógicas no âmbito de uma Abordagem Temática. 

Para realização dessa proposta, foi eleito um “Tema Gerador” sem a realização da 

Investigação Temática, de modo que foram consideradas apenas hipóteses sobre os problemas 

do município de Santa Luzia/BA – cidade onde resido e realizei minha formação básica. Ao 

efetivar essa proposta, me deparei com o total desinteresse dos alunos – 9º ano do 

fundamental, uma vez que o tema proposto, relacionado às consequências da frequente 

exposição ao sol dos trabalhadores nas lavouras de cacau, não correspondia a problemas reais 

da comunidade. Além deste fato, a minha participação como aluno de Iniciação Científica no 

Grupo de Estudos sobre Abordagem Temática (GEATEC) – vinculado a Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC) – me permitiu vivenciar a Investigação Temática na formação 

de professores, despertando o meu interesse por desenvolver esse processo com os educadores 

de Santa Luzia.  

 O desejo em realizar a formação com os educadores de Santa Luzia concretizou-se em 

2016, a qual foi desenvolvida pela equipe do GEATEC em parceria com a Secretaria de 

Educação do município. Esse processo formativo foi analisado em meu trabalho de conclusão 

de curso (MILLI, 2016), tendo em vista aproximações entre o processo Investigação Temática 

e a Análise Textual Discursiva, ferramenta de análise proposta por Moraes e Galiazzi (2011). 

Ainda assim, Auler e Delizoicov (2015) endossam outra problemática à realização da 

Investigação Temática e revelam que existe uma incompletude no que tange a realização da 

práxis na perspectiva freireana de educação, especialmente na efetivação do inédito viável, 

pois consideram que nem sempre existirão soluções científicas e tecnológicas ou 

“conhecimentos já disponíveis” para o enfrentamento das demandas advindas da sociedade. 

Por isso, os autores consideram a necessidade de que a compreensão do inédito viável seja 

ampliada sobre duas dimensões: 1) na localização das demandas sociais e produção de novos 

conhecimentos para atendê-las e 2) no processo necessário para a localização das demandas e 

produção desse conhecimento. Essas duas dimensões do inédito viável também podem ser 

compreendidas do ponto de vista epistemológico, baseado na definição de Japiassú e 

Marcondes (2001) que caracterizam o estudo do problema relacionado ao desenvolvimento do 

conhecimento científico como epistemologia. Nesta compreensão de epistemologia, é 

importante ressaltar que a teoria de conhecimento necessita estar pautada e compreendida no 

âmbito das relações sociais, isto é, que considere a dimensão ontológica do conhecimento 

(FLECK, 2010). Mas como ampliar tais compressões do inédito viável? Como se configuram 

essa dimensão, ou melhor, essa perspectiva epistemológica do conceito de inédito viável? 

Quais obstáculos se impõem a sua realização? Como efetiva-la? 
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 Delizoicov e Auler (2011) e Auler e Delizoicov (2015) apontam como uns dos 

caminhos para a localização das demandas sociais, da busca por soluções e da produção de 

novos conhecimentos, a ressignificação do processo de Investigação Temática. O estudo de 

Delizoicov e N. Delizoicov (2014), além de reafirmar a importância da Investigação 

Temática, indica alguns caminhos para aprofundar a compressão epistemológica do inédito 

viável, tendo em vista o desenvolvimento de articulações entre as ideias de Paulo Freire e a 

epistemologia de Ludwik Fleck. Milli, Solino e Gehlen (2018) sinalizam possibilidades 

teórico-metodológicas para obtenção do inédito viável, tendo em vista articulações entre a 

Investigação Temática e a Análise Textual Discursiva, proposta por Moraes e Galiazzi (2011). 

Dessa forma, diante da ausência de trabalhos que abordam a Investigação Temática 

(TORRES, 2010; FONSECA et al., 2015; ROSO; AULER, 2016) e da compreensão limitada 

sobre o inédito viável – dimensão ou perspectiva epistemológica (AULER; DELIZOICOV, 

2015), as articulações entre a Investigação Temática e a Análise Textual Discursiva poderiam 

auxiliar os pesquisadores da Educação em Ciências a efetivarem a perspectiva epistemológica 

do inédito viável? A partir desse questionamento, o objetivo deste trabalho consiste em 

investigar o desenvolvimento e o potencial de articulações teórico-metodológicas entre a 

Investigação Temática e a Análise Textual Discursiva para a efetivação da dimensão 

epistemológica do inédito viável na Educação em Ciências. Para isso, consideraram-se os 

seguintes objetivos específicos:  

a) Investigar a perspectiva epistemológica do conceito de inédito viável a partir da 

realização de articulações entre as ideias de Freire e a epistemologia de Ludwik Fleck; 

b) Investigar o potencial de articulações da Análise Textual Discursiva no processo de 

Investigação Temática; 

c) Analisar potencialidades das articulações entre a Análise Textual Discursiva e a 

Investigação Temática para materialização da perspectiva epistemológica do inédito viável 

num processo formativo de educadores de Ciências. 

 Esses objetivos nortearam o desenvolvimento do presente texto de dissertação, o qual 

se encontra estruturada em três Capítulos, tendo por foco de análise um processo formativo de 

educadoras de Ciências do município de Santa Luiza, realizado por meio das etapas da 

Investigação Temática articulado com a Análise Textual Discursiva (MILLI, SOLINO; 

GEHLEN, 2018; MILLI, 2016). No Capítulo 1, investigou-se a perspectiva epistemológica do 

conceito do inédito viável, de modo que foram ampliadas algumas relações de Freire na 

compreensão de tal conceito, tendo como referência a epistemologia de Fleck (2010), 

auxiliando a explicitar dois planos dessa perspectiva epistemológica, além da existência do 



14 

Obstáculo Praxiológico do Silêncio. No Capítulo 2, desenvolveu-se e investigou-se o 

potencial de articulações da Análise Textual Discursiva no processo de Investigação 

Temática, as quais evidenciaram complementaridades e perspectivas teórico-metodológicas 

para a Educação em Ciências. No Capítulo 3, analisou-se as potencialidades das articulações 

entre a Análise Textual Discursiva e a Investigação Temática para materialização da 

perspectiva epistemológica do inédito viável num processo formativo de educadores de 

Ciências de Santa Luzia. Esse processo formativo foi organizado nas etapas por meio das 

etapas 1) O estudo preliminar da localidade; 2) A escolha dos Temas Geradores e 3) A 

construção do programa da Investigação Temática do “Projeto Inter” de São Paulo 

(BRASIL, 1994; SÃO PAULO, 1990a) e analisado a luz da perspectiva epistemológica do 

conceito de inédito viável (AULER; DELIZOICOV, 2015). 
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1. O OBSTÁCULO ENTRE O INÉDITO E O VIÁVEL NA EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS 

 

“O conhecimento do real é luz que sempre projeta 

algumas sombras.” (BACHELARD, 1996, p.17). 

 

 

 No presente Capítulo, investiga-se a perspectiva epistemológica do conceito de inédito 

viável a partir da realização de articulações entre as ideias de Freire e a epistemologia de 

Ludwik Fleck. Para tal, são ampliadas algumas relações criadas pelo educador Paulo Freire 

com a sociologia de Lucien Goldmann (1970) e com a teoria do comportamento econômico e 

estruturas sociais de André Nicolaï (1973), tendo como referência alguns conceitos de 

Antônio Severino (2007), Gaston Bachelard (1996) e Boaventura Santos (1998). As 

compreensões obtidas a partir dessas aproximações podem contribuir para explicitar o papel 

do inédito viável no encaminhamento de ações transformadoras da realidade, não apenas no 

contexto epistemológico, mas também pedagógico e político (AULER, 2018; ROSO; 

AULER, 2016; AULER; DELIZOICOV, 2015; DELIZOICOV; AULER, 2011). 

 

1.1 Freire e a Educação em Ciências: o que ainda é inédito?  

 

  O educador pernambucano Paulo Freire (1921-1997) foi reconhecido inicialmente pela 

sua proposta de alfabetização de Jovens e Adultos em um processo educativo realizado na 

cidade de Angicos, Rio Grande do Norte, onde alfabetizou 300 trabalhadores durante 45 dias 

(A. M. SAUL; SILVA, 2009; FREIRE, 1979). Desde então, seu trabalho se estendeu por 

diversas capitais do Brasil, em busca de uma pedagogia da liberdade, voltada para a 

emancipação dos sujeitos frente ao seu estado de opressão, pautada na superação da realidade 

social, política e econômica desses sujeitos (SAUL, 2016; SAUL; SILVA, 2009; SILVA, 

2004; DELIZOICOV, 2008, 1982, 1991; ANGOTTI, 1982; PERNAMBUCO, 1983; SÃO 

PAULO, 1990a, 1990b, 1991; FREIRE, 1979, 1987). A. M. Saul (2016) destaca que o 

educador Paulo Freire também é referência no mundo por seus trabalhos, sendo destaque 

entre os educadores do Século XX, de modo que o seu pensamento permanece vivo e atual 

diante das necessidades educativas da contemporaneidade.  

 A. M. Saul e Silva (2011) apontam na atuação de Paulo Freire como Secretário de 

Educação do município de São Paulo, entre 1989 a 1991, uma gestão voltada à emancipação 
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dos sujeitos, bem como da superação da realidade e suas injustiças, a qual ocorreu durante o 

“Movimento de Reorientação Curricular”, em que fez parte o “Projeto Inter 

(Interdisciplinaridade via Tema Gerador)” (BRASIL, 1994, p. 28). A. M. Saul e Silva (2011) 

afirmam que o pensamento do educador continua sendo uma referência ao desenvolvimento 

de um currículo comprometido com a transformação do mundo, mas que ainda há a 

necessidade de superar alguns equívocos na compreensão dessa perspectiva de educação, 

tendo em vista o aprofundamento na compreensão de seus estudos.  

 A. M. Saul e Saul (2016) também fazem referência à proposta político-pedagógica de 

Freire para o município de São Paulo, especialmente no que tange à formação dos educadores. 

Os autores destacam que o paradigma dessa formação constitui-se como contra-hegemônico, 

de modo a orientar práticas educativas materializadas no compromisso ético dos “educadores 

críticos que desejam romper com o mito da neutralidade da educação e com a adaptação dos 

seres humanos a uma suposta vida em harmonia em uma sociedade marcada pela 

desigualdade” (p. 33).  Desse modo, os autores apontam a importância desse paradigma 

contra-hegemônico no contexto atual da formação docente para a superação das contradições 

sociais.  

 Na Educação em Ciências, pode-se destacar o projeto “Formação de professores de 

Ciências Naturais” (DELIZOICOV, 1982; ANGOTTI, 1982) que foi realizado na África, no 

país da Guiné-Bissau, por volta da década de 1970. Por meio desse projeto foram efetivadas 

as primeiras adaptações da concepção freireana no Ensino de Ciências em um contexto formal 

de educação, a exemplo da sistematização do processo de Investigação Temática de Paulo 

Freire, e do desenvolvimento da dinâmica didático-pedagógica dos Três Momentos 

Pedagógicos (NERES, 2016; MUENCHEN; DELIZOICOV, 2012). No contexto brasileiro, 

pautado nas adaptações à perspectiva freireana na educação em ciências, sinaliza-se o projeto 

“Ensino de Ciências a partir de Problemas da Comunidade” (PERNAMBUCO, 1983), que 

ocorreu em São Paulo do Potengi-RN e Natal-RN na década de 1980 (NERES, 2016; 

MUENCHEN; DELIZOICOV, 2012; DELIZOICOV, 2008).  

 De acordo com Delizoicov (2008), os projetos “Formação de professores de Ciências 

Naturais” e “Ensino de Ciências a partir de Problemas da Comunidade” foram específicos à 

Educação em Ciências e percussores a transposição concepção de educação de Freire para o 

contexto formal, já o projeto “Interdisciplinaridade via Tema Gerador”, o qual foi posterior a 

realização dos projetos de ciências, abrangeu um amplo contexto curricular de disciplinas em 

todo o município de São Paulo (DELIZOICOV, 2008). Delizoicov (2008) estabelece algumas 

sínteses das principais contribuições desses três projetos, as quais sejam: 1 – investigação 
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temática contínua: caracteriza o processo pelo qual se obtém os Temas Geradores; 2 – temas 

originam a abordagem de conceitos científicos: os conteúdos são revertidos pela lógica 

curricular de subordinação aos Temas Geradores; 3 – problematização do conhecimento dos 

alunos: as estratégias didáticas pautam-se no diálogo e na problematização dos saberes dos 

educandos sobre a sua realidade; 4 – formação continua é parte do trabalho do professor: o 

professor é integrado a um processo de formação continua no espaço escolar; 5 – trabalho 

coletivo na escola: refere-se às atividades coletivas realizadas fora do contexto da sala de 

aula; 6 – alteração organizacional e funcional da escola: enfatiza a necessidade do 

desenvolvimento de parcerias com outras instâncias para além da escola.  

 Diversos dos seis pontos sistematizados pelo estudo de Delizoicov (2008) refletem em 

limites para a efetivação da perspectiva freireana na Educação em Ciências, os quais, de 

algum modo, se inter-relacionam. Por exemplo, o estudo de Torres (2010) indica uma 

polissemia sobre a compreensão dos pesquisadores no uso do termo “Tema Gerador”, o que 

corrobora com o levantamento de Fonseca et al. (2015) ao revelar que muitos pesquisadores 

não têm realizado o processo de Investigação Temática para a obtenção e legitimação desses 

temas. No contexto das pesquisas em Educação Freire-CTS, Roso e Auler (2016) também 

advertem sobre a não realização do processo de Investigação Temática no espaço-tempo 

escolar, que contribui para uma cristalização curricular. Muenchen e Delizoicov (2012) e 

Araújo, Niemeyer e Muenchen (2013) chamam a atenção para o processo do ensino e 

aprendizagem, especialmente no que tange à redução metodológica de aspectos da 

transposição da perspectiva freireana para o contexto formal, como o diálogo e a 

problematização. Na formação docente, Alves e Silva (2015) caracterizam a manifestação de 

alguns obstáculos dos docentes que se impõe à realização de um currículo crítico, como o 

Medo da Liberdade, Pretensão da ciência como única verdade, Arrogância Epistemológica e 

Negação da descontinuidade epistemológica como gênese do conhecimento. Por outro lado, 

Roso e Auler (2016), Auler e Delizoicov (2015), N. Auler e Auler (2015) e Delizoicov e 

Auler (2011) enfatizam a necessidade da compreensão processo de Investigação Temática no 

contexto do desenvolvimento e articulação de ações sociais mais amplas, com dimensões 

pedagógicas, políticas e epistemológicas. 

 Esses limites expressos à efetivação da perspectiva freireana no contexto da Educação 

em Ciências indicam um elemento central: a importância da realização do processo de 

Investigação Temática (AULER, DELIZOICOV, 2015, ROSO; AULER, 2016; AULER, 

2018). Auler e Delizoicov (2015) acentuam uma incompletude desse processo no que tange 

ao desenvolvimento de conhecimentos científicos e tecnológicos. Por isso, com base no 
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conceito de inédito viável de Freire, referente à busca por soluções não percebidas para o 

enfrentamento da realidade, os autores defendem a reinvenção da Investigação Temática, de 

modo que os Temas Geradores possam caracterizar demandas historicamente negligenciadas, 

para constituir novos problemas de pesquisa, bem como servir de aporte para a elaboração de 

currículos escolares e criação de políticas públicas. Os autores defendem que a Investigação 

Temática representa o próprio inédito viável, uma solução não percebida, e ainda “inédita”. 

Em outras palavras, Auler e Delizoicov (2015) almejam que por meio da Investigação 

Temática sejam localizados problemas – expressos em Temas Geradores – ainda sem 

soluções científicas e tecnológicas constituídas, e que esses conhecimentos produzidos 

orientem o desenvolvimento de ações para a transformação da realidade. 

 Nesse contexto, destaca-se o trabalho de Delizoicov e N. Delizoicov (2014) que 

sinaliza algumas complementaridades entre a busca por soluções para contradições/problemas 

presentes Temas Geradores com a fase de complicações da epistemologia de Ludwik Fleck 

(1986; 2010). Os autores revelam que tanto em Freire quanto em Fleck o sujeito do 

conhecimento apresenta-se como “um sujeito coletivo que se constitui historicamente no 

enfrentamento crítico-transformador desses problemas” (p.108). Por meio dessa articulação, 

Delizoicov e N. Delizoicov (2014) também discutem o caráter coletivo do enfrentamento das 

contradições/problemas em Freire e Fleck, na busca do inédito viável. Essa discussão, 

associada ao estudo de Auler e Delizoicov (2015), fomenta a possibilidade de se investigar a 

perspectiva epistemológica do conceito de inédito viável a partir da realização de articulações 

das ideias de Freire com a epistemologia de Ludwik Fleck. 

 

1.2 Os níveis, os graus e os círculos de relações da consciência: onde se apresenta o 

inédito viável? 

 

De acordo com Freire (1987), o que se pretende desvelar durante a Investigação 

Temática são os níveis de percepção dos homens sobre a realidade, níveis pelos quais irão se 

expressar os seus Temas Geradores. Para o autor, essas percepções podem ser limitadas por 

fatores de opressão, de modo que não se permita compreender a realidade em seu sentido de 

totalidade, criando nos sujeitos obstáculos que os impedem de se humanizarem. Freire (1987, 

p. 53) explica que “os temas se encontram encobertos pelas ‘situações-limites’ que se 

apresentam aos homens como se fossem determinantes históricas, esmagadoras, em face das 

quais não lhes cabe outra alternativa, senão adaptar-se”. A adaptação que Freire se refere 
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reflete na acomodação aos problemas sociais em face da falta do desenvolvimento de ações e 

da percepção de alternativas para a superação de sua realidade.  

Segundo Freire (1987), enquanto a relação entre os Temas Geradores e as situações-

limite não for reconhecida, as tarefas que são atribuídas a esses temas, que seriam as ações de 

mundo dos sujeitos, não acontecem por vias críticas, por exemplo: 

Se os indivíduos se encontram aderidos a estas ‘situações-limites’, 

impossibilitados de ‘separar’-se delas, o seu tema a elas referido será 

necessariamente o do fatalismo e a ‘tarefa’ a ele associada é a de quase não 

terem tarefa. (FREIRE, 1987, p. 61). 

 

No exemplo citado, o Tema Gerador é expresso pela situação-limite do fatalismo, da 

aceitação passiva dos sujeitos frente aos fatores de opressão social e, neste caso, a tarefa 

atribuída à situação-limite está em favor de sua manutenção, fato expresso na falta de ações 

(tarefas) para a sua superação. Isso porque, as tarefas que deveriam ser reconhecidas como 

alternativas para a transformação da realidade encontram-se encobertas por fatores de 

opressão social, pelas próprias situações-limite. Outra situação apresentada por Freire (1987) 

se refere ao fato de que essas tarefas variam de acordo com a forma que se apresentam para o 

sujeito, pois uma situação-limite pode sinalizar diferentes tarefas para diferentes sujeitos e 

contextos. Por exemplo, reconhecer que os agrotóxicos podem ser nocivos à saúde humana é 

uma tarefa que pode ser atribuída à maioria dos membros de uma sociedade, entretanto, 

pesquisar cientificamente sobre os benefícios e malefícios do uso de agrotóxicos é uma tarefa 

específica de determinados membros de uma sociedade, no caso, a comunidade científica. 

Neste sentido, estudos como os de Rosa e Auler (2016), Roso e Auler (2016), Centa e 

Muenchen (2016) defendem que haja uma maior participação da sociedade no direcionamento 

das pesquisas científicas e tecnológicas, de modo a atender a suas próprias demandas. 

 Apesar de existir uma necessidade de maior participação da sociedade no 

direcionamento do desenvolvimento de pesquisas, o exemplo do uso de agrotóxicos evidencia 

que as tarefas atribuídas às situações-limite, as ações de mundo dos sujeitos (FREIRE, 1987), 

varia entre os diferentes contextos, especificamente quando referidas à comunidade científica. 

Para Freire (1987), a diversidade de fatores que influenciam na ação de mundo dos sujeitos 

revela a necessidade de investigar o nível de percepção acerca das situações-limite em sua 

realidade concreta, pois “a preocupação básica dos investigadores deva centrar-se no 

conhecimento do que Goldman chama de ‘consciência real’ (efetiva) e ‘consciência máxima 

possível’” (p. 61).  

 O conceito de consciência, apresentado por Freire (1987), possui influência do 

pensamento de Karl Marx. Por exemplo, Japiassú e Marcondes (2001) definem o conceito de 
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consciência dos marxistas como um conjunto de conteúdos que estão condicionados à posição 

econômica dos sujeitos em determinadas estruturas da sociedade, isto é, uma consciência de 

classe. Os autores também destacam que o termo consciência não deve ser concebido de 

forma absoluta, pois toda consciência será sempre a consciência de algo, diferindo-se dela 

mesma. A consciência então se encontra vinculada à realidade vivenciada pelos sujeitos, 

apresentada em Goldmann (1970) nos níveis da consciência real, consciência possível e 

consciência máxima possível.  

A consciência real é discutida por Goldmann (1970) como resultado dos obstáculos 

que permeiam a realidade empírica, os quais obscurecem e desviam a visão de mundo dos 

sujeitos frente a suas ações. O autor ressalta que a consciência real se configura em um 

determinado momento histórico como produto das interações entre classes sociais, 

sobrepondo-se umas as outras, determinando e dirigindo o seu nível de consciência. Em 

outras palavras, o real se encontra limitado aos fatores históricos e sociais, pois o nível de 

consciência real de uma classe ou grupo social pode-se diferir de uma sociedade para outra, 

tanto em sua determinação espacial quanto temporal.  

Para Goldmann (1970), os obstáculos que se estabelecem ao nível da consciência real 

restringem o campo de possibilidades de uma determinada classe, tornando imperativa a 

distinção entre o nível da consciência real do nível da consciência possível.  Segundo o autor, 

a consciência possível está situada além da consciência real, nas possibilidades de pensar e 

agir que foram obscurecidas à classe ou grupo social. A compreensão de Goldmann é que essa 

forma de consciência é uma estrutura coletiva, relativamente comum a cada classe, ou seja, a 

própria consciência de classe. Nesta esfera da estrutura social, se expressa o grau de 

possibilidades de pensamento e ações, o qual estabelece o máximo de consciência possível 

das classes sociais, uma dimensão intermediária entre a “norma ideal” e o conhecimento 

disponível em seu momento histórico (GOLDMANN, 1970).  

O economista André Nicolaï (1973) também faz referência a uma “graduação da 

consciência”, porém essa graduação está voltada para desenvolvimento histórico da 

consciência de classe. O economista infere esse processo a partir das tentativas de intervenção 

dos indivíduos sobre o mundo natural e social, sendo estes os graus de consciência. Os graus 

foram elaborados pelo economista e subdivididos da seguinte forma: O primeiro grau, o mais 

baixo, está relacionado às crenças, atitudes, opiniões ou explicações sobrenaturais de um 

determinado grupo social; O segundo grau, superior ao primeiro, é representado pelo 

reconhecimento dos grupos enquanto pertencentes a uma classe em interação com outros 

grupos; O terceiro grau é referido como a estruturação da classe em diversos grupos, sejam 
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eles formais ou não; No quarto e último grau, a classe se apresenta em seu máximo de 

consciência, por meio de suas organizações, a classe chega ao poder de controle, seja a curto 

ou longo prazo (NICOLAÏ, 1973). Os graus de consciência de Nicolaï (1973) revelam 

relações da consciência a partir do nível de organização e interação social, situando-a na 

dimensão espaço-temporal.  

A relação entre os níveis de consciência real, consciência possível e o máximo de 

consciência possível de Goldmann (1970) é compreendida por Nicolaï (1973) a partir de seus 

graus de consciência. Ao considerar que essa graduação auxilia a situar historicamente a 

capacidade de intervenção das classes, e sua possibilidade de chegar ao domínio das relações 

sociais, o economista faz referência aos níveis de consciência de Goldman (1970), de modo 

que cada grau situa os diferentes níveis de consciência de uma classe. Ou seja, os três níveis 

de consciência podem estar situados historicamente no primeiro, segundo, terceiro ou quarto 

grau de consciência. Essa compressão, apesar de auxiliar a compreender o domínio histórico 

das relações sociais, necessita ser ampliada, conforme Auler (2018) ressalta: 

Classes sociais não podem ser consideradas estáticas em sua constituição e 

caracterização (possivelmente as da América Latina são bastante distintas 

daquelas da época de Marx), mas não suprimíveis, não apagáveis por 

discursos contemporâneos. Considerações de classe como condição 

necessária, mas insuficiente. Entendo que diversidades de outras naturezas, 

para além da econômica, são anuladas, silenciadas, impedidas de se 

manifestar enquanto o poder econômico (confere poder para impor valores) 

da classe dominante reinar absoluto. (AULER, 2018, p. 98). 

 

Para Auler (2018), a compressão da categoria de classe é imperativa em um estudo 

crítico da dinâmica social, mas a análise não pode se restringir a essa categoria, de modo a 

considerar outros aspectos além dos econômicos (AULER, 2018). Sob essa compressão, 

pode-se tomar como referência a noção de coletivo de pensamento da epistemologia de 

Ludwik Fleck (2010). Segundo esse autor, todo processo de conhecimento e, no caso, de 

desenvolvimento da consciência, encontra-se condicionado pelos fatores sociais, que 

ultrapassam as fronteiras das possibilidades individuais e, inclusive, as relações de classe. 

Fleck (2010) atribui esse aspecto a um coletivo de pensamento, compreendido como uma 

comunidade que partilha de maneira recíproca determinados pensamentos, conhecimentos e 

práticas. Esses coletivos são direcionados por regras, padrões e métodos definidos na 

epistemologia de Fleck como estilo de pensamento. O autor também destaca que a estrutura 

interna do estilo de pensamento exerce uma coerção sobre os indivíduos do coletivo, 

assegurando sua configuração, refutando, convertendo ou adequando qualquer ideia contrária 

ao seu estilo (FLECK, 2010). 
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Na conjectura da estrutura geral de um coletivo de pensamento, situado ao entorno de 

um estilo de pensamento, Fleck (2010) apresenta a formação de dois círculos, o esotérico e o 

exotérico. O círculo esotérico é restrito a poucos membros, no qual se encontra o polo de 

formação do pensamento. Já o círculo exotérico se constitui por um número maior de 

integrantes, os quais só tem contato com o produto das relações criadas pelo círculo esotérico, 

sendo responsáveis, em maior ou menor grau, pela legitimação das ideias que configuram o 

estilo de pensamento (FLECK, 2010). Para Fleck (2010), a interação entre os dois círculos é 

como a relação de interdependência entre elite e massas, quando a massa se impõe, a elite 

busca a sua confiança, quando contrário, a elite se fecha, enrijecem as normas e passa a 

dominar toda a estrutura do coletivo, suas palavras: 

Quando as massas têm uma posição mais forte, um traço democrático se 

impõe a essa relação: de certo modo, a opinião pública é lisonjeada, e a elite 

tende a conservar a confiança das massas. [...] Quando a posição da elite é 

mais forte, ela procura distanciamento e se isola da multidão: segredos e 

dogmatismo passam a dominar a vida do coletivo de pensamento. [...] A 

primeira forma, a democrática, leva inevitavelmente ao desenvolvimento das 

ideias e ao progresso; a segunda, em determinadas circunstâncias, ao 

conservadorismo e ao enrijecimento. (FLECK, 2010, p. 157). 

 

Além das relações internas de um coletivo de pensamento, a epistemologia de Fleck 

(2010) considera que a estrutura da sociedade atual cria um intercruzamento entre os coletivos 

de pensamento, uma vez que um mesmo indivíduo pode partilhar de diferentes coletivos de 

pensamentos, correspondentes a diferentes estilos de pensamento. Por essa razão, Fleck 

(2010, p. 83) considera que no ato de conhecer ou tomar consciência deve-se considerar três 

fatores: 1) o indivíduo – a quem cabe constatar resultados inevitáveis em situações específicas 

ou determinadas; 2) o coletivo – ao qual pertence e configura o estilo de pensamento do 

indivíduo, sua forma de constatar os resultados; 3) a realidade objetiva – a qual se configura e 

se explica no âmbito do desenvolvimento histórico e cultural, expressando “aquilo que é para 

ser conhecido”. Assim, a epistemologia de Fleck pode ajudar a elucidar a relação entre a 

consciência real, consciência possível e o máximo de consciência possível apresentada por 

Goldmann (1970), situada historicamente pelos graus de consciência de Nicolaï (1973). Para 

isso, elaborou-se o esquema da Figura 1: 
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Figura 1 – Relações entre os círculos exotérico e esotérico com os níveis e graus de 

consciência no âmbito da realidade objetiva. 

 

 

Fonte: Adaptado de Neres (2016). 

 

De acordo com o esquema apresentado na Figura 1, pode-se relacionar o círculo 

exotérico e o esotérico – ilustração a esquerda da Figura 1 adaptada de Neres (2016) – 

propostos por Fleck (2010) com os níveis de consciência real, consciência possível e o 

máximo de consciência possível de Goldmann (1970). Nessa relação, o círculo exotérico se 

apresenta no nível da consciência real, de modo que neste nível os indivíduos se encontram 

limitados às formas de pensar e de agir do um estilo de pensamento dominante. Em uma 

dimensão intermediária, encontra-se a esfera da consciência possível, a qual expressa ao 

círculo exotérico e o vislumbre sobre o campo de possibilidades de pensar e de agir do círculo 

esotérico. No centro, ao ultrapassar a esfera consciência possível, apresenta-se o círculo 

esotérico, o qual sobredetermina, converte e dirige a formação do pensamento, 

correspondendo ao máximo de consciência possível de um estilo.  

No âmbito das relações dos círculos de pensamento com os níveis de consciência real, 

possível e máxima possível, é importante explicitar o papel dos fatores essenciais ao 

conhecimento apresentados por Fleck (2010, p. 83), quais sejam: “o indivíduo, o coletivo e a 

realidade objetiva”. Para isso, ressalta-se que cada círculo – esotérico e exotérico – é formado 

por um conjunto específico de indivíduos, que em conjunto, configuram o coletivo de 

pensamento (FLECK, 2010). Porém, ao articular os níveis de consciência de Goldmann 
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(1970) com os círculos de pensamento de Fleck (2010) podem-se delimitar as diferentes 

percepções sobre a realidade objetiva, pois o círculo esotérico, ao limitar as formas de pensar 

e de agir do círculo exotérico – consciência real, também limita a sua compreensão sobre 

“aquilo que é para ser conhecido”, isto é, o máximo de consciência possível ou realidade 

objetiva (FLECK, 2010, p. 83; GOLDMANN, 1970). Em outras palavras, a estrutura da 

consciência de classe determina o máximo e mínimo de conhecimento disponível em um 

determinado estilo de pensamento, bem como os indivíduos que dispõe do domínio do 

máximo e mínimo deste conhecimento, aspecto representado pelo sentido da seta da realidade 

objetiva na Figura 1.  

No que tange aos graus de consciência de Nicolaï (1973), assim como situam 

historicamente os níveis de consciência de Goldmann (1970) numa estrutura hierárquica, 

também podem situar os coletivos de pensamento nas estruturas sociais, de modo que cada 

coletivo pode se configurar em diferentes graus, diferenciando as sociedades ou grupos que 

detêm domínio das relações sociais. Em contrapartida, a epistemologia de Fleck (2010) 

sinaliza alguns avanços e complementaridades nessa estrutura hierárquica, uma vez que o 

indivíduo pode partilhar de diversos estilos de pensamentos, integrando diferentes coletivos. 

Assim, um indivíduo de uma determinada classe pode partilhar do estilo de pensamento de 

outra, o que não quer dizer que o mesmo estará no nível máximo de consciência dessa classe. 

Por exemplo, um operário pode compartilhar do estilo de pensamento do patrão, em 

contrapartida, esse operário se encontra restrito ao círculo exotérico, pois não possui o 

controle sobre o estilo de pensamento dominante, apenas vislumbra a consciência possível. 

Nesse exemplo, pela noção hierárquica dos graus de consciência de Nicolaï (1973), é a classe 

do patrão que possui o domínio das relações sociais, mas pela epistemologia de Fleck (2010) 

o operário também pode partilhar desse estilo de pensamento, mesmo sem ter o seu controle. 

É imperativo ressaltar que essa articulação não exclui a categoria de classe, mas a amplia para 

os diferentes estilos e coletivos de pensamento presentes na sociedade, aspecto sinalizado por 

Auler (2018) como fundamental à análise das contradições sociais. 

Em síntese, a epistemologia de Fleck (2010) revela que os coletivos de pensamento se 

intercruzam, de modo que um mesmo indivíduo pode partilhar de diferentes coletivos, bem 

como estar situado em diferentes círculos, seja no esotérico ou no exotérico de cada coletivo. 

Essa noção auxilia a dinamizar a compreensão sobre a consciência de classe, tanto em níveis 

quanto em graus (GOLDMANN, 1970; NICOLAÏ, 1973) que, por sua vez, auxiliam a situar 

as diferentes percepções sobre a realidade objetiva (FLECK, 2010). Por conta disso, pensar 

em soluções para o enfretamento de uma situação-limite envolve reconhecer que as mesmas 
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podem ser localizadas em coletivos de pensamento distintos. Por exemplo, a questão da fome 

envolve soluções científicas, políticas, econômicas, dentre outras. Cada esfera da organização 

social citada constitui um determinado coletivo de pensamento, para os quais são atribuídas 

tarefas distintas sobre a mesma situação e percepções sobre a realidade objetiva (FREIRE, 

1987). Também ressaltasse que para Fleck (2010) a realidade objetiva não se expressa de 

forma isolada dos indivíduos e do coletivo, e que segundo Japiassú e Marcondes (2001) toda 

expressão da consciência é sempre de algo ou alguma coisa. Mas qual a essência da relação 

entre os níveis de consciência com os círculos de pensamento? Esses elementos foram 

caracterizados, com base em Freire (1987), a partir do processo de transição entre os níveis de 

consciência. 

 

1.3 A transição entre níveis de consciência e a percepção do inédito viável: o caminho da 

práxis 

 

Na transição do nível da consciência real para o nível máximo de consciência possível, 

Freire (1987) apresenta uma relação entre as situações-limite com o inédito viável. As 

situações-limite são para o autor como fronteiras que se estabelecem ao nível da consciência 

real, restringindo a visão de mundo dos sujeitos, de modo que as ações necessárias ao 

enfretamento de sua realidade não são concebidas em sua consciência. Por isso, a situação-

limite é referida por Freire como uma situação existencial, representando um limite ao 

desenvolvimento da reflexão ontológica do ser (STUANI, 2016). Para Freire (1987, p.61), 

além das situações-limite situa-se o inédito viável, constituído no processo de 

desenvolvimento da consciência crítica, em que: “[...] ao nível da ‘consciência real’, os 

homens se encontrem limitados na possibilidade de perceber mais além das ‘situações-

limites’, o que chamamos de ‘inédito viável’”. 

Conforme Freire (1987), no nível da consciência real, em razão da existência das 

situações-limite, os sujeitos se encontram impossibilitados de apreender o inédito viável, pois 

elas são como limiar entre o real e o possível. Esse real a qual o autor se refere pauta-se num 

conceito de realidade que é sujeita a transformação, uma realidade concreta na qual se incide 

e se produz a ação dos homens (grifo nosso). Nesse sentido, o autor compreende as situações-

limite como uma realidade concreta, as quais provocam necessidades nos indivíduos, pois 

estão fundadas nas contradições sociais. Para Freire (1987), essas contradições que fundam as 

situações-limite também se articulam e envolvem-se aos Temas Geradores, estando estes 
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últimos constituídos no pensamento-ação dos homens sobre e na realidade, conforme Brick 

(2017) afirma: 

[...] pois os temas geradores se encontram não nas situações, mas no 

pensamento-ação do povo (outro) referido a situações, cuja apreensão exige 

que seja considerado como “Outro”, parte de um sistema de totalidade que 

produz vítimas. [...], é importante não perder de vista que este é um objeto de 

conhecimento a ser construído comunitariamente (com a comunidade de 

vítimas reconhecidas como vítimas não vitimizadas, como sujeitos, como 

“outros”), que se trata de um objeto do conhecimento que represente a 

totalidade concreta (em um dinâmico processo de construção, conforme a 

própria realidade entendida como totalidade concreta exige). (BRICK, 2017, 

p. 186). 

 

Para Brick (2017), o Tema Gerador se estabelece como objeto de conhecimento da 

análise da realidade, de modo que o mesmo não se constitui na situação-limite em si, mas 

como parte e representação de uma totalidade em que essa situação se insere (BRICK, 2017). 

Freire (1987) ressalta que na análise da realidade não se pode dicotomizar objetividade de 

subjetividade, de forma que não se pode desvincular ou pensar a realidade objetiva fora de sua 

subjetividade, pois ambas interagem numa unidade dialética, compreensão essa que se insere 

no âmbito de uma totalidade concreta (BRICK, 2017). Em razão disso, Freire (1987) ressalta 

a importância de se investigar a consciência dos sujeitos sobre a sua realidade para depois 

transforma-la, aspecto evidenciado na relação seguinte: 

Por isto é que, para nós, o “inédito viável”, [que não pode ser apreendido no 

nível da “consciência real” ou efetiva] se concretiza a “ação editanda”, cuja 

viabilidade antes não era percebida. Há uma relação entre o “inédito viável” 

e a “consciência real” e entre a “ação editanda” e a “consciência máxima 

possível”. (FREIRE, 1987, p. 61). 

 

De acordo com Freire (1987), a concretização do inédito viável ocorre no 

desenvolvimento da ação editanda, a qual se constitui no encaminhamento de uma ação 

planejada e consciente, capaz de “editar”, transformar a realidade. Para Stuani (2016), esse 

processo funda a dimensão praxiológica da perspectiva freireana, expressa na ação e reflexão 

transformadora de mundo, na condição humana do sujeito de si reconhecer enquanto um ser 

capaz transformar a sua situação existencial. Além disso, Freire (1987) apresenta a relação do 

inédito viável com a consciência real (efetiva) e da ação editanda com a consciência máxima 

possível. Isso porque, ao destacar que o inédito viável não pode ser apreendido no nível da 

consciência real, o autor indica que ao apreendê-lo ocorre a transição da consciência real para 

outro nível, de modo que as ações necessárias ao enfrentamento das situações-limite, inéditas 

ao sujeito, passam a ser percebidas como viáveis. Essas ações, ainda, são um horizonte de 

possibilidades, resultado da reflexão crítica, pois a concretização do inédito viável, segundo o 
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autor, acontece no desenvolvimento da ação editanda, na transformação de sua realidade. Esse 

aspecto sinaliza outra transição da consciência, do campo do pensar para o campo do agir, isto 

é, o máximo de consciência possível (GOLDMANN, 1970).  

 Nesse contexto, o inédito viável pode ser entendido como um fenômeno transitivo da 

consciência, resultado da percepção dos limites que perpassam o real “efetivo” e do vislumbre 

de um horizonte possível à transformação da realidade. Freire (1987) esclarece a relação do 

inédito viável com os níveis de consciência de Goldmann (1970), tendo como referência a 

noção de soluções praticáveis não percebidas de Nicolaï (1973), as quais são apresentadas da 

seguinte forma: 

A “consciência possível” (Goldman) parece poder identificar-se com o que 

Nicolai chama de “soluções” praticáveis despercebidas” (nosso “inédito 

viável”), em oposição às “soluções praticáveis percebidas” e às “soluções 

efetivamente realizadas,” que correspondem a, “consciência real” (ou 

efetiva) de Goldman. (FREIRE, 1987, p. 61). 

 

Diante das relações apresentadas por Freire (1987), vale ressaltar que para Goldmann 

(1970) a consciência real se opõe a consciência possível, restringindo o campo de 

possibilidades do pensar e do agir do sujeito. Nicolaï (1973) também esclarece que ao 

defrontar-se com um problema, o sujeito possui um horizonte de planos para o seu 

enfretamento, os quais podem culminar em diferentes soluções, com diferentes riscos e graus 

de eficácia (NICOLAÏ, 1973). Tendo em vista as diferentes soluções, Freire (1987) identifica 

uma relação da consciência possível de Goldmann (1970) com as soluções praticáveis 

despercebidas de Nicolaï (1973), de modo que as soluções necessárias ao enfrentamento de 

um determinado problema não são percebidas pelos sujeitos, ou seja, ainda se encontram no 

âmbito das possibilidades do pensar do nível da consciência possível. Essas soluções, que não 

haviam sido percebidas pelos sujeitos como viáveis ao enfrentamento da realidade, portanto 

inéditas, representam o inédito viável (FREIRE, 1987). Em oposição às soluções praticáveis 

despercebidas, Freire (1987) destaca a existência das soluções praticáveis percebidas e às 

soluções efetivamente realizadas, as quais caracterizam o nível da consciência real, que 

resulta dos desvios da realidade empírica (GOLDMANN, 1970).   

 As relações estabelecidas por Freire (1987) entre os níveis de consciência de 

Goldmann (1970) como as situações-limite, inédito viável e ação editanda, delimitam e 

expressam a transição entre os níveis de consciência. Pautando-se na articulação dos círculos 
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esotérico e exotérico de Fleck (2010) com os referidos níveis de consciência (Figura 1), pode-

se elucidar e ampliar as relações de Freire (1987), conforme se apresenta na Figura 2
1
. 

 

Figura 2 – Relações entre os círculos exotérico e esotérico com a delimitação e transição entre 

níveis de consciência. 

 

 

Fonte: Adaptado de Neres (2016). 

 

 A Figura 2 expressa a transição entre os níveis de consciência de Goldmann (1970), no 

contexto dos círculos exo e eso. De acordo com Freire (1987), ao nível da consciência real 

(efetiva) se apresentam as situações-limite, as quais são responsáveis pelos obstáculos e 

barreiras na visão de mundo dos sujeitos e por caracterizar esse nível de consciência. Em 

oposição à consciência real e consequentemente das situações-limite, o autor apresenta o nível 

consciência possível, e nela o inédito viável. Como o autor também destaca que o inédito 

viável não é percebido pelo sujeito no nível da consciência real, a sua percepção indica a 

primeira transição da consciência, da real para a possível, de modo que o inédito viável se 

concretiza no âmbito da ação editanda, na transformação da realidade (FREIRE, 1987). A 

                                                 
1
 Freire (1987) refere-se aos níveis de consciência como “‘consciência real’ ou efetiva” e “consciência máxima 

possível”, diferentemente de Goldmann (1970) que aborda como “consciência real” e “máximo de consciência 

possível”. Apesar disso, por vezes, nas representações das Figuras e nas discussões do texto, mesmo aquelas em 

referência a Freire (1987), optou-se por manter os termos descritos em Goldmann (1970). Com isso, trabalhos 

futuros podem investigar essa distinção. 
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concretização do inédito viável indica a segunda transição da consciência, que se expressa no 

nível máximo do pensar e do agir, ou seja, a transição da consciência possível para o máximo 

de consciência possível (FREIRE, 1987). 

 A Figura 2, também expressa e situa as relações dos círculos eso e exo com os níveis 

de consciência no âmbito da realidade. Isso porque, as compressões de realidade concreta em 

Freire (1987) e realidade objetiva em Fleck (2010) podem se complementar. Para Freire 

(1987) as situações-limite se dão como obstáculos no domínio da realidade concreta, pela qual 

o autor salienta a importância de investigar a consciência dos sujeitos sobre as mesmas, seus 

Temas Geradores. Na análise da realidade, Brick (2017) também destaca a necessidade de 

compressão que o Tema Gerador é um objeto de conhecimento, que não se apresenta nas 

situações em si, sendo este a representação do pensamento-ação dos sujeitos sobre essas 

situações no âmbito de uma totalidade concreta (BRICK, 2017). Assim, enquanto as 

situações-limite são os obstáculos que perpassam a realidade, o Tema Gerador sintetiza a 

própria esfera da consciência real, reflexo do pensamento-ação e representação da totalidade 

concreta (BRICK, 2017; FREIRE, 1987; GOLDMANN, 1970). No esquema da Figura 2, o 

plano perpendicular à realidade concreta articula-se a compreensão de realidade objetiva de 

Fleck (2010) com os níveis de consciência de Goldmann (1970), que delimitam o máximo e 

mínimo de conhecimento da realidade objetiva em um determinado estilo de pensamento. 

Essa noção de realidade objetiva de Fleck (2010) e de realidade concreta de Freire (1987) 

pode estabelecer uma relação cíclico-dialética, exemplificada pela diferentes percepções dos 

opressores e dos oprimidos sobre o inédito viável, como Freire (1987, p. 54) descreve: 

A tendência então, dos primeiros, é vislumbrar no inédito viável, ainda como inédito 

viável, uma “situação-limite” ameaçadora que, por isto mesmo, precisa não 

concretizar-se. Dai que atuem no sentido de manterem a “situação-limite” que lhes é 

favorável. 

Desta forma, se impõe à ação libertadora, que é histórica, sobre um contexto, 

também histórico, a exigência de que esteja em relação de correspondência, não só 

com os “temas geradores”, mas com a percepção que deles estejam tendo os 

homens. 

 

 Nesta situação, Freire (1987) explica que os primeiros (opressores) percebem o inédito 

viável como se fosse uma situação-limite, pois o conhecimento da realidade que o inédito 

viável representa, também representa uma ameaça à sua posição de opressor. Já para os 

oprimidos, se impõe a necessidade de perceber o inédito viável como ação libertadora, que 

supere as sua própria percepção sobre os seus Temas Geradores e as situações-limite a que 

eles correspondem (FREIRE, 1987). Nesse exemplo, têm-se os opressores situados no 

domínio da formação do estilo de pensamento (círculo esotérico), os quais retém a percepção 

dos oprimidos sobre a realidade objetiva, pois os conhecimentos e possibilidades de ações do 
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seu nível de consciência máxima possível, sob o domínio dos oprimidos, lhes representa uma 

ameaça. Na outra esfera, estão os oprimidos, que enquanto não perceberem sua situação de 

oprimidos e não tomarem consciência da sua realidade concreta por meio do domínio da 

realidade objetiva, não haverá superação da opressão. Dessa forma, articula-se a compreensão 

de realidade objetiva de Fleck (2010) à realidade concreta de Freire (1987) no âmbito de uma 

totalidade concreta (BRICK, 2017), estando ambas (realidade objetiva e concreta) em 

interação cíclico-dialética, seja pela conservação do estilo de pensamento, do círculo eso para 

o círculo exo, ou da superação do estilo de pensamento, do círculo exo para o círculo eso
2
 (ver 

esquema das setas na Figura 2). 

 Baseado em Nicolaï (1973), Freire (1987) reafirma a necessidade de ir além das 

situações-limite na busca por soluções que não eram percebidas como viáveis ao 

enfrentamento dos problemas, da consciência real para a possível e da possível para a 

transformação da realidade
3
. Essa transformação da realidade é compreendida por Freire 

(1987) no nível máximo de consciência possível, que se constituem no campo de 

possibilidades de pensar e de agir do círculo esotérico do estilo de pensamento (FLECK, 

2010). Em outros termos, é possível estabelecer relações entre Fleck (2010) e Freire (1987), 

ampliando sua compreensão sobre os níveis de consciência, de modo que as ações necessárias 

para o enfrentamento de uma situação-limite não dependem exclusivamente de o sujeito 

partilhar de um determinado estilo de pensamento, mas assumir o controle dos 

direcionamentos do círculo esotérico, isto é, do campo da formação do estilo de pensamento. 

Entretanto, como se estabelecem essas soluções? Qual a natureza do inédito viável?  

 

1.3.1 A natureza do conhecimento: é inédito, mas é viável?
4
 

 

 Freire (1987) diferencia o homem dos demais animais por sua atividade consciente, 

que objetiva seus pensamentos em ações, as quais transformam a realidade e a si mesmos, 

produzindo história e cultura. O autor considera que por meio das criações do homem, na 

percepção das dimensões temporais do “passado-presente-futuro”, a história se desenvolve 

                                                 
2
 Fleck (2010) apresenta tal relação ao referir-se aos círculos de pensamento das elites e das massas, destacado 

no item anterior, bem como no processo de circulação de ideias entre estilos de pensamento, melhor discutido no 

item 1.5.   
3
 Stuani (2016, p. 126) realiza uma discussão análoga por meio da dimensão epistemológica do conhecimento 

em Freire, a qual aponta que a busca por soluções aos problemas da realidade permitem a “recriação do real”.  
4
 Em seu livro, Auler (2018) também questiona a compreensão do inédito viável em capítulo intitulado: “O 

inédito é viável? É imprescindível e necessário”. Analogamente, tal questão inspira o título da presente sessão. 
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como um processo inerente à sua situação existencial. Freire também ressalta que nessa 

produção histórica se constitui as unidades epocais, conforme apresenta: 

Uma unidade epocal se caracteriza pelo conjunto de idéias, de concepções, 

esperanças, dúvidas, valores, desafios, em interação dialética com seus 

contrários, buscando plenitude. A representação concreta de muitas destas 

idéias, destes valores, destas concepções e esperanças, como também os 

obstáculos ao ser mais dos homens, constituem os temas da época. (FREIRE, 

1987, p. 53). 

 

 A unidade epocal, de acordo com Freire (1987), representa a unicidade duma época, o 

conjunto das produções simbólicas, das visões de mundo dos sujeitos, da história e cultura 

que caracterizam uma determinada sociedade. Segundo o autor, a representação concreta da 

configuração dessas unidades, inclusive dos obstáculos ao desenvolvimento da consciência 

crítica dos sujeitos, são apresentados como os temas da época. Freire (1987) discute que esses 

temas implicam em temas contrários, bem como apontam diferentes tarefas à sua realização, 

as podem ser a favor ou contra a sua manutenção (FREIRE, 1987). Por exemplo, as 

discussões acerca da sustentabilidade que tem por contraposição o consumo desenfreado dos 

recursos naturais, esses dois temas surgem numa determinada época, reflexo de uma 

sociedade globalizada e consumista. Porém, esses temas também geram diferentes 

posicionamentos, uma parcela da sociedade – inclusive a comunidade científica – defende o 

consumo sustentável dos recursos naturais, enquanto outra parcela defende que ela não é 

necessária. Esses posicionamentos são responsáveis por produzir diferentes conhecimentos, 

dentre aqueles que justificam o consumo sustentável e outros conhecimentos que o 

desaprovam. 

 Para Freire (1987), a interação dialética que se estabelece entre temas compõe o 

universo temático representativo de uma determinada época, no qual se expressam os Temas 

Geradores. Nesse universo de temas, os Temas Geradores se diferenciam dos demais, pois se 

encontram obscurecidos pelas situações-limite, de modo que as ações dos sujeitos, suas 

tarefas, sua história, não se concretiza de modo crítico (FREIRE, 1987). De acordo com Freire 

(1987), esses temas podem ser gerais, estando situados em unidades epocais amplas e comuns 

a diversas sociedades, para os quais ele apresenta o exemplo do tema da libertação em 

oposição ao tema da dominação. Esses temas e unidades também podem ser mais específicos, 

de modo que “[...] além desta temática universal, continental ou de um mundo específico de 

semelhanças históricas, ela vive seus temas próprios, suas ‘situações-limites’. [...] São áreas e 

sub-áreas que constituem subunidades epocais.” (FREIRE, 1987, p. 54).  Em outras palavras, 
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a abrangência dos temas está diretamente relacionada com a amplitude das unidades e 

subunidades epocais. 

 Freire (1987) compreende que as unidades epocais representam e situam o contexto 

das produções históricas e culturais de uma determinada sociedade, bem como o seu universo 

temático. Desse modo, é preciso levar em conta as unidades epocais para então localizar as 

situações-limites e seus Temas Geradores, bem como para além dessas situações, em que se 

apresenta o inédito viável, pois: 

Enquanto os temas não são percebidos como tais, envolvidos e envolvendo 

as “situações-limites”, as tarefas referidas a eles, que são as respostas dos 

homens através de sua ação histórica, não se dão em termos autênticos ou 

críticos. [...] Neste caso, os temas se encontram encobertos pelas “situações-

limites” que se apresentam aos homens como se fossem determinantes 

históricas, esmagadoras, em face das quais não lhes cabe outra alternativa, 

senão adaptar-se. Desta forma, os homens não chegam a transcender as 

“situações-limites” e a descobrir ou a divisar, mais além delas e em relação 

com elas, o “inédito viável”. [...] No momento em que estes as percebem 

não mais como uma “fronteira entre o ser e o nada, mas como uma fronteira 

entre o ser e o mais ser”, se fazem cada vez mais críticos na sua ação, ligada 

àquela percepção. Percepção em que está implícito o inédito viável como 

algo definido, a cuja concretização se dirigirá, sua ação. (FREIRE, 1987, p. 

53, grifo nosso). 

 

 Conforme ressaltado, Freire (1987) estabelece uma relação entre os Temas Geradores 

e as situações-limites, as quais estão interligadas à ação histórica dos homens e ao inédito 

viável.  Para o autor, essas ações só podem acontecer de forma crítica a partir da percepção da 

relação entre as situações-limites e os Temas Geradores, o que implica no reconhecimento dos 

sujeitos das contradições sociais que permeiam a sua realidade. Essa percepção está vinculada 

ao inédito viável, concretizado em uma ação crítica, transformadora da realidade (FREIRE, 

1987). Com base em Freire (1987), pode-se entender que a concretização do inédito viável 

reflete em uma resposta crítica dos homens em sua ação histórica. Mas qual a natureza do 

inédito viável? Como se constitui essa resposta crítica? 

 As produções históricas e culturais, resultado e produto das ações históricas dos 

homens, são compreendidas no âmbito da prática simbolizadora, um elemento constituinte das 

três esferas da existência humana de Severino (2007). Para este autor, à medida que o sujeito 

desenvolve relações com a natureza pelo trabalho, na esfera produtiva, bem como estabelece 

relações e divisões políticas, na esfera social, desenvolve relações subjetivas na criação e 

utilização de signos
5
, esfera simbólica. Essa última esfera é caracterizada pelo autor no plano 

                                                 
5
 Severino (2007, p. 185) conceitua o signo como “todo elemento que representa e substitui um objeto enquanto 

apreensível por um sujeito; é uma entidade formada de um aspecto físico ou significante e de um aspecto 

inteligível ou significado”. 
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da consciência subjetiva, que constitui e direciona as ações dos sujeitos, estabelecendo-se 

num processo histórico e cultural. Severino (2007) reconhece a prática simbolizadora como 

atividade da consciência que projeta no sujeito as ações de intervenção e as condições de 

existência no espaço natural e social.  

 Segundo Severino (2007), a história e a cultura dos homens representa a produção de 

todo o seu conhecimento, sendo este resultado da prática simbólica. O autor também discute 

que no processo de apropriação das produções dessa prática, os homens podem estabelecer 

simbolizações, tanto por meio de representações quanto por valorações. A primeira está 

vincula aos conceitos, já a segunda é relativa aos valores, os quais constituem uma relação 

simultânea de significação da realidade (SEVERINO, 2007). Em outras palavras, Severino 

(2007) considera que a apreensão conceitual da realidade ocorre à medida que o sujeito lhe 

atribui valor, ou seja, em que agrega sentido ao significado historicamente construído. 

 Severino (2007) afirma que toda a produção advinda dessa prática simbolizadora se 

materializa nos bens culturais do espírito humano, a exemplo da linguagem e da própria 

ciência. O autor também considera que da mesma forma que os homens se apropriam desses 

bens culturais, também podem alienar-se diante deles, desvinculando a sua representação real. 

Tal alienação advém da dimensão valorativa da prática simbolizadora, conforme se apresenta: 

Esses interesses/valores que intervém e interferem na atividade cognoscitiva 

e valorativa da consciência nascem das relações sociais de poder que tecem a 

sociedade. E para legitimar determinadas relações de poder que a 

consciência apresenta como objetivas, universais e necessárias algumas 

representações que, na realidade social referem-se, de fato, a interesses 

particulares. (SEVERINO, 2007, p. 180). 

 

 A ideia de Severino (2007) sobre a alienação da consciência está ligada ao fato de que 

a atividade subjetiva pode se distanciar da realidade objetiva, de modo que as representações 

criadas pelo homem, seus bens culturais, perdem a sua capacidade de expressar o real, seja de 

um fenômeno causal ou social. Como o próprio autor destaca, essa alienação possui uma 

relação intrínseca com determinados interesses sociais, os quais atrelam sentidos às 

representações que se distanciam da realidade objetiva, mas que ao mesmo tempo legitimam 

determinados interesses como se fossem objetivos, especialmente de grupos privilegiados que 

“passam como sendo universais conceitos e valores que, de fato, são particulares.” 

(SEVERINO, 2007, p.182). 

 Para Severino (2007), as relações de poder, os interesses e valores, também se 

manifestam na ciência, que para ele é um dos campos mais rigorosos da simbolização 

humana. Segundo o autor, a ciência tem e teve um papel de destaque como forma de explicar 
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e intervir na natureza, de modo que os conhecimentos científicos permitiram diversos avanços 

no desenvolvimento histórico e cultural do homem. Em contrapartida, o autor salienta que a 

razão advinda da ciência se transformou em uma razão instrumental, em que “o poder da 

ciência e da técnica passa a ser controlado e usado por grupos humanos na defesa de seus 

interesses particulares” (SEVERINO, 2007, p. 184). Ou seja, da mesma forma que a ciência 

permitiu o desenvolvimento da humanidade, a mesma, de posse de alguns grupos, pode-se 

tonar objeto de dominação frente aos seus interesses e valores. 

 Delizoicov e Auler (2011) também discutem aspectos voltados ao processo de 

construção da ciência. Corroborando com ideias de Severino (2007), os autores explicitam o 

papel da dimensão axiológica, relativa aos valores, no direcionamento da produção científica 

e tecnológica, de modo a caracterizarem uma concepção hegemônica que legitima 

determinados conhecimentos, oriundos de demandas de interesses particulares, como 

universais. Porém, os autores ressaltam que as semelhanças espaço-temporais de onde se 

originam esses conhecimentos, mesmo que vinculado a interesses particulares, são 

responsáveis por garantir “níveis de universalidade” a esse conhecimento. Em outras palavras, 

Delizoicov e Auler (2011) afirmam que apesar do conhecimento ser originado de uma 

demanda específica, relativa a valores e interesses de uma determinada configuração espaço-

temporal, nada impede que esse conhecimento seja aplicável e útil a demandas de outros 

contextos.  

  Apesar de ressaltarem uma relativa universalidade do conhecimento, as discussões de 

Delizoicov e Auler (2011, p. 267) centram-se em outro fato: “há especificidades espaços-

temporais que determinam demandas específicas [...], por não serem necessariamente 

compartilhadas por outros espaços - temporais, podem não ser formalizadas em problemas 

para serem tratados com os paradigmas científicos”. Nesses casos, os autores consideram que 

problemas advindos dessas demandas específicas não teriam solução constituída pelos 

paradigmas científicos, pois nem sempre todas as demandas são traduzidas em problemas de 

investigação para gerarem conhecimentos e práticas (DELIZOICOV; AULER, 2011). Auler e 

Delizoicov (2015, p. 291) acentuam que diversas as demandas sociais locais tem sido 

ignoradas no processo de produção de conhecimento, e pautam-se no conceito de inédito 

viável de Freire para dizer que “[...] ‘soluções ainda não percebidas’ talvez não sejam 

encontráveis buscando-as, unicamente, em conhecimentos já disponíveis”.  

 A epistemologia de Fleck (2010) também explicita o papel do condicionamento social 

no processo de produção do conhecimento. Para o autor, diversos fatos científicos possuem 

ligações históricas com ideias passadas, as quais são anteriores a sua própria comprovação 
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científica, sendo denominadas por ele de protoideias/pré-ideias. Essas ideias iniciais se 

rearranjam em um sistema de concepções, tendo em vista que “cada época tem concepções 

dominantes, restos das concepções passadas, e predisposições de concepções futuras, em 

analogia com todas as formas sociais” (FLECK, 2010, p. 70). Nesse processo, o autor revela 

uma dimensão temporal de cada época, a qual interage com o passado e o futuro da formação 

de um sistema de concepções, bem como reflete na produção do conhecimento. Assim, o 

autor afirma que aquilo que já é conhecido influencia tanto na ampliação desse conhecimento 

quanto na formação do novo conhecimento.  

 Para Fleck (2010), essa relação entre o conhecimento implica no reconhecimento de 

que a produção do conhecimento não se estabelece de forma individual, mas que se constitui 

como uma atividade social coletiva. O autor revela que produção histórica do conhecimento, 

de um campo específico do saber humano, se estabelece dentro de um coletivo de 

pensamento, pelo qual uma determinada comunidade de pessoas partilha de um estilo de 

pensamento
6
. Com isso, Fleck (2010) considera que “o processo de conhecimento representa 

a atividade humana que mais depende das condições sociais, e o conhecimento é o produto 

social por excelência” (p. 85), sendo enfático em dizer que “qualquer teoria do conhecimento 

que não leve em conta esse condicionamento social de todo o conhecimento é uma 

brincadeira” (p. 86). Em outras palavras, Fleck explica que o conhecimento não se dá de 

forma isolada, mas é resultado de um “condicionamento social” que se impõem à sua 

formação.  

 Nesse contexto, a epistemologia de Fleck (2010), associada à prática simbolizadora de 

Severino (2007), pode auxiliar na compressão das dimensões do inédito viável em Freire 

(1987). Por exemplo, para Fleck (2010), o processo de produção do conhecimento é uma 

atividade social condicionada pela história e Severino (2007) discute que essa atividade se dá 

em outro âmbito, no campo das produções simbólicas, resultado das esferas produtivas e 

sociais. Essa relação explicita a natureza da atividade social de Fleck (2010), que se constitui 

como processo e produto da prática simbolizadora de Severino (2007). Nesse âmbito, o 

inédito viável apresentado por Freire (1987) pode ser expresso como uma atividade social 

resultante de uma prática simbolizadora, capaz de projetar no sujeito ações que editam e 

transformam a sua realidade. Com isso, se não é no âmbito da ação que o inédito viável é 

percebido, conforme referido por Freire (1987), é no campo da simbolização que o mesmo 

encontra, no desenvolvimento e apropriação das relações simbólicas humanas. 

                                                 
6
 A discussão dos conceitos de coletivo de pensamento e de estilo de pensamento foi realizada anteriormente no 

item 1.2.  
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 Ao caracterizar o inédito viável no âmbito da prática simbolizadora, considera-se, 

também, o papel das representações e dos valores que se estabelecem no domínio das 

produções simbólicas (SEVERINO, 2007). Por exemplo, para Gehlen (2009) o conhecimento 

científico se apresenta como o próprio inédito viável, que mesmo enquanto inédito aos 

sujeitos, se constitui como viável por se tratar de uma construção histórica, ou seja, por estar 

“disponível” a utilização da humanidade (GEHLEN, 2009; AULER; DELIZOICOV, 2015). 

Porém, Severino (2007) ressalta a influência de valores e interesses de determinados grupos 

sobre seus meios de acesso e de produção do conhecimento, os quais restringem o domínio da 

ciência. Corroborado a este pensamento, Delizoicov e Auler (2011) e Auler e Delizoicov 

(2015) consideram que muitas demandas ainda não possuem soluções constituídas 

historicamente ou paradigmas científicos, ou seja, não existe uma produção simbólica para 

atender determinadas demandas. A presente discussão revela que a ciência e a tecnologia, 

como resultado de atividades simbólicas, podem não ser suficientes para a apreensão da 

realidade em sua totalidade, uma vez sua produção e sua legitimidade muitas das vezes 

possuem uma relação intrínseca a valores e interesses de grupos específicos (DELIZOICOV; 

AULER, 2011; AULER; DELIZOICOV, 2015; SEVERINO, 2007). Neste caso, Auler e 

Delizoicov (2015) apresentam duas situações: 

No caso de haver conhecimentos e práticas já disponíveis, equipes 

multidisciplinares se dedicariam ao enfrentamento do problema de modo que 

a demanda pudesse ser atendida. Situação muito distinta ocorreria no caso de 

haver a consciência, das equipes multidisciplinares, de que, para o 

enfrentamento do problema, o conhecimento e as práticas historicamente 

constituídas ainda não são suficientes. (AULER; DELIZOICOV, 2015, p. 

292). 

 

 Com base nesses autores, conclui-se que o conhecimento, como uma solução inédita 

ao sujeito, pode não ser viável, de modo a não existir uma produção científica e tecnológica 

para concretizá-lo em uma ação consciente transformadora da realidade concreta (FREIRE, 

1987; BRICK, 2017). A Figura 3 auxilia a compreender como ocorre a viabilidade do inédito 

no que tange às soluções a um problema. 
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Figura 3 – Relações entre o inédito e o viável. 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 A Figura 3 estabelece uma relação entre o inédito e o viável com as soluções para o 

enfrentamento de um problema. As setas azuis revelam que o inédito demanda de soluções ou 

conhecimentos que já existem para torná-lo viável (AULER; DELIZOICOV, 2015; 

GEHLEN, 2009), as setas vermelhas indicam uma segunda possibilidade, em que o viável 

pode demandar de soluções ou conhecimentos que ainda são inéditas (AULER; 

DELIZOICOV, 2015). Assim, tem-se a perspectiva epistemológica do conceito de inédito 

viável de Freire sob dois planos: i) o inédito que demanda de soluções viáveis; ii) o viável que 

demanda soluções inéditas. Ao explicar o processo de percepção das soluções em diferentes 

níveis de consciência, Lambach (2013, p. 305) auxilia a elucidar a compreensão do primeiro 

plano do inédito viável, conforme destaca: 

Em outras palavras, as explicações que damos para os fenômenos se baseiam 

em concepções que se constituíram historicamente. Por isso, elas são 

limitadas, são “soluções praticáveis percebidas” (DELIZOICOV, 1991, p. 

165). E ao se transitar para outro nível de consciência, em um processo 

histórico, novas soluções para o mesmo problema podem ser praticadas. 

Essas novas propostas resolutivas, baseadas em outros referenciais e 

concepções, implicarão em outras práticas e metodologias e, logo, serão 

usadas para responder os outros problemas que se apresentarem. Portanto, 

passarão a limitar o vislumbre de novas respostas e outro processo de 

transição ocorrerá. 

 

 Entretanto, uma situação que ilustra os dois planos do inédito viável é apresentada por 

Auler (2018, p. 132) ao relatar uma prática pedagógica em que obteve um Tema Gerador 

pautado na questionável segurança do consumo de alimentos transgênicos, ou seja, “é seguro 

nos alimentar de produtos geneticamente modificados?”. Na compreensão desse tema, o autor 

se deparou com um problema: a falta de “cultura elaborada” ou conhecimentos e práticas que 

respondessem e auxiliassem na superação dessa problemática. Na referida situação, tem-se 
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tanto um problema inédito aos sujeitos, que questionam a segurança dos transgênicos, quanto 

um problema inédito a produção científica, que não demanda de repostas, aspectos estes que 

compreendem os dois planos do inédito viável. 

 A compreensão da viabilidade do inédito, de forma análoga a análise de Auler e 

Dezoicov (2011) e Auler (2018), sobre a temporalidade do das teorias científicas, pode ser 

ampliada sob a articulação das ideias de Freire (1987) e de Fleck (2010). Segundo Freire 

(1987), as unidades epocais são estabelecidas como conjunto comum de visões de mundo, as 

quais compreendem a história, os preceitos e os valores que coordenam as ações dos sujeitos 

sobre a realidade, situando no tempo e no espaço as formas de pensar de uma determinada 

sociedade. Já Fleck (2010) apresenta a existência de concepções dominantes, as quais 

carregam em si marcas do passado e projeções do futuro, estabelecidas e situadas dentro de 

um determinado coletivo de pensamento por seu respectivo estilo de pensamento. Articulando 

as ideias de Freire e de Fleck, pode-se compreender que as unidades epocais representam 

coletivos de pensamento (e vice-versa), que carregam em si preceitos e valores de uma época, 

vinculada a um estilo de pensamento. Essa ideia auxilia a situar o contexto de produção do 

conhecimento em sua dimensão coletiva, oriunda de um conjunto de visões de mundo, que 

além de abranger todos os conhecimentos de uma determinada sociedade, inclusive aqueles 

que são inéditos aos sujeitos e a outras sociedades, também situa aqueles conhecimentos que 

lhes são viáveis, isto é, que já se encontram disponíveis à compressão crítica da realidade 

(AULER, 2018; AULER; DELIZOICOV, 2015; DELIZOICOV; AULER, 2011; GEHLEN, 

2009). Contudo, quais obstáculos se impõe a realização do inédito viável? Como eles se 

configuram?  

 

1.4 O reflexo da relação opressor-oprimido como obstáculo à realização da práxis 

 

 A práxis é o caminho apresentado por Freire (1987) para a libertação dos homens, a 

qual é concebida na reflexão e na ação realizada para a transformação do mundo. Nessa 

relação, o autor considera que a reflexão “autêntica”, a reflexão crítica de mundo dos 

oprimidos sobre a sua condição de opressão, culmina na prática e dela resulta na produção de 

novos saberes. Assim, uma nova razão se instaura a partir da consciência de classe e não se 

restringe a um único âmbito, seja o da ação ou da reflexão, conforme Freire (1987) apresenta:  

Por outro lado, se o momento já é o da ação, esta se fará autêntica práxis se o 

saber dela resultante se faz objeto da reflexão crítica. Neste sentido, é que a 

práxis constitui a razão nova da consciência oprimida e que a revolução, que 
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inaugura o momento histórico desta razão, não possa encontrar viabilidade 

fora dos níveis da consciência oprimida. (FREIRE, 1987, p. 29). 

 

  Segundo Freire (1987), assim como a reflexão autêntica resulta na ação, a autêntica 

práxis se faz na reflexão sobre os saberes produzidos por essa ação. Pode-se, então, constatar 

uma relação cíclico-dialética entre a reflexão e ação, ainda impensada em seu momento 

histórico, pois configura novos saberes à consciência da classe oprimida, os quais não eram 

viáveis nem a si e nem às outras classes (FREIRE, 1987). Ou seja, o desenvolvimento da 

práxis autêntica se faz pela produção de novos saberes ou conhecimentos, transformando o 

inédito em viável. Por essa razão, Stuani (2016) associa a dimensão praxiológica do 

conhecimento em Freire ao inédito viável, que para a autora se expressa numa ação coletiva, 

na união de forças para libertar os sujeitos da opressão, a qual é compreendida na relação 

entre opressor e oprimido. No âmbito dessa práxis, Auler (2018) tece sua crítica: 

O que Freire constatou é que a consciência da realidade não garante sua 

transformação. Talvez houvesse uma situação-limite que o próprio Freire 

não identificou. Considerando que esse autor não aprofundou a reflexão 

epistemológica e sociológica do campo científico-tecnológico, talvez não 

tenha constatado que a realidade não é transformável apenas com uma 

agenda de pesquisa demandada pelos interesses dominantes, resultando 

conhecimentos, uma cultura elaborada sustentada em valores alinhados à 

preservação do status quo e não de sua superação. Entendo que esteve frágil, 

em Freire, a compreensão de que não é possível construir um outro mundo, 

menos feio, unicamente com a cultura resultante do enfretamento dos 

problemas escolhidos pelos interesses, pelos valores dominantes. (AULER, 

2018, p. 134-135). 

 

 A crítica tecida por Auler (2018), apesar de expressar a necessidade de considerar que 

nem todo o conhecimento ou cultura elaborada já existente seja suficiente para a superação e 

transformação da realidade, se fundamenta numa práxis “inautêntica”, uma vez que a práxis 

autêntica, a qual é ressaltada pelo próprio Freire (1987), exige a produção de novos saberes ou 

conhecimentos. Isto é, será que o problema apresentado por Auler (2018) está na práxis ou na 

compreensão de práxis que é assumida? 

 Para o desenvolvimento dessa práxis autêntica, num caminho que também é sugerido 

por Auler (2018), vale-se explicitar os pressupostos que orientam a relação entre opressores e 

oprimidos, sendo esta relação caracterizada por Freire (1987; 1983; 1979) tanto do ponto de 

vista do indivíduo quanto da lógica da estruturação social. Nessa compreensão, apresentam-se 

duas faces do conhecimento; i) a que promove a manutenção da desigualdade social e ii) a 

dialógica e problematizadora, que visa à superação das injustiças sociais (FREIRE, 1983). 

Isso porque, o conhecimento não se estabelece isolado do mundo, pois carrega consigo 

valores, preceitos, sentidos e significados do seu tempo, os quais incidem diretamente na 
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forma como ocorre a sua comunicação ou a sua extensão, respectivamente, dialógica e 

antidialógica (FREIRE, 1983).  

 De acordo com Freire (1983), a extensão do conhecimento se refere ao ato de 

transferência, que visa essencialmente à substituição de um determinado conhecimento por 

outro, apresentando-se como um dos instrumentos da “invasão cultural”. Para o autor, toda 

invasão indica a existência de um invasor, numa sobreposição de contextos histórico-

culturais, na qual o invasor impõe e condiciona o contexto invadido a sua própria história e 

cultura, reduzindo os homens a sujeitos de sua ação (FREIRE, 1983). O autor salienta que 

esta ação busca a conquista, a manipulação de valores sob a docilidade messiânica que 

explora o emocional dos invadidos, de modo que, invasor e invadidos estabelecem a seguinte 

relação: 

O primeiro atua, os segundos têm a ilusão de que atuam na atuação do 

primeiro; este diz a palavra, os segundos, proibidos de dizer a sua, escutam a 

palavra do primeiro. O invasor pensa, na melhor das hipóteses, sobre os 

segundos, jamais com eles; estes são “pensados” por aqueles. O invasor 

prescreve; os invadidos são pacientes da prescrição. (FREIRE, 1983, p. 27). 

 

 A relação estabelecida entre invasor e invadidos, que é descrita por Freire (1983), 

revela extremos opostos, em que os invadidos se encontram como objetos da manipulação do 

invasor, restringindo sua automina, o invasor pensa sobre invadidos, mas não com eles. Essa 

afirmação torna evidente que as intenções do invasor estão voltadas à disseminação e 

manutenção dos seus valores, desconsiderando as reais necessidades dos invadidos, não existe 

dialogicidade neste tipo de ação (FREIRE, 1983). As relações estabelecidas entre o invasor e 

o invadido, o opressor e o oprimido, criam um estado de dependência, que opera no ser, 

impondo-lhe valores, a fim da manutenção e disseminação de interesses da cultura invasora 

(FREIRE, 1987; 1983; 1979).  

 Tais aspectos são problematizados por Freire (1979) em uma dimensão mais ampla, 

por meio da relação entre um estado de dependência social e a transformação econômica. Na 

compreensão desse estado de dependência, o autor sinaliza dois tipos de transformação. No 

primeiro, o polo de tomada de decisões se estabelece fora da sociedade, no segundo, o polo se 

estabelece em seu interior. Como consequência, o primeiro polo torna-se objeto de 

manipulação do segundo. Em outros termos, o primeiro tipo de transformação econômica está 

voltado a um estado de dependência, pois a transformação ocorre a partir da influência 

externa de outra cultura. Já o segundo tipo tem por gênese de transformação a sua própria 

cultura, ou seja, a transformação é estabelecida com base em suas necessidades e interesses.  
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 Os polos da transformação econômica repercutem na compreensão dos conceitos de 

desenvolvimento e modernização apresentados por Freire (1979). O conceito de 

desenvolvimento está associado ao processo de libertação do estado de dependência 

promovido pela cultura da sociedade dominante. A modernização é vista como um fenômeno 

externo, que advém da cultura dominante e se concretiza na dependência social, na 

manutenção de uma “cultura do silêncio”. Com isso, segundo o autor, a cultura dominante se 

estende a cultura dominada, impondo-lhes os seus produtos e subprodutos, os seus modelos 

de produção e aparatos científicos e tecnológicos. Essa relação, entre culturas, é vista por 

Freire (1979) a partir da ótica da realidade histórico-cultural estabelecida entre uma 

superestrutura e uma infraestrutura nos seus diferentes níveis de consciência, a qual é 

explicitada por meio da realidade latino-americana. 

 A cultura do silêncio é um dos elementos da relação entre a superestrutura e a 

infraestrutura, apresentada por Freire (1979), como uma expressão superestrutural que limita 

o estado de consciência da infraestrutura. Para o autor, a cultura do silêncio não deve ser 

compreendida de maneira isolada, mas como reflexo das relações entre dominador e 

dominado manifestado em um amplo contexto. Considerando que a infraestrutura origina a 

superestrutura, o autor ressalva que está última, “mediatizada pelos homens que assimilam 

seus mitos, volta-se para a infra-estrutura e a ‘sobredetermina’” (FREIRE, 1979, p. 34). Da 

mesma forma que a cultura do invasor se estende a do invadido, a superestrutura da 

“sociedade dirigente” se estende sobre a infraestrutura da “sociedade dependente”, a primeira 

silencia a segunda (FREIRE, 1979). Com isso, Freire (1979) destaca: 

As sociedades latino-americanas caracterizam-se por uma estrutura social 

hierárquica e rígida; pela falta de mercados internos, já que sua economia 

está controlada a partir do exterior: pela exportação de matérias-primas e 

importação de produtos manufaturados, sem que possam impor seus pontos 

de vista; por um sistema precário e seletivo de educação, no qual as escolas 

são um instrumento para manter o “status quo”; por altas percentagens de 

analfabetismo e de doenças ingenuamente compreendidas como “doenças 

tropicais” e que, a realidade, são doenças devidas ao subdesenvolvimento e à 

dependência; por taxas alarmantes de mortalidade infantil; pela desnutrição 

que, às vezes, tem efeitos irreparáveis nas faculdades mentais; por uma débil 

esperança de vida e uma taxa elevada de criminalidade. (FREIRE, 1979, p. 

35). 

 

 A realidade das sociedades latino-americanas caracterizadas por Freire refere-se aos 

meados do século XX, que para ele se constituem como sociedades fechadas, nas quais sua 

voz, sua capacidade de ação é um “eco” da sociedade dirigente, que se instaurou desde 

período da colonização dos espanhóis e portugueses (FREIRE, 1979). Desse modo, o autor 

considera que a consciência dessas sociedades não consegue se distanciar da realidade para 
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percebê-la em sua totalidade, bem como reconhecer os fatores de opressão nas quais se 

encontram imersa. Nessas sociedades o polo de suas decisões não se encontra em seu interior, 

mas no domínio das sociedades dirigentes, as quais silenciam a cultura autêntica das 

sociedades dirigidas, estabelecendo “zonas de silêncio” (FREIRE, 1979). Mas quais seriam as 

implicações desse estado de dependência na produção do conhecimento? 

 Santos (2007) discute que linhas abissais do colonialismo, que divisavam o “Velho e o 

Novo Mundo”, ainda prevalecem na estrutura da organização social contemporânea e 

resultam de construções históricas que delimitam a realidade social entre o que existe e o que 

não existe com “relevante”. Santos (2007) afirma que essas linhas também se apresentam 

sobre o âmbito do conhecimento, o qual concede a legitimidade entre o científico e não 

científico, como a disputa entre a ciência, a filosofia e teologia. Entretanto, o autor ressalta 

que a linha abissal que divisa essa disputa, também exclui outros conhecimentos, como os 

conhecimentos populares, de camponeses ou indígenas, os quais se encontram além da linha 

do que pode ou não ser considerado como científico, se constituindo, no máximo, como 

objeto da pesquisa científica (SANTOS, 2007).  

 A existência dessas linhas abissais no processo de legitimação do conhecimento, entre 

aquilo que existe e não existe, reflete no que Santos (1998) determina como epistemicídio. 

Para Santos (1998), o epistemicídio representa a morte ou destruição dos conhecimentos 

relativos aos grupos sociais subordinados a uma cultura dominante, pois isso ele o descreve 

como processo político-cultural responsável pela manutenção desse estado subordinação. 

Como exemplo, o autor destaca a expansão e colonização europeia que dizimou parte da 

cultura indígena e com ela seus conhecimentos. Santos (2007) explica que esse processo 

envolve tanto o uso dos seus bens culturais para convertê-los, bem como de uma forma 

violenta, por meio “da proibição do uso das línguas próprias em espaços públicos, da adopção 

forcada de nomes cristãos, da conversão e destruição de símbolos e lugares de culto, e de 

todas as formas de discriminação cultural e racial” (SANTOS, 2007, p. 9). 

 Santos (2007, p. 10) afirma que as linhas abissais endossam o domínio de uma parcela 

da humanidade sobre a outra, de modo que “a negação de uma parte da humanidade e 

sacrificial, na medida em que constitui a condição para a outra parte da humanidade se 

afirmar enquanto universal”. Para o autor, essas linhas refletem em diferentes setores da 

sociedade, representando diferentes “formas de apartheid”, seja “nas discriminações sexuais e 

raciais quer na esfera pública, quer na privada, nas zonas selvagens das megacidades, nos 

guetos, nas sweatshops, nas prisões, nas novas formas de escravatura, no tráfico ilegal de 

órgãos humanos, no trabalho infantil e na exploração da prostituição” (SANTOS, 2007, p. 10-
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11). Um exemplo análogo ao pensamento de Santos (2007) é citado por Bell Hooks (2013). A 

autora relata experiências de sua vida, pela qual explicita uma clara distinção sexista e racista 

entre o papel social dos homens e mulheres, brancos (as) e negros (as) na sociedade 

estadunidense. Ela também faz referência ao contexto das produções dos estudos feministas, 

de modo que: 

[...] a produção feminista por parte de acadêmicas negras sempre foi 

marginalizada na academia, marginalizada tanto em relação à hegemonia 

acadêmica existente quanto à corrente principal do feminismo, aquelas entre 

nós que creem que esse trabalho é crucial para qualquer discussão imparcial 

da experiência negra têm de intensificar seu esforço de educação em prol da 

consciência crítica (HOOKS, 2013, p. 172). 

 

 O relato de Hooks (2013) evidencia uma resistência aos trabalhos de cunho feminista 

realizado por acadêmicas negras e revela a existência de uma corrente hegemônica que 

legitima a permanência dessa distinção. A interiorização da mulher torna-se evidente no caso 

de Henrietta Lacks, uma mulher negra que teve suas células cancerígenas extraídas e 

estudadas em diversos laboratórios do mundo, movimentando uma indústria multibilionária 

relacionada à produção biotecnológica (LEYSER, 2012). O que chama atenção nesse caso é a 

falta de reconhecimento quanto à importância das células dessa mulher para a realização de 

diversos avanços na pesquisa e produção de conhecimento, de várias vacinas – por exemplo, 

se tornando “invisível” sobre a sigla “Hela”, inclusive, pela própria família da Herietta 

(LEYSER, 2012).  

 A invisibilidade e falta de representatividade da comunidade negra reflete no contexto 

educativo brasileiro. Ao analisar livros de Geografia do estado do Paraná, Santos (2013) 

discuti uma presa majoritária de personagens brancos, e quando ilustrados, os negros ocupam 

uma relação distante com a produção científica, em papeis opostos e desiguais (SANTOS, 

2013). Essa relação desigual também acontece na conjectura interna de um coletivo de 

pensamento, assim Fleck (2010) faz referência à cultura da moda e a sua relação entre os 

círculos esotérico e exotérico. Nesse processo, o autor ressalta uma coerção do círculo 

esotérico – que detém a formação do estilo pensamento – sobre o círculo exotérico – a 

comunidade de um modo geral. Por exemplo
7
, os tons pastel de casacos e tecidos de algodão, 

que estavam “em alta” no inverno, podem ceder lugar aos tons escuros e tecidos sintéticos no 

ano seguinte e, essas mesmas cores e tecidos são substituídas no próximo ano, de modo que, 

àqueles que não fazem uso dessa nova tendência, e não se adéquam aos padrões da estação, a 

                                                 
7
 Exemplo adaptado de Fleck (2010, p. 160). 
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depender de seu contexto, tem o seu “status” social comprometido, conforme Fleck (2010) 

ressalta: 

É uma coerção da mais violenta espécie [a da moda], uma vez que não se 

torna consciente como um poder, mas como uma necessidade óbvia. E aí 

daquela fiel [em referência as consumidoras] que não obedece ou não 

consegue obedecer. Ela se sente expulsada, estigmatizada, pois sabe muito 

bem que qualquer companheira do coletivo logo percebe a traição. (FLECK, 

2010, p. 160). 

 

  Conforme destacado, há uma relação desigual na partilha do estilo de pensamento da 

moda, a qual se constitui entre aqueles que estabelecem e partilham do estilo de pensamento 

dominante e aqueles que buscam a sua apropriação. Segundo Fleck (2010), os adeptos mais 

fiéis da moda não são os que conjecturam a estrutura interna do estilo de pensamento 

dominante, os mais fiéis são os que buscam se inserir nesse coletivo, aos quais são destinados 

apenas as “criações” ou produtos do coletivo de pensamento. Fleck (2010) também afirma 

que quanto mais específico o estilo de pensamento de uma comunidade, mais forte será a 

vinculação dos membros a este, ultrapassando, inclusive, as fronteiras de classe. Dessa forma, 

o autor resalta que esses coletivos tendem a persistência de seus sistemas de opinião, os quais 

se subdividem nos seguintes graus: 

1) Uma contradição no sistema parece impensável. 2) O que não concorda 

com o sistema permanece sem ser observado. 3) Caso seja observado, ou 

você fica em silêncio sobre isso, ou 4) Há esforços extenuantes para explicar 

a exceção em termos que não contradizem o sistema. 5) Apesar dos direitos 

legítimos de concepções contraditórias, tende-se a ver, descrever e até 

formar apenas as circunstâncias que corroboram a concepção dominante, que 

supõe, por assim dizer, a concretização dessa concepção. (FLECK, 1986, p. 

74, tradução nossa)
 8

. 

 

 Conforme apresentado por Fleck (1986; 2010), os graus atribuídos ao sistema de 

opinião revelam uma estrutura viva e dinâmica, contradições se tornam improváveis, a teoria 

não permite que se reconheçam outros fatos, exceções são silenciadas, negam-se à lógica e 

mistificam-se as ideias. Para o autor, esses elementos criam uma harmonia das ilusões, 

formações rígidas de um estilo de pensamento que caracterizam uma determinada época. Esse 

conceito de harmonia das ilusões se assemelha à noção de obstáculo epistemológico de 

Bachelard (1996), o qual é referido pelo autor como causas de inércia do espírito científico, 

expressando-se na falta de questionamento sobre o conhecimento adquirido, na polarização de 

ideias, na resposta imediata para um problema científico ou na visão unidirecional sobre o 

problema. Esses elementos são apenas alguns dos obstáculos que se impõe a pesquisa 

científica, mas a noção de obstáculo epistemológico e conceito de harmonia das ilusões 

                                                 
8
 Cf. Fleck (2010), p. 69.  
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auxiliam a caracterizar algumas das possíveis implicações nos direcionamentos da produção 

científica e tecnológica.  

 Os exemplos destacados, desde Santos (1998) à coerção da cultura da moda de Fleck 

(2010), auxiliam a caracterizar a dimensão da relação entre opressor e oprimido de Freire 

(1987) no processo de produção de conhecimento, uma vez que a participação das classes ou 

grupos sociais oprimidos tem sido negada nesse processo. A invasão cultural, destacada por 

Freire (1983), contribui para a manutenção desse sistema, especialmente no que tange aos 

interesses e valores que direcionam a produção de conhecimento, de modo que a cultura 

invasora silencia a invadida. Essa discussão possui uma dimensão mais ampla, na qual Freire 

(1979) revela a existência de zonas de silêncio, a exemplo dos países dependentes. Como 

consequência, os conhecimentos e práticas das classes ou grupos sociais oprimidos são 

silenciados, pois os fatores de opressão da cultura dominante impedem que estes se 

constituam. Além disso, aqueles conhecimentos e práticas anteriores à invasão cultural ou que 

de alguma forma resistiram ao processo, estão sujeitos ao que Santos (1998) denomina de 

epistemicídio. Ou seja, a relação entre opressor e oprimido reflete no silêncio, seja pela morte 

ou opressão de conhecimentos e práticas. 

 Nesse contexto, destaca-se o conceito de harmonia das ilusões de Fleck (2010), o qual 

representa a resistência de um coletivo de pensamento em manter o seu estilo de pensamento, 

impedindo que os fatos que “fujam” dessa harmonia sejam percebidos. A harmonia das 

ilusões se assemelha a ideia de cultura do silêncio de Freire (1987, 1983, 1979), na qual a 

cultura dominante silencia as necessidades locais da cultura dominada, impondo os seus 

valores. Ao articular as ideais de Freire e Fleck, compreende-se que os silenciamentos gerados 

pela cultura dominante garantem a estrutura interna de um coletivo certa “harmonia”. Em 

contrapartida, esses silenciamentos geram lacunas no conhecimento historicamente 

constituído, corroborando com o estudo de Auler e Delizoicov (2015), o qual afirma que as 

demandas locais têm sido historicamente negligenciadas do processo de produção científica e 

tecnológica, inviabilizando o acesso a determinados conhecimentos e práticas. 

 A presente discussão revela limites ao desenvolvimento de uma práxis autêntica, isto 

é, que culmine na produção e apropriação dos saberes necessários à libertação dos homens e a 

transformação social, o inédito viável (FREIRE, 1987). Isso porque, a articulação entre a ideia 

de harmonia das ilusões de Fleck (2010) com a cultura do silêncio de Freire (1987), revela 

que a reflexão pode não culminar em uma ação transformadora da realidade e que a reflexão 

sobre a ação pode não acontecer de forma “autêntica”. A noção de obstáculo epistemológico 

de Bachelard (1996) e de epistemicídio de Santos (1998) complementa tal relação, tendo em 
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vista que a reflexão sobre a ação pode ser obscurecida, polarizada ou morta pela cultura do 

opressor, prevalecendo então o silêncio, que é uma barreira tanto à libertação dos homens 

quanto à produção científica e tecnológica. Neste sentido, fundamenta-se a existência de um 

Obstáculo Praxiológico do Silêncio, que se impõe à realização da práxis autêntica de Freire 

(1987), seja transformação do inédito em viável ou na própria percepção do inédito como 

viável (AULER, 2018). De forma análoga, o estudo de Alves e Silva (2015) pauta-se nas 

contribuições de autores como Gaston Bachelard, Paulo Freire, Fleck, Severino e Japiassu, 

dentre outros, para a construção da noção/conceito de obstáculo gnosiológico. A Figura 4 

auxilia a compreender a relação do Obstáculo Praxiológico do Silêncio com o inédito viável e 

seus dois planos, as quais estão situadas no âmbito das articulações teóricas estabelecidas no 

presente estudo. 

 

Figura 4 – Relações do inédito viável com o Obstáculo Praxiológico do Silêncio no âmbito 

das realidades (concreta e objetiva). 

 

 

Fonte: Adaptado de Neres (2016). 

 

 A Figura 4 ilustra os dois planos da perspectiva epistemológica do inédito viável, 

sendo: i) o inédito que demanda de soluções viáveis; e ii) o viável que demanda soluções 

inéditas. Sob o primeiro plano, o obstáculo se impõe a percepção dos sujeitos das soluções já 

constituídas, ou melhor, viáveis (AULER; DELIZOICOV, 2015; GEHLEN, 2009). Já o 

segundo plano do obstáculo se impõe a transformação do inédito em viável (AULER; 
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DELIZOICOV, 2015). A fim de exemplificar a imposição do Obstáculo Praxiológico do 

Silêncio, pauta-se na utilização da tecnologia terminator, conforme Auler (2018) destaca: 

Trata-se de um gene que, quando incorporado às sementes, faz com essas, 

quando plantadas, originem plantas com sementes estéreis. Qual o sentido, 

qual a relevância social da socialização, da apropriação de uma 

tecnologia, de uma semente que perdeu sua essência, a qual 

historicamente consistiu em perpetuar a vida, expressando, em sua 

reprogramação, a não vida, a morte? Subtrai-se da semente um valor 

associado a dimensões que vão além do biológico. Nas palavras de um 

campesino, expressando o longo processo de coevolução das sementes com 

elementos culturais e edafoclimáticos, ‘a semente expressa a memória do 

meu povo’. 

 

A tecnologia terminator, em tramitação para aprovação no congresso 

brasileiro, também constitui um bom exemplo para problematizar um 

discurso interessado, transformado em senso comum, em amplos setores da 

sociedade, inclusive na academia, que expressa o seguinte: a tecnologia não 

é boa, nem ruim, tudo depende do uso que dermos a ela. Constitui um 

discurso silenciador de valores, características e interesses 

internalizados no produto científico-tecnológico. Discurso legitimado na 

suposta neutralidade da Ciência-Tecnologia (AULER, 2018, p. 84, grifo 

nosso). 

 

 Pautado nesse exemplo, Auler (2018) discuti os silenciamentos presentes na 

tecnologia teminator gerados pela consequente dependência dos agricultores com as 

transnacionais produtoras de sementes. Esse exemplo também auxilia a entender as 

complexas relações que constituem o Obstáculo Praxiológico do Silêncio presentes na Figura 

4. Para isso, compreende-se a tecnologia terminator como fruto das contradições sociais da 

lógica capitalista (AULER, 2018), contradições essas que fundam as situações-limite e 

obscurecem as possibilidades de pensar e de agir do círculo de pensamento dos agricultores 

(círculo exotérico), bem como expressam a relação de dependência dos agricultores ao polo 

de formação dessa tecnologia em que se situa o círculo pensamento das transnacionais 

(círculo esotérico). Respectivamente, agricultores e transnacionais se apresentam nos níveis 

de consciência real e consciência máxima possível, divisados pela consciência possível e o 

inédito viável. Nesse contexto, o Obstáculo Praxiológico do Silêncio apresenta as suas faces, 

de um lado impede que os agricultores percebam o inédito, de modo que posicionamento 

crítico frente à tecnologia terminator é silenciado pelo discurso da “neutralidade” da Ciência-

Tecnologia (AULER, 2018); por outro lado, o Obstáculo Praxiológico do Silêncio “mata” o 

conhecimento e a cultura existente, impedindo que outras formas de pensar e agir fora da 

lógica do estilo de pensamento dominante se consolidem, como analisado por Auler (2018) na 

fala do campesino. Vale lembrar que o Obstáculo Praxiológico do Silêncio está situado no 
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âmbito da relação opressor-oprimido, de modo que não seria possível concebê-lo fora dessa 

relação, ou melhor, fora de uma contradição social (FREIRE, 1987; AULER, 2018). 

 

1.5 A transformação ou percepção do inédito como viável: um caminho possível  

 

 De acordo com Freire (1987), os homens se afirmam enquanto homens por meio da 

práxis, tendo por compromisso histórico a transformação da realidade e libertação, que se faz 

autêntica no reconhecimento e superação do estado de consciência dos oprimidos. Para o 

autor, uma vez negada à práxis autêntica as massas populares, nega-se também o seu direito 

de questionar a realidade, bem como o de denunciar as injustiças de mundo. A plenitude dessa 

práxis se instaura, conforme o autor, a partir do momento que ação e reflexão superem o 

conhecimento ingênuo do real. Esse processo se constitui na coletividade, no diálogo entre as 

massas e suas lideranças, numa relação horizontal que supere a dominação, pois a forma de 

pensar isolada, isto é, sobre as massas, é um atributo apenas da elite dominadora (FREIRE, 

1987). Por isso, as vistas do desenvolvimento de uma práxis autêntica, Freire (1987) defende 

uma ação cultural a serviço da libertação dos homens por meio da investigação dos Temas 

Geradores, conforme se apresenta: 

Desta forma, se impõe à ação libertadora, que é histórica, sobre um contexto, 

também histórico, a exigência de que esteja em relação de correspondência, 

não só com os “temas geradores”, mas com a percepção que deles estejam 

tendo os homens. Esta exigência necessariamente se alonga noutra: a da 

investigação da temática significativa. (FREIRE, 1987, p. 54). 

 

 De acordo com Freire (1987), o compromisso por uma ação libertadora, que só se faz 

por uma práxis autêntica, se alonga na necessidade da investigação dos Temas Geradores. O 

autor considera que esse processo de investigação possibilita o desvelamento da realidade, 

trazendo à tona as situações-limite e os temas a elas correspondentes, bem como o 

planejamento e o encaminhamento de ações transformadoras da realidade.  Para o autor, a 

concretização dessas ações ocorre por meio da percepção do inédito viável e da sua 

transformação na ação editanda, “com a superação da ‘consciência real’ pela ‘consciência 

máxima possível’” (FREIRE, 1987, p. 63). Entretanto, essa percepção se dá no nível da 

consciência possível, a qual pode encontrar barreiras à sua realização, a exemplo do 

Obstáculo Praxiológico do Silêncio, que se impõe à realização da práxis. O estudo de Auler e 

Delizoicov (2015) fomenta uma discussão análoga, na qual o inédito viável se apresenta em 

duas dimensões: 
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1) na constatação de que a busca de soluções, para demandas latino-

americanos, tenha como ponto de partida a transformação de problemas, 

negligenciados historicamente, em problemas que geram conhecimentos e 

práticas ainda não constituídas e 2) no processo pelo qual se realiza a busca e 

a formulação destes problemas. O que estamos propondo é que este se 

constitua numa investigação temática. (AULER; DELIZOICOV, 2015). 

 

 Na primeira dimensão ou perspectiva, Auler e Delizoicov (2015) referem-se à 

necessidade de encontrar soluções aos problemas que ainda não foram constatados, problemas 

oriundos de demandas negligenciadas, especialmente as demandas latino-americanas. Em 

outras palavras, buscam superar o Obstáculo Praxiológico do Silêncio, o qual impede que 

determinados problemas sejam percebidos como necessidades reais, bem como que estes 

gerem novos conhecimentos e práticas. A segunda dimensão ou perspectiva destacada pelos 

autores refere-se à constituição de um processo que possibilite identificar tal obstáculo, de 

modo que consideram a realização de “processos formativos, inspirados na investigação 

temática reinventada, orientados para a localização e enfrentamento de demandas 

historicamente negligenciadas, com produção de conhecimento novo” (AULER; 

DELIZOICOV, 2015, p. 292). 

 O estudo de Auler e Delizoicov (2015) é corroborado pelos trabalhos de Roso e Auler 

(2016) e Rosa e Auler (2016), que têm defendido o desenvolvimento de uma cultura de 

participação social no direcionamento das produções científicas e tecnológicas. Rosa e Auler 

(2016) visam o desenvolvimento de uma participação ampliada para a superação de uma visão 

supostamente neutra sobre a ciência e a tecnologia. Roso e Auler (2016, p. 386) endossam e 

explicitam nessa visão o potencial do desenvolvimento da Investigação Temática “[...] para a 

identificação de demandas da comunidade, que podem subsidiar tanto a construção de 

currículos, quanto a elaboração de novas agendas de pesquisa, de políticas públicas para o 

campo científico-tecnológico”. Essas discussões refletem num caminho à superação do 

Obstáculo Praxiológico do Silêncio, e orientam ações no âmbito pedagógico, político e 

epistemológico. Porém, seria de fato necessária uma reinvenção da Investigação Temática? 

Quais aspectos sociais precisam ser considerados nesse processo? Ou seja, quais elementos da 

estrutura social precisam ser reconhecidos para a efetivação dessas ações? 

 Por meio da estrutura hierárquica dos graus de consciência, Nicolaï (1973) expressa a 

capacidade que as classes têm de fazer compromissos ou alianças, bem como na sua 

capacidade de chegar ao domínio das relações sociais, seja pela confrontação ou colaboração. 
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Neste sentido, o autor caracteriza duas particularidades: Primeira
9
: a classe só pode se manter 

o domínio das relações se estabelecer alianças com outras classes ou neutralizá-las; Segunda: 

o autor destaca de Goldmann (1970, p.99) “as alianças entre classes sociais não podem ser 

feitas senão em relação a um programa mínimo que corresponda ao máximo de consciência 

possível da classe menos avançada”. Assim, Nicolaï (1973) ressalta que os graus de 

consciência de uma classe dificilmente se encontrarão em um mesmo nível, devido às 

diferentes visões de mundo que constituem essas classes, que nem sempre são compatíveis, 

gerando apenas compromissos. 

 Já a epistemologia de Fleck (2010) explicita a noção e a função das diferenças entre os 

estilos de pensamentos no coletivo de pensamento. Para esse epistemólogo, quanto mais 

próximo for um estilo de pensamento de um coletivo de pensamento de outro estilo de 

pensamento, maior será o tráfego de pensamentos, sendo que um estilo de pensamento 

contrário é rejeitado ou estigmatizado. Porém, o autor ressalta que todo o tráfego intercoletivo 

de ideias provoca mudanças na conjectura interna do seu pensamento, pois a circulação de 

ideias traz consigo valores que lhes são inerentes. Esse tráfego de ideias também ocorre entre 

os círculos exotérico e esotérico, dentro do próprio coletivo de pensamento, de maneira 

intracoletiva, sendo esta responsável pela manutenção de sua estrutura e vinculação dos 

indivíduos ao estilo de pensamento dominante, ou seja, a coerção de seus membros (FLECK, 

2010).  

 Segundo Fleck (2010, p. 80), a coerção também é responsável pela manutenção da 

“harmonia das ilusões”, ao direcionar a percepção de alguns fatos exclui outros, pois “cada 

formulação de um problema já contém em si a metade de sua solução”. Com isso, o autor 

discute que há um sistema de opinião que limita a função do conhecimento, ignorando ou 

rejeitando determinados problemas que corrompa a harmonia do sistema. Assim, o autor 

considera que pequenas modificações dentro do estilo de pensamento, a formação de novos 

conceitos e as descobertas empíricas podem contribuir para o rompimento da harmonia das 

ilusões, bem como para a transformação de estilo de pensamento. Esse processo é resultado 

de uma “fase de complicações”, em que as exceções se mostram e as descobertas se fazem 

possível (FLECK, 2010). Em resumo, Delizoicov e N. Delizoicov (2014, p. 112) descrevem 

que: 

A transformação do estilo de pensamento começa a ser gestada quando os 

membros do coletivo tomam consciência, através da circulação intra ou 

intercoletiva de ideias, conhecimentos e práticas, da existência de problemas 

                                                 
9
 Sob esse aspecto Nicolaï (1973, p. 131) indica em nota: “Cf. LHOMME, ‘Em quels termes se pose le problème 

de la suprématie d’une classe’ (R.E., maio de 1956, p. 370 e segs.).” 
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para os quais um estilo de pensamento instalado não apresenta mais 

soluções. 

 

 A capacidade das classes de realizar alianças, ressaltada por Nicolaï (1973), associada 

ao processo de circulação de ideias de Fleck (2010), apresenta alguns indicativos para a 

transformação do estilo de pensamento. Para isso, faz-se necessário elevar o nível da 

consciência da classe menos avançada ao máximo de consciência possível, para que então a 

mesma seja capaz de realizar alianças, bem como para que haja o tráfego de ideias. Porém, 

essas classes estariam pressas a “harmonia das ilusões” do seu próprio estilo de pensamento, a 

qual limita a função do conhecimento do seu sistema fazendo indiferente a determinados 

problemas (FLECK, 2010). Delizoicov e N. Delizoicov (2014) sinalizam aproximações entre 

os Temas Geradores de Freire e a fase de Complicações de Fleck, em que ambos indicam a 

necessidade de percepção de novos problemas e a busca por soluções coletivas. Portanto, a 

superação do Obstáculo Praxiológico do Silêncio envolve trazer esses problemas, indiferentes 

ao estilo de pensamento dominante, à tona, de modo a gerar complicações que levem a 

superação da harmonia das ilusões. Articulação semelhante é apresentada por Lambach (2013, 

p. 299) no âmbito da formação permanente, de modo que: 

[...] a formação permanente precisa identificar as concepções docentes 

limitadas pela “consciência real efetiva”, promover complicações no sentido 

fleckiano, por meio de problematizações dialogicamente realizadas e propor-

lhes alternativas conceituais, gnosiológicas, educacionais, pedagógicas 

inéditas, mas viáveis – o “inédito viável” –, para se chegar à “consciência 

máxima possível”. 

 

 E o autor (p. 304-305) complementa:  

[...] conforme se problematizam as explicações vinculadas à consciência 

ingênua, ou limitadas pela consciência real efetiva, promovem-se 

“complicações” (FLECK, 2010) nesse estado de “harmonia das ilusões” 

(ibid.). Com isso, as explicações que eram apresentadas para, no caso da 

educação, o insucesso, a falta de participação e o baixo nível de 

aprendizagem, passam a não ser suficientes para a compreensão dos fatos. 

Caracteriza-se aí o estado de “transitividade histórica”, que é o meio para se 

chegar à “consciência máxima possível”.  

 

 Vale-se ressaltar que o Obstáculo Praxiológico do Silêncio possui dimensões amplas, 

que vão além da esfera pedagógica, e que a sua superação exige a percepção da consciência 

possível, nível anterior ao da consciência máxima possível, fato que não fica explícito em 

Lambach (2013) que também sugere o foco nas soluções viáveis, ou seja, já disponíveis 

(AULER, DELIZOICOV, 2015). A presente discussão desvela aspectos intrínsecos à 

dimensão praxiológica do conhecimento em Freire, pautada na reflexão e na ação para a 

transformação dos homens e do mundo (STUANI, 2016). A relação entre Fleck (2010) e 
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Nicolaï (1973), caracteriza em termos epistemológicos os encaminhamentos a superação do 

Obstáculo Praxiológico do Silêncio, ou seja, explicitam os fatores que influenciam as relações 

sociais e o processo de produção do conhecimento. Porém, conforme o estudo de Delizoicov e 

Auler (2011), Auler e Delizoicov (2015) e Roso e Auler (2016), além da constatação da 

necessidade de identificar e transformar determinados problemas em novos conhecimentos e 

práticas, também é necessário repensar o processo pelo qual essa atividade será realizada, e 

consideram que a Investigação Temática pode orientar ações pedagógicas, políticas e 

epistemológicas. Em outras palavras, a complexidade da superação do Obstáculo Praxiológico 

do Silêncio se apresenta na dimensão ou perspectiva epistemológica do inédito viável, que 

compreende aspectos metodológicos. 

 

1.6 À guisa de síntese 

 

 No presente Capítulo, investigou-se a perspectiva epistemológica do conceito de 

inédito viável a partir da realização de articulações entre as ideias de Freire e a epistemologia 

de Ludwik Fleck. Nesse processo, foram identificadas algumas complementaridades entre os 

níveis de consciência de Goldmann (1970) com os graus de consciência de Nicolaï (1973) e 

os círculos exotérico e esotérico de Fleck (2010), as quais auxiliam a situar as possibilidades 

de pensar e de agir das sociedades e dos grupos sociais, tendo em vista os diferentes coletivos 

e estilos de pensamento. Essas relações também permitiram caracterizar as diferentes formas 

de transição entre os níveis de consciência, situando o inédito viável de Freire (1987) no nível 

da consciência possível de Goldmann (1970), que se concretiza na transformação da 

realidade. Por meio da epistemologia de Fleck (2010), foi possível constatar que para a 

transformação da realidade é necessário voltar-se para o círculo esotérico, o qual determina a 

formação do estilo de pensamento, bem como reconhecer que a solução para o enfrentamento 

de um problema pode ser localizada em diferentes coletivos de pensamento. Também foram 

articuladas as compressões de Freire (1987) e Fleck (2010) de realidade, as quais expressam 

uma relação cíclico-dialética no âmbito de uma totalidade concreta (BRICK, 2017). 

 Baseado em Nicolaï (1973), Freire reafirma a necessidade da busca por soluções ainda 

não percebidas pelo sujeito no enfrentamento de sua realidade. Esse processo foi associado à 

prática simbolizadora de Severino (2007), a qual expressa à natureza do inédito viável em 

Freire (1987) e da atividade social da produção do conhecimento em Fleck (2010). As 

discussões de Severino (2007) revelam o papel das representações e dos valores no processo 

de produção simbólica, que corroboram com os estudos de Delizoicov e Auler (2011) e Auler 
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e Delizoicov (2015) na priorização de certas demandas na produção científica. Outro aspecto 

ressaltado e, também discutido pelos autores já citados, foi à temporalidade do conhecimento 

que perpassam as compreensões de Freire (1987) e Fleck (2010), que se estabelece num 

contexto coletivo, vinculado a valores e preceitos de uma determinada época, situando 

historicamente o conhecimento disponível à humanidade. Essas compreensões foram 

fomentadas pelo conceito de harmonia das ilusões de Fleck (2010) articulados com a cultura 

do silêncio de Freire (1987, 1983, 1979), contribuindo para o entendimento dos fatores que 

originam e asseguram a existência de lacunas na produção e apropriação do conhecimento 

científico. Tendo em vista essa articulação, bem como a noção de obstáculo epistemológico 

de Bachelard (1996) e de epistemicídio de Santos (1998), foi possível caracterizar o 

Obstáculo Praxiológico do Silêncio, o qual se impõe a realização da práxis (FREIRE, 1987; 

STUANI, 2016), seja na percepção dos sujeitos das soluções viáveis, ou na transformação do 

inédito em viável (AULER; DELIZOICOV, 2015; GEHLEN, 2009). Essas relações teóricas 

foram sintetizadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Relações teóricas estabelecidas no Capítulo 1. 
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Possível 
Inédito Viável 
(NICOLAÏ, 1970) 

Prática 

Simbolizadora 
(SEVERINO, 2007) 

Círculo 

Exotérico Consciência Real 
Situações-limite 

Tema Gerador 

Gerar complicações no Estilo de Pensamento 
(DELIZOICOV, N. DELIZOICOV, 2014; LAMBACH, 2013) 

*Conceito estabelecido a partir Fleck (2010), Freire (1987, 1983, 1979), Bachelard (1996) e Santos (1998). 

 

 Além de sintetizar as relações teóricas, por meio das concepções de Nicolaï (1973), 

Fleck (2010), Lambach (2013), Delizoicov e N. Delizoicov (2014) e Auler e Delizoicov 

(2015), são sinalizados no Quadro 1 alguns dos caminhos para a superação do Obstáculo 

Praxiológico do Silêncio, tendo em vista a geração de complicações no estilo de pensamento 

por meio dos Temas Geradores, gerando novos conhecimentos e práticas. Corroborando com 

os estudos de Delizoicov e Auler (2011), Auler e Delizoicov (2015) e Roso e Auler (2016), 

esse capítulo apresentou uma discussão epistemológica do conceito de inédito viável e, 



54 

orienta a necessidade de um aprofundamento metodológico sobre o processo de Investigação 

Temática em busca da superação do Obstáculo Praxiológico do Silêncio. Para tal, sinaliza-se 

no próximo capítulo potencialidades da Análise Textual Discursiva proposta Moraes e 

Galiazzi (2011) articulada a Investigação Temática.  

  



55 

 

2. A INVESTIGAÇÃO TEMÁTICA E A ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA: DA 

LUZ PARA O TROVÃO 

 

“[...] do meio caótico e desordenado, formam-se flashes 

fugazes de raios de luz iluminando os fenômenos 

investigados, que possibilitam, por meio de um esforço 

de comunicação intenso, expressar novas compreensões 

atingidas ao longo da análise.” (MORAES, 2003, p.192). 

 

 

 No presente Capítulo, investiga-se o potencial de articulações da Análise Textual 

Discursiva no processo de Investigação Temática. Para tal, são apresentadas algumas 

reconfigurações do processo de Investigação Temática, em que se destaca o encaminhamento 

metodológico presente no Caderno de Formação 02 (SÃO PAULO, 1990b), por meio do qual 

se buscou por articulações com a ferramenta metodológica da Análise Textual Discursiva 

proposta por Moraes e Galiazzi (2011). São explicitados os aspectos teóricos e metodológicos 

que orientam tal ferramenta e suas possíveis contribuições na Investigação Temática para a 

localização e superação do Obstáculo Praxiológico do Silêncio. 

 

2.1 A Investigação Temática: um processo vivo  

 

 No processo de alfabetização e pós-alfabetização de adultos, em um contexto não 

formal de ensino, Paulo Freire (1987; 1967) apresenta alguns indicadores teóricos e 

metodológicos que orientam práticas educativas em favor da libertação dos homens (NERES; 

GEHELEN, 2018). No processo de alfabetização, Neres e Gehlen (2018) caracterizam na obra 

de Freire (1967) a existência de algumas etapas para a obtenção e desenvolvimento das 

palavras geradoras, as quais sejam: 1) Levantamento do universo vocabular; 2) Seleção das 

palavras significativas: i) Criação de situações existenciais; ii) Elaboração de fichas-roteiro; 

iii) Elaboração de fichas com as Palavras Geradoras. Já no contexto da pós-alfabetização, as 

autoras sinalizam na obra de Paulo Freire (1987) a Investigação Temática. No processo de 

investigação das Palavras Geradoras, Freire (1967) busca o desenvolvimento de uma 

consciência crítica, em um processo dinâmico, pautado no diálogo e na discussão das 

situações desafiadoras que perpassam a realidade, tendo por base o reconhecimento do 

“universo vocabular” dos sujeitos para a sua alfabetização, ou seja, palavras que possuam um 

sentido e significado efetivo a realidade dos sujeitos (NERES; GEHLEN, 2018). No âmbito 
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da pós-alfabetização, Freire (1987) revela a importância de investigar o “universo temático do 

povo”, no qual situa o conjunto dos Temas Geradores, que têm em sua essência 

epistemológica a relação com as situações-limite (NERES; GEHLEN, 2018; STUANI, 2016; 

GEHLEN, 2009; SILVA, 2004). Essas situações são configuradas por Freire (1987) nas 

visões limitadas de mundo dos sujeitos, as quais impedem que os mesmos reconheçam o seu 

estado de opressão e meios necessários a sua libertação. Por essa razão, a Investigação 

Temática foi desenvolvida por Freire (1987) como um processo capaz de localizar situações-

limites e seus Temas Geradores, bem como reconhecer e organizar no âmbito político e 

pedagógico os conhecimentos necessários à superação e transformação da realidade. Tendo 

em vista as complementaridades entre a investigação da Palavra Geradora com a Investigação 

Temática, Neres e Gehlen (2018) ressaltam: 

[...] pode-se afirmar que a Investigação Temática teve sua gênese na 

investigação da Palavra Geradora, cuja adaptação se deu para o contexto da 

pós-alfabetização, trazendo consigo os princípios da problematização e da 

dialogicidade, característicos da educação libertadora proposta por Paulo 

Freire. (NERES; GEHLEN, 2018, p. 243). 

 

 De acordo com Neres e Gehlen (2018), a Investigação Temática se origina do processo 

da investigação da Palavra Geradora, no contexto da educação não formal da pós-

alfabetização de adultos. A transposição desse processo para o contexto formal de ensino 

ocorreu durante o desenvolvimento do projeto “Formação de professores de Ciências 

Naturais”, realizado na Guiné-Bissau, África, entre os anos de 1979 e 1981, sendo 

coordenado pelos respectivos professores Demétrio Delizoicov e José Angotti, na 5ª e 6ª serie 

do Ensino Fundamental de Ciências Naturais (DELIZOICOV, 2008; DELIZOICOV, 1991). 

Nesse contexto, Delizoicov (1982; 1991) sistematiza o processo de Investigação Temática em 

cinco etapas, a saber: 1) Levantamento Preliminar: é realizado o reconhecimento da 

comunidade por meio de fontes secundária de informação e conversas com os seus 

representantes; 2) Análise das situações e escolha das situações: em um trabalho coletivo com 

uma equipe de investigadores é realizada uma análise das informações obtidas na primeira 

etapa a fim de escolher aquelas que representem as possíveis situações-limite vivenciadas pela 

comunidade, pelas quais os investigadores estabelecem “codificações” que representem essas 

contradições; 3) Diálogos descodificadores: as codificações são apresentadas por meio de 

diálogos com a comunidade e das situações-limite legitimadas com a comunidade se obtém os 

Temas Geradores; 4) Redução Temática: de forma interdisciplinar o conteúdo programático é 

selecionado para a compreensão do Tema gerador e são elaboradas as aulas e 5) Sala de Aula: 
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as aulas elaboradas, juntamente com os conteúdos selecionados, são trabalhadas com os 

educandos. 

 Com a sistematização da Investigação Temática (DELIZOICOV, 1982; 1991), 

Muenchen e Delizoicov (2012) ressaltam o desenvolvimento de um “roteiro pedagógico
10

” 

que permite a organização do trabalho escolar em três momentos distintos, quais sejam: 

Estudo da Realidade, Estudo Científico e Trabalho Prático, do qual se originaram os Três 

Momentos Pedagógicos
11

 (MUENCHEN; DELIZOICOV, 2012). Esses momentos foram 

utilizados na organização do currículo do município de São Paulo no “Movimento de 

Reorientação Curricular”, durante a realização do projeto “Interdisciplinaridade via Tema 

Gerador”, entre os anos de 1989 e 1992 (NERES, 2016; MUENCHEN; DELIZOICOV, 

2012; MUENCHEN, 2010). 

 Desde a realização do “Movimento de Reorientação Curricular” (1989-1992) e do 

projeto “Interdisciplinaridade via Tema Gerador”, o processo de Investigação Temática tem 

passado por diversas reconfigurações e adaptações, tendo em vista o desenvolvimento de uma 

pedagogia libertadora (NERES; GEHLEN, 2018; NERES, 2016; MUENCHEN; 

DELIZOICOV, 2012; DELIZOICOV, 2008; BRASIL, 1994). O estudo de Delizoicov (2008) 

corrobora com essa ideia ao afirmar que o projeto “Interdisciplinaridade via Tema Gerador” 

assumiu proporções altamente desafiadoras, seja por aspectos operacionais – devido à 

amplitude do projeto – quanto os conceituais – devido à proposta articulação pedagógicas e, 

que, por meio dessa iniciativa, diversas localidades do país passaram a implementar um 

currículo pautado na perspectiva freireana (DELIZOICOV, 2008). Saul e Silva (2009) 

também destacam nesse projeto a base da adoção da pedagogia libertadora de Paulo Freire de 

diversos Estados e municípios Brasil. Dessa forma, as dimensões teórico-metodológicas que 

balizaram a realização do “Movimento de Reorientação Curricular” e do projeto 

“Interdisciplinaridade via Tema Gerador” serviram de aporte para a realização do presente 

estudo. 

 

                                                 
10

 Muenchen e Delizoicov (2012, p. 204) revelam que “esse roteiro já era utilizado pelo Centro de Educação 

Popular Integrada (CEPI), coordenado pelo Institut de Recherché, Formation e Developpement (IRFED) em 

parceria com o Ministério da Educação da Guiné Bissau”. 
11

 Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) apresentam os Momentos Pedagógicos como elementos 

organizadores da dinâmica de sala de aula, que se apresentam da seguinte forma: Problematização Inicial – são 

problematizadas as situações reais que perpassam as vivências dos educandos, a fim de suscitar a necessidade 

por novos conhecimentos; Organização do Conhecimento – o conhecimento necessário à superação das situações 

apresentadas no momento inicial é trabalhado pelo educador com os educandos por meio da conceituação 

científica; Aplicação do Conhecimento – é realizada uma retomada das questões iniciais com base no 

conhecimento científico, de modo que essas questões são discutidas, interpretadas e generalizadas a outros 

contextos e situações. 
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2.1.1 O Movimento de Reorientação Curricular: o que indica? 

 O projeto “Interdisciplinaridade via Tema Gerador”, conhecido como “Projeto 

Inter”, que fez parte do “Movimento de Reorientação Curricular” (1989-1992), foi 

implementado durante o mandato da prefeita Luiza Erundina de Souza, sendo proposta da 

gestão do Secretário Municipal de Educação de São Paulo, Paulo Freire (1989-1991), o qual 

foi sucedido por Mário Sérgio Cortella (SAUL; SILVA, 2011; MUENCHEN; DELIZOICOV, 

2012; BRASIL, 1994). Conforme o estudo do INEP (BRASIL, 1994), no período de 

implantação do projeto o município possuía aproximadamente 9,5 milhões de pessoas com 

uma extensão territorial de 1.509    . No estudo do INEP também é destacada a diversidade 

cultural e geográfica do município, bem como os contrastes sociais presentes nas suas regiões, 

crescentes demandas da população (moradia, emprego, educação, etc.) e ambientais 

(BRASIL, 1994). 

 De acordo com o estudo do INEP (BRASIL, 1994, p. 28), o “Projeto Inter” foi 

aderido por diversas escolas do município de São Paulo, modo que na “época, de 682 escolas 

havia 294 envolvidas em diferentes grupos de formação, 250 escolas em 130 projetos 

especiais e 91 escolas no Projeto Inter (Interdisciplinaridade via Tema Gerador)”. Esse projeto 

se destaca por buscar a reestruturação curricular pautada na realidade dos educandos, tendo 

em vista a sistematização e seleção dos conteúdos programáticos em torno dos Temas 

Geradores (BRASIL, 1994). O estudo do INEP (BRASIL, 1994) revela que esse processo de 

reestruturação curricular exigiu o desenvolvimento de uma nova metodologia, instituída em 

um trabalho coletivo e integrado com educadores, educandos e comunidade, sendo estruturada 

em três etapas, a saber: 1) O estudo preliminar da localidade; 2) A escolha dos Temas 

Geradores e 3) A construção do programa. O Quadro 2 apresenta uma síntese dessas três 

etapas. 
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Quadro 2 – Processo de investigação e desenvolvimento do Tema Gerador no “Projeto 

Inter”. 

 

1) O estudo preliminar da 

localidade 

2) A escolha dos temas geradores 3) A construção do programa 

a) Obtenção de Informações: 

relativo à busca de informações 

com a comunidade 

Os educadores analisam as 

situações-limites em uma análise 

crítica, tendo em vista à busca dos 

Temas Geradores. Para tal, sinaliza 

o cruzamento e agrupamento de 

informações por meio de uma 

tabela que ilustra diferentes 

aspectos da realidade, como a 

moradia, o lazer, etc. 

1º Momento: seleção e 

desdobramento dos conteúdos 

relativos aos temas geradores e da 

relação entre os mesmos 

b) Sistematização e síntese das 

informações obtidas: elaboração e 

organização de um dossiê das 

informações 

2º Momento: análise 

interdisciplinar dos conteúdos 

relacionados aos temas geradores 

3º Momento: distribuição e 

adequação dos conteúdos por série, 

ano ou nível de ensino. 
c) Análise das informações e 

levantamento de situações 

significativas: as informações são 

analisadas a fim de localizar as 

possíveis situações-limite 

d) Listagem das situações 

significativas e apresentação a 

comunidade escolar: as situações 

são elencadas e apresentadas para a 

comunidade 

Fonte: Elaborado com base em informações do estudo do INEP (BRASIL, 1994) e do Caderno de Formação 01 e 

02 (SÃO PAULO, 1990a, 1990b). 

 

 Conforme se apresenta no Quadro 2, o desenvolvimento do “Projeto Inter” foi 

estruturado em três etapas que se relacionam com os momentos pedagógicos (NERES, 2016; 

MUENCHEN; DELIZOICOV, 2012; MUENCHEN, 2010). Porém, as etapas do processo de 

investigação e desenvolvimento dos Temas Geradores do “Projeto Inter” caracterizam-se por 

um estudo sistemático, pautado na obtenção e análise de informações em diferentes níveis, as 

quais são organizadas por meio de um sistema de categorias analíticas (BRASIL, 1994; SÃO 

PAULO, 1990b). O Caderno de Formação 02 (SÃO PAULO, 1990b) revela que a riqueza do 

material obtido com a comunidade expressa diferentes sentidos ao que se investiga, exigindo 

de alguns indicadores analíticos e sobre isso, discorrem: 

Para tanto, estamos propondo uma análise de conteúdo numa abordagem 

mais ampliada, como sugere Marli André (16): a análise de prosa. Segundo 

os autores citados por Marli E. A. A. de André, entende-se por análise de 

conteúdo, uma técnica de redução de um grande volume de material, num 

conjunto de categorias. Enquanto este tipo de análise fragmenta as 

informações, classifica-as em categorias, analisa-as de forma lógica, objetiva 

e sistemática, a análise de prosa extrapola essa visão mais restrita resgatando 

não só o conteúdo manifesto e suas contradições como o não manifesto 

através dos relatos de experiências, das falas espontâneas e intuitivas, das 

expressões faciais e artísticas, das mensagens não verbais e não implícitas. 

(SÃO PAULO, 1990b, p. 43-44). 
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 Conforme apresentado, no Caderno de Formação 02 (SÃO PAULO, 1990b) é 

proposto o uso da metodologia da Análise de Conteúdo “ampliada”, para tal referem-se aos 

pressupostos da Análise de Prosa do estudo de André (1983). Essa proposta ampliada se 

orienta pela busca do significado das informações analisadas, incluindo aspectos explícitos e 

não explícitos (ANDRÉ, 1983). O Caderno de Formação 02 (SÃO PAULO, 1990b) corrobora 

com essa concepção ao revelar a existência de aspectos objetivos e subjetivos na realização de 

toda a análise, ressaltando que o sujeito que realiza a análise possui limitações, “preconceitos” 

e conhecimentos que lhes são intrínsecos, uma vez que “em qualquer situação e/ou problema 

analisado não existe neutralidade, nem mesmo objetividade absoluta” (p.48). Neste sentido, o 

Caderno de Formação 02 (SÃO PAULO, 1990b), em referência ao estudo de André (1983), 

reafirma a importância de se considerar na análise das informações obtidas durante a 

realização da Investigação Temática aspectos não manifestos à investigação. Esses aspectos, 

explícitos e não explícitos da Análise de Prosa (ANDRÉ, 1983), indicam possíveis 

articulações com a Análise Textual Discursiva proposta por Moraes e Galiazzi (2011). 

 

2.2 A Análise Textual Discursiva: uma compreensão ampliada da Análise de Prosa? 

 

 Segundo André (1983), a Análise de Prosa emerge como alternativa à análise de 

informações de ordem qualitativa, constituindo uma releitura ampliada sobre o sentido 

atribuído ao termo da “Análise de Conteúdo”. Isso porque, a autora pautada em trabalhos 

como os de Berelson (1952), George (1959), Holsti (1969) e Krippendorff (1980)
12

, ela tece 

algumas críticas sobre a compressão desses autores no uso da Análise de Conteúdo, tais 

como: a realização de uma análise estritamente objetiva; o uso de decomposições que levam a 

uma compreensão limitada e descontextualizada da realidade; o foco quantitativo e a 

negligência sobre os diferentes significados proporcionados pela análise, a quem ela ressalva 

o estudo de Krippendorff (1980), e o foco no conteúdo manifesto. Diante dessas lacunas, 

André (1983) destaca que a compreensão ampliada de uma Análise de Prosa pauta-se em 

elementos implícitos às informações, presentes em fotos, registros de vídeo, expressões 

corporais, dentre outros. Para tal, a autora considera que não seja estabelecido um sistema pré-

fixado de categorias analíticas, mas que se elaborem tópicos e temas no desenvolvimento da 

análise, os quais estariam abertos a diferentes questionamentos e interpretações, balizados 

pelos princípios e pressupostos teóricos do estudo (ANDRÉ, 1983). 

                                                 
12

 Apud André (1983). 
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 No desenvolvimento da compreensão ampliada sobre a Análise de Prosa, André 

(1983) também suscita alguns questionamentos que se impõe a realização dessa nova forma 

de análise, que se referem: ao método que seria mais indicado para a obtenção dos temas e 

tópicos; ao tipo de unidade analítica utilizada – fixa ou flexível; a relação do investigador com 

o seu objeto de análise; a forma de identificar aspectos implícitos e relevantes à análise – indo 

além do critério de frequência
13

; ao emprego da subjetividade e intuição na categorização e, a 

legitimidade ou “validade” da análise. Quanto a esse último aspecto, a autora sinaliza alguns 

fatores que necessitam ser considerados, quais sejam: i) A Credibilidade junto aos 

informantes
14

 – requer um processo de obtenção de informações que gere uma menor 

interferência dos informantes sobre o fenômeno investigado; ii) Corroboração por parte de 

outro (s) analista (a) – a realização de uma análise colaborativa com outros analistas e a iii) 

Triangulação de Informações – utilizar e combinar diversas técnicas de obtenção de 

informações. André (1983) também faz algumas considerações acerca da utilização da 

Análise de Prosa, sendo que:  

O processo de análise de prosa é algo que ainda precisa de muita elaboração. 

Se existe um método ou um sistema a ser criado, este deverá ter origem 

numa constante reflexão sobre a nossa prática de análise, à luz do contexto 

dos dados analisados e tendo em vista os pressupostos e concepções que 

orientam essa prática (ANDRÉ, 1983, p. 69). 

 

 Conforme salientado por André (1983), a Análise de Prosa encontra-se em 

desenvolvimento o que demanda investigação. Porém, a autora discorre sobre três aspectos de 

sua prática que podem servir de aporte para o desenvolvimento dessa forma de análise 

“ampliada”, sendo eles: 1) A análise perpassa todo o processo de investigação, de modo que é 

reconfigurada ao longo de um processo contínuo de “coleta e análise” de informações; 2) A 

análise necessita ser entendida como um processo coletivo, podendo envolver a discussão em 

grupo, seja durante toda a análise ou em momentos específicos, bem como a troca de 

materiais para análise no próprio grupo; 3) Desenvolver questões de pesquisa amplas, visando 

à apreensão do fenômeno em sua totalidade sem desconsiderar as suas particularidades, uma 

vez que “em última instância o que se procura obter num estudo é a compreensão ampla e 

profunda do objeto focalizado” (p. 70). Ao apresentar esses três aspectos, André (1983) 

também reitera a necessidade em dar continuidade a essa perspectiva de investigação, seja no 

encaminhamento dos sentidos expressos na análise das informações, na adoção de critérios de 

analíticos ou na construção e legitimação das categorias de análise.  

                                                 
13

 A esse critério André (1983) faz referência a Guba e Lincoln (1981 apud ANDRÉ, 1983).  
14

 A esse critério André (1983) faz referência a Guba e Lincoln (1981 apud ANDRÉ, 1983), Miles (1979 apud 

ANDRÉ, 1983) e Stake (1980 apud ANDRÉ, 1983). 
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 Diante das perspectivas de continuidade da concepção ampliada da Análise de Prosa 

(ANDRÉ, 1983), sinalizam-se alguns possíveis avanços promovidos pelo desenvolvimento da 

Análise Textual Discursiva de Moraes e Galiazzi (2011). Segundo os autores, essa ferramenta 

de ordem qualitativa encontra-se situada entre os aspectos teórico-metodológicos da Análise 

de Conteúdo e da Análise de Discurso. Apesar disso, a Análise Textual Discursiva busca a 

profundidade dos fenômenos investigados e se diferencia por seu vínculo com a perspectiva 

hermenêutica gadameriana, a qual considera o caráter ontológico da investigação, o contexto 

histórico e cultural, bem como a ampliação das pré-compreensões dos sujeitos no 

desenvolvimento da análise (SOUSA; GALIAZZI, 2016; SOUSA; GALIAZZI; SCHMIDT, 

2016; MORAES; GALIAZZI, 2011; MORAES, 2003). 

 De acordo com Moraes (2003), a Análise Textual Discursiva se estabelece em um 

ciclo orientado por quatro focos: Desmontagem dos textos, Estabelecimento de relações, 

Captando o novo emergente e Um processo auto-organizado. Esses quatro focos se 

complementam em três etapas recursivas, conforme o autor apresenta: 1) Unitarização: refere-

se à seleção de unidades de sentido do material de estudo ou copus textual, a qual ocorre por 

meio da desmontagem dos textos; 2) Categorização: busca estabelecer relações entre as 

unidades obtidas do corpus em categorias analíticas, seja por categorias definidas a priori, por 

um referencial teórico, e/ou na realização da análise; 3) Metatexto: constitui na expressão das 

novas compressões obtidas por meio da reorganização das unidades nas categorias, pautado 

no foco captação do novo emergente. Para Mores (2003), o desenvolvimento das três etapas 

consiste num processo auto-organizado, que possui relação direta com o envolvimento do 

investigador com a análise. Sousa, Galiazzi e Schmidt (2016) ressaltam que apesar das etapas 

da Análise Textual Discursiva constituir num movimento cíclico, o mesmo não se configura 

como um processo fechado e estático, pois se amplia e se reconfigura em razão das novas 

compreensões estabelecidas no desenvolvimento da análise.  

 Segundo Moraes e Galiazzi (2011), o processo de unitarização da Análise Textual 

Discursiva requer a desconstrução do corpus textual, o qual consiste no conjunto de 

informações utilizadas no desenvolvimento da análise. Os autores destacam que esse corpus 

pode ser elaborado por meio de diferentes metodologias, podendo reunir produções textuais 

bem como diferentes expressões linguísticas, as quais são atribuídas a uma diversidade de 

sentidos. De acordo com os autores, esse corpus é delimitado pelo critério de saturação, 

estabelecido à medida que “a introdução de novas informações na análise já não produz 

modificação nos resultados. Isso, naturalmente, implica um processo concomitante de coleta e 

análise” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 17). Moraes e Galiazzi (2011) consideram que a 
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partir do corpus textual o pesquisador busca por esses diferentes sentidos, sendo orientados 

pelos os objetivos propostos pela pesquisa e pelo fenômeno investigado, aspectos que 

segundo eles possibilita estabelecer as unidades de sentido e garantir a sua validade. Os 

autores também ressaltam que esse processo não é neutro e, defendem um “papel ativo do 

pesquisador” na busca compreender e interpretar o fenômeno em estudo. Para isso, orientam 

que na seleção de unidades seja realizada a adoção de critérios semânticos, na busca por 

“fundamentar a unitarização no significado” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 59). Sousa e 

Galiazzi (2016) acentuam que o processo de estabelecimento de unidades de sentido se inicia 

antes mesmo de sua realização, tendo em vista as intencionalidades do investigador e nos 

significados representados por essas unidades.  

 No encaminhamento do processo de análise, Moraes e Galiazzi (2011) destacam que a 

etapa de categorização opera sob a utilização e articulação diferentes métodos, quais sejam: o 

dedutivo, o indutivo, o misto e o intuitivo. No método dedutivo, os autores discutem que as 

categorias analíticas são definidas a priori, a partir do referencial teórico, sendo elaboradas 

antes do desenvolvimento da análise das informações. Em contrapartida, os autores 

apresentam o método indutivo, no qual as categorias são criadas no desenvolver da análise, 

constituindo um processo de categorização emergente. Uma terceira possibilidade referida 

pelos autores é a utilização de um método misto, que articula os métodos dedutivos e 

indutivos para a produção de categorias, de modo que o processo se inicia de teorias a priori e 

se afina com a construção de categorias emergentes. Por último, os autores revelam o método 

intuitivo, o qual trabalha com o “inesperado”, resultado do envolvimento do pesquisador com 

o seu material de análise, que tem como referência a percepção totalidade do fenômeno por 

meio de “insights” do pesquisador ao longo da investigação. Moraes e Galiazzi (2011) 

revelam que esses métodos são utilizados na seleção e organização de unidades, uma vez que 

nas categorias a priori as unidades são selecionadas com base nos referencias que 

fundamentam essas categorias, já as categorias emergentes se formam da reorganização das 

unidades e dos sentidos estabelecidos ao longo da análise.  

 Moraes e Galiazzi (2011) entendem que o método dedutivo, intuitivo, e 

consequentemente o misto, envolvem a intuição, considerada por eles como a responsável 

pela obtenção de novas compreensões sobre o fenômeno em estudo. Por essa razão, os autores 

salientam que dentre as análises textuais a Análise Textual Discursiva tem por princípios a 

busca em explicitar aspectos subjetivos da análise, especialmente quando se trabalha com a 

categorização emergente. Outro diferencial que pode ser ressaltado é a multiplicidades de 

sentidos com os quais essa forma de análise opera, permitindo que uma mesma unidade seja 
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empregada em diferentes categorias de análise, a depender dos seus sentidos expressos 

(MORAES; GALIAZZI, 2011). Sousa e Galiazzi (2017) reiteram que a escolha entre os 

diferentes métodos na Análise Textual Discursiva possui uma relação com o fenômeno 

investigado, com objetivo da pesquisa, bem como o tipo de categoria, seja a priori e/ou 

emergente, a primeira com influência dedutiva e a segunda indutiva e intuitiva (SOUSA; 

GALIAZZI, 2017).  

 Segundo Moraes e Galiazzi (2011), a terceira e última etapa da Análise Textual 

Discursiva consiste na produção dos metatextos, nos quais se expressam as compressões 

obtidas pelo pesquisador sobre o fenômeno em estudo. Para os autores, a produção dos 

metatextos pode se constituir de diferentes formas, envolvendo desde a escrita de textos com 

caráter descritivo àqueles com caráter interpretativo. Para os autores, a descrição está voltada 

a sentido manifesto do corpus analisado, já na interpretação eles revelam a necessidade da 

abstração, para que então o pesquisador possa obter novas compreensões sobre a sua análise. 

Nesse processo, os autores revelam diferentes formas de teorização, sendo compreendidas nas 

teorias que emergem da análise e na ampliação daquelas que já existentes. A validade dessa 

análise também é um aspecto apresentado pelos autores na construção dos metatextos, uma 

vez que para eles a validade está associada ao rigor metodológico do processo, bem como na 

construção de argumentos sobre a análise e no balizamento empírico, pois “se submetidos a 

críticas dos autores dos textos originais do ‘corpus’, estes precisam sentir-se contemplados 

nos resultados apresentados” (p. 39). Sousa e Galiazzi (2016) complementam ao afirmar que, 

independentemente do tipo de categoria trabalhado, a Análise Textual Discursiva busca a 

teoria, num processo de ampliação das compreensões sobre o que já é conhecido. 

 Neste contexto, sinalizam-se alguns avanços e complementaridades da Análise Textual 

Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2011) em relação à Análise de Prosa (ANDRÉ, 1983). 

Por exemplo, ao buscar por uma compreensão ampliada da Análise de Conteúdo, André 

(1983) ressalta a importância de se considerar elementos implícitos da análise que estão 

presentes nos pressupostos que balizam o desenvolvimento da Análise Textual Discursiva. 

Outra complementaridade se apresenta na elaboração de categorias, visto que na Análise de 

Prosa não opera com categorias a priori, o que poderia ser complementado pelo processo de 

categorização emergente da Análise Textual Discursiva. Dessa forma, a Análise Textual 

Discursiva pode conferir rigor metodológico a Análise de Prosa, preenchendo alguns das 

lacunas sinalizadas por André (1983), tais como o método adotado na categorização, a 

substituição do “critério de frequência” e a validação da análise. Isso porque, ao considerar a 
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categorização emergente, o método indutivo e intuitivo
15

 da Análise Textual Discursiva 

prevaleceria, bem como a flexibilidade das unidades de análise auxiliariam na substituição do 

“critério de frequência” que seriam validadas pelo rigor metodológico, na construção de 

argumentos e balizamento empírico, conforme orientam Moraes e Galiazzi (2011). 

 Os três aspectos sinalizados por André (1983) como fundamentais ao desenvolvimento 

de uma análise, também podem ser compreendidos no âmbito da Análise Textual Discursiva. 

Como primeiro aspecto, André (1983) enfatiza que o processo de “coleta e análise” perpassa 

toda a análise, essa característica se apresenta na Análise Textual Discursiva por meio da 

adoção do critério de saturação que também exige de um processo contínuo de “coleta e 

análise”, além de que essa forma de análise é essencialmente recursiva (MORAES; 

GALIAZZI, 2011). O segundo aspecto apresentado por André (1983) é a análise coletiva, a 

qual, apesar de não se constituir numa exigência da Análise Textual Discursiva, também não 

se apresenta como uma restrição. O terceiro aspecto referido por André (1983, p. 70) sinaliza 

que “o que se procura obter num estudo é a compreensão ampla e profunda do objeto 

focalizado”, esse aspecto está em sintonia com a Análise Textual Discursiva, a qual assume 

por foco, “geralmente a profundidade e complexidade dos fenômenos” (MORAES; 

GALIAZZI, 2011, p. 160). Além disso, outras questões metodológicas apontadas por André 

(1983), como a Credibilidade junto aos informantes, a Corroboração por parte de outro(s) 

analista(s) e a Triangulação, podem ser assumidas no desenvolvimento da Análise Textual 

Discursiva. Em síntese, diante das complementaridades e avanços sinalizados, compreende-se 

que a Análise Textual Discursiva se constitui numa perspectiva materializada da concepção 

ampliada da Análise de Prosa, a qual sinaliza novos caminhos ao desenvolvimento da 

Investigação Temática. 

 

2.3 Articulações entre a Investigação Temática e a Análise Textual Discursiva 

 

 No contexto da Educação em Ciências, algumas pesquisas têm buscado desenvolver 

articulações teórico-metodológicas de releituras do processo de Investigação Temática de 

Paulo Freire com a Análise Textual Discursiva, a exemplo de Milli, Solino e Gehlen (2018), 

Silva et al. (2017), Milli (2016), Milli et al. (2016), Oliveira e Recena (2009) e Torres et al. 

(2008). Essas pesquisas sinalizam contribuições da Análise Textual Discursiva no 

desenvolvimento de diversas etapas da Investigação Temática, tanto na obtenção dos Temas 

                                                 
15

 É importante ressaltar que André (1983) considera a intuição e a subjetividade como fundamentais à análise, 

inclusive no que tange a sua validação. 
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Geradores e ressignificação curricular quanto no desenvolvimento de atividades didático-

pedagógicas.  

 O trabalho de Torres et al. (2008) articula as três etapas da Análise Textual Discursiva 

com as cinco etapas da Investigação Temática (DELIZOICOV, 1991), as quais foram 

implementadas durante um processo de formação de educadores de Ciências. Desta forma, os 

autores apresentam as seguintes articulações: a) Levantamento Preliminar/unitarização – 

consistiu na obtenção de informações com os educadores sobre a realidade local, por meio das 

quais foi estabelecido o corpus da análise e as unidades de sentido representativas de 

possíveis situações-limite; b) Análise das situações e escolha das codificações/categorização 

– as unidades de sentido foram reorganizadas de acordo com semelhanças semânticas, o que 

possibilitou a emergência de categorias das possíveis contradições sociais da comunidade; c) 

Diálogos descodificadores/categorização; as categorias emergentes foram problematizadas e 

legitimadas com a comunidade em Temas Geradores; d) Redução Temática e trabalho de 

sala de aula/metatexto – a elaboração do currículo por meio dos Temas Geradores, bem como 

a elaboração e a elaboração do material didático pedagógico e efetivação de possíveis práticas 

na sala de aula, correspondeu à produção dos metatextos. Torres et al. (2008) ressaltam que a 

Análise Textual Discursiva utilizada no desenvolvimento das etapas da Investigação Temática 

contribui para a localização e análise dos problemas que permeiam a realidade da 

comunidade, além de endossarem aspectos teórico-metodológicos da construção de um 

currículo crítico.   

 Milli et al. (2016) baseiam-se no estudo de Torres et al. (2008) e buscam investigar 

contribuições das três etapas da Análise Textual Discursiva em cada etapa do processo de 

Investigação Temática sistematizada por Sousa et al. (2014)
16

. Essas articulações de Milli et 

al. (2016) podem ser sintetizadas da seguinte forma: a) Aproximações iniciais com a 

comunidade local e escolar – o grupo de estudo realizou um levantamento de informações na 

comunidade – blogs, sites, gravações, conversas, etc., as quais foram reunidas na forma do 

corpus de análise, sendo unitarizadas de acordo com possíveis situações-limite e 

categorizadas em grupos por semelhanças; b) Apresentação de possíveis situações-limite 

para a comunidade local – as categorias elaboradas na primeira etapa da investigação foram 

problematizadas pelo grupo de estudo às educadoras, as quais selecionaram unidades de 

sentido e criaram novas categorias de análise, que foram apresentadas à comunidade e as suas 

compreensões representaram os metatextos; c) Legitimação da hipótese – essas compressões 

                                                 
16

 Esse trabalho pauta-se em aproximações teórico-metodológicas da Investigação Temática de Delizoicov 

(1991) com os Momentos sistematizados por Silva (2004).  
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foram novamente problematizadas pelo grupo de estudos com as educadoras, legitimando um 

Tema Gerador, assim, a unitarização, categorização e metatexto se apresentam nesta etapa 

como sínteses de todo o processo e d) Organização da programação curricular/metatexto – 

os metatextos se apresentaram na produção de atividades didático-pedagógicas
17

. O trabalho 

de Milli et al. (2016) sinaliza alguns avanços ao trabalho de Torres et al. (2008), 

especialmente ao identificar diversas etapas da Análise Textual Discursiva na realização da 

Investigação Temática.  

 Os trabalhos Silva et al. (2017) e Oliveira e Recena (2009) também utilizam-se da 

Análise Textual Discursiva durante a realização do processo de Investigação Temática. 

Porém, o estudo de Silva et al. (2017, p. 5) ressalta a utilização de uma questão como base 

para o desenvolvimento da investigação, a qual seja “Onde a Ciência pode ser encontrada em 

sua realidade e como tem contribuído ou poderá contribuir em suas atividades?”, do mesmo 

modo Oliveira e Recena (2009, p. 3) partem de uma temática previamente estabelecida, a fim 

de “[...] conhecer as concepções dos alunos sobre a temática dos plásticos na busca de temas 

que serão, no decorrer do desenvolvimento da proposta, descodificadas por alunos e 

professores, culminando posteriormente na redução temática”. Nesses trabalhos a Análise 

Textual discursiva foi utilizada como forma de encaminhar a análise das informações do 

contexto investigado, tendo em vista elementos pré-fixados. É importante ressaltar que Freire 

(1987) não considera o uso de “pontos pré-fixados” durante a investigação, atitude atribuída 

por ele a uma visão focalista na qual os “investigadores que se julgam a si mesmos os sujeitos 

exclusivos da investigação.” (p. 57). Neres e Gehlen (2018) reafirmam essa compreensão ao 

salientarem que esses pontos podem propiciar uma visão parcial sobre os problemas da 

comunidade.  

 Milli (2016) e Milli, Solino e Gehlen (2018) estabelecem e aprofundam relações entre 

a Análise Textual Discursiva e o processo de Investigação Temática. O estudo de Milli (2016) 

pauta-se na realização de um processo educativo com educadoras do ensino fundamental de 

ciências do município de Santa Luzia/BA, e estabelece critérios teórico-metodológicos em 

cada etapa da Investigação Temática por meio da Análise Textual Discursiva, bem como 

busca superar uma visão focalista da investigação (FREIRE, 1987). Milli, Solino e Gehlen 

(2018) ampliam as articulações do estudo de Milli (2016) com a criação de “parâmetros 

analíticos” para a etapa de Levantamento Preliminar da Investigação Temática. Além disso, 
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 Os autores também identificam algumas relações da Análise Textual Discursiva com a dinâmica dos 

Momentos Pedagógicos de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011). 
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os autores explicitam aspectos ontológicos do processo desse processo de investigação e 

destacam que: 

Nesse movimento, as subjetividades das informações, carregadas de sentidos 

e valores, transformam o olhar dos investigadores para além da objetividade 

e daquilo que se mostra na aparência dos fatos, possibilitando captar o novo 

emergente (Moraes & Galiazzi, 2011), ou melhor, o inédito viável (Freire, 

1987), muitas vezes camuflado na complexidade das contradições sociais 

vivenciadas pelos sujeitos. (MILLI; SOLINO; GEHLEN, 2018, p.225-226). 

 

 Os aspectos salientados por Milli, Solino e Gehlen (2018) indicam potencialidades da 

Investigação Temática, articulada com a Análise Textual Discursiva, para a apreensão do 

inédito viável (FREIRE, 1987). Uma vez caracterizadas, essas relações podem ser ampliadas 

as demais etapas da Investigação Temática como potencial teórico-metodológico para a 

superação do Obstáculo Praxiológico do Silêncio (Capítulo 1), conforme discussão 

apresentada no item seguinte. 

 

2.4 A Investigação Temática e a Análise Textual Discursiva: no caos de uma tempestade 

 

 Para Freire (1987), a luta pela humanização dos homens, a libertação de seu estado de 

opressão e mudança das estruturas sociais possuem uma dimensão subjetiva e outra objetiva 

que não podem ser compreendidas separadamente ou terem sua existência negada. Dessa 

forma, o autor considera a relação permanente e dialética entre subjetividade e objetividade 

como exigência à análise crítica da realidade. Em razão disso, Freire (1987) critica o 

“simplismo ingênuo”, que desconsidera a relação homem-mundo, e considera que a realidade 

é tanto produto quanto base de transformação das ações históricas dos homens. O autor 

também salienta que a relação entre objetividade e subjetividade se expressa no diálogo, uma 

vez que a prática libertadora não se faz da consciência dos investigadores sobre a realidade, 

tampouco daquilo que almejam a essa realidade, conforme o mesmo destaca: 

Esta prática implica, por isto mesmo, em que o acercamento às massas 

populares se faça, não para levar-lhes uma mensagem “salvadora”, em forma 

de conteúdo a ser depositado, mas, para, em diálogo com elas, conhecer, não 

só a objetividade em que estão, mas a consciência que tenham desta 

objetividade; os vários níveis de percepção de si mesmos e do mundo em que 

e com que estão. (FREIRE, 1987, p. 49). 

 

 Neste sentido, Freire (1987) discute que a prática libertadora, tanto no contexto 

pedagógico como de ação política, consiste num “autêntico” e constante diálogo com as 

massas, estabelecido na percepção dos oprimidos sobre si e sobre a realidade na qual se 

encontram e concretizam a busca do “ser mais” (FREIRE, 1987). Para Stuani (2016), a busca 
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do ser mais fundamenta a dimensão ontológica em Freire, de modo que o sujeito é concebido 

em sua potencialidade de transformar criticamente o mundo. A autora ainda discute que essa 

dimensão ontológica se inter-relaciona com a dimensão gnosiológica, a qual está presente no 

diálogo entre diferentes conhecimentos e práticas necessários à superação da realidade 

concreta, ou seja, na própria busca do ser mais (STUANI, 2016). Dessa forma, a interelação 

entre as dimensões ontológicas e gnosiológicas, também é reflexo da relação entre 

objetividade e subjetividade, que culmina na práxis autêntica (STUANI, 2016; FREIRE, 

1987).  

 Para Brick (2017) a compreensão dialética entre objetividade e subjetividade, presente 

na perspectiva freireana de educação, não dissocia as determinações sociais de suas 

influências na formação da consciência, nem supervaloriza um aspecto em relação a outro, de 

modo que tanto fenômeno quanto essência são elementos intrínsecos à realidade. O autor 

defende que os Temas Geradores, no que tange a relação intersubjetiva e objetiva de sua 

obtenção, necessitam ter por referência a totalidade concreta que representam e se integram 

(BRICK, 2017). No Caderno de Formação 02 (SÃO PAULO, 1990b) há outro exemplo da 

importância dos aspectos subjetivos e objetivos envolvendo o processo de análise de 

informações pela Investigação Temática. No Caderno de Formação 02 (SÃO PAULO, 1990b) 

é ressaltado que nenhuma análise é neutra ou absolutamente objetiva, de modo que os valores 

daqueles que investigam a realidade, suas potencialidades e limitações não constituem apenas 

as sua subjetividade pessoal, mas se constitui como parte fundamental do coletivo que 

investiga e da própria investigação.  

 O Caderno de Formação 02 (SÃO PAULO, 1990b) deixa expresso que a realidade 

investigada é fundamentalmente uma realidade parcial, produto da subjetividade em interação 

com a objetividade. Para análise dessa interação, o Caderno de Formação 02 (SÃO PAULO, 

1990b) apresenta dois procedimentos e um indicador, quais sejam: a) trabalho coletivo e 

interdisciplinar – possibilita uma análise ampla, compreendendo as diferentes visões, de 

diferentes contextos, sobre a realidade; b) “Atitude de estranhamento” 
18

 – constitui-se no 

“estranhar”, questionar o óbvio e familiar num amplo prisma de possibilidades. Já o indicador 

implica em considerar na análise o “conteúdo não manifesto”, ou seja, aquilo que não está 

oculto, “por de trás” das informações da comunidade
19

 (SÃO PAULO, 1990b). 

                                                 
18

 O Caderno de Formação 02 (SÃO PAULO, 1990b, p. 50) apresenta em nota esse termo com base no trabalho 

de “Marli E. D. Afonso de no texto A pesquisa do tipo etnológico no cotidiano escolar in Metodologia da 

Pesquisa Educacional de Invani C. A. Fazenda (org.), São Paulo, Cortez Editora, 1989.”. 
19

 Sob tal aspecto, o Caderno de Formação 02 (SÃO PAULO, 1990b) pauta-se no trabalho de André (1983). 
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 Para Fleck (2010), o conteúdo do conhecimento se expressa por meio de relações 

passivas e ativas. Aquelas que não possuem uma explicação psicológica ou histórica são 

denominadas pelo autor de relações passivas e as que se explicam no desenvolvimento 

histórico e cultural são por ele denominadas de relações ativas. Fleck (2010) acentua que a 

junção dos fenômenos que se explicam historicamente forma o acoplamento ativo dos 

fenômenos, que de forma análoga, se contrapõe aos acoplamentos passivos. Nesse sentido, o 

autor considera que no processo de conhecimento de algo existem resultados já esperados em 

condições específicas, as quais representam os acoplamentos ativos a serem verificados pelo 

indivíduo, bem como constituem a realidade objetiva (FLECK, 2010). Exemplo: 

[...] a relação entre a massa atômica do oxigênio e a do hidrogênio, 16:1008, 

como um número que resulta de maneira passiva sob determinadas 

condições. Se alguém conseguisse decompor o oxigênio em dois elementos, 

esse número seria explicado como decorrente da insuficiência do método 

antigo e teria de ser substituído por outro número. (FLECK, 2010, p. 145). 

 

 Fleck (2010) discute por meio desse exemplo que as relações passivas de um fato 

podem ser transformadas em ativas, desde que as condições ativas que determinam o fato 

(passivo) variem. Assim, o autor argumenta que as relações passivas e ativas se interconectam 

e se transformam, estando sempre umas acompanhadas das outras. Brick (2017) reafirma tais 

aspectos ao considerar que a mediação ao objeto do conhecimento na epistemologia de Fleck 

ocorre pela relação objetiva e subjetiva, sem que haja a dicotomia do fenômeno e sua essência 

(BRICK, 2017). 

 A relação entre objetividade e subjetividade também está presente na Análise Textual 

Discursiva. De acordo com Moraes e Galiazzi (2011), o movimento que se estabelece entre 

esses polos constitui-se como características das análises textuais, de modo que Análise 

Textual Discursiva possui uma inclinação aos aspectos subjetivos, tendo em vista a busca no 

processo de investigação a originalidade e criatividade. Apesar de compreender aspectos 

objetivos, os autores enfatizam que ao definir uma postura mais subjetiva na análise, as 

categorias orientam-se pelo corpus da análise, do qual emergem. Moraes e Galiazzi (2011) 

discutem que esse movimento de busca por se aprofundar sobre o material analisado na busca 

por novos sentidos e significados tem sido uma tendência das análises textuais, exigindo, 

também, um maior comprometimento, envolvimento e respeito do pesquisador com seu 

trabalho. Nisto, o vínculo do pesquisador com o fenômeno, como parte do processo e produto 

de seu estudo, possui relação explícita com a hermenêutica (SOUSA; GALIAZZI; 

SCHMIDT, 2016). 
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 No processo de busca pelos sentidos e significados, Moraes e Galiazzi (2011) 

consideram que a Análise Textual Discursiva orienta-se pelos princípios da hermenêutica, que 

visa reconstruir os significados sociais sob a ótica interpretativa dos fenômenos investigados. 

Para tal, os autores sinalizam como ponto de partida a busca pelos sentidos que mais se 

evidenciam nos fenômenos, para então mergulhar na complexidade de suas relações, 

reconstruindo os significados. Sousa, Galiazzi e Schmidt (2016) descrevem esse processo da 

seguinte forma: 

A ATD inicia imersa na ideia de interjogo entre as partes e o todo, não no 

sentido de que este todo é alcançado pela é a soma matemática das partes, 

mas se vincula a ideia de que para compreender o todo é preciso reconhecer 

e interpretar as partes como primeiro movimento. (SOUSA; GALIAZZI; 

SCHMIDT, 2016, p. 325). 

 

 Sousa, Galiazzi e Schmidt (2016) defendem o movimento circular e hermenêutico da 

Análise Textual Discursiva que busca a ampliação das compreensões sobre o fenômeno 

investigado. Nesse processo de análise, especialmente de construção e legitimação das 

categorias, Moraes e Galiazzi (2011) consideram a importância de dois aspectos: i) a relação 

com o contexto – as categorias necessitam estar articuladas com o corpus de origem, com a 

produção desse corpus, bem como os sentidos e significados que expressam e  ii) a relação 

com os objetivos – é necessária a coerência entre objetivos da pesquisa e suas categorias, 

mesmo que ambos se reformulem durante a análise, devem-se manter relacionados. Esses dois 

aspectos reafirmam a relação entre objetividade e subjetividade da Análise Textual 

Discursiva, tanto pela ênfase no contexto quanto nos objetivos da pesquisa, uma vez que 

remetem a busca pelos diversos sentidos e significados em coerência com o seu movimento 

histórico (SOUSA; GALIAZZI, 2017; MORAES; GALIAZZI, 2011). 

 Moraes e Galiazzi (2011) também argumentam que a Análise Textual Discursiva não 

se constitui somente na busca da expressão da realidade em si, pois a partir dessa expressão há 

a exigência por sua reconstrução e transformação, num processo em que haja a articulação da 

hermenêutica com a dialética. A dialética se apresenta, portanto, como resultado das relações 

de oposição entre objetividade e subjetividade que se unem por meio dessa ferramenta 

metodológica, tanto por uma teoria definida a priori quanto pelas emergentes (SOUSA; 

GALIAZZI, 2017). Moraes e Galiazzi (2011) ainda esclarecem que a transformação que se 

exige na Análise Textual Discursiva é estabelecida pelas novas compreensões que se obtém 

na análise. Por isso, outro fator importante a se ressaltar é a perspectiva política presente nessa 

metodologia, uma vez que: 
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Dependendo dos pressupostos assumidos, a análise pode ter diferentes 

encaminhamentos e resultados. Esses pressupostos podem ser de natureza 

ontológica, epistemológica e axiológica, correspondendo a modos de 

entender a realidade, a produção de conhecimentos e valores. (MORAES; 

GALIAZZI, 2011, p. 135). 

 

 Dessa forma, complementa-se: 

 A qualidade política, entretanto, depende dos pressupostos assumidos pelo 

pesquisador em seu trabalho, especialmente ao se assumir como sujeito 

histórico, capaz de intervir nos discursos no sentido de sua reconstrução. 

(MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 137). 

 

 Os aspectos destacados da Análise Textual Discursiva convergem a uma determinada 

liberdade do pesquisador em assumir diferentes posturas na investigação, porém, essas ações 

reverberam na qualidade política de intervenção nos discursos (MORAES; GALIAZZI, 

2011). Assim, se pelo lado da hermenêutica exige-se da análise a ampliação das 

compreensões (SOUSA; GALIAZZI, 2016), pelo lado da dialética exige-se à relação entre 

objetividade e subjetividade (SOUSA; GALIAZZI, 2017). Dito isto, em que medida a Análise 

Textual Discursiva poderia auxiliar na localização e superação do Obstáculo Praxiológico do 

Silêncio? Em que aspectos essa ferramenta complementa ou se inter-relaciona com a 

Investigação Temática? 

 Retomando a discussão do Capítulo 1, pode-se afirmar que o inédito viável se expressa 

ao nível da consciência possível, constituído no âmbito das produções simbólicas, ou seja, da 

prática simbólica (SEVERINO, 2007). Neste nível de consciência, o das possibilidades, 

apresenta-se os dois planos do Obstáculo Praxiológico do Silêncio, que por um lado impede 

que os conhecimentos ou soluções necessárias à transformação realidade, já constituídas, 

sejam percebidos e, por outro lado, que novos conhecimentos ou soluções se constituam 

(AULER; DELIZOICOV, 2015; DELIZOICOV; AULER, 2011; AULER; 2018). Com isso, 

também se apresentam os limites metodológicos, no sentido de operacionalizar um processo 

que auxilie tanto na percepção desses conhecimentos ou soluções quanto em sua produção, 

isto quando os conhecimento ou soluções já existentes não forem suficientes à transformação 

da realidade (AULER, 2018; AULER, DELIZOICOV, 2015). Auler e Delizoicov (2015) 

orientam que essa busca por novos conhecimentos seja realizada por meio da Investigação 

Temática, e para isso, salientam a importância de reinventar esse processo. Para tal, 

argumenta-se em favor da articulação da Análise Textual Discursiva com a Investigação 

Temática tendo em vista três aspectos: a) O potencial metodológico; b) O potencial 

hermenêutico; c) O potencial dialético. 
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 a) O potencial metodológico – a fundamentação metodológica da Investigação 

Temática sinaliza fragilidades, em especial, no processo de análise de informações. Essa 

fragilidade se evidencia quando os Cadernos de Formação 02 (SÃO PAULO, 1990b) sugerem 

a utilização da Análise de Prosa (ANDRÉ, 1983) com forma de nortear o estudo dos diversos 

sentidos e significados advindos das informações da realidade. Ainda assim, situada no 

âmbito dos questionamentos metodológicos qualitativos da década de 1980, a Análise de 

Prosa (ANDRÉ, 1983) constitui-se apenas como uma perspectiva metodológica, sem que haja 

um processo ou encaminhamento analítico bem definido. A falta deste delineamento 

metodológico corrobora com a utilização da Análise Textual Discursiva no processo de 

Investigação Temática, caminho este discutido no item 2.2. 

 b) O potencial hermenêutico – A Análise Textual Discursiva se encontra atrelada a 

uma perspectiva hermenêutica de análise, na compreensão histórica do fenômeno e ampliação 

de sua compreensão pela interpretação da realidade e reconhecimento de sua diversidade, 

constituída numa interpretação fenomenológica (SOUSA; GALIAZZI, 2016; SOUSA; 

GALIAZZI; SCHMIDT, 2016; SOUSA; GALIAZZI, 2017). Essa perspectiva hermenêutica e 

fenomenológica da Análise Textual Discursiva pode contribuir com o desenvolvimento da 

Investigação Temática como forma de auxiliar no estudo interpretativo dos níveis de 

percepção que os sujeitos possuem sobre si e sobre a realidade, sendo esta uma exigência da 

Investigação Temática (FREIRE, 1987). Sousa, Galiazzi e Schmidt (2016) também defendem 

que o movimento circular e hermenêutico da Análise Textual Discursiva, na relação parte-

todo, possibilita a ampliação das compreensões estabelecidas durante a análise, processo que 

pode contribuir na percepção do Obstáculo Praxiológico do Silêncio, especialmente na 

percepção dos conhecimentos necessários a superação da realidade, ou seja, no primeiro plano 

desse obstáculo (AULER; DELIZOICOV, 2015; AULER, 2018). Porém, Fernández 

Rodríguez e Gutiérrez Pequeño (2014) tecem severas críticas a perspectiva hermenêutica e 

destacam: 

Em última análise, e em relação à posição do tradutor (leia educador), vamos 

cuidar de muitos agentes conscientizadores de ser nada mais que “pequenos 

Hermes” que tentam (em vão) comunicar o mundo dos Deuses com o dos 

mortais. Preocupemo-nos, antes, em desobstruir os nossos ouvidos («surdez 

cultural») e abrir os olhos («cegueira ideológica»), para que essas 

«negatividades radicais» continuem a preferir o mundo dos mortais e 

devolvam aos educadores críticos, para vê-los apenas como “aprendizes de 

pequenos deuses”. Vamos ter cuidado, então, de «não converter 

negatividades em falsos antagonismos», esta é a chave (FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ; GUTIÉRREZ PEQUEÑO, 2014, p. 82-83, tradução nossa). 
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 Valendo-se da metáfora do deus Hermes, Fernández Rodríguez e Gutiérrez Pequeño 

(2014) discutem a importância de um posicionamento crítico que não se restrinja a simples 

comunicação. Os autores também argumentam a hermenêutica na perspectiva de educação 

emancipadora se apresentam de forma frágil, sem que haja uma reflexão acerca tensões 

sociais de modo que os mapas da realidade precedam o lugar que se investiga
20

. Corroborando 

a esta crítica metafórica, ou endossando esse “conflito de deuses”, ressalta-se que para Moraes 

e Galiazzi (2011) a Análise Textual Discursiva se apresenta em duas faces, como o deus Jano, 

sendo elas a aprendizagem e a comunicação. Os autores consideram que no desenvolvimento 

da Análise Textual Discursiva, perpassando os momentos de descrição, de interpretação e de 

argumentação, inter-relacionados, possibilitam “tanto a comunição dos resultados quanto 

possibilitará novas aprendizagens sobre os fenômenos investigados” (p. 97). Moraes e 

Galiazzi (2011) também se valem da metáfora da produção de mapas a fim de explicar a 

relação entre aprender e comunicar presente na Análise Textual Discursiva. Mapas esses que 

se constroem ao longo da análise à medida que se conhece a realidade, o conhecimento se 

constitui na aprendizagem sobre a realidade e se expressa na produção do próprio mapa 

(MORAES; GALIAZZI, 2011). Assim, a aprendizagem e comunicação se mostram como um 

encaminhamento a percepção do Obstáculo Praxiológico do Silêncio em seu primeiro plano, 

mas não, necessariamente, de sua superação. 

 c) O potencial dialético – Além de sua orientação sob o viés hermenêutico, a Análise 

Textual Discursiva também se constitui sob aspectos da dialética (MORAES; GALIAZZI, 

2011; SOUSA; GALIAZZI, 2017). Essa dialética se mostra no seu olhar crítico, que não 

busca apenas expressar a realidade em si, mas produzi-la e reconstruí-la, sem dissociar-se da 

hermenêutica, orientada para produção de novas compreensões (MORAES; GALIAZZI, 

2011; SOUSA; GALIAZZI, 2017). Para exemplificar o potencial da Análise Textual 

Discursiva, Moraes e Galiazzi (2011) a compara com uma tempestade de luz, a saber:  

Esse processo em seu todo é comparado a uma tempestade de luz. Consiste 

em criar as condições dessa tempestade em que, emergindo do meio caótico 

e desordenado, formam-se “flashes” fugazes de raios de luz sobre os 

fenômenos investigados, que, por meio de um esforço de comunicação 

intenso, possibilitam expressar novas compreensões alcançadas ao longo da 

análise. (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 12-13). 

 

 Por meio dessa metáfora, Moraes e Galiazzi (2011) explicam o processo de análise 

como uma tempestade, que em meio ao caos e escuridão, surgem flashes de luz que permitem 

a visualização da paisagem, ou melhor, do fenômeno. No que tange ao Obstáculo 

                                                 
20

 Com base nos estudos de Gatti (1999 apud FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ; GUTIÉRREZ PEQUEÑO, 2014), 

Fernández Rodríguez e Gutiérrez Pequeño (2014) utilizam dessa metáfora como forma de criticar o positivismo. 
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Praxiológico do Silêncio, só a luz de uma tempestade que ilumina a realidade não é suficiente 

à sua transformação, mas a vertente dialética combinada com a hermenêutica da Análise 

Textual Discursiva pode auxiliar na superação da segunda dimensão desse obstáculo, 

especialmente sob a produção e reconstrução de conhecimentos e práticas (AULER; 

DELIZOICOV, 2015). Ainda assim, apenas a produção de novos conhecimentos não é 

suficiente à superação do Obstáculo Praxiológico do Silêncio em sua totalidade concreta 

(BRICK, 2017), pois mesmo que ele seja expresso em seus dois planos, da relação entre 

objetividade e subjetividade da perspectiva emancipadora freireana, que não considera a 

dissociação entre fenômeno e essência (BRICK, 2017) e que se constitui da inter-relação das 

dimensões ontológicas e gnosiológicas na busca do “Ser mais” (STUANI, 2016), tem-se a 

exigência da práxis autêntica (STUANI, 2016; FREIRE, 1987). Por isso, pode-se 

complementar a metáfora da tempestade de luz, uma vez que depois dois raios de luz que 

permitem a percepção da realidade, surgem os trovões, os quais orientam o rompimento do 

Obstáculo Praxiológico do Silêncio por meio da transformação da realidade.  

 Em resumo, a Análise Textual Discursiva, ao combinar a hermenêutica com a dialética 

(MORAES; GALIAZZI, 2011), pode auxiliar na operacionalização da Investigação Temática, 

tendo em vista a localização do Obstáculo Praxiológico do Silêncio. Como fermenta 

metodológica, pode servir à investigação como uma bússola praxiológica
21

, que não só 

direciona os investigadores ao novo, como também constrói seus mapas (FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ; GUTIÉRREZ PEQUEÑO, 2014; MORAES; GALIAZZI, 2011). Contudo, 

não basta a localização do obstáculo em suas dimensões, mas sua superação. A este aspecto, 

destaca-se a necessidade da qualidade e compromisso político da Análise Textual Discursiva 

para o encaminhamento de ações transformadoras da realidade, conforme orientam Moraes e 

Galiazzi (2011) e Fernández Rodríguez e Gutiérrez Pequeño (2014). 

 

2.5 À guisa de síntese  

 

 No presente Capítulo, investigou-se o potencial de articulações da Análise Textual 

Discursiva no processo de Investigação Temática. Dessa forma, apresentou-se origem da 

Investigação Temática nas Palavras Geradoras e o seu processo de transposição para 

Educação em Ciências (NERES; GEHLEN, 2018; DELIZOICOV, 2008), dando-se ênfase a 

para as contribuições teórico-metodológicas do “Movimento de Reorientação Curricular” 

(SÃO PAULO, 1990a, 1990b, 1991; BRASIL, 1994), especialmente no que tange a utilização 

                                                 
21

 Termo inspirado em Silva (2004), o qual destaca o papel da “bússola pedagógica” na organização curricular.  
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da Análise Prosa na interpretação dos dados da Investigação Temática (ANDRÉ, 1983). Tal 

análise possibilitou revelar algumas aproximações e complementaridades com a Análise 

Textual Discursiva (2011), concebendo-a como uma possível versão materializada Análise de 

Prosa (ANDRÉ, 1983). Também são destacados trabalhos que articulam a Análise Textual 

Discursiva para realização da Investigação Temática, em que se destaca a possibilidade dessa 

articulação auxiliar na localização do inédito viável (MILLI; SOLINO; GEHLEN, 2018). No 

que tange a ressignificação da Investigação Temática, são apresentadas as potencialidades da 

Análise Textual Discursiva na localização e superação do Obstáculo Praxiológico do Silêncio, 

caracterizado em três aspectos: a) O potencial metodológico; b) O potencial hermenêutico; c) 

O potencial dialético. Disso, argumenta-se que a Análise Textual Discursiva pode ser 

compreendida como uma bússola praxiológica da Investigação Temática, a qual aponta o 

caminho à práxis, seja no reconhecimento ou na produção de conhecimentos necessários à 

transformação da realidade (MORAES; GALIAZZI, 2011; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ; 

GUTIÉRREZ PEQUEÑO, 2014; DELIZOICOV; AULER, 2015; AULER, 2018). 
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3.  A BUSCA PELO INÉDITO VIÁVEL NA FORMAÇÃO DA TEMPESTADE
22

 

 

“[...] a formação técnico-cientifica não é antagônica à 

formação humanista dos homens, desde que ciência e 

tecnologia, na sociedade revolucionária, devem estar a 

serviço de sua libertação permanente, de sua 

humanização.” (FREIRE, 1987, p.90). 

 

 

 Neste Capítulo, investigam-se as potencialidades das articulações entre a Análise 

Textual Discursiva e a Investigação Temática para materialização da perspectiva 

epistemológica do inédito viável num processo formativo de educadores de Ciências. Essa 

análise foi organizada, de forma operacional, pelas etapas: 1) O estudo preliminar da 

localidade; 2) A escolha dos temas geradores e 3) A construção do programa (BRASIL, 

1994). No âmbito dessas três etapas, tendo em vista os parâmetros analíticos do estudo de 

Milli, Solino e Gehlen (2018) e dos pressupostos da perspectiva metodológica da Análise de 

Prosa (ANDRÉ, 1983), foram investigadas as contribuições da Análise Textual Discursiva 

(MORAES; GALIAZZI, 2011) articulada a Investigação Temática (MILLI, 2016) para a 

materialização da dimensão ou perspectiva epistemológica do inédito viável (AULER; 

DELIZOICOV, 2015) no contexto do processo formativo das educadoras de Ciências de 

Santa Luzia/BA.  

 

3.1 O processo educativo de Santa Luzia como foco da análise 

 

 O processo educativo analisado pela presente pesquisa intitula-se “Organização da 

programação curricular do Ensino de Ciências com educadores de Santa Luzia/BA”, que foi 

investigado por mim durante o Trabalho de Conclusão de Curso (MILLI, 2016) e ampliado 

por Milli, Solino e Gehlen (2018). Esse curso foi realizado pela equipe do Grupo de Estudos 

sobre Abordagem Temática (GEATEC), vinculado a Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Santa Luzia. A Secretaria 

de Educação definiu o público alvo, no qual participaram sete professoras do ensino de 

Ciências do Fundamental II. As atividades realizadas com as educadoras ocorreram em quatro 

encontros quinzenais, em meados de 2016, correspondendo a um total de 40 horas. O curso 

foi balizado pelos pressupostos teórico-metodológicos do processo de Investigação Temática, 

                                                 
22

 Título adaptado de Moraes e Galiazzi (2011, p. 175) pelo fato de considerarem que “a Análise Textual 

Discursiva pode ser comparada com a formação de uma tempestade”. 
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tendo como referência Delizoicov (1991), e a Análise Textual Discursiva proposta por Moraes 

e Galiazzi (2011), sendo a primeira etapa desse processo sistematizada por Milli, Solino, 

Gehlen (2018), conforme se apresenta: 

1) Análise Preliminar da Realidade
23

: 

a) a delimitação do corpus vivo – foi realizado um levantamento em fontes históricas acerca 

do município de Santa Luzia, dados estatísticos, blogs e sites. O levantamento em blogs e 

sites compreendeu o intervalo de janeiro de 2015 a fevereiro de 2016, estabelecido com base 

no critério de saturação, totalizando 181 recortes compreendidos como parte do corpus da 

análise.  

b) a cisão da realidade – os 181 recortes foram analisados com base em critérios implícitos e 

explícitos a fim de expressar possíveis problemas e necessidades vivenciados pela 

comunidade. Foram identificados 61 problemas, tais como o “consumo de álcool e drogas 

ilícitas” e “não utilização dos equipamentos de segurança”, ou seja, 61 unidades de sentido. 

c) As relações entre as problemáticas sociais – as unidades de sentido foram reorganizadas, 

das quais emergiram 8 categorias analíticas. A partir dessas categorias foram elaboradas 

questões que orientaram as conversas com a comunidade e a obtenção registros de vídeo da 

localidade. Essas informações foram utilizadas para a elaboração de um vídeo sobre a 

comunidade, intitulado de “Seja Bem-Vindo a Santa Luzia”. O vídeo, as falas da comunidade 

e os 181 recortes, foram apresentados e problematizados junto às educadoras, as quais 

reorganizaram essas informações em cartazes com base nas 8 categorias emergentes, que 

foram reduzidas a 7 categorias.  

d) A emergência das possíveis situações-limite – as 7 categorias foram discutidas e 

interpretadas pela equipe do GEATEC com as educadoras de Santa Luzia, na qual cada 

membro do GEATEC e educador ficaram responsáveis por produzir um registro escrito das 

categorias. O registro associado à discussão possibilitou identificação das possíveis situações-

limite da comunidade, que correspondem aos metatextos. 

2) Análise das situações e escolha das codificações: As 7 categorias elaboradoras nos cartazes 

foram discutidas e transpostas pela equipe do GEATEC para um portfólio, o qual foi 

intitulado de “Santa Luzia: Seja Bem-Vindo?!”. Esse portfólio reúne e sintetiza as 

compressões pelo GEATEC e educadoras sobre as possíveis situações-limite da comunidade. 

3) Diálogos descodificadores: o portfólio foi apresentado pela equipe do GEATEC a 

educandos, moradores da comunidade, funcionários e representantes do poder público. Essas 

                                                 
23

 O detalhamento e aprofundamento dessa etapa e das articulações teórico-metodológicas realizadas em Santa 

Luzia encontra-se em Milli, Solino e Gehlen (2018). 
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informações foram registras analisadas junto às educadoras de Santa Luzia, das quais 

obtiveram duas categorias “‘Lazer’, violência e trânsito: roubando vidas em Santa 

Luzia/BA?” e “Saúde em Santa Luzia/BA: uma questão do ‘ambiente’?”. Essas categorias 

correspondem a Temas Geradores que foram legitimados pelas respectivas situações-limite 

“compreensão limitada dos moradores sobre as causas e consequências da violência no 

município de Santa Luzia/BA” e “visão limitada das relações estabelecidas no meio 

ambiente/ambiente social”. 

4) Redução Temática: Com base no Tema Gerador “‘Lazer’, violência e trânsito: roubando 

vidas em Santa Luzia/BA?”
24

, as educadoras e equipe do GEATEC selecionaram os 

conteúdos, conceitos e ações necessárias a superação das situações. Esse processo foi pautado 

na construção de uma Rede Temática (SILVA, 2004) e organizado por meio das etapas do 

Ciclo Temático (FONSECA, 2017; MILLI; ALMEIDA; GEHLEN, 2018), possibilitando a 

sistematização de um Plano de Ensino com quatro unidades temáticas e o esboço de 10 planos 

de aula
25

.  

 As informações analisadas foram obtidas a partir dos trabalhos de Milli (2016), Milli, 

Solino e Gehlen (2018) e Milli, Almeida e Gehlen (2018). Essas informações são resultantes 

de: i) registros das conversas com moradores, educandos e alguns funcionários se setores 

públicos; ii) das videogravação e transcrição de cada encontro realizado pela equipe do 

GEATEC com as educadoras; iii) todas as produções elaborados neste processo formativo 

(cadernos; cartazes; rascunhos, registros no quadro, etc.). Respeitando os princípios éticos da 

pesquisa, essas informações apresentam-se codificadas por descrição alfanumérica, a saber: 

Falas de moradores (número) por bairro (letra): A1, A2, A3,... An; B1, B2,... Bn; Educadoras: 

E1, E2, E3,..., En ou P1, P2, P3,..., Pn ; Educandos: AL1, AL2, AL3,... ALn; Grupo de 

educandos: ALS1, ALS2, ALS3,.... ALSn; Funcionários saúde: RSA1; RSA2, 

RSA3,....,RSAn; Funcionários segurança: RSE; SER, RS3,...., RSEn; Membros do GEATEC: 

PG1, PG2, PG3,...., PGn; Assistente social: ASS.  

 Na organização da presente análise, optou-se por articular as etapas da Investigação 

Temática, sistematizada por Delizoicov (1991), e os “parâmetros analíticos” de Milli, Solino, 

Gehlen (2018) com as etapas do “Projeto Inter” que foram desenvolvidas em São Paulo na 

década de 1990, sendo estas últimas: 1) Estudo Preliminar da Localidade; 2) A escolha dos 

Temas Geradores e 3) Construção do Programa (BRASIL, 1994). Isso se justifica pelo fato 

                                                 
24

 Foi pedido para que as educadoras escolhessem dentre os temas aquele mais urgente a ser trabalhado, uma vez 

que não haveria tempo hábil para construção de uma proposta curricular para os dois temas. 
25

 A etapa “Sala de Aula” de Delizoicov (1991) não foi descrita uma vez que a proposta não foi implementada. 
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dessas três etapas serem amplas, compreendendo um sistema complexo de categorização e 

análise de informações e têm como referência aspectos da Análise de Prosa (BRASIL, 1994; 

SÃO PAULO, 1990a, 1990b; ANDRÉ, 1983). A articulação realizada entre essas diferentes 

etapas se apresenta na Figura 5. 

 

Figura 5 – Articulação das etapas e parâmetros analíticos do processo de Investigação 

Temática. 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 De acordo com a Figura 5, a primeira etapa do “Projeto Inter” compreende as etapas 

de “Levantamento Preliminar”, “Análise das situações e escolha das codificações” 

(DELIZOICOV, 1991) e “Análise Preliminar da Realidade” (MILLI; SOLINO; GEHLEN, 

2018). A etapa “Escolha dos Temas Geradores” compreende os “Diálogos descodificadores” 

(DELIZOICOV, 1991).  Já a etapa de “Construção do Programa” corresponde a “Redução 

Temática” e “Sala de Aula” (DELIZOICOV, 1991). Essas diferentes etapas serviram de 

aporte para a organização do presente Capítulo, bem como para o desenvolvimento do 

processo formativo de educadoras de Ciências de Santa Luzia. Já a análise deste processo 

formativo foi realizada a partir das categorias do “inédito viável” e do “Obstáculo 

Praxiológico do Silêncio”, ambas caracterizadas no Capítulo 1. Vale ressaltar que essa ideia 

de categoria é compreendida “[...] como sinônimo de noção ou de conceito, [...], a unidade de 

significação de um discurso epistemológico” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, p. 33).  
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3.2 O Estudo Preliminar da Localidade 

 

 De acordo com o Caderno de Formação 01 (SÃO PAULO, 1990a), o Estudo 

Preliminar da Localidade corresponde ao momento de busca de informações acerca da 

comunidade investigada, as quais são analisadas a fim de localizar possíveis situações-limite. 

Nessa forma de análise, as situações que emergirem da análise serão listadas e, 

posteriormente, apresentadas a comunidade (SÃO PAULO, 1990a). O Caderno de Formação 

02 (SÃO PAULO, 1990b) revela uma discussão sistemática sobre essa etapa da investigação, 

que perpassa desde a sua natureza qualitativa a outros aspectos metodológicos, como a 

organização das informações em categorias e a utilização da Análise de Prosa (ANDRÉ, 

1983). Dessa forma, o Estudo Preliminar da Localidade, vai além da etapa de Levantamento 

Preliminar proposta por Delizoicov (1991), compreendendo também a etapa designada por ele 

de Análise das situações e escolha das codificações. Isso porque, o Estudo Preliminar da 

Localidade não se limita a obtenção de informações, mas se estende à análise (SÃO PAULO, 

1990b). 

 No âmbito do Levantamento Preliminar, que é a primeira etapa da Investigação 

Temática descrita por de Delizoicov (1991), os autores Milli, Solino e Gehlen (2018) 

estabelecem quatro parâmetros analíticos que foram elaborados com base no processo de 

delimitação do corpus de análise, unitarização, categorização e metatexto da Análise Textual 

Discursiva de Moraes e Galiazzi (2011), articulados a alguns pressupostos teórico-

metodológicos de Freire (1987) e do Caderno de Formação 02 (SÃO PAULO, 1990b). Esses 

critérios auxiliam a explicitar o papel do Levantamento Preliminar como forma de análise, 

conforme apresenta o Quadro 3. 
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Quadro 3 – Parâmetros analíticos do Levantamento Preliminar com a Análise Textual 

Discursiva. 

 

 

Fonte: Milli, Solino e Gehlen (2018, p. 224). 

 

 De acordo com Milli, Solino e Gehlen (2018), esses quatro parâmetros analíticos 

conferem rigor metodológico ao desenvolvimento da primeira etapa da Investigação 

Temática, bem como auxiliam aos investigadores a ampliarem a sua percepção sobre os 

problemas que perpassam a realidade, característica marcada pela articulação com a Análise 

Textual Discursiva (SOUSA; GALIAZZI; SCHMIDT, 2016). Milli, Solino e Gehlen (2018, p. 

226) também afirmam que na Investigação Temática “não há uma etapa superior à outra, cada 

uma desempenha um papel a partir de sua essência, sendo estas, interdependentes.” Neste 

sentido, qual seria o papel de cada etapa da Investigação Temática na apreensão do inédito 

viável? Em que medida cada uma delas pode contribuir para identificar e superar o Obstáculo 

Praxiológico do Silêncio? No contexto do processo formativo das educadoras de Santa Luzia, 

os quatros “parâmetros analíticos” (Quadro 3) também assumiram diferentes funções na 

organização e desenvolvimento da primeira etapa de Investigação Temática e podem auxiliar 

na compreensão desses questionamentos, conforme se apresentam a seguir. 
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3.2.1 A delimitação do corpus vivo 

 

 O primeiro critério analítico foi elaborado por Milli, Solino e Gehlen (2018) a partir de 

aproximações entre os conceitos de codificação ao vivo (FREIRE, 1987) com o conceito de 

corpus de análise, apresentado por Moraes e Galiazzi (2011). Em Freire (1987) essa 

codificação ao vivo representa a própria comunidade investigada, compreendida por sua 

dimensão histórica e cultural, suas ideias e valores, que se expressam numa unidade epocal. 

Já o corpus textual, se apresenta nas produções que serão investigadas no desenvolvimento da 

análise, o qual é delimitado pelo critério de saturação (MORAES; GALIAZZI, 2011). 

 Tendo em vista esses pressupostos, a equipe do GEATEC realizou um levantamento 

acerca da comunidade de Santa Luzia tanto em fontes históricas, por meio da Biblioteca 

online da UESC quanto em fontes atuais, como sites e blogs regionais. No que tange às 

informações históricas, pode-se destacar o seguinte trecho: 

O nome Arriba-Saia havia mudado, mas não a razão que lhe dera origem. A 

péssima condição das ruas, o lixo acumulado e os transtornos conseqüentes, 

vão ser motivo de constantes reclamos por parte da população. Limpezas 

periódicas não resolviam o problema. (SILVA, 2003, p.43). 

 

 O relato de Silva (2003) refere-se ao contexto de constituição histórica do município 

de Santa Luzia, segundo a qual se originou de um povoado denominado de “Arriba-Saia”. O 

relato também aponta para alguns problemas da comunidade, como as condições das ruas e o 

lixo. No levantamento realizado em blogs e sites, os integrantes do GEATEC localizaram 181 

recortes de manchetes e reportagens e imagens do município, conforme exemplificado na 

Figura 6. 
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Figura 6 – Recortes dos sites e blogs. 

 

 

Fonte: Milli, Solino e Gehlen (2018, p. 209). 

 

 Para obtenção dos recortes, Milli, Solino e Gehlen (2018) utilizaram do critério de 

saturação da Análise Textual Discursiva, estabelecido quando as informações apresentadas 

nos veículos de informação se tornaram repetitivas, no qual se obteve um recorte temporal 

entre de janeiro de 2015 a fevereiro de 2016. A utilização desse critério corrobora com os 

princípios da Análise Prosa, a qual considera que análise perpassa todo o processo de 

investigação, das decisões do investigador aos resultados finais de sua análise, num processo 

contínuo (ANDRÉ, 1983). Isso se deve ao fato de que para delimitar esse recorte temporal o 

investigador necessita estar atento aos diferentes sentidos expressos pelas informações, pois 

esse é um critério intencional (MORAES; GALIAZZI, 2011). Além disso, as informações 

históricas podem auxiliar na compreensão da constituição das concepções locais, as unidades 

epocais (FREIRE, 1987), identificadas na epistemologia de Fleck (2010) como as concepções 

dominantes presentes num determinado Estilo de Pensamento. Por exemplo, o relato de Silva 

(2003) refere-se a problemas vivenciados pela comunidade, como o lixo e condições precárias 

das ruas, caso esses problemas ainda prevaleçam na comunidade, há indicativos que a mesma 

ainda não percebeu as soluções necessárias à transformação do problema, no caso, o inédito 

viável (FREIRE, 1987). 
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3.2.2 A cisão da realidade 

 

 O segundo parâmetro analítico foi elaborado por Milli, Solino, Gehlen (2018) com 

base no processo de cisão da realidade (FREIRE, 1987) associado à etapa de unitarização da 

Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2011). Para Freire (1987), o processo de 

cisão ocorre à medida que se realiza registros da comunidade investigada, captando “partes da 

totalidade”. Moraes e Galiazzi (2011) referem-se à unitarização como forma de obter os 

sentidos expressos pelo corpus textual, tendo por referência aspectos implícitos e explícitos.  

 Por meio do processo de cisão associado à unitarização, a equipe do GEATEC 

realizou uma análise aprofundada sobre o “corpus vivo”, compreendido como as informações 

advindas da comunidade, ou seja, os 181 recortes dos blogs e sites, de acordo com o exemplo: 

 

Figura 7 – Exemplo de recorte da análise. 

 

 

Fonte: Milli, Solino e Gehlen (2018, p. 211). 

 

 Na Figura 7, ressalta-se a utilização dos critérios implícitos e explícitos do processo de 

unitarização para a identificação de possíveis problemas e/ou necessidades
26

 da comunidade. 

Por exemplo, na manchete da Figura 7, Milli, Solino e Gehlen (2018) destacam como uma 

problemática explícita o “acidente de trânsito”, já como questão implícita, possivelmente 

associada à causa dos acidentes está o “consumo excessivo de bebidas alcoólicas”, que 

                                                 
26

 A busca por problemas e necessidades também é discutida por Silva (2004) no processo de obtenção dos 

Temas Geradores, falas significativas, elaboração da Rede Temática, etc. O que corrobora com a importância 

desses aspectos para o desenvolvimento da Investigação Temática. 
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apresenta relação com informações de outras reportagens. Utilizando desses critérios, os 

autores evidenciaram 61 problemas e/ou necessidades da comunidade, compreendidos como 

unidades de sentido. Esses critérios também são enfatizados no Caderno de Formação 02 

(SÃO PAULO, 1990b) em razão da própria a Análise de Prosa (ANDRÉ, 1983), e por Freire 

(1987) ao entender que não há como separar a objetividade da subjetividade. 

 Os critérios implícitos e explícitos utilizados na interpretação das informações da 

Investigação Temática também podem auxiliar a caracterizar o nível de consciência possível, 

resultante dos desvios que impossibilitam uma percepção da realidade em sua totalidade 

(GOLDMANN, 1970), pois esses critérios contribuem para que os investigadores desvelem 

alguns dos principais problemas e/ou necessidades da comunidade investigada, sendo esses 

resultados de um primeiro vislumbre sobre os elementos que caracterizam a consciência 

possível (FREIRE, 1987). Esses elementos podem auxiliar aos investigadores a obterem 

algumas das compreensões dos indivíduos do círculo exotérico, pois esses problemas e 

necessidades podem ser entendidos como um reflexo do estilo de pensamento dominante 

(FLECK, 2010). Em outras palavras, os critérios implícitos e explícitos revelam um olhar 

crítico do investigador sobre elementos advindos da realidade, especialmente sobre os 

problemas e contradições que perpassam a realidade (FREIRE, 1987; SÃO PAULO, 1990b). 

 

3.2.3  As relações entre as problemáticas sociais 

 

 O terceiro parâmetro analítico foi desenvolvido por Milli, Solino e Gehlen (2018) com 

base em articulações entre os núcleos das contradições sociais (FREIRE, 1987) com o 

processo de elaboração de categorias do Caderno de Formação 02 (SÃO PAULO, 1990b) e a 

Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2011). Para Freire (1987), após a 

realização da cisão os investigadores buscam estabelecer relações entre aquilo que foi 

registrado durante a investigação, que são partes da totalidade investigada, para então ser 

possível identificar o núcleo das contradições, isto é, o centro das relações com os problemas 

da comunidade (FREIRE, 1987). O Caderno de Formação 02 (SÃO PAULO, 1990b) 

apresenta como forma de identificar esses problemas a utilização de um sistema de categorias 

emergentes, de modo que as informações sejam analisadas coletivamente sob diversos 

ângulos. No processo de categorização emergente, Moraes e Galiazzi (2011) destacam a 

utilização de dois métodos: o indutivo e intuitivo. O primeiro é obtido das relações 

estabelecidas entre as unidades de sentido e o segundo com base no envolvimento do 

investigado com o fenômeno em estudo (MORAES, GALIAZZI, 2011). 
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 Durante a Investigação Temática realizada em Santa Luzia, o processo de 

categorização de informações foi utilizado em três momentos. No primeiro momento a equipe 

do GEATEC agrupou os 61 problemas e/ou necessidades de Santa Luzia, sendo estes 

identificados como unidades de sentido (MORAES; GALIAZZI, 2011). Para tal, foram 

estabelecidas relações semânticas entre essas unidades. Por exemplo, os problemas 

relacionados às questões de trânsito, deram origem a categoria Trânsito e Mobilidade, e de 

forma análoga emergiram as demais categorias: Meio Ambiente, Água, Lixo, Alimentos, 

Violência e Crimes, Lazer e Turismo, Saúde. O Quadro 4 exemplifica esse processo de 

categorização. 

 

Quadro 4 – Representação síntese da categorização. 

 

Cód.
27

 
Meio 

Ambiente 
Água Lixo Alimentos 

Violência e 

Crimes 
Saúde 

Lazer e 

Turismo 

Trânsito e 

Mobilidade 

PN43       
Acidentes de 

trânsito 

Acidentes de 

trânsito 

PN25     

Consumo 

excessivo de 

bebidas 

alcoólicas 

Consumo 

excessivo de 

bebidas 

alcoólicas 

Consumo 

excessivo de 

bebidas 

alcoólicas 

Consumo 

excessivo de 

bebidas 

alcoólicas 

PN9 

Falta de 

saneamento 

básico 

Falta de 

saneamento 

básico 

Falta de 

saneamento 

básico 

Falta de 

saneamento 

básico 

 

Falta de 

saneamento 

básico 

Falta de 

saneamento 

básico 

 

PN10  
Prevenção 

de doenças 

Prevenção 

de doenças 

Prevenção 

de doenças 
 

Prevenção 

de doenças 

Prevenção 

de doenças 
 

Fonte: Milli, Solino e Gehlen (2018, p. 215). 

 

 Conforme o Quadro 4, as relações estabelecidas entre as unidades de sentido deram 

origem a 8 categorizadas de análise. As unidades de sentido foram redistribuídas entre as 

categorias, assumindo diferentes sentidos. Por exemplo, a unidade “consumo excessivo de 

bebidas alcoólicas” tem relação com a categoria “Violência e Crimes”, mas também está 

relacionada com as questões da categoria “Saúde”, entre outras. Tal processo pauta-se nos 

pressupostos da Análise Textual Discursiva que permite que as unidades se repitam nas 

categorias de análise com sentidos distintos, o que possibilita superar uma visão fragmentada 

                                                 
27

 “O Código alfanumérico (PN1, PN2,..., PNn.) refere-se à identificação do problema e/ou necessidade 

resultante da interpretação dos recortes. Ressalta-se que nesse processo só contabilizaram as interpretações 

distintas. Exemplo: em caso de dois ou mais recortes apresentassem uma mesma interpretação, como 

“acidentes de trânsito”, ambos eram representados por um único código.” (MILLI, SOLINO, GEHLEN, 2018, 

p. 215). 
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da análise expressa no “critério de exclusão mútua” (MORAES; GALIAZZI, 2011), bem 

como pode auxiliar na superação o critério de frequência (ANDRÉ, 1983). Essa distribuição 

de unidades de sentido permite uma visão das diferentes relações entre os problemas e/ou 

necessidades da comunidade, ampliando a percepção dos investigadores sobre a realidade 

investigada (FREIRE, 1987; SÃO PAULO, 1990b, 1991; SOUSA; GALIAZZI, SCHMIDT, 

2016). 

 Com base nas diferentes relações estabelecidas entre as unidades de sentido nas 8 

categorias de análise, a equipe do GEATEC elaborou um roteiro com questões para a 

realização de conversas com a comunidade. Sendo assim, da categoria Trânsito foram 

destacadas questões como: “Quando você sai de moto ou de carro, aqui dentro da cidade, usa 

capacete, cinto de segurança ou só quando pega a pista?”, já da categoria Lixo, “As ruas do 

bairro são sempre limpas? De quem é a responsabilidade de manter as ruas limpas?”. Apesar 

de muitos estudos ressaltarem a utilização de roteiros de questões, inclusive o próprio 

Caderno de Formação 02 (SÃO PAULO, 1990b), essas questões foram atribuídas às 

problemáticas identificadas em Santa Luzia e não foram elaboradas ou escolhidas 

aleatoriamente pela equipe do GEATEC, constituindo-se em um processo de análise coletiva. 

A análise coletiva de informações é uma característica advinda da Análise de Prosa (ANDRÉ, 

1983) e ressaltada pelo Caderno de Formação 02 (SÃO PAULO, 1990b), podendo ser 

agregada à Análise Textual Discursiva a fim de potencializá-la.  

 No segundo momento, a equipe do GEATEC utilizou das questões referentes à análise 

das 8 categorias para a realização de conversas com os moradores de Santa Luzia, em 

diferentes bairros. Destaca-se as falas dos moradores C1 e B2 sobre a utilização de 

equipamentos de segurança de segurança trânsito (cintos e capacetes) em Santa Luzia: 

Às vezes alguns saem, outros não. [de capacete] Por que aqui também não 

impede o que saia sem o capacete, né? É só, o cinto de segurança é 

obrigação quando sair pra ir alguma viagem, já ter o cinto de segurança, 

melhor, uma segurança melhor, né? Que a lei permite que tem de ter o cinto 

de segurança. (C1). 

 

“Só quando pega a BR. Aqui ninguém usa isso. [...] Diz eles que é uma lei, 

né? Que tem aí, que num quer que ninguém, dentro da cidade não pode nem 

usar capacete, e a maioria anda de cinto, outros não anda. Agora de 

capacete ninguém anda não, dentro da cidade.” (B2). 

 

 Os moradores C1 e B2 revelam o não uso equipamentos de trânsito, e fala de B2, 

especificamente, ressalta a existência de uma possível “lei” do município que regulamenta tal 

inadimplência. Essas falas constituem pontos relevantes a serem investigados, pois sinalizam 

compreensões distorcidas da realidade, na qual se expressa à consciência possível 
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(GOLDMANN, 1970). Além da obtenção das falas, a equipe do GEATEC orientou-se pelas 8 

categorias de análise para a realização de registros de vídeo na comunidade, em que  foram 

registrados aspectos relacionados ao trânsito, ao lazer, etc. de Santa Luzia. Essas informações, 

juntamente como os registros históricos e dos sites e blogs, foram utilizadas para a elaboração 

de um vídeo “Seja Bem-Vindo a Santa Luzia” sobre a comunidade, conforme ilustra a Figura 

8. 

 

Figura 8– Representação do vídeo “Seja Bem-Vindo a Santa Luzia”. 

 

 

Fonte: Milli, Solino e Gehlen (2018, p. 216). 

 

 A Figura 8 apresenta recortes das cenas presentes no vídeo, bem como de trechos de 

falas e do levantamento histórico que foram narradas ao longo do vídeo. Pautado em Freire 

(1987), o estudo Fonseca (2017) considera que o vídeo representa uma codificação viva, “por 

se tratar de um código em movimento, isto é, a representação da realidade em sua ação real” 

(p. 62). Entende-se que esse vídeo constituiu-se numa representação “viva” tanto sobre as 

compressões estabelecidas pela equipe do GEATEC sobre a consciência possível da 

comunidade (GOLDMANN, 1970) quanto das compreensões comuns sobre determinados 

problemas que perpassam os Estilos de Pensamento (FLECK, 2010).  
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 No contexto do processo formativo das educadoras de Santa Luzia foi realizado o 

terceiro encaminhamento da análise, no qual o vídeo e as informações obtidas pela equipe do 

GEATEC da comunidade foram apresentados às educadoras para análise conjunta. Durante a 

apresentação do vídeo a equipe do GEATEC realizou alguns questionamentos para as 

educadoras, conforme se apresenta: 

“Vocês gostaram do vídeo? Foi esse o vídeo que o PG1 apresentou para nós 

que não moramos aqui em Santa Luzia [referindo aos integrantes do 

GEATEC]. Retrata a realidade de Santa Luzia ou retrata o que PG1 acha 

que é? Retrata um pouco daqui?” (PG5).  

 

“Não, retrata sim! Esse rio da matinha, eu já tomei banho nele, eu tinha 7 

anos, hoje em dia é esgoto! Eu ia lavar prato, com uma bacia na cabeça 

quando criança.” (E1).  

 

“E é uma cidade com uma natureza tremenda, né?” (E6). 

 

“O esgoto, o desmatamento. Falta de reserva de água.” (E1).  

 

“Com tanta água, e vocês tem falta de água?” (PG5).  

 

“As vezes, esse ano precisou abastecer com o carro pipa. Não sei se E7, 

você que mora perto de mim, ficou sem água.” (E1).  

 

“Não, porque lá em casa tinha um poço, na casa da minha mãe. Agora até 

esse poço secou também.” (E7).  

 

“Mas o que mais chamou a atenção de vocês?” (PG5).  

 

“O que eu mais vi ali foi poluição.” (E6). 

 

 O diálogo com das educadoras, em meio aos questionamentos de PG5, revelam alguns 

dos aspectos do desenvolvimento e constituição do município de Santa Luzia, 

especificamente sobre o problema da falta de água e da poluição dos rios que perpassam a 

cidade. As educadoras também suscitam outras problemáticas evidenciadas durante a análise 

das informações obtidas dos blogs e sites, por exemplo:  

Acidente não vê muito dentro da cidade, porque assim, como proibiram som 

automotivo dentro da cidade, faz festas fora. Tem uma fazenda, aí nessa 

fazenda faz uma festa, aí como é próximo da cidade, o pessoal vai, aí 

quando volta, tarde da noite, já embriagado, e acontece a maioria dos 

acidentes assim. Não é tanto dentro da cidade, perto da Betânia, córrego 

preto. (E6). 

 

 A compreensão da educadora E6 contribui para legitimar a “consumo excessivo de 

bebidas alcoólicas”, interpretado implicitamente de uma reportagem (Figura 7) e expresso 

nessa fala como um problema real que aflige a comunidade. As falas das educadoras também 
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remetem à problemática do não uso de equipamentos de segurança de trânsito, como os 

capacetes e cintos: 

“Não, porque o índice de assalto estava sendo [alto]... Camacan, Panelinha, 

tava fazendo o uso do capacete. [criminosos que faziam uso de capacete 

durante assaltos na microrregião]” (E2).  

 

“Aí o pessoal imagina que não pode usar por conta disso.” (E4). 

 

 E2 e E4 explicitam as possíveis causas para a problemática do trânsito, uma vez que o 

alto índice de violência na microrregião pode justificar a ação dos moradores em não usar o 

capacete, aspecto que necessita ser mais bem investigado. Após a problematização do vídeo 

com as educadoras foram apresentadas as informações que compuseram o corpus de análise: 

181 recortes dos sites e blogs, levantamento histórico e as falas da comunidade, bem como 

foram apresentadas e discutidas as 8 categorias obtidas pela equipe do GEATEC sobre as 

problemáticas e/ou necessidades vivenciadas comunidade.  Essas categorias serviram de 

aporte para que as educadoras reorganizassem as informações com base em suas 

compreensões e vivências na comunidade, as quais inseriram a categoria “Alimento” na 

categoria “Saúde”, e mantiveram as demais categorias: “Meio Ambiente”, “Água”, “Lixo”, 

“Alimentos”, “Violência e Crimes”, “Lazer e Turismo”, “Trânsito e Mobilidade”. Esse 

processo de reorganização de informações é abordado no item 3.2.4. 

 Em síntese, os três diferentes momentos de categorização de informações, sendo o 

primeiro realizado no contexto da equipe do GEATEC e os demais com as educadoras, 

consistem numa construção coletiva, aspecto fundamental para Freire (1987) no 

desenvolvimento da Investigação Temática, presente tanto no Caderno de Formação 02 (SÃO 

PAULO, 1990b) quanto na Análise de Prosa (ANDRÉ, 1983). Essa forma de análise 

potencializa no desenvolvimento da Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 

2011) a atribuição de sentidos, uma vez que Fleck (2010) considera que as relações 

estabelecidas dentro de uma coletividade, ou melhor, de um Coletivo de Pensamento, 

ultrapassam a esfera de possibilidades individuais. Em razão disso, essa forma de análise pode 

auxiliar a identificar os diferentes sentidos expressos pelo Coletivo de Pensamento e reuni-los 

durante a categorização, permitindo estabelecer sínteses sobre os problemas e/ou 

necessidades cada vez mais próximas da realidade da comunidade em estudo (FREIRE, 1987; 

SÃO PAULO, 1990a, 1990b, 1991; BRASIL, 1994; MORAES; GALIAZZI, 2011; FLECK, 

2010; MILLI, 2016, FONSECA, 2017). Por exemplo, o consumo de álcool interpretado 

implicitamente das reportagens de Santa Luzia, mas que só foi legitimado na fala de E6, por 

meio das suas vivencias na comunidade e do próprio vídeo, enquanto uma “codificação viva” 
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que se aproxima da realidade dos sujeitos (FONSECA, 2017). Tal aspecto é fundamental para 

que se obtenha uma compreensão da consciência real e seus desvios, ou seja, as situações-

limite (GOLDMANN, 1970; FREIRE, 1987). 

 

3.2.4  A emergência das possíveis situações-limite 

 

 O quarto e último parâmetro analítico do Levantamento Preliminar foi desenvolvido 

por Milli, Solino e Gehlen (2018) com base em Freire (1987), o qual ressalta como um dos 

papeis dessa etapa a apreensão aproximada das situações-limite da comunidade. Em 

conformidade com Freire, o Caderno de Formação 02 (SÃO PAULO, 1990b) apresenta como 

aporte metodológico ao Levantamento Preliminar o uso das categorias analíticas, pelas quais 

ocorre a análise das possíveis situações-limite da comunidade. Esse processo de interpretação 

de categorias é atribuído na Análise Textual Discursiva à elaboração dos metatextos, os quais 

deram origem ao quarto parâmetro analítico.   

 No contexto do processo formativo de Santa Luzia, a equipe do GEATEC orientou 

que as educadoras escolhessem e interpretassem as informações presentes em cada uma 7 

categorias de análise, sendo solicitado para que elaborassem um pequeno texto sobre as 

problemáticas identificadas nas categorias e apontar soluções. Destaca-se na Figura 9 um 

trecho do texto da educadora E3 a respeito da categoria Água. 

 

Figura 9 – Interpretação de E3. 

 

 

Fonte: Milli, Solino e Gehlen (2018, p. 221). 

 

 A Figura 9 apresenta um trecho do texto elaborado pela educadora E3, a qual se refere 

ao paradoxo da falta e abundancia de água na cidade. Além dessa produção, a equipe do 
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GEATEC solicitou que as mesmas discutissem e apresentassem seu texto ao grupo, quando a 

educadora E3 relatou: 

A água. Cheguei a pensar na verdade sobre a questão do paradoxo, sobre 

escassez de água, a falta de água, os moradores são socorridos pelo carro 

pipa, e quando nas entrevistas são citados os rios, mas que são poluídos 

pelos esgotos, aí também cita uma enchente, apesar de ter ocorrido há muito 

tempo, a gente sabe que ainda existe alguns casos, Santa Luzia quando 

chove muito, alaga. Então, percebesse que o problema da falta de água em 

Santa Luzia, pode estar relacionado com a poluição dos rios, com a falta de 

aproveitamento da água das chuvas, e problemas também no tratamento 

[...]. E também, assim, as crianças, muitas crianças que usam desses rios, 

alguns rios, ainda tomam banho, mas não se fala em Santa Luzia sobre as 

doenças que estão relacionadas, a gente sabe que muitas dessas têm relação 

com essas águas, mas que não é tratada. As soluções seriam realmente o 

saneamento básico, o tratamento adequado dessa água, e os procedimentos 

de coleta da água da chuva, como eu não sei! Esse período né, gente? Foi 

de seca geral, mas a gente sabe, pelo menos em Santa Luzia, eu acredito que 

todo dia, assim, quando chove em Santa Luzia, Camacan, deveria ter uma 

reserva, poderia aproveitar até a água da chuva, casa nenhuma, ninguém 

aproveita. Algumas pessoas tem poço, mas são raros. (E3). 

 

 A fala da educadora E3 apresenta um maior detalhamento de suas compreensões sobre 

a categoria de análise, na qual a mesma refere-se às unidades sentido presentes na categoria e 

na sua própria vivencia na comunidade para produzir argumentos. Essa característica é 

ressaltada por Moraes e Galiazzi (2011) como fundamental na produção dos metatextos, 

envolvendo a descrição, a interpretação e argumentação, em uma análise profunda sobre o 

fenômeno, no caso, das relações da comunidade com a água. Outro fator a ser destacado 

refere-se à fundamentação da análise da educadora em elementos históricos, especialmente no 

que tange às questões das enchentes no município. Com base em Freire (1987), compreende-

se que essa questão da água pode estar vinculada à própria unidade epocal da comunidade, 

que em sua configuração impede os sujeitos de reconhecerem o inédito viável. Quanto às 

soluções e encaminhamentos para superar esse problema, E3 argumenta: 

Poderia ser partido da prefeitura mesmo, mas assim, eles fazem quando a 

comunidade cobra, a gente se acomoda. Nada é feito, nada é feito. Então, 

quando menina falou assim: ‘a gente fala em conscientizar’. Na verdade, 

nas entrevistas, eles falam aqui, eles falam: ‘ah! Porque o esgoto é jogado!’ 

Eles sabem que jogar lixo, na verdade, nós sabemos, que jogar lixo ali, não 

pode. A gente sofre as consequências, mas porque continua fazendo? 

Porque continuam fazendo? Porque, na verdade, assim, a gente não percebe 

muito as consequências, e quando as pessoas não tem essa consequência, 

quando a sua casa não é alagada, você continua fazendo. (E3). 

 

 Os apontamentos de E3 apresentam uma compreensão crítica sobre a problemática da 

água na comunidade, a qual tem por referência as diversas informações obtidas ao longo do 

Levantamento Preliminar como as falas da comunidade que, em síntese, revelam a 
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acomodação dos moradores frente aos alagamentos. Tal acomodação evidencia uma possível 

situação-limite da comunidade (FREIRE, 1987), que tem origem histórica e perpassa aspectos 

da constituição do município (SILVA, 2003). Neste sentido, a equipe do GEATEC utilizou os 

textos produzidos pelas educadoras e categorias reorganizadas por elas, para a interpretação 

das possíveis situações-limites. O Quadro 5 exemplifica tal processo por meio da 

interpretação da categoria “Violência e Crimes”. 

 

Quadro 5 – Categorização: “Violência e Crimes”. 

 

 

 
Fonte: Milli, Solino e Gehlen (2018, p. 222-223). 

 

 No Quadro 5, ressalta-se a interpretação de diversas situações-limites resultantes da 

análise das categorias. Essa orientação pauta-se em aspectos sinalizados no Caderno de 

Formação 02 (SÃO PAULO, 1990b) e é identificada na Análise Textual Discursiva na 

produção dos metatextos (MORAES; GALIAZZI, 2011). Dessa forma, da categoria Violência 

destacam-se como possíveis situações-limite: “Consumo acrítico de bebidas alcoólicas e o uso 

inconsequente de drogas durante as festas” e o “Medo em apontar problemas no bairro”, etc. 

Todas essas situações emergiram da análise, sendo resultado de um processo de “captação do 

novo emergente” (MORAES; GALIAZZI, 2011), além de sinalizarem problemas que 

demandam certa emergência em solução (FREIRE, 1987). Por essa razão, esse parâmetro foi 
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denominado de “emergência das situações-limite”, a qual auxilia aos investigadores as 

sistematizarem os diferentes desvios de compreensão da realidade, que são as situações-limite 

(FREIRE, 1987). Além disso, a Análise Textual Discursiva permite uma percepção ampliada 

da realidade, sinalizando soluções necessárias ao seu enfrentamento, como no caso da 

compreensão de E3. Essa característica advém da Análise Textual Discursiva (SOUSA; 

GALIAZZI, SCHMIDT, 2016) e pode auxiliar na identificação dos dois planos da dimensão 

ou perspectiva epistemológica do inédito viável e do Obstáculo Praxiológico do Silêncio, bem 

como representa uma organização sistemática para Análise de Prosa (ANDRÉ, 1983). 

 

3.2.4.1 A ampliação do quarto critério de análise do Levantamento Preliminar 

 

 O quarto critério de análise do Levantamento Preliminar desenvolvido por Milli, 

Solino e Gehlen (2018) abrange o processo de identificação de possíveis situações-limite da 

comunidade, uma vez que nesta etapa ocorre a “apreensão mais ou menos aproximada do 

conjunto de contradições” (FREIRE, 1987, p.62). Freire (1987) complementa tal ideia ao 

afirmar que a apreensão das contradições não é motivo para que se encerre a investigação, de 

modo que: 

A segunda fase da investigação começa precisamente quando os 

investigadores, com os dados que recolheram, chegam à apreensão daquele 

conjunto de contradições. A partir deste momento, sempre em equipe, 

escolherão algumas destas contradições, com que serão elaboradas as 

codificações que vão servir à investigação temática. (FREIRE, 1987, p. 62). 

 

 Nesta afirmação, Freire (1987) revela que a segunda etapa da Investigação Temática 

tem em vista a escolha das contradições, isto é, das possíveis situações-limite para que delas 

sejam elaboradas codificações. Essas codificações são referidas pelo autor como a forma 

representada de uma situação da vivência dos sujeitos, que são escolhidas pela equipe de 

investigadores a fim de expressarem as possíveis situações-limite identificadas na primeira 

etapa, para então encaminhamento das etapas seguintes. Ao aproximar as ideias de Freire para 

o contexto escolar, Delizoicov (1991) sistematiza a segunda etapa como o momento de 

“análise das situações e escolha das codificações”, na qual: “em função da análise dos dados 

apreendidos é feita a escolha de situações que encerram as contradições vividas e a 

preparação de suas codificações que serão apresentadas na etapa seguinte.” (DELIZOICOV, 

1991, p. 148). Assim, tanto a análise das informações quanto a elaboração de codificações é 

atribuída por Delizoicov (1991) à segunda etapa da Investigação Temática.  
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 Diferentemente de Delizoicov (1991), o estudo de Milli, Solino e Gehlen (2018) 

considera que o processo de análise de informações e das situações-limites tem seu início 

desde o Levantamento Preliminar, evidenciados pela utilização do critério de saturação 

(MORAES; GALIAZZI, 2011) e da própria Análise de Prosa (ANDRÉ, 1983), em que ambos 

requerem de uma constante “coleta e análise”. Em outras palavras, a articulação realizada 

pelos autores contribui para explicitar os aspectos metodológicos desta investigação desde o 

seu início, na delimitação do “corpus de análise” ou “corpus vivo”. Propõe-se, então, que o 

quarto critério do Levantamento Preliminar compreenda, também, a etapa de “análise das 

situações e escolha das codificações” proposta por Delizoicov (1991), mais especificamente o 

processo de escolha das codificações, já que o mesmo abrange a análise das situações.  

 O encaminhamento do processo de elaboração das codificações de Santa Luzia 

encontra-se descrito no estudo de Milli (2016), que o atribui a reorganização das “categorias 

de análise iniciais” (MORAES; GALIAZZI, 2011), salienta-se que a articulação 

codificação/categorização também foi caracterizada por Torres et al. (2008). Assim, a equipe 

do GEATEC problematizou com as educadoras a forma com que as categorias foram 

estabelecidas, solicitando que as mesmas reorganizassem as informações – caso considerarem 

necessária realocar as unidades de sentidos –, e atribuíssem novos títulos às categorias para 

sintetizar as compreensões, assim emergiram as seguintes categorias: “Uma boa saúde: direito 

de todos” “Descaso com o Meio Ambiente”; “Segurança no Trânsito?!”; “Água: escassez e 

abundância”; “Violência roubando vidas” e “Preservação: lazer e turismo”. Conforme a 

Figura 10. 
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Figura 10 – Portfólio síntese “Santa Luzia: Seja Bem-Vindo?!”. 

 

 

Fonte: Milli (2016, p. 62). 

 

 A Figura 10 apresenta a categorização realizada pela equipe do GEATEC com 

educadoras de Santa Luzia. Por exemplo, a partir da discussão da educadora E3 sobre a o 

paradoxo da água no município, obteve-se a categoria “Água: escassez e abundância”. De 

forma análoga foram obtidas as demais categorias, como no caso do “Descaso com meio 

ambiente”, que surgiu da fusão da categoria “Lixo” com a categoria “Meio Ambiente”. 

Entende-se que essas categorias abrangem as diferentes compreensões que foram obtidas na 

análise, sendo a síntese do processo, isto é, do metatexto (MORAES; GALIAZZI, 2011). 

Assim, as categorias foram utilizadas como codificações da comunidade, pois elas carregam 

em si à representação das relações que deram origem a expressão das situações-limite 
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(FREIRE, 1987; SÃO PAULO, 1990a; 1990b), sendo transpostas para um portfólio que está 

representado na Figura 10 (FONSECA, 2017). Em síntese, essa reorganização das categorias 

amplia o quarto parâmetro de Milli, Solino e Gehlen (2018), representando a materialização 

do mesmo no portfólio, que foi utilizado como codificação no desenvolvimento das demais 

etapas da Investigação Temática (FREIRE, 1987; SÃO PAULO, 1990a; 1990b; FONSECA, 

2017). 

 

3.3 A escolha dos Temas Geradores 

 

 No Caderno de Formação 03 (SÃO PAULO, 1991) é explicitado o processo de 

escolha dos Temas Geradores, os quais são apresentados como um “embrião” que se imbui de 

todo o potencial de intervenção e transformação social, sendo esta caracterizada em dois 

níveis: 

[...] um nível utópico, que aponta para uma sociedade que garanta ao homem 

o exercício pleno dos direitos humanos e que, portanto, o considere como 

cidadão. Neste sentido, o utópico é aqui entendido na sua verdadeira 

acepção: u-topus, o lugar que está adiante, além. Por estar, adiante, além, ele 

é possível, um vir a ser diferente do impossível, do inatingível. Um segundo 

nível da intervenção é o que dimensiona o possível imediato, o aqui-agora 

historicamente constituível. (SÃO PAULO, 1991, p. 9). 

 

 Tendo apresentado os níveis utópico e imediato como historicamente realizáveis a 

garantia da dignidade humana, o Caderno de Formação 03 (SÃO PAULO, 1991) acrescenta a 

discussão outra característica do Tema Gerador: “a de ser gerador”. Sob esse aspecto, o 

Caderno de Formação 03 (SÃO PAULO, 1991) discorre sob o potencial do tema em produzir 

problematizações acerca da realidade e de ser um caminho, por meio dos conhecimentos 

sistematizados, à transformação dessa realidade. 

 No âmbito pedagógico, Silva (2004) orienta que o Tema Gerador seja compreendido 

como uma síntese de falas da comunidade
28

, que tanto se apresentam em contraposição 

dialética com a visão crítica quanto direcionam a busca pelas soluções despercebidas (SILVA, 

2004). Em suas palavras, Silva (2004, p. 214) explica que “todo tema gerador é uma 

contradição revelada pelo seu contratema correspondente.”, de modo que esses contratemas 

também se constituem como síntese, porém, esta se faz da visão dos educadores orientada à 

superação da realidade (SILVA, 2004). Sob o viés metodológico, Delizoicov (1991) discuti 

que os Temas Geradores são obtidos no desenvolvimento da terceira etapa da Investigação 

                                                 
28

 Para Silva (2004), essas falas não são escolhidas aleatoriamente, sendo descritas como falas significativas, 

advêm de um processo de análise e tem como base as situações-limite. 
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Temática por meio da discussão sobre as contradições, ou melhor, situações-limite, 

constituído processo de “codificação-problematização-descodificação”. 

 Sobre o processo de obtenção dos Temas Geradores, o Caderno de Formação 03 (SÃO 

PAULO, 1991) também orienta a discussão das situações-limite, na qual é destacada a 

importância de que essas discussões sejam ampliadas a outros níveis contextuais da 

sociedade, o que direcionará, no coletivo de análise, às relações interdisciplinaridades. Como 

encaminhamento desse processo, indica-se a formação de agrupamentos de informações, 

denominados de núcleos, sendo estes estabelecidos a partir das inter-relações entre as 

situações-limite, pelos quais se codifica o Tema Gerador (SÃO PAULO, 1991). Este tema 

apresenta tais características:  

- permeia todas as situações significativas; 

- se constitui como objeto que permite explicar o modo de vida daquela 

“comunidade” na perspectiva de melhor compreendê-la e transformá-la; 

- gera uma demanda de conhecimentos, interdisciplinarmente sistematizados, 

desafiando cada área do conhecimento a rever como suas propostas de 

conteúdo permitem e contribuem para uma leitura mais crítica da realidade. 

(SÃO PAULO, 1991, p. 26). 

 

 O estudo do INEP sobre o “Projeto Inter” (BRASIL, 1994) apresenta a utilização de 

uma tabela analítica como forma de operacionalizar a escolha dos Temas Geradores, de modo 

que as informações obtidas da Investigação Temática são cruzadas em tópicos genéricos da 

comunidade, como: moradia, transporte, segurança, etc. Do cruzamento das informações 

suscitam as situações-limite e emergem os Temas Geradores (BRASIL, 1994). Na Análise 

Textual Discursiva, as inter-relações entre as informações, especificamente das unidades de 

sentido, constituem-se no âmago das categorias de análise, em razão da junção de elementos 

semelhantes e a construção de novas formas de compreender o fenômeno pelo processo de 

categorização (MORAES; GALIAZZI, 2011). Moraes e Galiazzi (2011) salientam que na 

categorização emergente – processo defendido pela Investigação Temática (SÃO PAULO, 

1990b) – as primeiras categorias obtidas da análise tendem a ser mais restritas, de modo que 

no decorrer da análise se ampliam em abrangência de informações e se reduz em número, 

perpassando os níveis: inicial, intermediário e final (MORAES; GALIAZZI, 2011). 

 Análogo aos encaminhamentos metodológicos do Caderno de Formação 03 (SÃO 

PAULO, 1991), Milli (2016) articula o processo de categorização da Análise Textual 

Discursiva e do Caderno de Formação 02 (SÃO PAULO, 1990b) como objetivo de auxiliar a 

busca por núcleos das contradições sociais ou das possíveis situações-limite (FREIRE, 1987; 

SÃO PAULO, 1990b), de modo que o Tema Gerador é compreendido como uma categoria de 

análise emergente da investigação (TORRES et al., 2008; MORAES; GALIAZZI, 2011). 
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Essa análise foi realizada no contexto do processo formativo de Santa Luzia, de modo que o 

portfólio com as 6 categorias intermediárias foi reencaminhado pela equipe do GEATEC à 

comunidade (moradores, funcionários públicos e educandos), que descodificaram as 

informações presentes nas categorias, a exemplo do diálogo com os educandos AL2 e AL5 e 

com o funcionário da segurança RSE1: 

“O que mais tem aqui para se divertir?” (PG1). 

 

“Festa” (AL2). 

 

“E nessas festas? O que rola?” (PG1). 

 

“Briga e morte” (AL5). 

 

“E pra se divertir?” (PG1). 

 

Não tem. Quando tem é uma festinha na praça, tem o negócio de paredão 

também que o pessoal tem medo porque é um risca faca da ‘disgrama’ que 

ninguém quer ir. O povo tem medo, só quem gosta mesmo de ficar na 

bagunça é quem vai. Eu mesmo tenho medo, não vou. Tenho medo de tudo. 

(RSE1). 

 

 Essas falas foram novamente unitarizadas e reorganizadas nas categorias pelas 

educadoras de Santa Luzia e equipe do GEATEC. Para tal, conforme as orientações 

metodológicas presentes no Caderno de Formação 03 (SÃO PAULO, 1991), as unidades de 

sentido foram problematizadas em busca de novos denominadores, e das inter-relações entre 

as unidades emergiram duas novas categorias. Esse processo de emergência de categorias foi 

sistematizado na Figura 11: 
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Figura 11 – Investigação Temática de Santa Luzia e seus níveis de categorização. 

 

 

Fonte: Adaptado de Moraes e Galiazzi (2011, p.119) e extraído de Milli (2016, p. 64). 

 

 A Figura 11 ilustra a categorização das informações realizada no contexto do processo 

formativo de Santa Luzia, compreendendo os níveis iniciais, intermediários e finais das 

categorias (MORAES; GALIAZZI, 2011). O nível inicial é referente à etapa de Levantamento 

Preliminar, das organizações das informações em torno das possíveis situações-limite ou 

núcleo das contradições sociais (MILLI, 2016). O nível das categorias intermediárias foi 

reorientado pela análise das educadoras de Santa Luzia a partir das informações originadas do 

Levantamento Preliminar e compreende a etapa “análise das situações e escolha das 

codificações” (DELIZOICOV, 1991), em que a possíveis situações-limite foram codificadas 

no portfólio, como analisado anteriormente. Já o nível das categorias finais, é o nível da 

expressão dos Temas Geradores, em que as situações-limite são legitimadas ou “validadas”, 

conforme Torres et al. (2008) destacam pela articulação teórica: “[...] estamos associando a 

etapa de validação das codificações (as quais podem tornar-se os temas geradores para a 

estruturação de currículos críticos) como parte final do processo de categorização, emergindo 

a articulação temas geradores/categorias emergentes.” (TORRES et al., 2008, p. 9). 

 As categorias finais ou Temas Geradores obtidas no contexto do processo formativo 

de Santa Luzia foram: “‘Lazer’, Trânsito e Violência: Roubando vidas em Santa Luzia?” e 

“Saúde em Santa Luzia/BA: uma questão do ‘ambiente’?”. Esses temas foram obtidos em 

discussão da equipe do GEATEC com as educadoras e legitimadas sob a compreensão deste 
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coletivo sobre as situações-limite da comunidade, respectivamente: “compreensão limitada 

das causa e consequências da violência no município de Santa Luzia/BA” e “visão limitada 

das relações estabelecidas no meio ambiente/ambiente social”. No decorrer do processo 

formativo, em razão do cronograma previsto de 40 horas, escolheu-se por dar sequência à 

análise de apenas do tema “‘Lazer’, Trânsito e Violência: Roubando vidas em Santa Luzia?”, 

escolhido pelas educadoras de Santa Luzia. Nesta análise, o Tema Gerador escolhido 

manteve-se vinculado as suas categorias iniciais, a do Lazer, a do Trânsito e a da Violência, 

que se assemelham com aquelas descritas no estudo do INEP (BRASIL, 1994), sendo estas 

categorias genéricas. Porém, o questionamento presente neste tema – “Roubando vidas em 

Santa Luzia?” –, advém do refinamento da análise, pois a cada categorização, agregavam-se 

novas informações da comunidade, novas unidades de sentido, reconfigurando as categorias, 

como ilustra a Figura 11 (MORAES; GALIAZZI, 2011). Esse questionamento, portanto, 

representa à síntese da situação-limite em relação com as demais (SÃO PAULO, 1991), 

conforma se explicita pela fala de A2: 

“Rapaz, não tem mais jeito da violência porque a droga tomou conta da 

cidade, então todas as violência, mais é causada por ela. Qualquer maneira, 

se ela saísse da cidade parava a violência, aí todo mundo vivia tranquilo.” 

(A2). 

 

 Em outras palavras, pode-se problematizar: “apenas a ‘saída’ da droga resolveria o 

problema em questão?”. Essa problemática também se inter-relaciona com a falta de 

reconhecimento de alternativas de lazer, sendo esta direcionada ao consumo de álcool e 

drogas, que é uma das causas dos acidentes de trânsito e violência no município, de modo que 

a resposta crítica a esse questionamento envolve diversos conhecimentos sociais, políticos, 

econômicos, isto é, das ciências (MILLI, ALMEIDA; GEHLEN, 2018). Nisto, o Tema 

Gerador de Santa Luzia se expressa em sua antítese e se constitui, implicitamente, na 

contradição da violência vivenciada pelos moradores de Santa Luzia, de modo que este tema e 

seu contratema se confundem em sua dialeticidade (BRICK, 2017; SILVA, 2004). Tal 

característica pode ser explicada em razão do desenvolvimento da própria Análise Textual 

Discursiva, que ao articular a dialética e a hermenêutica, não se prende aos sentidos ocultos 

ou implícitos, mas tenciona-se na busca pelo novo, na reconstrução da realidade (MORAES; 

GALIAZZI, 2011). Porém, é importante ressaltar que os Temas Geradores são sínteses das 

contradições e da própria totalidade concreta, constituído numa situação-limite que é 

reconhecida pelo “outro” (BRICK, 2017). Por isso, o Tema Gerador de Santa Luzia só pode 

ser compreendido como Gerador no âmbito de uma relação dialética com sua situação-limite 

(BRICK, 2017; SILVA, 2004). 
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 Nesse contexto, “a escolha dos Temas Geradores” do processo formativo de Santa 

Luzia, terceira etapa da Investigação Temática (SÃO PAULO, 1991), deu-se por meio da 

categorização da Análise Textual Discursiva (TORRES et al., 2008). Essa categorização se 

expressou desde o Levantamento Preliminar, aproximando os investigadores dos núcleos das 

situações-limite, pontos comuns das categorias, que foram investigadas e legitimadas nas 

etapas subsequentes da investigação (MILLI, 2016; SÃO PAULO, 1990b; FREIRE, 1987). 

Assim, a ideia da existência de um “núcleo” categórico, que expressa contradições, também é 

apresentada no Caderno de Formação 03 (SÃO PAULO, 1991), de modo que as relações 

presentes nos agrupamentos temáticos sinalizam as situações-limite e, de seus denominadores, 

apresentam-se os Temas Geradores (SÃO PAULO, 1991). Essa compreensão reafirma a 

pertinência das aproximações teórico-metodológicas da Análise Textual Discursiva com a 

Investigação Temática, a qual operacionaliza o processo de obtenção dos Temas Geradores 

pela categorização (MILLI, 2016; TORRES et al., 2008; SÃO PAULO, 1990b, 1991).  

 Moraes e Galiazzi (2006; 2011) ressaltam que ao desenvolver a Análise Textual 

Discursiva, a categorização e a unitarização se combinam entre a ordem e o caos, entre a 

desorganização e construção de sentidos, dos quais emergem o novo. Com isso, pode-se 

afirmar que não só a etapa de categorização, mas que as etapas de unitarização e metatexto 

estão presentes no desenvolvimento das três primeiras etapas da Investigação Temática 

(MILLI et al., 2016; MILLI, 2016; TORRES et al., 2008). Isso porque, no processo de 

Investigação Temática de Santa Luzia foram realizadas diversas unitarizações a cada visita na 

comunidade, bem como categorizações dessas novas informações e sínteses com as 

educadoras, até a obtenção do Tema Gerador (MILLI, 2016; MILLI et al., 2016; TORRES et 

al., 2008). Neste sentido, a Análise Textual Discursiva, articulada com a Investigação 

Temática, cumpriu seu papel na construção de um mapa até o Tema Gerador (FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ; GUTIÉRREZ PEQUEÑO, 2014; MORAES; GALIAZZI, 2011), que pode 

auxiliar na investigação do seu potencial de bússola praxiológica, isto é, de orientar a 

localização e superação do Obstáculo Praxiológico do Silêncio, conforme analisado no 

próximo item. 

 

3.3.1 O processo de obtenção do Tema Gerador na caracterização da consciência real 

 

 No desenvolvimento da Investigação Temática, Freire (1987) ressalta a importância da 

compreensão da totalidade da realidade em estudo, a qual se estabelece sob o olhar para os 

diversos elementos da localidade na forma de “cisões”, que são os elementos registrados pelos 
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investigadores por meio de uma percepção crítica dessa realidade. O autor ressalta que os 

investigadores “neste esforço de “cisão” com que, mais adiante, voltarão a adentrar-se na 

totalidade, vão ampliando a sua compreensão dela, na interação de suas partes.” (FREIRE, 

1987, p. 60). O esforço destacado pelo autor se refere ao empenho dos investigadores em 

buscar compreender a realidade em suas singularidades, buscando novas relações entre suas 

partes, o que lhes possibilita localizar as possíveis situações-limite da comunidade (SÃO 

PAULO, 1990b, 1991). 

 Freire (1987) ressalva que mesmo os investigadores tendo identificado as possíveis 

situações-limite, na qual os sujeitos estão inseridos a investigação não se encerra, sendo 

fundamental o estudo do nível de percepção dos sujeitos sobre as mesmas. Tendo isso em 

vista, o autor considera que na primeira etapa da investigação é a compreensão desses 

investigadores sobre a realidade, “e não a dos indivíduos em face de sua realidade” (FREIRE, 

1987, p. 62). Então, ao buscar pela compreensão desses indivíduos em sua realidade, o autor 

ressalta a importância dos investigadores de focarem na caracterização da consciência real 

desses indivíduos. 

 Conforme ressaltado no Capítulo 1, a consciência real é um conceito utilizado por 

Freire com origem na sociologia de Goldmann, sendo este conceito apresentado como reflexo 

dos obstáculos que perpassam e desviam a visão dos sujeitos frente a sua própria realidade 

(GOLDMANN, 1970). Esses obstáculos são identificados e caracterizados por Freire (1987) 

por meio das situações-limite que não permitem que os sujeitos percebam as soluções 

necessárias ao enfrentamento da realidade, que é o inédito viável. As dimensões da 

consciência real e as relações com as situações-limites foram caracterizadas com base no 

conceito de círculo exotérico da epistemologia de Fleck (2010), representada na Figura 12. 

 

Figura 12 – Relações da Consciência Real, situações-limite e círculo exotérico. 

 

 

Fonte: Próprio autor. 
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 A Figura 12 sintetiza as relações estabelecidas entre os conceitos de consciência real, 

situações-limite e círculo exotérico, apresentadas no Capítulo 1. Essas relações revelam que 

os desvios que caracterizam a consciência real estão vinculados a situações-limite e se 

expressam no domínio do círculo exotérico, limitado pelas formas de pensar e de agir de um 

Estilo de Pensamento dominante (FLECK, 2010; FREIRE, 1987; GOLDMANN, 1970). Além 

desse nível de consciência, expressa-se o campo das possibilidades, isto é, da consciência 

possível e nela o inédito viável, que sinaliza e constitui as soluções para o enfrentamento da 

realidade (FREIRE, 1987; NICOLAÏ, 1973; GOLDAMANN, 1970).  Por isso a importância 

em se caracterizar a consciência real para que seja possível compreender os obstáculos que 

perpassam a realidade e encaminhar novas ações para superá-la, materializando o inédito 

viável no desenvolvimento da própria práxis (FREIRE, 1987, STUANI, 2016). 

 Como forma de identificar e materializar o inédito viável, Freire (1987) orienta o 

desenvolvimento da Investigação Temática. Entretanto, a análise realizada no Capítulo 1 

revela que para a materialização do inédito viável também é necessário compreender seus 

diferentes planos, bem como identificar e superar o Obstáculo Praxiológico do Silêncio. Os 

dois planos do inédito viável centram-se em aspectos epistemológicos, sendo o primeiro plano 

vinculado a conhecimentos já existentes para a superação da realidade (AULER; 

DELIZOICOV, 2015; GEHLEN, 2009) e o segundo plano vinculado à necessidade da 

produção de novos para a superação da realidade (AULER; DELIZOICOV, 2015). Como 

obstáculo à materialização desses dois planos da dimensão ou perspectiva epistemológica do 

inédito viável apresenta-se o Obstáculo Praxiológico do Silêncio que, sob o primeiro plano, se 

impõe a percepção dos sujeitos das soluções já constituídas, ou melhor, viáveis (AULER; 

DELIZOICOV, 2015; GEHLEN, 2009). Já o segundo plano do obstáculo se impõe a 

transformação do inédito em viável (AULER; DELIZOICOV, 2015). 

 Os dois planos da dimensão ou perspectiva epistemológica do inédito viável e, 

respectivo planos do Obstáculo Praxiológico do Silêncio, corroboram com a necessidade da 

ressignificação do processo de Investigação Temática (AULER; DELIZOICOV, 2015), isto é, 

orientar esse processo para a identificação e superação desse obstáculo. Para tal, salienta-se o 

papel dos parâmetros analíticos desenvolvidos por Milli, Solino e Gehlen (2018) como forma 

de auxiliar na realização da primeira etapa da Investigação Temática, de modo que esses 

parâmetros possibilitam a ampliação da percepção dos investigadores sobre a realidade, 

aspecto advindo da articulação com a Análise Textual Discursiva (SOUSA; GALIAZZI; 
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SCHMIDT, 2016), fato que também pode contribuir com a localização dos planos do 

Obstáculo Praxiológico do Silêncio. O processo de ampliação da percepção – no contexto do 

processo formativo de Santa Luzia – está ilustrado na Figura 13. 

 

Figura 13 – Processo de compreensão da realidade ocorrido em Santa Luzia/BA. 

 

 

Fonte: Milli, Solino e Gehlen (2018, p. 225). 

 

 A Figura 13 sintetiza o processo de ampliação da percepção da realidade a partir do 

desenvolvimento dos quatro parâmetros analíticos, de modo que se inicia sobre a compressão 

da equipe do GEATEC e se amplia sobre a visão das educadoras, perpassando as 

compreensões da comunidade. Nesse ciclo, o primeiro parâmetro utilizado pela equipe do 

GEATEC consistiu num estudo das informações de sites e blogs da comunidade, pelo qual foi 

estabelecido um recorte temporal. Além dos sites e blog, foi realizado um levantamento de 

fontes históricas que permitiu a equipe do GEATEC identificar algumas problemáticas 

atemporais, como o lixo acumulado nas ruas e os problemas de infraestrutura (SILVA, 2003), 

indicando soluções que ainda não foram percebidas ao enfretamento dos problemas, o inédito 

viável (FREIRE, 1987). Esse primeiro parâmetro – a delimitação do corpus vivo – também 

expressa a análise como um processo continuo, tendo em vista o critério de saturação 

(MORAES; GALIAZZI, 2011) que está em sintonia com os pressupostos da Análise de Prosa 

(ANDRÉ, 1983).  

 O segundo parâmetro – a cisão da realidade – revela a utilização de critérios 

implícitos e explícitos para a interpretação das informações obtidas da comunidade, 

especialmente na identificação de possíveis problemas e/ou necessidades. Esse critério 

auxiliou a equipe do GEATEC a interpretar 61 problemas e/ou necessidades em unidades de 
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sentido, a exemplo da problemática explícita de um “acidente de trânsito”, relacionada a 

fatores implícitos como o “consumo excessivo de bebidas alcoólicas”. Essas unidades que 

emergiram da análise, permitem a equipe localizar possíveis desvios da compreensão da 

realidade, na qual se configura a consciência real (GOLDMANN, 1970), que pode ser reflexo 

de um Estilo de Pensamento dominante (FLECK, 2010). Outro fator a ser destacado é a 

ênfase dado pela Análise de Prosa (ANDRÉ, 1983) a esse critério, de modo que a Análise 

Textual Discursiva associada à Investigação Temática se revela como uma forma de efetiva-

los. 

 O terceiro parâmetro – as relações entre as problemáticas sociais – foi desenvolvido 

em três diferentes momentos, compreendendo o processo de categorização da Análise Textual 

Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2011). Nesse parâmetro, destaca-se a coletividade do 

processo de análise, o qual se iniciou pelas relações entre as informações realizadas pela 

equipe do GEATEC e estabelecimento de 8 categorias emergentes, as quais serviram de 

aporte para a realização de conversas com moradores e montagem de um vídeo. Essa análise 

foi ampliada com a inserção das educadoras no desenvolvimento da análise, como ilustra a 

fala da educadora E6: 

“Tem uma fazenda, aí nessa fazenda faz uma festa, aí como é próximo da 

cidade, o pessoal vai, aí quando volta, tarde da noite, já embriagado, e 

acontece a maioria dos acidentes assim.” (E6, grifo nosso). 

 

 A fala de E6 legitima a problemática “consumo excessivo de bebidas alcoólicas” da 

comunidade, a qual foi interpretada implicitamente durante a análise pela equipe do GEATEC 

e identificada como um problema real da comunidade pela fala de E6. Esse parâmetro 

explicita a ampliação da percepção sobre a realidade por meio da Análise Textual Discursiva 

(SOUSA; GALIAZZI; SCHMIDT, 2016), especialmente da equipe do GEATEC em relação 

essas problemáticas da comunidade (Figura 13). Isso se deve a análise coletiva, característica 

enfatizada como necessária por Freire (1987), pela Análise de Prosa (ANDRÉ, 1983) e pelo 

Caderno de Formação 02 (SÃO PAULO, 1990b). Fleck (2010) traz uma discussão que pode 

ajudar a elucidar a importância da coletividade, pois, o autor considera que as discussões 

coletivas são mais frutíferas em relação às individuais, aspecto evidenciado à medida que a 

equipe do GEATEC se apropria da visão das educadoras, ou melhor, do seu Estilo de 

Pensamento, bem como vislumbra os desvios da consciência real da comunidade (FLECK, 

2010; FREIRE, 1987). 

 O quarto parâmetro – a emergência das possíveis situações-limite – relaciona-se com a 

produção dos metatextos da Análise Textual Discursiva, tendo em vista a busca por explicitar 
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as situações-limite da comunidade. Esse parâmetro auxilia aos investigadores a identificar 

com maior clareza os desvios da consciência real na forma de possíveis situações-limite 

(FREIRE, 1987), pois, com sua essência no metatexto, apresenta a síntese das compressões 

obtidas na análise (MORAES; GALIZZI, 2011). Tal aspecto pode ser explicitado na fala da 

educadora E3 ao apresentar encaminhamentos categoria de análise “Água”: 

“Poderia ser partido da prefeitura mesmo, mas assim, eles fazem quando a 

comunidade cobra, a gente se acomoda. Nada é feito, nada é feito.” (E3, 

grifo nosso). 

 

 A educadora E3 sintetiza sua compreensão da categoria “Água” e destaca a 

acomodação ao problema como sendo a razão de alguns dos problemas vivenciados pela 

comunidade. Essa acomodação se refere a uma possível situação-limite – por ser somente a 

visão da educadora –, mas que corrobora para a identificação tanto dos planos do Obstáculo 

Praxiológico do Silêncio quanto do inédito viável, conforme destacado em sua fala: 

As soluções seriam realmente o saneamento básico, o tratamento adequado 

dessa água, e os procedimentos de coleta da água da chuva, como eu não 

sei! Esse período né, gente? Foi de seca geral, mas a gente sabe, pelo menos 

em Santa Luzia, eu acredito que todo dia, assim, quando chove em Santa 

Luzia, Camacan, deveria ter uma reserva, poderia aproveitar até a água da 

chuva, casa nenhuma, ninguém aproveita. (E3, grifo nosso). 

 

 E3 reconhece os problemas da comunidade, bem como aponta algumas soluções ao 

enfrentamento desse problema, como a necessidade de saneamento básico, tratamento e 

aproveitamento de água. Essa percepção está além da situação-limite apontada por E3, no 

caso, está além da acomodação ao problema, o que configura essas soluções como o próprio 

inédito viável (FREIRE, 1987). Assim, tendo em vista o primeiro plano da dimensão ou 

perspectiva epistemológica do inédito viável, compreende-se que essas soluções são viáveis, 

pois a sociedade já dispõe de conhecimento científico e tecnológico para atender tal demanda 

(GEHLEN, 2009; AULER; DELIZOICOV, 2015). 

 Essas discussões sobre as possíveis situações-limite possibilitaram a criação de novas 

categorias de análise (SÃO PAULO, 1990b), a exemplo da criação da categoria “Água: 

escassez e abundância”. Todas essas categorias foram representadas e codificadas no 

portfólio, como resultado da ampliação da percepção crítica das educadoras e equipe do 

GEATEC sobre a comunidade, compreendendo a etapa de “análise das situações e escolha 

das codificações” proposta por Delizoicov (1991). A ampliação da percepção se constitui no 

próprio desenvolvimento da Análise Textual Discursiva (SOUSA; GALIAZZI; SCHMIDT, 

2016). Porém, os parâmetros desenvolvidos até à “análise das situações e escolha das 

codificações” correspondem à percepção dos investigadores sob a comunidade e, por conta 
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disso, não tornam possível a legitimação das situações-limite (FREIRE, 1987; SÃO PAULO, 

1990a, 1990b), mas possibilitam criar alguns clarões da luz do inédito sobre a consciência 

real. 

 Só com o desenvolvimento da terceira etapa da Investigação Temática, compreendida 

no processo de “Escolha dos Temas Geradores”, que foi possível legitimarem as situações-

limite. Para tal, houve a necessidade de retornar a comunidade com o portfólio, ou melhor, 

com as codificações das contradições identificadas pelas educadoras de Santa Luzia e equipe 

do GEATEC. Fonseca (2017) destaca a importância dos processos de idas e vindas na 

comunidade para que se garanta a legitimidade ao processo de análise e obtenção do Tema 

Gerador, sugerindo que sejam realizadas diversas codificações e descodificações com a 

comunidade. Neste sentido, a partir da descodificação do portfólio com a comunidade, foram 

obtidas novas falas, as quais foram discutidas com as educadoras e inter-relacionadas, afim de 

que se explicitam as situações-limite e os Temas Geradores (FONSECA, 2017; SÃO PAULO, 

1991). Como já discutido, foram obtidos dois temas durante o processo formativo, sendo 

apenas um escolhido e analisado pela equipe do GEATEC e educadoras. 

 Esse processo de análise até a obtenção do Tema Gerador de Santa Luzia foi orientado 

pelas categorias inicias do “Lazer e Turismo”, “Trânsito e Mobilidade” e “Violência e 

Crimes”. As unidades que deram origem a essas categorias foram reorganizadas pela equipe 

do GEATEC e inseridas novas unidades de sentido pelas educadoras, advindas das conversas 

com a comunidade. Dessa reorganização, emergiram novas categorias correspondentes as 

primeiras, sendo estas as categorias intermediárias: “Preservação: lazer e turismo”, 

“Segurança no Trânsito?!” e “Violência roubando vidas”. Essas categorias foram organizadas 

e codificadas num portfólio que foi novamente apresentado à comunidade. Com a obtenção 

dessas novas informações, foi possível estabelecer uma nova unitarização e categorização, a 

qual deu origem a categoria final “‘Lazer’, Trânsito e Violência: Roubando vidas em Santa 

Luzia?”. 

  A Análise Textual Discursiva, no processo de legitimação do Tema Gerador, auxilia a 

explicitar sua complexidade, pois nos desenvolvimento de novos níveis categóricos, tornou-se 

possível perceber, tanto pelas educadoras quanto a equipe do GEATEC, a relação entre 

aspectos do Lazer, do Trânsito e da Violência, para então explicitar ou caracterizar a 

contradição vivenciada na comunidade, sendo esta relativa à “compreensão limitada das 

causas e consequências da violência no município de Santa Luzia/BA”. Nisto, as idas e vindas 

à comunidade, a recorrente relação entre parte e todo, codificação e descodificação, 

objetividade e subjetividade, tema e contratema, compreendem a dialética inerente a esta 
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forma de investigar e conceber o mundo (BRICK, 2017; FONSECA, 2017; SILVA, 2004; 

DELIZOICOV, 1991; FREIRE, 1997). Por essa razão, mesmo que esta relação tenha sido 

prevista em sua fundamentação teórica, a Investigação Temática tende a agregar elementos da 

dialética ao movimento hermenêutico da Análise Textual Discursiva (SOUSA; GALIAZZI, 

2016; SOUSA; GALIAZZI; SCHMIDT, 2016; SOUSA; GALIAZZI, 2017; MORAES; 

GALIAZZI, 2011). 

 Nesse contexto, pode-se afirmar que durante o processo de obtenção do Tema Gerador 

em Santa Luzia pautou-se na relação da hermenêutica com a dialética, de modo que a 

percepção dos educadores e equipe do GEATEC foi sendo ampliada, bem como a sua 

criticidade (SOUSA; GALIAZZI; SCHMIDT, 2016; SOUSA; GALIAZZI, 2017; FREIRE, 

1987). Por meio da metáfora de Moraes e Galiazzi (2011) sobre a tempestade de luz 

articulada com as ideias de Freire (1987), pode-se dizer que a articulação entre a Análise 

Textual Discursiva e a Investigação Temática permitiu estabelecer os primeiros flashes de luz 

sobre o inédito viável, a exemplo das soluções apresentadas pelas educadoras ao enfretamento 

da realidade. Essas relações foram se tornando mais complexas, como intenso movimento das 

gotículas das gotículas de água no encontro das nuvens. Dessa movimentação, também 

surgem os raios que permitem avistar a paisagem em meio à escuridão do céu, ou melhor, 

avistar a realidade concreta. Essa caracterização permite apenas reconhecer as contradições, 

tendo em vista que essa tempestade clarifica os obstáculos que formam a consciência real, isto 

é, as situações-limite.   

 Em resumo, reafirma-se a ideia da Análise Textual Discursiva a bússola praxiológica 

que pode orientar os investigadores em meio a sua própria tempestade, uma vez que se tem 

um direcionamento à localização e superação do Obstáculo Praxiológico do Silêncio, pois, ao 

expressar a consciência real, pode-se chegar a um novo nível de consciência que apresenta o 

potencial transformador do inédito viável (STUANI, 2016; FREIRE, 1987). A partir da 

identificação das contradições sociais de Santa Luzia, é necessário considerar que nem toda 

solução a essa contradição está no domínio da consciência real das educadoras ou da equipe 

do GEATEC, ou melhor, do seu coletivo de pensamento (FREIRE, 1987; FLECK, 2010). Por 

exemplo, a solução do tratamento de água demanda de especialistas da área para planejarem 

uma ação, que seriam membros do circulo esotérico, os quais formulam um determinado 

estilo de pensamento no seu máximo de consciência possível (FREIRE, 1987; LAMBACH, 

2013; FLECK, 2010). Por isso a educadora E3 destaca “como eu não sei!”, até porque não é 

papel do seu coletivo possuir tal conhecimento, mas de ter consciência do mesmo para então 

cobrar e encaminhar ações, aspectos estes investigados no próximo item. 
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3.4 A construção do programa  

 

 No Caderno de Formação 03 (SÃO PAULO, 1991) há uma explícita defesa pela 

reorientação curricular que considere a participação de educadores e educandos em sua 

formulação, a qual se oriente pela realidade a fim de sua transformação. Formulado na década 

de 1990, o Caderno de Formação 03 (SÃO PAULO, 1991) também esboça uma preocupação 

em romper com o controle do mercado editorial no direcionamento das práticas escolares. 

Para isso, destaca alguns princípios e características norteadoras de um novo currículo, no 

qual se preza pelo exercício da práxis, pela sintonia com as questões temporais, pela 

articulação com o conhecimento historicamente constituído, para compressão e transformação 

da realidade codificada nos Temas Geradores e que se mostra em suas situações-limite (SÃO 

PAULO, 1991).  

 No que tange aos encaminhamentos teórico-metodológicos necessários à reorientação 

curricular por meio dos Temas Geradores, o Caderno de Formação 03 (SÃO PAULO, 1991) 

apresenta a necessidade de que esses sejam descodificados para a formulação do programa 

escolar. Neste processo de descodificação, o Caderno de Formação 03 (SÃO PAULO, 1991) 

destaca a importância de voltar a problematizar as situações-limite que fundamentam e se 

expressam no Tema Gerador, além de traçar a rede de relações que se estabelecem entre essas 

situações, ultrapassando as fronteiras contextuais da comunidade (SÃO PAULO, 1991). Isto 

é, “seria uma lástima se, depois de investigados na riqueza de sua interpenetração com outros 

aspectos da realidade, ao serem ‘tratados’, perdessem esta riqueza, esvaziando-se de sua 

força, na estreiteza dos especialismos.” (FREIRE, 1987, p. 66). 

 Freire (1987) descreve esse processo de análise dos Temas Geradores como um estudo 

interdisciplinar compreendido em um “quadro geral de ciências”, isto é, o tema é estudado em 

suas especificidades pelas diferentes áreas científicas, sendo estas inter-relacionadas na 

elaboração do programa ou currículo, aspectos que constituem a “Redução Temática”. Neste 

sentido que Freire (1987) faz um alerta aos investigadores sobre a necessidade de que os 

Temas Geradores se mantenham vinculados à realidade que lhes dera origem, de modo que 

estes não se esvaziem de sua riqueza, ou melhor, do seu potencial praxiológico (STUANI, 

2016). Em uma nota de rodapé, Freire (1987, p. 67) complementa: “na ‘redução’ temática, 

que é a operação de ‘cisão’ dos temas enquanto totalidades se buscam seus núcleos 

fundamentais, que são as suas parcialidades. Desta forma, ‘reduzir’ um tema é cindi-lo em 

suas partes para, voltando-se a ele como totalidade, melhor conhecê-lo”. 
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 Nesse contexto, o processo de construção do programa sob as diferentes áreas é 

caracterizado no Caderno de Formação 03 (SÃO PAULO, 1991) como um “re-olhar” ou “re-

estudo” entorno das relações dos Temas Geradores, de modo que o programa surge como uma 

resposta crítica às “questões geradoras” (SÃO PAULO, 1991). Silva (2004) instrui que essas 

questões partam dos Temas Geradores, da realidade local, e tenham com foco a síntese da 

organização coletiva para superação dessa realidade. Com isso, o autor tem em vista que essa 

questão possibilite a realização de recortes no conhecimento historicamente constituído, de 

modo que se façam como uma interface político-epistemológica, “esclarecendo, por um lado, 

as necessidades e os conflitos limítrofes vivenciados e, por outro, as contradições sociais 

sobre as quais essas necessidades e conflitos se assentam.” (SILVA, 2004, p. 244).  

 Silva (2004) também ressalta que o processo de construção dessas questões geradoras 

se orienta por uma complexa relação, a qual se expressa na forma de uma Rede Temática, e 

perpassa o caminho dos conflitos e contradições sociais até as suas possíveis soluções. 

Segundo Silva (2004), o processo organizativo de construção da rede se inicia pela busca de 

relações entre as falas significativas até a escolha do Tema Gerador, de modo que todo esse 

processo de análise é sintetizado na base da rede. No topo da rede são sinalizados pelos 

educadores os elementos da organização social que consideram como necessários à 

compreensão das contradições locais, os quais são sintetizados no contratema (SOUSA et al., 

2014; SILVA, 2004). Valendo-se dos elementos teórico-metodológicos que constituem a 

Rede Temática – base e topo – e da natureza político-epistemológica da questão geradora, 

Milli, Almeida e Gehlen (2018) investigam o potencial destes elementos na expressão de um 

Ciclo Temático e desenvolvimento da Cultura de Participação (AULER; DELIZOICOV, 

2015; ROSO; AULER, 2016). Esse ciclo consiste num construto didático-pedagógico 

desenvolvido no contexto das atividades formativas do GEATEC para organizar e transpor ao 

currículo aspectos relativos a causas, consequências e alternativas das situações-limite 

(MILLI; ALMEIDA; GEHLEN, 2018; FONSECA, 2017). A Figura 14 apresenta um 

esquema das relações entre a Rede Temática e o Ciclo Temático: 
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Figura 14 – Relações entre a Rede Temática e o Ciclo Temático. 

 

 

Fonte: Adaptado de Milli, Almeida e Gehlen (2018, p. 83). 

 

 As relações desenvolvidas por Milli, Solino e Gehlen (2018) serviram de aporte para 

analisar o processo de Redução Temática do Tema Gerador obtido no processo formativo de 

Santa Luzia. Destaca-se o processo de construção da base da Rede Temática de Santa Luzia, 

no qual as informações obtidas na Investigação Temática foram novamente unitarizadas e 

categorizadas, tendo em vista a categoria final do Tema Gerador: “‘Lazer’, Trânsito e 

Violência: Roubando vidas em Santa Luzia?”. Nesse processo, foi realizada uma análise 

relacional de todo o processo de obtenção do Tema, ou melhor, um re-olhar sobre o Tema 

Gerador (SILVA, 2004; SÃO PAULO, 1991). A base da rede de Santa Luzia apresenta-se na 

Figura 15. 

  



114 

Figura 15 – Categorização do Tema Gerador na construção da base da Rede Temática. 

 

Fonte: Adaptado de Milli, Almeida e Gehlen (2018, p. 85), Milli (2016, p.96) e Silva (2004). 
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 O desenvolvimento da categorização da Análise Textual Discursiva durante a 

construção da base da Rede Temática auxiliou na explicitação das complexas relações que 

justificam e legitimam a escolha do Tema (SILVA, 2004; SÃO PAULO, 1990b, 1991). Na 

Figura 15, as falas destacadas em vermelho representam o conjunto principal das situações-

limite (SILVA, 2004), e expressam, respectivamente, a percepção acrítica da necessidade do 

uso de equipamentos de segurança (B2); compreensão limitada da questão da violência (A2); 

não reconhecimento de alternativas de lazer por parte da população (C1) (MILLI; ALMEIDA; 

GEHLEN, 2018). Cada uma dessas falas mantém explicita relação com as categorias iniciais e 

intermediárias obtidas no processo de análise, que foram demarcadas nas cores rosa, azul e 

amarelo na Figura 15. Considerado cada área demarcada na Figura 15 compreende a 

representação dos núcleos base das categorias iniciais – “Trânsito e Mobilidade”, “Violência e 

Crimes” e “Lazer e Turismo”, tem-se a inter-relação por setas desses grupos, as quais 

sintetizam todo o processo de análise até a obtenção do Tema Gerador – situado na parte 

superior da base (SÃO PAULO, 1990b, 1991). Por isso, Silva (2004, p. 273) ressalta: “ao 

término desse percurso mais indutivo de análise articulada, procura-se retornar à dimensão 

local em uma perspectiva dedutiva para identificar as contradições e as respectivas práticas 

sociais concretas transformadoras da realidade vivenciada.”. 

 A descrição de Silva (2004) é direcionada ao percurso da questão geradora sobre a 

Rede Temática, mas pode ser explicado por meio do método indutivo da categorização 

emergente – que demarcou o processo de obtenção do Tema Gerador em Santa Luzia, e o 

método dedutivo de categorização a priori – que constituiu a construção da Rede Temática, 

ambos os métodos advindos da Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2011). 

Com isso, tem-se o mapa da realidade produzido pela Análise Textual Discursiva demarcando 

as fronteiras da consciência real em seus obstáculos – situações-limite, e explanando o terreno 

da realidade concreta do Tema Gerador (BRICK, 2017; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ; 

GUTIÉRREZ PEQUEÑO, 2014; MORAES; GALIAZZI, 2011; FREIRE, 1987). Milli, 

Almeida e Gehlen (2018) apresentam uma síntese desses obstáculos ou situações-limite 

presentes nas falas da Rede Temática, a saber: 
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Quadro 6 – Análise das falas da base da Rede Temática de Santa Luzia. 

 

 

Fonte: Milli, Almeida e Gehlen (2018, p. 86). 

 

 No Quadro 6 é apresentada uma síntese da análise das falas da base da Rede Temática, 

a qual foi realizada e discutida com as educadoras de Santa Luzia. Tendo como referência o 

Ciclo Temático, Milli, Almeida e Gehlen (2018) analisaram as possíveis causas e 

consequências dessas situações que foram apontadas pelas educadoras durante o processo 

formativo. Nessa análise, os autores apontam que uma das consequências da violência no 

município esta relacionada ao não uso dos capacetes na cidade devido ao medo da própria 

violência, e outra com atividades de lazer ou “festas”, muita das vezes acompanhada pela 

violência. Essas relações auxiliam a compreender como as situações-limite se constituem na 

comunidade (SILVA, 2004; SÃO PAULO, 1991), fato que possibilitou a síntese dessa 

situação como “compreensão limitada das causas e consequências da violência no município 

de Santa Luzia/BA”. Sob a tensão gerada pela relação entre a causa e consequência das 

situações-limite apresentadas na Rede Temática, Milli, Almeida e Gehlen (2018, p. 89) 

questionam:  

Por exemplo, por que os moradores não reconhecem as alternativas de lazer? 

Será que o conceito de lazer não está vinculado ao que a mídia expõe? Por 

que é comum o consumo de bebidas alcoólicas? Será que não há uma 

disseminação de valores que pregam e banalizam o consumo de álcool e 

drogas? Por que não existe a denúncia? 
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A complexidade desses questionamentos, tencionados sobre as dimensões das causas e 

consequências do Ciclo Temático (MILLI; ALMEIDA; GEHLEN, 2018), ou melhor, sobre as 

suas categorias de análise, possibilitam a apreensão do Obstáculo Praxiológico do Silêncio 

como situação-limite. Uma vez que, os sujeitos não dispõe do domínio da consciência 

possível necessária a percepção dos fatores de opressão e das injustiças que configuram a 

estrutura social, apresentando “pensar ingênuo” ao enfretamento do problema, a exemplo da 

“saída da droga”, do não uso de capacetes para evitar a violência, e até mesmo as 

compreensões de lazer que se limita a um contexto de violência e de consumo de drogas 

(MILLI, ALMEIDA; GEHLEN, 2018; SILVA, 2004; FREIRE, 1987). Assim, o Obstáculo 

Praxiológico do Silêncio revela a outra face, que impossibilita que soluções inéditas a essa 

realidade sejam viabilizadas, que novos conhecimentos e práticas sejam construídos para 

superar o problema em questão (AULER; DELIZOICOV, 2015; AULER, 2018). Isso porque, 

a resposta ou soluções para os questionamentos citados anteriormente demandam de 

revolução, pois esses problemas constituem-se como parte de um fenômeno superestrutural 

que se impõe sobre as sociedades dependentes, que é a própria cultura do silêncio (MILLI, 

ALMEIDA; GEHLEN, 2018; FREIRE, 1979; 1987). Mas como superar o Obstáculo 

Praxiológico do Silêncio? Como localizar o inédito viável? 

 No encaminho de ações necessárias à superação das situações-limite, Milli, Almeida e 

Gehlen (2018) refletem sobre a dimensão de alternativas as situações-limite presentes no 

Ciclo Temático. Para tal, orientam-se sob a natureza político-epistemológica da questão 

geradora e do processo de construção do topo da Rede Temática de Santa Luzia. Na 

construção do topo da Rede, educadoras e equipe do GEATEC buscaram por conteúdos, 

conceitos e também ações sociais voltadas à compreensão das situações-limite e 

transformação da realidade (MILLI; ALMEIDA; GEHLEN, 2018; SOUSA et al., 2014; 

SILVA, 2004; SÃO PAULO, 1991). Para elaboração da Rede Temática foi solicitado o 

auxílio de uma Assistente Social de Santa Luzia, de modo que as discussões realizadas neste 

momento do processo formativo se encontram sistematizadas na Figura 16. 
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Figura 16 – Representação do Topo da Rede de Santa Luzia elaborada com base no estudo de 

Silva (2004). 

 

 

Fonte: Milli, Almeida e Gehlen (2018, p. 91). 

 

No Topo da Rede foi explicitado o Contratema relativo ao Tema Gerador de Santa 

Luzia – “‘Lazer’, Trânsito e Violência: Roubando vidas em Santa Luzia?”. Ressalta-se que 

apesar deste tema se apresentar na relação dialética que se estabelece entre o Tema e 

Contratema, explicitou-se o seu “sentido de ser”, isto é, o que de fato ele almeja ou busca 

superar (BRICK, 2017; SILVA, 2004). Dessa forma, educadoras e equipe do GEATEC 

elegeram com como contratema a “ConscientizAção individual e coletiva para a redução da 

violência em Santa Luzia/BA”. Esse contratema não só se apresenta como uma antítese, mas 

também como uma categoria emergente, em termos da Análise Textual Discursiva, a qual é 

“síntese da visão dos educadores” (SILVA, 2004). Assim, além dos conteúdos, conceitos e 

ações presentes no Topo da Rede de Santa Luzia, durante a reflexão sobre as alternativas 

entre a equipe do GEATEC, educadoras e assistente social, em diálogo concluem: 
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“PG1, a gente está falando aqui, ‘estimular a cultura de participação’.” 

(P2). 

 

“Por que não deixar ‘desenvolvimento’ [da culta de participação]?” (P4). 

“Por que se já está ali é porque não tem a cultura de participar, né? Se não 

tem por quê? Porque não desenvolve ou porque não é estimulada?” (ASS). 

 

“Você pode desenvolver algo que não existe, em Santa Luzia já tem a 

cultura de participação, só que não tem o estímulo nesse direcionamento” 

(PG1). 

 

“Não tem o estímulo, isso! Quando pensei nisso, eu pensei nos tapetes que a 

gente faz de Corpus Christi, já tem [a cultura], mas nem toda a comunidade 

é estimulada, né?” (ASS). 

 

Conforme Milli, Almeida e Gehlen (2018), a fala de ASS visa estimular uma cultura 

crítica da comunidade, reconhecendo as causas e consequências da violência no município. 

Auler e Delizoicov (2015) defendem que o estimulo dessa cultura, por meio da Investigação 

Temática, é a forma de incluir e transformar as demandas historicamente excluídas em novos 

conhecimentos científicos, novas políticas públicas, bem como novos currículos. No mesmo 

sentido, Roso e Auler (2016) discutem que a Redução Temática é o momento da Investigação 

Temática que encaminha a superação da cultura do silêncio pela cultura de participação. Milli, 

Almeida e Gehlen (2018) analisam como encaminhar tal superação das diferentes culturas e 

ressaltam a importância da questão geradora nesse processo, que se constituiu no processo 

formativo de Santa Luzia como: “Qual o retrato da violência em Santa Luzia/BA?”.  Para os 

autores, essa questão se apresenta como a síntese das dimensões das causas, consequência e 

alternativas para as situações-limite, de modo que traz em sua essência a contradição da 

violência tencionada na dimensão político-epistemológica da questão, a qual exige como 

resposta de superação a cultura de participação (SILVA, 2004; AULER, DELIZOICOV, 

2015). 

Sob esta perspectiva, no processo de formação de Sana Luzia, foi elaborado a nível 

pedagógico um Ciclo Temático estruturado com as educadoras, equipe do GEATEC e 

assistente social a partir das causas, consequências e alternativas da síntese da situação-limite 

de Santa Luzia (FONSECA, 2017), como representado na Figura 17. 
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Figura 17 – Representação do Ciclo Temático do Tema Gerador de Santa Luzia. 

 

 

Fonte: Milli, Almeida e Gehlen (2018, p. 94). 

 

A Figura 17 apresenta às três dimensões do Ciclo Temático de Santa Luzia, sendo 

elas: i) Causa da Situação-Limite: Falta de Conscientização/Orientação; ii) Consequência da 

situação-limite: Falta de Expectativa de Vida e, iii) Alternativa para a situação-limite: 

Estimular a Cultura de Participação. Esses três elementos ou categorias representam sínteses 

das compreensões das educadoras, equipe do GEATEC e da assistente social sobre a realidade 

local. Tendo como referência as ideias de Freire e Fleck, tem-se que a formação do coletivo 

de pensamento, compreendido no movimento cíclico-dialético do Ciclo Temático entre causa 

e consequência das situações-limite, expressa a sua consciência real, e no âmbito das 

alternativas, ocorre à transição da consciência desse coletivo a esfera da consciência possível. 

O mesmo movimento está presente na Rede Temática na relação entre a sua base – causa e 

consequência das situações-limite – e, seu topo – alternativas –, de modo que o Ciclo se 

constitui na própria projeção político-epistemológica da Rede na forma da Cultura de 

Participação (MILLI; ALMEIDA; GEHLEN, 2018; AULER; DELIZOICOV, 2015; SILVA, 

2004). O Ciclo Temático também auxiliou as educadoras e a equipe do GEATEC na 

elaboração de um Plano de Ensino em quatro unidades, conforme Anexo A. 

Essa estruturação analítica da Rede Temática e do Ciclo Temático pode ser explicado 

a partir dos fundamentos teóricos metodológicos da Análise Textual Discursiva. A redução do 



121 

tema, por exemplo, assumiu uma postura analítica inversa à obtenção do Tema Gerador, 

valorizando o método dedutivo ao invés do dedutivo, como é previsto por Silva (2004). A 

Análise Textual Discursiva esteve presente pelo processo de categorização a priori, de modo 

que as unidades ou falas foram escolhidas para compor a base da rede foram escolhidos a 

partir da categoria do Tema Gerador, já os conteúdos, conceitos e ações foram selecionados 

em referência a categoria do Contratema (MORAES; GALIAZZI, 2011). Esse mesmo aspecto 

se observa no Ciclo, uma vez que suas categorias analíticas possibilitaram estabelecer novas 

compreensões, ou melhor, refletir sobre alternativas à realidade (FONSECA, 2017). Com 

isso, o desenho metodológico presente tanto na Rede quanto no Ciclo, esboçam o referido 

mapa da Análise Textual Discursiva, permitindo a localização das duas dimensões do inédito 

viável. 

No que tange à localização dessas dimensões, basta retomar a compreensão da Análise 

Textual Discursiva enquanto bússola praxiológica, pois orientada para o sentido do Topo da 

Rede temática e das alternativas do Ciclo expressa: a projeção da consciência possível do 

coletivo, e nela, o seu inédito viável (MILLI; ALMEIDA; GEHLEN, 2018; SILVA, 2004; 

FREIRE, 1987). Dessa forma, apresenta-se a primeira dimensão ou perspectiva do inédito 

viável, referente aos conhecimentos e práticas apontados pelas educadoras, equipe do 

GEATEC e assistente social. Esses conhecimentos e práticas assinalam a primeira dimensão 

ou perspectiva do inédito viável, pois se encontram constituídos no âmbito simbólico da 

produção humana, isto é, são viáveis por se tratarem de construções históricas e sociais 

“disponíveis” a humanidade (AULER; DELIZOICOV, 2015; GEHLEN, 2009; SEVERINO, 

2007). Já a segunda dimensão ou perspectiva do inédito viável se apresenta nas complexas 

relações sociais evidenciadas na análise, uma vez que a resposta político-epistemológica ao 

problema da violência demanda de revolução, demanda superar o fenômeno superestrutural 

da cultura do silêncio para a produção de novos conhecimentos e práticas (MILLI, 

ALMEIDA, GEHLEN, 2018; AULER; DELIZOICOV, 2015; SILVA, 2004; FREIRE, 1987; 

1979). Portanto, defende-se que os caminhos traçados pela a Análise Textual Discursiva 

durante o desenvolvimento da Investigação Temática podem orientar os investigadores na 

transformação da realidade, pois, encaminhada a formação da tempestade, para que dela 

surjam, também, trovões (MORAES; GALIAZZI, 2011). Para isso, é preciso ressaltar que a 

superaração da consciência possível exige chegar ao máximo de consciência possível de um 

determinado Estilo de Pensamento, ou até mesmo criar um novo estilo, de modo que o 

exercício da práxis dependerá dos sujeitos participantes do processo formativo (STUANI, 



122 

2016; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ; GUTIÉRREZ PEQUEÑO, 2014; DELIZOICOV; N. 

DELIZOICOV, 2014; LAMBACH, 2013; FLECK, 2010; FREIRE, 1987).  

Em suma, buscou-se investigar por meio deste capítulo explicitar as potencialidades 

das articulações entre a Análise Textual Discursiva e a Investigação Temática para 

materialização da dimensão ou perspectiva epistemológica do inédito viável num processo 

formativo de educadores de Ciências. Dessa forma, foi analisado o processo formativo de 

Santa Luzia, no qual se constatou o potencial da Análise Textual Discursiva – no 

desenvolvimento da Investigação Temática – para a identificação do Obstáculo Praxiológico 

do Silêncio e do inédito viável. Isso foi possível devido à combinação dos métodos dialéticos 

e hermenêuticos presentes nessa ferramenta, com destaque para hermenêutica, que se propõe, 

na ontologia do próprio investigador, ampliar suas compreensões (SOUSA; GALIAZZI; 

SCHMIDT, 2016; MORAES; GALIAZZI, 2011). Esse potencial hermenêutico está 

intrinsecamente ligado às compreensões dos investigadores, dependendo de suas vivências, 

dos seus “pré-conhecimentos”, para então ampliar em movimentos cíclicos o seu olhar sobre a 

realidade (SOUSA; GALIAZZI; SCHMIDT, 2016). Nisto, é necessário estar atento à 

utilização da hermenêutica quando se trata de reconhecer e superar as tensões sociais, visto 

que ampliar as compressões sobre a realidade não basta à Investigação Temática, pois é 

necessário produzi-la (prática simbolizadora) e transforma-la (AULER; 2018; STUANI, 

2016; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ; GUTIÉRREZ PEQUEÑO, 2014; SEVERINO, 2007; 

FREIRE, 1987). É neste sentido que, no desenvolvimento da Investigação Temática, a 

Análise Textual Discursiva não pode se desvincular da dialética, isto é, desvincular-se da 

busca pela práxis autêntica (STUANI, 2016; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ; GUTIÉRREZ 

PEQUEÑO, 2014; FREIRE, 1987). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No presente trabalho se propôs investigar o desenvolvimento e o potencial de 

articulações teórico-metodológicas entre a Investigação Temática e a Análise Textual 

Discursiva para a efetivação da dimensão epistemológica do inédito viável na Educação em 

Ciências. Como encaminhamentos à análise, no Capítulo 1, investigou-se a perspectiva 

epistemológica do conceito de inédito viável a partir da realização de articulações entre as 

ideias de Freire e a epistemologia de Ludwik Fleck, de modo que foram ampliadas algumas 

discussões de Freire sobre Goldmann (1970) e Nicolaï (1973), bem como discutidos conceitos 

de Severino (2007), Bachelard (1996) e Boaventura Santos (1998). Essas discussões 

possibilitaram a compreensão do inédito viável sobre dois planos, o primeiro referente a 

conhecimentos ou soluções já existentes para o enfrentamento da realidade e, o segundo, 

vinculado ao fato de que nem todo problema possui conhecimento ou solução para atendê-lo 

(AULER, 2018; AULER; DELIZOICOV, 2015). Por meio desses dois planos da perspectiva 

epistemológica do inédito viável, pôde-se compreender e caracterizar a existência do 

Obstáculo Praxiológico do Silêncio, o qual impossibilita a realização da práxis (FREIRE, 

1987; STUANI, 2016). 

 A análise realizada no Capítulo 1 além de auxiliar a compreender como se configura a 

dimensão ou perspectiva epistemológica do conceito do inédito viável, também orientou o 

aprofundamento das discussões metodológicas sobre a busca pelo inédito viável, tendo em 

vista o processo de Investigação Temática (ROSO; AULER, 2016; AULER; DELIZOICOV, 

2015). Com isso, foi investigado no Capítulo 2 o potencial de articulações da Análise Textual 

Discursiva no processo de Investigação Temática, em que se consideraram aspectos 

metodológicos apresentados no Caderno de Formação 02 (SÃO PAULO, 1990b). Esses 

aspectos contribuíram para estabelecer proximidades entre a Análise Textual Discursiva de 

Moraes e Galiazzi (2011) com o desenvolvimento da Investigação Temática, especialmente 

sobre a utilização da Análise de Prosa (ANDRÉ, 1983). Dentre os quais foram possíveis 

caracterizar três potenciais da Análise Textual Discursiva, quais sejam: a) O potencial 

metodológico; b) O potencial hermenêutico; c) O potencial dialético. Esses potenciais podem 

ser ampliados em trabalhos futuros a partir da fundamentação teórica que constitui a Análise 

Textual Discursiva e Investigação Temática. 

No Capítulo 3, analisam-se as potencialidades das articulações entre a Análise Textual 

Discursiva e a Investigação Temática para materialização da dimensão ou perspectiva 
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epistemológica do inédito viável num processo formativo de educadores de Ciências. Essa 

análise pautou-se no desenvolvimento do processo formativo de Santa Luzia, no qual são 

sinalizadas algumas potencialidades dos parâmetros de Milli, Solino e Gehlen (2018) para a 

percepção da dimensão ou perspectiva epistemológica do inédito viável e a superação do 

Obstáculo Praxiológico do Silêncio, no que tange à primeira etapa do processo de 

Investigação Temática (SÃO PAULO, 1990b). Essa análise revela um primeiro 

encaminhamento para a localização dessa dimensão ou perspectiva epistemológica, que se 

manifesta pela ampliação da percepção dos participantes do processo formativo, característica 

hermenêutica agregada da Análise Textual Discursiva (SOUSA; GALIAZZI; SCHMIDT, 

2016). Essa característica da Análise Textual Discursiva também auxilia no desenvolvimento 

das demais etapas da Investigação Temática, em diferentes níveis de categorização, a 

representação da consciência real e expressão da consciência possível – inédito viável 

(FREIRE, 1987; GOLDMANN, 1970). Entretanto, constatou-se que essa construção só é 

possível em razão da dialética da Investigação Temática, a qual se combina e se expressa na 

Análise Textual Discursiva, de modo a conferir legitimidade ao processo (BRICK, 2017; 

FONSECA, 2017; SOUSA; GALIAZZI, 2017; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ; GUTIÉRREZ 

PEQUEÑO, 2014; MORAES; GALIAZZI, 2011; SILVA, 2004; FREIRE, 1987). 

  A relação entre a hermenêutica e a dialética, presente na fundamentação teórica da 

Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2011), explicita novos sentidos à 

Investigação Temática (FREIRE, 1987), permitindo que estas últimas se articulem e se 

complementem. Esses novos sentidos foram traduzidos nesta dissertação na forma de 

metáforas, as quais possibilitaram a compreensão da Análise Textual Discursiva como uma 

bússola praxiológica, que no desenvolvimento da Investigação Temática, auxiliou a 

identificar o Obstáculo Praxiológico do Silêncio da comunidade de Santa Luzia. Esse 

obstáculo, caracterizado na compreensão limitada dos moradores sobre as causas e 

consequências da violência no município de Santa Luzia, apresenta dimensões sociais 

complexas, pois não só exige de conhecimentos sistematizados, mas de mudanças na estrutura 

social (AULER, 2018; AULER; DELIZOICOV, 2015; ROSO; AULER, 2016; FREIRE, 

1979; 1987; NICOLAÏ, 1973). Em razão disso, trabalhos futuros podem investigar em que 

medida a articulação entre Análise Textual Discursiva e a Investigação Temática podem 

contribuir com a transformação social, produção e análise científica. (AULER, 2018; 

MORAES; GALIAZZI, 2011; FLECK, 2010; FREIRE, 1987). 

 No desenvolvimento e análise presente nessa dissertação, discuti-se e argumenta-se 

sobre a necessidade de reinvenção da Investigação Temática, aspecto que é proposto pelo 
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estudo de Auler e Delizoicov (2015). No entanto, os resultados indicam pela articulação entre 

a Análise Textual Discursiva e a Investigação Temática que não há a necessidade desta 

reinvenção, mas do aprofundamento epistemológico sobre ambos os processos a vista da 

demarcação teórico-metodológica do inédito viável. De modo geral, existem 

complementaridades entre a Investigação Temática e a Análise Textual Discursiva que 

potencializam elementos teórico-metodológicos já existentes nesses processos. Ainda assim, 

vale ressaltar que diversas das articulações teórico-metodológicas realizadas no presente 

estudo, centraram-se em limitações apontadas durante a realização da Investigação Temática 

no município de São Paulo na década de 1990, de modo que as potencialidades sinalizadas 

por essas articulações propostas se limitam, em parte, a superação das questões metodológicas 

do “Projeto Inter” (BRASIL, 1994), que foram ampliadas a localização e superação do 

Obstáculo Praxiológico do Silencio. Em contrapartida, essas limitações podem ser 

investigadas em novos estudos, podendo originar uma nova ferramenta teórico-metodológica 

de análise para as pesquisas em Educação em Ciências. 

  



126 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALVES, A. H. B.; SILVA, A. F. G. Manifestações de obstáculos gnosiológicos para a seleção 

de conteúdos na implementação de um currículo crítico em Ciências Naturais. Alexandria: 

Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v.8, n.1, p.181-207, maio 2015. 

 

ANDRÉ, M. E. D. A. Texto, Contexto e Significado: algumas questões na análise de dados 

qualitativos. Caderno de Pesquisa, São Paulo (45): 66-71, maio 1983. 

 

ARAÚJO, L. B.; NIEMEYER, J.; MUENCHEN, C. Uma análise dos trabalhos presentes nos 

Encontros de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF): problematizações ou perguntas?. In: 

Anais do IX Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias, 

Girona, 2013. 

 

AULER, D. Cuidado! Um cavalo viciado tendo a voltar para o mesmo lugar. Curitiba: 

Appris, 2018. 151p. 

 

AULER, D.; DELIZOICOV, D. Investigação de temas CTS no contexto do pensamento 

latino-americano. Linhas Críticas, Brasília, v.21, n.45, p. 275-296, maio/ago. 2015.  

 

AULER, N. M. F; AULER, D. Conhecer e executar currículos: ampliando o processo 

formativo de educadores(as). In: AULER, N. M. F.; AULER. D. (Org.). Concepção e 

execução do currículo no processo formativo de Licenciandos do PIBID. Curitiba: CRV, 

2015, p. 13-40. 

 

ANGOTTI, J. A. P. Solução Alternativa para a formação de Professores de Ciências. 

Dissertação (Mestrado). FE/USP. São Paulo, 1982. 

 

BACHELARD, G. A formação do espírito científico: contribuição para uma psicanálise do 

conhecimento. Tradução Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. 

 

BRASIL. MEC. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP. 

Interdisciplinaridade no município de São Paulo. Série inovações educacionais: 3. Brasília: 

INEP, 1994.  

 

BRICK, E. M. Realidade e Ensino de Ciências. 2017. 400 f. Tese (Doutorado em Educação 

Científica e Tecnológica), PPGECT/UFSC, Florianópolis, 2017. 

 

CENTA, F. G.; MUENCHEN, C. O Despertar para uma Cultura de Participação no Trabalho 

com um Tema Gerador. Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v.9, 

n.1, p.263-291, maio 2016. 

 

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de Ciências: 

fundamentos e métodos. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
 

DELIZOICOV, D.;  DELIZOICOV, N. C. Educação Ambiental na escola. In: LOUREIRO, 

C. F. B.; TORRES, J. R. (Org.) Educação Ambiental: dialogando com Paulo Freire 1ª ed. 

São Paulo: Cortez, 2014. p 81-115. 

 



127 

DELIZOICOV, D. La Educación en Ciencias y la Perspectiva de Paulo Freire. Alexandria: 

Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v.1, n.2, p.37-62, jul. 2008. 

 

DELIZOICOV, D. Concepção Problematizadora do Ensino de Ciências na Educação 

Formal. Dissertação de Mestrado. FE/USP, São Paulo, 1982. 

 

DELIZOICOV, D. Conhecimento, tensões e transições. 1991. 219 f. Tese (Doutorado em 

Educação) – Faculdade de Educação, USP, São Paulo, 1991.  

 

DELIZOICOV, D.; AULER, D. Ciência, Tecnologia e Formação Social do Espaço: questões 

sobre a não-neutralidade. Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v.4, 

n.2, p.247-273, nov. 2011. 

 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.; GUTIÉRREZ PEQUEÑO, J. M..  Releyendo la 

metodología de la Investigación-Acción Participativa (IAP). Pedagogía de las ausencias, 

Pedagogía de la traducción y Pedagogía de la articulación. Revista Electrónica 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado (REIFOP). v.17, n.1, p. 73-85, 2014. 

 

FONSECA, K. N. Investigação Temática na formação de professores dos anos iniciais: 

relações entre Paulo Freire e Milton Santos. 2017. 182 f. Dissertação (Mestrado em Educação 

em Ciências), UESC, Ilhéus, 2017. 

 

FONSECA, K. N.; NOVAIS, E. S. P.; NERES, C. A.; BARBOSA, L. S.; MILLI, J. C. L.; 

GEHLEN, S. T. Tema Gerador em pesquisas em Educação em Ciências. In. X Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – X ENPEC, 2015, Águas de Lindóia-SP, 

Atas... ABRAPEC, 2015. 

 

FLECK, L. La génesis y el desarrollo de un hecho científico. Madrid: Alianza Universidad, 

1986. 

 

FLECK, L. Gênese e desenvolvimento de um fato científico. Tradução de Georg Otte e 

Mariana Camilo de Oliveira. Belo Horizonte: Fabrefactum, 2010. 

 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.  

 

FREIRE, P. Conscientização – teoria e prática da libertação: uma introdução ao pensamento 

de Paulo Freire. São Paulo: Cortez & Moraes, 1979.  

 

FREIRE, P. Extensão ou comunicação? 8. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.  

 

FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967. 

 

GEHLEN, S. T. A função do problema no processo ensino-aprendizagem de ciências: 

contribuições de Freire e Vygotsky. 2009. 254f.  Tese (Doutorado em Educação Científica e 

Tecnológica), PPGECT/UFSC, Florianópolis, 2009. 

 

GOLDMANN, L. Ciências humanas e Filosofia: que é a Sociologia?. Tradução de Lupe 

Cotrim Garaude e José Arthur Giannotti. 2 ed. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1970. 

 



128 

HOOKS, B. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. Tradução de 

Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2013. 

 

LAMBACH, M. Formação Permanente de professores de química da EJA na 

perspectiva dialógico-problematizadora freireana. 2013.  401 f. Tese (Doutorado em 

Educação Científica e Tecnológica), PPGECT/UFSC, Florianópolis, 2013.  

 

JAPIASSÚ, H. MARCONDES, D. Dicionário básico de Filosofia. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Editor, 2001.  

 

LEYSER, V. A vida imortal de Henrietta Lacks. Alexandria: Revista de Educação em 

Ciência e Tecnologia, Florianópolis, v. 5, n. 3, p. 243-249, nov. 2012.  

 

MILLI, J. C. L. Análise Textual Discursiva: um caminho na investigação do Tema Gerador 

para o Ensino de Ciências/Física. 2016. 96f. Graduação (Graduação em Licenciatura em 

Física), UESC, Ilhéus, 2016. 

 

MILLI, J. C. L.; ALMEIDA, E. S.; GEHLEN, S. T. A Rede Temática e o Ciclo Temático na 

Busca pela Cultura de Participação na Educação CTS. Alexandria: Revista de Educação em 

Ciência e Tecnologia, Florianópolis, v. 11, n. 1, p. 71-100, maio, 2018. 

 

MILLI, J. C. L.; SOLINO. A. P.; GEHLEN, S. T. A Análise Textual Discursiva na 

investigação do Tema Gerador: por onde e como começar? Investigações em Ensino de 

Ciências, v. 23, n.1, p. 200-229, abr., 2018. 

 

MILLI, J. C. L.; FONSECA, K. N.; BOMFIM, M. G.; NERES, C. A.; SILVA, H. L. N.; 

GEHLEN, S. T. A Análise Textual Discursiva na identificação de situações-limites: 

contribuições do Ensino de Ciências/Biologia. Revista da SBEnBio, n. 9, p. 6296-6308, 

2016.  

 

MORAES, R. Uma tempestade de luz: a compreensão possibilitada pela Análise Textual 

Discursiva. Ciência & Educação. v. 9, n. 2, p. 191-211, 2003. 

 

MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. Análise Textual Discursiva. Ijuí: UNIJUÍ, 2007. 

 

MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. Análise Textual Discursiva. 2. ed. Ijuí: UNIJUÍ, 2011. 

 

MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. Análise Textual Discursiva: processo de reconstrutivo de 

múltiplas faces. Ciência & Educação. v. 12, n. 1, p. 117-128, 2006. 

 

MUENCHEN, C. A disseminação dos Três Momentos Pedagógicos: um estudo sobre 

práticas docentes na região de Santa Maria/RS. 2010. 273f.  Tese (Doutorado em Educação 

Científica e Tecnológica), PPGECT/UFSC, Florianópolis, 2010. 

 

MUENCHEN, C.; DELIZOICOV, D. A construção de um processo didático-pedagógico 

dialógico: aspectos epistemológicos. Ensaio, v.14, n. 3, p. 199-2015, set./dez. 2012. 

 

NERES, C. A.; GEHLEN, S. T. Investigação Temática na Formação de Professores: 

Indicativos da Pesquisa em Educação em Ciências. Revista Brasileira de Pesquisa em 

Educação em Ciências. v. 18, n. 1, p. 239-267, abr. 2018. 



129 

 

NERES, C. A. O processo de Investigação Temática no contexto da formação de 

professores de Ciências: um olhar a partir de Fleck. 2016. 135 f. Dissertação (Mestrado em 

Educação em Ciências), UESC, Ilhéus, 2016. 

 

NICOLAÏ, A. Comportamento econômico e estruturas sociais. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 1973. 

 

OLIVEIRA, A. M.; RECENA, M. C. P. A Investigação Temática e a Análise Textual 

Discursiva: busca por Temas Geradores. In. VII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação 

em Ciências – VII ENPEC, 2009, Florianópolis, Anais... ABRAPEC, 2009. 

 

PERNAMBUCO, M. M. C. Projeto ensino de ciências a partir de problemas da 

comunidade: uma experiência no Rio Grande do Norte. Natal: UFRN, Brasília: 

CAPES/MEC/SPEC, 1983. 

 

ROSA, S. E.; AULER, D. Não neutralidade da ciência-tecnologia: Problematizando 

silenciamentos em práticas educativas CTS. Alexandria: Revista de Educação em Ciência e 

Tecnologias, v. 9, n.2, p. 203-231, nov. 2016. 

 

ROSO, C. C.; AULER, D. A participação na construção do currículo: práticas educativas 

vinculadas ao movimento CTS. Ciências & Educação, Bauru, v. 22, n. 2, p. 371-389, 2016. 

 

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Um primeiro olhar sobre o projeto. 

Cadernos de Formação 01. Série: Ação pedagógica da escola pela via da interdisciplinaridade. 

São Paulo: DOT/SME-SP, 1990a. 59p. 

 

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Estudo preliminar da realidade local: 

resgatando o cotidiano. Cadernos de Formação 02. Série: Ação pedagógica da escola pela via 

da interdisciplinaridade. São Paulo: DOT/SME-SP, 1990b. 63p. 

 

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Tema Gerador e a construção do 

programa: uma nova relação entre currículo e realidade. Cadernos de Formação 03. Série: 

Ação pedagógica da escola pela via da interdisciplinaridade. São Paulo: DOT/SME-SP, 1991. 

35p. 

 

SANTOS, W. O. Espaços de negros e brancos em livros didáticos de Geografia do estado do 

Paraná, Brasil. Ciência & Educação, Bauru, v. 19, n. 4, p. 1027-1044, 2013. 

 

SANTOS, B. S. La globalización del derecho: los nuevos caminos de la regulación y la 

emancipación. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, UNIBIBLOS – Seccíon Imprenta 

Santafé de Bogotá, D. C., 1998. 

 

SANTOS, B. S. Para além do Pensamento Abissal: das linhas globais a uma ecologia de 

saberes. Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 78, p. 3-46, out. 2007. 

 

SAUL. A. M. Paulo Freire na atualidade: legado e reinvenção. Revista e-Curriculum, São 

Paulo, v.14, n.1, p.09-34, jan./mar. 2016. 

 

SAUL, A. M.; SAUL, A. Contribuições de Paulo Freire para a formação de educadores: 



130 

fundamentos e práticas de um paradigma contra-hegemônico. Educar em Revista, Curitiba, 

n. 61, p. 19-35, jul./set. 2016. 

 

SAUL, A. M.; SILVA, A. F. G. O legado de Paulo Freire para as políticas de currículo e para 

a formação de educadores no Brasil. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Brasília, 

v.90, n.224, p. 223-244, jan./abr. 2009. 

 

SAUL, A. M.; SILVA, A. F. G. O pensamento de Paulo Freire no campo de forças das 

políticas de currículo: a democratização da escola. Revista e-Curriculum, São Paulo, v.7, 

n.3, p. 1-24, dez., 2011. 

 

SEVERINO, A. J. Filosofia. 2. ed., São Paulo: Cortez, 2007. 

 

SILVA, A. L. S.; MACHADO, D. S.; MOURA, P. R. G.; DEL PINO, J. C. Elementos em 

Análise Textual Discursiva (ATD) na identificação de um Tema Gerador para o ensino de 

Química na Educação Básica. Revista Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

v.5, n.1, p.1-16, 2017.  

 

SILVA, A. F. G. A construção do currículo na perspectiva popular crítica: das falas 

significativas às práticas contextualizadas. 2004. 405f. Tese (Doutorado em Educação: 

Currículo), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2004. 

 

SILVA, D. C. Jacarandá – vida e morte de um povoado. In: TEIXEIRA, M. G. (Org.) O 

imaginário das grutas. Ilhéus: Editus, 2003. p. 29-46. 

 

SOUSA, P. S.; BASTOS, A. P. S.; FIGUEIREDO, P. S.; GEHLEN, S. T. Investigação 

Temática no Contexto do Ensino de Ciências: Relações entre a Abordagem Temática 

Freireana e a Práxis Curricular via Tema Gerador. Alexandria: Revista de Educação em 

Ciência e Tecnologia, v. 7, n.2, p. 155-177, nov. 2014. 

 

SOUSA, R. S.; GALIAZZI, M. C. A categoria na Análise Textual Discursiva: sobre método e 

sistema em direção à abertura interpretativa. Revista Pesquisa Qualitativa, São Paulo, v.5, 

n.9, p. 514-538, dez. 2017. 

 

SOUSA, R. S.; GALIAZZI, M. C. Compreensões acerca da Hermenêutica na Análise Textual 

Discursiva: marcas teórico-metodológicas à investigação. Contexto & Educação, n. 100, p. 

33-55, set./dez. 2016. 

 

SOUSA, R. S.; GALIAZZI, M. C.; SCHMIDT, E. B. Interpretações fenomenológicas e 

hermenêuticas a partir da Análise Textual Discursiva: a compreensão em pesquisas na 

Educação em Ciências.  Revista Pesquisa Qualitativa, São Paulo, v. 4, n. 6, p. 311-333, dez. 

2016. 

 

STUANI, G. M. Abordagem Temática Freireana: uma concepção de formação permanente 

dos professores de Ciências. 2016. 465p. Tese (Doutorado em Educação Científica e 

Tecnológica), UFSC, Florianópolis, 2016. 

 

TORRES, J. R. Educação Ambiental Crítico-Transformadora e Abordagem Temática 

Freireana. 2010. 354f. Tese (Doutorado em Educação Científica e Tecnológica), UFSC, 

Florianópolis, 2010. 



131 

 

TORRES, J. R.; GEHLEN, S. T.; MUENCHEN, C.; GONÇALVES, F.P; LINDEMANN, R. 

H.; GONÇALVES, F.J.F. Ressignificação curricular: contribuições da Investigação Temática 

e da Análise Textual Discursiva. Revista Brasileira de Pesquisa em Ensino de Ciências. v. 

8, n.2, 2008. 

  



132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

  



133 

 

 
Fonte: Milli, Almeida e Gehlen (2018, p. 94-95). 


