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RESUMO 

 

 
A ABORDAGEM TEMÁTICA E O ENSINO DE FÍSICA: ARTICULAÇÕES COM A 

EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 
AUTORA: Tatiani Maria Schneider 

ORIENTADORA: Profª Drª Cristiane Muenchen 

 

 

Pesquisas fundamentadas na perspectiva da Abordagem Temática (AT) tem apresentado um 

significativo aumento na área de Educação em Ciências. Nesse sentido, na presente pesquisa, 

pretende-se ampliar os estudos sobre a perspectiva da AT e possíveis articulações desta com o 

Ensino de Física, envolvendo o contexto da Educação do Campo. Para tanto, busca-se 

responder o seguinte problema de pesquisa: que compreensões sobre a AT e articulações entre 

esta e a Educação do Campo podem contribuir para a construção de um processo formativo 

em escolas do campo? Para responder a esse problema de pesquisa, realizou-se uma revisão 

bibliográfica nas atas dos Encontros de Pesquisa em Ensino de Física (EPEFs), Simpósios 

Nacionais de Ensino de Física (SNEFs), no Caderno Brasileiro de Ensino de Física (CBEF) e 

na Revista Brasileira de Ensino de Física (RBEF), principais eventos e periódicos da área de 

Ensino de Física, além de entrevistas e questionários com professores da área de Ciências da 

Natureza de uma escola do campo, do município de Santa Maria. Para tanto, a análise das 

entrevistas e dos trabalhos resultantes dos eventos e periódicos deu-se mediante a Análise 

Textual Discursiva (ATD). Os resultados da análise dos artigos estão organizados em cinco 

categorias emergentes: Articulação entre a perspectiva da Abordagem Temática e a Educação 

do Campo; A construção do currículo a partir da Abordagem Temática; Abordagem de temas 

a partir do currículo pré-estabelecido; A Abordagem Temática e o trabalho em sala de aula a 

partir dos Três Momentos Pedagógicos; Trabalho interdisciplinar na Abordagem Temática. Já 

o resultado da análise das entrevistas encontra-se discutido na categoria: Características da 

prática pedagógica dos docentes, definida a priori. A partir de elementos destas categorias, 

sinaliza-se uma proposta de formação permanente de professores de uma escola do campo. As 

discussões realizadas a partir da produção sobre AT na área do Ensino de Física mostram que 

a interdisciplinaridade e os Três Momentos Pedagógicos (3MP) vem sendo utilizados no 

desenvolvimento desta perspectiva, mas nem todos os estudos que se referem a AT 

promovem mudanças no currículo. Ainda, os estudos sobre a AT investigados não 

estabelecem relações com a Educação do Campo. Quanto às escolas do campo, estas ainda 

parecem privilegiar um currículo distante da realidade do campo. 

 

 

Palavras-chave: Abordagem Temática. Educação do Campo. Ensino de Física. 
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ABSTRACT 

 

 
THE THEMATIC APPROACH AND THE PHYSICS TEACHING: 

ARTICULATIONS WITH THE RURAL EDUCATION 

 

 
AUTHOR: Tatiani Maria Schneider 

ADVISOR: Cristiane Muenchen 

 

 

Researches based on the perspective of the Thematic Approach (TA) have presented a 

significant grow in the Sciences Education area. In this way, in the present research, the aim is 

to broaden the studies about the perspective of TA and possible articulations of this with the 

Physics Teaching, involving the context of Rural Education. In this purpose, is necessary 

answering the following research problem: Which comprehensions about the TA and 

articulation between this and the Rural Education can contribute to the construction of a 

formative process in schools from rural areas? In order to answer this research problem, it was 

realized a bibliographic review in the minutes of the Encontros de Pesquisa em Ensino de 

Física (EPEFs),  Simpósios Nacionais de Ensino de Física (SNEFs), in the Caderno Brasileiro 

de Ensino de Física (CBEF) and in the Revista Brasileira de Ensino de Física (RBEF), meanly 

events and journals of the Physics Teaching area, besides interviews and questionnaires with 

teachers of the Nature Sciences area from a rural school, of the Santa Maria city. The analysis 

of the interviews and of the works resulting from the events and journals was realized by 

Textual Discursive Analysis (ATD).  The results of the analysis of the articles are organized 

in five emergent categories: Articulation between the Thematic Approach perspective and 

Education in Rural Areas; The curriculum construction from Thematic Approach; Approach 

of themes from pre-established curriculum; The Thematic Approach and the work in 

classroom from the Three Pedagogical Moments; The interdisciplinary work in Thematic 

Approach. On the other hand, the interviews analysis result is discussed in the category: 

Characteristics of pedagogical practice of the teachers, defined a priori. Considering elements 

of these categories, a proposal of teachers’ permanent formation of a rural school is presented. 

The discusses carried from the production about TA in Physics Teaching area show that the 

interdisciplinarity and the Three Pedagogical Moments (3PM)are being used in the 

development of this perspective, but not all works related with TA promote changes in the 

curriculum. In addition, the studies about TA investigated do not establish relations with the 

Rural Education. With respect to rural schools, these still sound to privilege a curriculum 

distant of the rural reality.  

 

Keywords: Thematic Approach. Rural Education. Physics Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Este capítulo tratará, primeiramente, da descrição de minha trajetória acadêmica e dos 

motivos da escolha do tema da presente dissertação, bem como, apresentará como este 

trabalho está organizado. 

 

1.1 TRAJETÓRIA ACADÊMICA  

 

Ingressei no curso de Licenciatura Plena em Física na Universidade Federal de Santa 

Maria, no primeiro semestre de 2010, por meio do Programa de Ingresso ao Ensino Superior 

(PEIES) e conclui o curso em 6 de fevereiro de 2015. 

No segundo semestre do curso, participei da seleção de bolsistas do Programa de 

Educação Tutorial (PET), na qual fui aprovada, iniciando, assim, as atividades no programa 

em setembro de 2010 e concluindo com a colação de grau, ou seja, estive vinculada a este 

programa praticamente toda minha graduação. Este programa é composto por um tutor, doze 

bolsistas e eventuais não bolsistas. Sob a orientação do tutor, são desenvolvidas diversas 

atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. Como exemplo de atividades que desenvolvi 

vinculada a este projeto, posso citar: apresentação de minicursos à comunidade acadêmica; 

organização de reuniões e eventos do grupo; atividades de monitoria aos demais acadêmicos; 

palestras de divulgação para escolas do ensino médio, entre outros. Vale destacar que as 

atividades desenvolvidas pelo PET visam o aperfeiçoamento acadêmico dos bolsistas e a 

melhoria do curso de graduação. Uma das atividades obrigatórias é o envolvimento com 

alguma atividade de pesquisa. Para tanto, no primeiro e segundo semestre de 2012, participei 

do projeto intitulado: “Equivalência entre massa e energia no ensino médio”, coordenado pelo 

professor Joecir Palandi. 

Apesar de estar envolvida com as atividades realizadas pelo PET e com o projeto de 

pesquisa, foi a partir das disciplinas de Didática I e II da Física, ambas ministradas pelo 

professor Décio Auler, que comecei a identificar-me mais com o curso de Licenciatura, a 

discutir e tentar entender os problemas relacionados ao Ensino-Aprendizagem de Física e 

(re)pensar/refletir sobre a organização curricular das escolas. Por meio de um processo 

dialógico-problematizador, o professor Décio nos proporcionou um olhar que se contrapõe ao 

ensino fragmentado e propedêutico do ensino tradicional, ao qual éramos “acostumados” 

desde a Educação Básica. Foi nesta disciplina que tive o primeiro contato com a perspectiva 

da Abordagem Temática (AT), com a dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos (3MP) 
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(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011) e com a concepção de uma educação 

dialógica e problematizadora (FREIRE, 1977; 2011). 

Posteriormente, nas disciplinas de Unidades de Conteúdos de Física I e II, ministradas 

pela professora Cristiane Muenchen, tive a oportunidade de aprofundar os estudos sobre a 

perspectiva da AT, organizações curriculares a partir de temas e 3MP.  

A identificação com essa área, levou-me a participar, a partir do início de 2013, do 

Grupo de Estudos e Pesquisas Educação em Ciências em Diálogo (GEPECiD) e 

posteriormente do projeto de pesquisa: “Abordagem temática: tendências e perspectivas na 

área de pesquisa em Educação em Ciências”, ambos coordenados pela professora Cristiane.  

Com a participação neste projeto de pesquisa e do GEPECiD, pude desenvolver 

coletivamente alguns trabalhos de pesquisa, como: Magoga, Schneider e Muenchen (2013); 

Schneider, Magoga e Muenchen (2013); Magoga et al. (2014); Schneider et al. (2014); Centa 

et al. (2015); Schneider, Centa e Magoga (2015). 

Graças à participação no PET e nos projetos de pesquisa, tive a oportunidade de 

participar de alguns eventos da área de Educação em Ciências e do Ensino de Física. Estes 

eventos foram muito importantes para complementar minha formação acadêmica, 

principalmente por proporcionar um conhecimento sobre as produções desta área e a 

discussão sobre os trabalhos apresentados. 

A inquietação em relação à formação proporcionada pelo curso e a busca por 

compreensões mais ampliadas sobre a Educação motivaram-me a realizar a disciplina de 

Introdução à Pedagogia, do curso de Pedagogia. Entre outras questões, nesta disciplina 

ministrada pela professora Ane Carine Meurer, discutimos a importância da Educação do 

Campo e desta abranger de fato questões relacionadas à população do campo.  

Pelo fato de eu ter cursado toda a Educação Básica em escolas do campo, não ter 

vivenciado um ensino que tivesse uma preocupação com o meio em que a escola estava 

inserida, os alunos serem motivados apenas a estudarem a fim de saírem do campo e não para 

buscarem a transformação da realidade das comunidades onde as escolas se encontram, a 

motivação para estudar sobre a Educação do Campo tornou-se explícita. 

No primeiro semestre de 2015, tive que optar entre ficar em Santa Maria participando 

do GEPECiD ou retornar para minha cidade natal. Para mim, retornar seria como se eu 

estivesse desistindo dos meus sonhos: em tentar promover mudanças na educação e cursar o 

mestrado, que tanto almejava. Como não consegui nenhuma contratação na rede estadual de 

ensino na região de Santa Maria e precisava arcar com as minhas despesas, decidi que, apesar 

de não gostar e não ser o que eu desejava, daria aulas particulares para continuar morando em 
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Santa Maria. Como as aulas particulares não eram o suficiente para me manter, tive que 

trabalhar, também, a noite em uma lancheria. 

A participação no GEPECiD foi de grande importância e os encontros foram tão 

frutíferos que, mesmo após me formar, em fevereiro de 2015, decidi que faria de tudo para 

continuar participando do grupo, mesmo não possuindo nenhuma vinculação oficial com a 

universidade. A participação no grupo auxiliou-me muito para continuar aprofundando meus 

estudos e passar na seleção de mestrado, com ingresso no segundo semestre de 2015.  

Assim, quando passei no mestrado, meu objetivo era dedicar-me integralmente a ele, 

mas, por dificuldades pessoais e financeiras, tive que continuar trabalhando. Contudo, 

felizmente, a partir de outubro passei a receber uma bolsa e a me dedicar apenas ao mestrado. 

As experiências proporcionadas, principalmente, pelos professores Décio, Cristiane e 

Ane Carine, as quais foram descritas brevemente acima, fizeram-me ver a educação com 

outros olhos, repensar meu papel como formadora, o que me levou a escolha do tema desta 

dissertação que será exposto a seguir. 

 

1.2 ESCOLHA DO TEMA DE PESQUISA 

 

 Diversas pesquisas na área da Educação em Ciências têm apontado inúmeros 

problemas e dificuldades no ensino-aprendizagem, caracterizando o atual ensino como 

fragmentado, disciplinar, propedêutico, além de ressaltarem que há uma desconsideração da 

complexidade do mundo real e uma desvinculação das reais necessidades do educando 

(HALMENSCHALGER, 2011; LINDEMANN, 2010; MUENCHEN, 2006).  

Ao se tratar da Educação do Campo, a situação não é diferente. Segundo as 

Referências para uma Política Nacional de Educação do Campo, 

 

Embora os problemas da educação não estejam localizados apenas no meio rural, no 

campo a situação é mais grave, pois, além de não considerar a realidade 

socioambiental onde a escola está inserida, esta foi tratada sistematicamente, pelo 

poder público, com políticas compensatórias, programas e projetos emergenciais e, 

muitas vezes, ratificou o discurso da cidadania e, portanto, de uma vida digna 

reduzida aos limites geográficos e culturais da cidade, negando o campo como 

espaço de vida e de constituição de sujeitos cidadãos (BRASIL, 2004, p. 9). 

 

Uma possibilidade para a superação dos problemas e dificuldades, presentes na 

Educação de modo geral e que vem sendo discutida no âmbito do GEPECiD, é a organização 

curricular baseada na AT (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). 

 Nesse sentido, há trabalhos (ARAÚJO, 2015; CENTA, 2015; GIACOMINI, 2014) que 

discutem as possibilidades e os desafios enfrentados na implementação da Abordagem 
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Temática e na realização de processos de formação continuada de professores baseados nesta 

perspectiva.  

Porém, nenhum destes projetos foi desenvolvido em escolas do campo. Segundo 

Arroyo, Caldart e Molina (2011), há uma carência e até um esquecimento nas pesquisas sobre 

a educação da população do campo. Em relação aos problemas enfrentados pelas escolas do 

campo, Fernandes, Cerioli e Caldart (2011) apontam a falta de docentes qualificados, 

infraestrutura precária, um “currículo e calendário alheios à realidade do campo” (p. 39) como 

fatores que fazem com que o urbano apresente-se como atraente e superior, entre outros.  

Por outro lado, em se tratando da estruturação curricular para escolas do campo na 

perspectiva da AT, Lindemann (2010) destaca que,  

 

A abordagem temática freireana, discutida por diversas pesquisas, especialmente da 

área do ensino de ciências, tem se mostrado como uma alternativa à implementação 

de práticas educacionais na escola do campo, pois aposta e auxilia na estruturação de 

um ensino que busca partir da realidade dos estudantes (LINDEMANN, 2010, p. 

286). 

 

 Desse modo, a perspectiva da AT é apontada, por Lindemann (2010), como uma 

possibilidade de estruturar o ensino de ciências das escolas do campo, a partir de 

questões/problemas da realidade dos educandos. 

 Por outro lado, há um aumento no número de trabalhos que tratam sobre práticas 

educativas baseadas na AT, como defendem Magoga et al. (2014), ao investigarem, nas atas 

dos Encontros Nacionais de Pesquisa em Educação em Ciências como e com que frequência 

tem sido desenvolvidas práticas educativas fundamentadas na AT. Centa et al. (2015) também 

explicitam, em sua pesquisa, um aumento significativo no número de trabalhos e estudos 

sobre a AT no Ensino de Física, apresentados nos Simpósios Nacionais de Ensino de Física, 

que tratam de práticas educativas baseadas na AT. 

 Assim, neste trabalho, pretende-se ampliar os estudos sobre a perspectiva da AT e 

possíveis articulações desta com o Ensino de Física e o contexto da Educação no Campo. 

Deste modo, busca-se responder o seguinte problema de pesquisa: “Que compreensões sobre 

a AT e articulações entre esta e a Educação do Campo podem contribuir para a construção de 

um processo formativo em escolas do campo?”. Para isso, este trabalho tem como objetivo 

geral: analisar como o Ensino de Física vem trabalhando a Abordagem Temática e discutir 

contribuições desta perspectiva para a Educação do Campo.  

 Dessa forma, a presente dissertação está organizada em seis capítulos. No Capítulo 2, 

Referencial Teórico, discute-se a perspectiva da AT como possibilidade de organização de 

currículos, principalmente a Abordagem Temática Freireana, o processo de Investigação 
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Temática, a problematização e o diálogo nesta perspectiva. E, aborda-se questões referentes a 

Educação do Campo. 

 No Capítulo 3, Encaminhamentos Metodológicos, são apresentados os objetivos da 

presente pesquisa, os procedimentos para a constituição do corpus de análise, o uso da 

Análise Textual Discursiva na análise do corpus. Ainda, é discutida a busca por elementos 

para a construção do processo de formação permanente com os professores da área de 

Ciências da Natureza de uma escola do campo. 

 Já o Capítulo 4 apresenta os resultados da análise dos artigos publicados em revistas e 

eventos da área do Ensino de Física no período de 1997 a 2015, os quais são constituintes do 

corpus. Destacam-se os níveis de ensino e instituições abrangidas nos trabalhos e as 

categorias que emergiram da análise a partir da Análise Textual Discursiva (ATD). 

 No Capítulo 5, são apresentados os resultados das entrevistas e questionários 

realizados com os professores da área de Ciências da Natureza e a sinalização da proposta de 

formação permanente. 

 Por fim, no Capítulo 6, são feitas algumas considerações sobre o trabalho 

desenvolvido e indicações de sua continuidade. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Neste capítulo, serão apontadas algumas limitações e problemas presentes no ensino 

de Ciências/Física de acordo com as produções da área e, em seguida, será discutida a 

perspectiva da AT, a importância da problematização e do diálogo e, por último, serão 

apresentados alguns apontamentos sobre a Educação do Campo. 

 

2.1 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR SEGUNDO A PERSPECTIVA DA ABORDAGEM 

TEMÁTICA 

 

Atualmente, o acesso à escola pública tem sido ampliado, mas pouco tem sido feito 

para melhorar as condições desta, evitar a evasão dos alunos e contribuir para a 

aprendizagem. A formação é considerada precária e pouco contribui para a construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária (TERRAZZAN, 2012).  

Diversos autores caracterizam o atual ensino de ciências como linear, fragmentado, 

propedêutico e distante das necessidades dos alunos (GIACOMINI, MAGOGA e 

MUENCHEN, 2012; HALMENSCHLAGER, 2011; MUENCHEN, 2010; MUENCHEN, 

2006). Como consequência disso, a maioria dos alunos não encontra sentido na escola. Ou 

seja, a escola parece não contribuir para a formação dos alunos, estes a frequentam apenas por 

obrigação. 

Deste modo, a educação é caracterizada por aquilo que Freire (2011) denomina de 

educação bancária, na qual os alunos são vistos como “recipientes vazios” a serem “enchidos” 

pelo professor, desconsiderando-se os conhecimentos que o aluno possui e “quanto mais se 

deixem docilmente ‘encher’, tanto melhores educandos serão.” (FREIRE, 2011, p. 80). 

Para Halmenschlager (2011), o atual cenário do ensino de ciências está relacionado 

com o currículo vigente nas escolas, pois ainda predomina a ideia de que este precisa ser 

organizado tendo por base os conteúdos necessários para ser aprovado em processo seletivo, 

preocupando-se com a quantidade de conteúdos a serem trabalhados e não com a qualidade do 

processo de ensino. 

A questão do currículo escolar também é discutida por Magoga (2017), o qual aponta 

que o currículo das escolas, de modo geral, tem se mantido inalterado. O autor ressalta a 

necessidade de repensar-se o currículo escolar e sinaliza como possibilidade deste processo 

ser realizado a partir da perspectiva da AT. 
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Desta forma, ao mesmo tempo em que são sinalizados os problemas referentes ao 

ensino de ciências, diferentes autores evidenciam a necessidade de uma reconfiguração 

curricular, ou seja, uma mudança nos currículos (AULER, 2007; MUENCHEN e AULER, 

2007; AULER, DALMOLIN e FENALTI, 2009; MUENCHEN, 2010). Isto porque, de modo 

geral, parece haver uma preocupação apenas com a forma de ensinar, ou seja, com a 

metodologia, para ensinar determinado conteúdo, já preestabelecido e “[...] não com a 

relevância do conteúdo que vamos ensinar.” (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 

2011, p. 124). Nesse sentido, Auler e Auler (2015) afirmam que os professores 

 

repetem, ano após ano, currículos de cuja concepção não participaram. Cumprir 

programas, vencer conteúdos, essa é a principal tarefa atribuída aos (às) professores 

(as). Nesse processo ocorre, inclusive, a fragmentação na atividade intelectual. 

Alguns poucos, a serviço de determinados interesses/intencionalidades, concebem o 

currículo. Outros, os (as) professores (as), expropriados do conceber o currículo, 

pensam, concebem alternativas metodológicas para cumprir esse currículo, para 

tornar a estrada, o caminho (currículo) proposto menos desagradável. Tentam dourar 

a pílula. A constituição do profissional educador, reduzida à busca constante de 

inovações metodológicas, de novas técnicas de ensino, processo acompanhado da 

percepção de um “sem sentido”, cada vez maior, no contexto escolar, tem gerado 

desmotivação e desânimo (AULER e AULER, 2015, p. 13-14). 

 

 Contrária a essa prática, na perspectiva da AT, toda a comunidade escolar deve se 

envolver/participar do processo de construção do currículo, ou seja, os professores deixam de 

ser meros cumpridores de currículos prontos e tornam-se “‘fazedores’ de currículos” 

(AULER, 2007, p. 16). 

 A AT é entendida como uma “perspectiva curricular cuja lógica de organização é 

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

disciplinas. Nessa abordagem, a conceituação científica da programação é subordinada ao 

tema” (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011, p. 189). Esta perspectiva supera 

a denominada abordagem conceitual, em que o currículo é estruturado a partir dos conceitos 

científicos.  

 Pierson (1997), em sua tese de doutorado, na qual investiga o problema “Que 

cotidiano tem participado do Ensino de Física?” (p. 1), caracteriza a AT como sendo uma 

linha de pesquisa que “[...] com frequência faz referência ao cotidiano do aluno, este utilizado 

enquanto espaço de organização e seleção do conteúdo a ser desenvolvido.” (PIERSON, 

1997, p. 148). Esta mesma autora identifica a linha de pesquisa Abordagens Temáticas com o 
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trabalho realizado pelo grupo “Reelaboração de Conteúdo e Formação de Professores”1 . 

Ainda, em relação à perspectiva da AT Pierson (1997), destaca que 

 

Diferentemente de outras abordagens onde a questão do conteúdo de física aparece 

de forma periférica, nesta abordagem ela aparece como essencial, seja em discussões 

sobre sua importância, como defini-los ou como organizá-los. Enfim, o que ensinar 

não é tomado como um dado a priori, mas como uma escolha consciente onde 

fatores pedagógicos convivem com fatores epistemológicos e sociais (PIERSON, 

1997, p. 153). 

 

 Ou seja, nesta perspectiva, o currículo é organizado a partir de temas/problemas da 

realidade do educando. Dessa forma, esta perspectiva de organização/elaboração do currículo, 

rompe com o tradicional paradigma curricular, baseado na abordagem conceitual, “cuja lógica 

de organização é estruturada pelos conceitos científicos, com base nos quais se selecionam os 

conteúdos de ensino.” (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011, p. 190). 

 Além disso, nesta perspectiva, ao invés de apenas memorizar o conceito científico, 

utiliza-se deste para compreender algo mais abrangente, temas/problemas e se estabelece 

“uma nova relação entre o currículo e a comunidade escolar.” (MUENCHEN, 2010, p. 144). 

 Defendendo a necessidade de construção de novos currículos, Giacomini e Muenchen 

(2015) apontam que os principais objetivos da AT são: promover a articulação entre os 

conteúdos programáticos e os temas, superar problemas e limitações da realidade escolar, 

desenvolver problematizações e ações investigativas dos temas em estudo, levar o aluno a 

pensar sobre a sua realidade e fazer com que este seja um sujeito ativo no processo de 

ensino/aprendizagem.  

 Por outro lado, não é qualquer tema que será significativo para o aluno.  Para 

Halmenschlager (2014), alguns temas são mais significativos do ponto de vista conceitual e 

outros do ponto de vista contextual, de modo que “Critérios de seleção deverão ser 

estabelecidos pelo professor para essa escolha. Quanto mais próximo da realidade concreta o 

tema estiver — e, por isso, envolvido pelas relações homem-mundo estabelecidas pelo aluno 

—, maior será seu potencial pedagógico.” (HALMENSCHLAGER, 2014, p. 114). 

Outro ponto a ser destacado no trabalho a partir da AT é a necessidade do 

desenvolvimento de processos interdisciplinares, de modo que os professores das diversas 

disciplinas contribuam com os conhecimentos de sua área para a compreensão do tema em 

estudo. Para Auler (2007), 

                                                           
1 Composto pelos professores da IFUSP Luis Carlos de Menezes, Yassuko Hosoume, João Zanetic, Maria 

Regina D. Kawamura, em colaboração com os professores da UFSC, Demétrio Delizoicov e José André Angotti, 

assim como a professora Marta Maria Castanho A. Pernambuco da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. 
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[...] a abordagem temática remete à interdisciplinaridade, considerando que a 

complexidade dos temas requer a análise sob vários olhares disciplinares articulados 

em torno de um tema constituído de um problema aberto, sendo os problemas 

ambientais representantes típicos. Supera-se, assim, uma compreensão de 

interdisciplinaridade, bastante problemática, que se limita a buscar interfaces entre 

as disciplinas constituintes dos currículos tradicionais das escolas (AULER, 2007, p. 

7). 

 

Magoga (2017) sinaliza que a interdisciplinaridade deve ser compreendida como um 

processo de construção coletiva, em que cada disciplina tem sua importância, de modo que, as 

“disciplinas dialogam em torno do objeto de estudo (tema), problematizando-o, cada uma a 

sua especificidade” (MAGOGA, 2017, p. 43, grifo do autor).  

Em relação às perspectivas de AT, diferentes critérios de seleção dos temas 

caracterizam as propostas curriculares que estão baseadas na AT aqui discutida. Para 

exemplificar, pode-se citar a Abordagem Temática na perspectiva CTS (SANTOS e 

MORTIMER, 2001; PINHEIRO, SILVEIRA e BAZZO, 2007; STRIEDER 2012), a 

Abordagem Temática Freire-CTS (AULER, DALMOLIN e FENALTI, 2009; MUENCHEN e 

AULER, 2007) e a Abordagem Temática Freireana (ATF) (DELIZOICOV, 1991; SILVA, 

2004; TORRES, 2010) que será discutida na próxima seção. 

 

2.1.1 Abordagem Temática Freireana 

 

Apesar de Paulo Freire não ter desenvolvido uma teoria sobre currículo, sua obra tem 

influenciado diversos processos de reorientação curricular, de modo que as práticas 

pedagógicas que se referem aos temas geradores fundamentam-se na pedagogia de Paulo 

Freire, principalmente no livro Pedagogia do Oprimido (DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2011). Nessa perspectiva, os temas geradores, 

 

[...] foram idealizados como um objeto de estudo que compreende o fazer e o pensar, 

o agir e o refletir, a teoria e a prática, pressupondo um estudo da realidade em que 

emerge uma rede de relações significativas individual, social e histórica, assim como 

uma rede de relações que orienta a discussão, interpretação e representação dessa 

realidade (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011, p. 165). 

 

 A perspectiva da Abordagem Temática Freireana (ATF) é balizada nas concepções de 

educação como prática da liberdade de Freire (2011). No livro Pedagogia do Oprimido, no 

terceiro capítulo, Freire (2011) discute o trabalho a partir de temas geradores que emergem do 

processo de Investigação Temática (IT).  
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Como o processo de IT foi proposto/pensado para o contexto de educação não formal 

de adultos, Delizoicov (1991) sistematizou este processo tendo em vista o contexto de 

educação formal. Assim, às quatro etapas propostas por Freire (2011), ele acrescentou o 

trabalho em sala de aula como sendo a quinta etapa. Dessa forma, as práticas que empregam o 

processo de IT, sistematizado por Delizoicov (1991), são denominadas de Abordagem 

Temática Freireana. As etapas são assim denominadas: levantamento preliminar; análise das 

situações e escolha das codificações; círculo de investigação temática; redução temática e 

Sala de Aula. 

Na primeira etapa (Levantamento Preliminar), realiza-se um estudo/levantamento das 

condições no entorno onde vivem os alunos e seus familiares. Este levantamento é realizado a 

partir de entrevistas com a comunidade, por meio da análise de documentos, notícias 

referentes à comunidade investigada. Na segunda etapa (Análise das situações e escolha das 

codificações), é realizada a escolha de situações que sintetizam contradições a serem 

compreendidas pelos professores e alunos.  Nesta etapa, são escolhidas contradições vividas 

pelos alunos. A terceira etapa é denominada de círculo de investigação temática e nesta etapa 

é realizada a confirmação das situações significativas selecionadas na etapa anterior, que 

podem vir a ser temas geradores. Por isso, nesta etapa, é importante a participação dos pais, 

alunos e da comunidade em geral, nos diálogos descodificadores. Já na quarta etapa, realiza-

se a redução temática, caracterizada pela elaboração do programa e do planejamento de 

ensino. Essa redução temática deve ser realizada por uma equipe interdisciplinar de modo a 

identificar quais são os conhecimentos necessários para a compreensão do tema gerador. Por 

fim, a quinta etapa é a que ocorre na sala de aula, ou seja, ocorre o desenvolvimento do 

programa elaborado na etapa anterior (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). 

Quanto à implementação de práticas baseadas em temas geradores, Halmenschlager 

(2014), expõe que a implementação 

 

[...] permite uma articulação entre temas e conceituação científica, cuja perspectiva 

não é simplesmente a de se abordar conceitos científicos, mas sim planejar sua 

abordagem com a finalidade de que eles, ao serem apropriados, possibilitem uma 

compreensão do tema diferenciada daquela que se tinha, antes desses conceitos 

terem sido apropriados pelos alunos. O Tema Gerador não é compreendido somente 

como um elemento motivador do processo de ensino e aprendizagem, mas como 

uma situação problema que necessita enfrentamento pela comunidade escolar e que 

será o ponto de partida e de chegada para o processo de construção de conhecimento 

pelo aluno. Sob essa perspectiva, o conteúdo científico representa um instrumento 

para a compreensão do objeto de estudo, estando, obrigatoriamente, subordinado ao 

tema (HALMENSCHLAGER, 2014, p. 171). 
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 Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), os temas geradores podem ser 

organizados a partir dos 3MP (DELIZOICOV, 1991), os quais são: estudo da realidade; 

organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. Além disso, para estes autores, o 

tema gerador tem como princípios básicos: 

 

- uma visão de totalidade e abrangência da realidade;  

- a ruptura com o conhecimento no nível do senso comum; 

- adotar o diálogo como sua essência; 

- exigir do educador uma postura de crítica, de problematização constante, de 

distanciamento, de estar na ação e de se observar e se criticar nesta ação; 

- apontar para a participação, discutindo no coletivo e exigindo disponibilidade dos 

educadores (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011, p. 166). 

 

Segundo Halmenschlager (2010), os momentos pedagógicos, “[...] se desenvolvidos de 

forma dialógica e a partir da realidade, podem potencializar o processo de aprendizagem de 

Ciências, contribuindo para o desenvolvimento do senso crítico e para a superação dos níveis 

de consciência do aluno.” (p. 27). 

Os 3MP vêm sendo usados principalmente como metodologia2 de sala de aula. Porém, 

segundo Muenchen (2010), Araújo (2015) e Ferreira, Paniz e Muenchen (2016), eles também 

podem ser usados como estruturantes de currículos na perspectiva da ATF.  

Os 3MP são fruto da transposição da concepção de educação de Paulo Freire para o 

contexto de educação escolar, a partir de três grandes projetos, um destes desenvolvido na 

África e dois no Brasil (MUENCHEN e DELIZOICOV, 2012). A compreensão e o uso da 

dinâmica dos 3MP avançou em relação à proposição inicial dos projetos, no decorrer do seu 

desenvolvimento na Guiné-Bissau, Rio Grande do Norte e no município de São Paulo. 

Destaca-se que foi no Movimento de Reorientação Curricular, ocorrido em São Paulo, que os 

3MP foram utilizados na elaboração do currículo das escolas (MUENCHEN, 2010; 

MUENCHEN e DELIZOICOV, 2012).  

Dessa forma, como estruturantes de currículo os 3MP são denominados de: Estudo da 

Realidade (ER); Organização do Conhecimento(OC) e Aplicação do Conhecimento (AC). 

No primeiro momento (ER), é realizada uma investigação na comunidade, com o 

objetivo de conhecê-la e recolher informações, a partir de diversos instrumentos, como, por 

                                                           
2 Na problematização inicial (primeiro momento), a partir da apresentação de situações reais, os alunos são 

desafiados a expor as suas compreensões sobre o tema/problema em estudo. Este momento caracteriza-se por 

identificar a compreensão dos alunos e fazer com que o aluno sinta a necessidade de adquirir conhecimentos que 

ainda não detém. No segundo momento pedagógico denominado de organização do conhecimento, sob 

orientação do professor são estudados os conhecimentos selecionados na problematização inicial. São 

empregadas diversas atividades para o desenvolvimento da conceituação cientifica necessária para compreender 

as situações problematizas inicialmente. Já a aplicação do conhecimento consiste em fazer uso do conhecimento 

incorporado para analisar e entender as situações propostas inicialmente e outras situações que possam ser 

compreendidas pelo mesmo conhecimento (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). 
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exemplo, conversas informais, questionários, entrevistas, fotografias, entre outros. Todos os 

dados e informações obtidas são organizados num dossiê. Em seguida, é realizada a 

codificação das informações obtidas. Nesta etapa, busca-se identificar e categorizar as 

situações significativas da comunidade. Ao final da primeira etapa, que deve ser realizada de 

modo coletivo e interdisciplinar, chega-se ao tema gerador que será o orientador do currículo 

em construção (MUENCHEN, 2010; ARAÚJO, 2015). 

Já na segunda etapa (OC) do desenvolvimento curricular, são definidas as questões 

geradoras e os conteúdos específicos, sempre tendo em vista as situações significativas e o 

tema gerador identificados no primeiro momento. Esse momento também deve ser 

desenvolvido de modo coletivo pelos educadores e esta etapa caracteriza-se pelos 

planejamentos por áreas.  Para Muenchen (2010), “É esse trabalho que entusiasma um diálogo 

interdisciplinar, ou seja, o tema desafia as disciplinas a selecionar e integrar conhecimentos, 

permitindo assim uma leitura crítica da realidade” (MUENCHEN, 2010, p. 127). 

 A última etapa do desenvolvimento curricular, segundo os 3MP, a aplicação do 

conhecimento, corresponde ao desenvolvimento em sala de aula dos planejamentos 

construídos na etapa anterior. É neste momento que ocorre também a avaliação de todo o 

processo desenvolvido (ARAÚJO e MUENCHEN, 2016; ARAÚJO, 2015; MUENCHEN, 

2010). 

 Desse modo, entende-se que os temas definidos por meio dos 3MP como estruturantes 

de currículos, são temas geradores (ARAÚJO, 2015; CENTA, 2015; SCHNEIDER e 

MUENCHEN, 2016) do mesmo modo que os obtidos pelas etapas da IT (DELIZOICOV, 

1991). 

Segundo Araújo (2015), a perspectiva dos 3MP e a IT possuem pontos em comum, 

pois ambas buscam abordar a vida dos educandos e estão baseadas numa educação dialógica e 

problematizadora que visa à transformação social.   

Assim como o processo de IT (DELIZOICOV, 1991) e os 3MP como estruturantes de 

currículos (MUENCHEN, 2010; ARAÚJO, 2015), a Práxis Curricular via Tema Gerador de 

Silva (2004) também está fundamentada na concepção de educação de Freire. 

Silva (2004) organiza o trabalho escolar a partir de temas geradores em cinco 

momentos organizacionais de um currículo popular crítico. Esta proposta foi pensada a partir 

de práticas vivenciadas em escolas públicas. 

O primeiro momento, denominado de I - Desvelamento do real pedagógico a partir 

das necessidades imanentes da prática, caracteriza-se pela problematização da prática 

vigente, buscando um distanciamento crítico desta prática para identificar as situações 
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limitantes, contradições entre o discurso e a prática pedagógica, promovendo uma auto-

reflexão coletiva. Para que seja manifestada a necessidade de mudança da prática e a 

possibilidade de transformação (SILVA, 2004).  

Esse primeiro momento é essencial para que os educadores percebam a possibilidade 

de mudança e para que o próximo momento faça sentido e tenha um objetivo claro. Ou seja, 

perceber que é necessária uma intervenção diferenciada da que vem sendo realizada na 

comunidade escolar, uma mudança na prática em que todos os segmentos da comunidade 

escolar participem do processo de investigação da realidade e de construção do novo currículo 

(SILVA, 2004). Nesse sentido, emerge o próximo momento. 

No II momento - Resgate de falas significativas constituindo sentido à prática: 

elegendo temas/contratemas geradores, realiza-se uma busca das situações-limites a partir das 

falas significativas da comunidade, estas situações serão problematizadas para chegar-se nos 

temas geradores. Silva (2004) ressalta a importância das falas da comunidade neste processo: 

 

A partir dos problemas, necessidades, conflitos e contradições vivenciadas e dos 

limites explicativos presentes nas falas, podemos delimitar as dificuldades que a 

comunidade enfrenta para transformar suas condições concretas, para interagir na 

realidade local, pois, a fala deve ser a reveladora do pretexto – do pré-texto, da 

necessidade problemática, da contradição, e não simples motivação pedagógica 

(SILVA, 2004, p. 217). 

 

A análise/problematização das falas significativas dos alunos, comunidade, permitirá a 

identificação de contradições, limites explicativos, dos temas geradores, dos contratemas. 

As falas significativas são aquelas que representam contradições vivenciadas na 

comunidade, que são recorrentes nas falas dos investigados e que representam situações 

problemáticas, limites explicativos e compreensões de mundo da comunidade. A partir das 

falas significativas dos alunos e comunidade são identificados os temas geradores e os 

contratemas (SILVA, 2004).  

Os contratemas representam concepções reversas dos temas geradores e são 

reveladores das contradições sociais implícitas nas falas. Assim, o contratema representa o 

que se deseja construir com os educandos a partir da intervenção na realidade (Silva, 2004). 

 O III momento - Contextualização e percurso do diálogo entre falas e concepções da 

realidade local: rede temática e questões geradoras caracteriza-se pela construção de uma 

rede temática, que se constitui pela representação coletiva do que Freire (2011) denomina de 

redução temática.  

As redes temáticas devem ser construídas coletivamente e alguns objetivos destas são: 

facilitar a seleção de objetos de estudo da realidade local e relacioná-los com a realidade mais 
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ampla, relacionar falas e compreensões da comunidade com às dos educadores; favorecer o 

diálogo entre os educadores de diferentes áreas; nortear as ações dos educadores; propiciar a 

interação entre as áreas de conhecimento. Assim, a rede temática pode ser entendida como um 

“esquema provisório que cumpre a função pedagógica de estabelecer possibilidades e critérios 

para a seleção de conhecimentos programáticos interdisciplinares e atividades pedagógicas 

dialógicas” (SILVA, 2004, p. 250). 

Para Silva (2004), a “análise relacional e sistêmica da realidade local a partir de suas 

contradições exige sucessivas aproximações e contextualizações metodológicas que a 

construção de uma rede temática procura organizar” (p. 239). Na rede temática, está 

representado o diálogo entre as compreensões/concepções da comunidade e dos alunos, pelo 

tema gerador, e as compreensões dos professores, pelo contratema. Após a construção da rede 

temática, são elaboradas as questões geradoras de cada área. 

 Já no IV momento - Planejamento e organização pedagógica da prática crítica, é 

realizada a seleção do conhecimento pelas áreas. Esta seleção é realizada com base na questão 

geradora geral de cada série/ciclo. Para que não ocorra uma seleção fragmentada dos 

conhecimentos, são definidas também as questões geradoras das áreas do conhecimento 

(SILVA, 2004). Assim, as questões geradoras das áreas,  

 

[...] procuram orientar o processo pedagógico na perspectiva de, partindo das falas 

significativas / rede temática / questões geradoras amplas inter-relacionadas, 

desencadear o percurso dialógico de problematização / contextualização (a partir dos 

conhecimentos teóricos específicos) / superação, da prática da comunidade (SILVA, 

2004, p. 267). 

 

 É a partir da busca de respostas para as questões geradoras, que ocorre a seleção do 

conteúdo programático, necessário para o desvelamento da realidade. O planejamento e a 

prática pedagógica são organizados com base nos 3MP. 

E, no V momento - Reorganização coletiva da escola a partir do fazer pedagógico, é 

realizada uma autorreflexão coletiva para avaliar em que medida ocorreram as transformações 

almejadas e realizar a reconstrução do processo. Destaca-se que a organização de momentos 

de reflexão e de reconstrução curricular a partir da prática devem ser periódicos (SILVA, 

2004). Deste modo, a práxis de reorientação curricular é “compreendida como processo de 

formação permanente dos educadores, envolve também a ação dos mesmos sobre a 

organização do espaço-tempo escolar no sentido de repensar a disposição das práticas em 

função das exigências do novo fazer pedagógico” (SILVA, 2004, p. 308). 
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Ambas as dinâmicas de estruturação curricular discutidas acima, o processo de IT 

(DELIZOICOV, 1991; DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011), os 3MP como 

estruturantes de currículos (MUENCHEN, 2010) e a Práxis Curricular via Tema Gerador de 

Silva (2004), estão fundamentadas na concepção freireana de educação, como já destacado. 

Estas propostas ressaltam a importância de os temas geradores emergirem do 

estudo/investigação da realidade em que a escola está inserida e buscar uma transformação 

desta realidade vivenciada. Além disso, as categorias dialogicidade e problematização são 

centrais nestas propostas, as quais, de acordo com Torres (2010), 

 

[...] uma vez articuladas em torno dos temas geradores possibilitam a concretude de 

uma educação libertadora, emancipatória e democrática que se volta à perspectiva de 

contribuir com a formação da consciência crítica dos sujeitos, de forma a estimular 

a participação responsável dos indivíduos nos processos culturais, sociais, políticos, 

econômicos, enfim, a participação dos sujeitos no mundo em que vivem. Assim, esta 

se configura em uma educação como prática da liberdade, desenvolvida mediante 

uma dinâmica de aprendizagem e de conscientização, possibilitando a inserção dos 

participantes do ato educativo, no contexto sócio-histórico-cultural como sujeitos 

(TORRES, 2010, p. 157, grifos do autor). 

 

Percebe-se que as categorias dialogicidade e problematização destacam-se na 

perspectiva da Abordagem Temática Freireana, sendo assim, serão discutidas a seguir.  

 

2.1.1.1 Problematização e diálogo na abordagem temática freireana 

 

Pierson (1997) identifica a presença da dialogicidade e da problematização em toda a 

trajetória da perspectiva da AT e reconhece em Paulo Freire sua origem.  É também com base 

em Freire que Delizoicov (1983) afirma, 

 

A educação problematizadora é realizada pelo professor com o aluno, e se contrapõe 

à educação que Paulo Freire chama de “educação bancária”, realizada pelo professor 

sobre o aluno. Para a prática daquela educação é necessário considerar o educando 

como sujeito da ação educativa, e não como objeto passivo desta, o que implica que 

a sua participação no processo deve ocorrer em todos os níveis, inclusive na 

definição conjunta do conteúdo programático (DELIZOICOV, 1983, p. 85, grifos do 

autor). 

 

Para Menezes (1980), os alunos precisam sentir a necessidade da teoria e o diálogo 

entre professor e aluno sobre determinado tema, só é possível se os alunos têm algo a dizer 

sobre o assunto. Por isso, a investigação deve iniciar-se com situações de interesse imediato 

dos alunos. Da mesma forma, para Delizoicov (1983) a IT 

 

[...] é obtida através do “diálogo”, que caracteriza a educação problematizadora 

como aquela realizada com o aluno e não sobre o aluno, uma vez que é inerente à 

“dialogicidade” o dialogar com alguém, e mais ainda, sobre alguma coisa. Uma 



30 
 

condição necessária, portanto, é que se parta daquilo que é familiar ao aluno, pois só 

dessa forma ele poderá participar efetivamente desse diálogo (DELIZOICOV, 1983, 

p. 86, grifos do autor). 

 

 Segundo Freire (2011), a dialogicidade deve começar “não quando o educador-

educando se encontra com os educando-educadores em uma situação pedagógica, mas antes, 

quando aquele se pergunta em torno do que vai dialogar com estes” (p. 115). Ou seja, o 

diálogo já deve estar presente no processo de IT quando se está em busca do conteúdo 

programático da educação (FREIRE, 1967). Ao discutir o que é o diálogo, Freire (1967) 

defende que deve ser uma relação horizontal que se dá de A com B. 

 Para Kimieciki (2013), a educação, por ser um processo de libertação e de 

humanização, “não pode prescindir do Diálogo pois, só ele cria as verdadeiras condições de 

aprendizagem” (p. 151), destacando que o diálogo implica em reconhecer que não se sabe 

tudo, em ouvir e aceitar as contribuições do outro, sendo estas condições necessárias para 

promover uma relação dialógica e de construção de conhecimentos. 

Assim, para desenvolver uma educação problematizadora, é preciso superar a 

contradição entre educadores e educandos, pois “não seria possível à educação 

problematizadora, que rompe com os esquemas verticais característicos da educação bancária, 

realizar-se como prática da liberdade, sem superar a contradição entre educador e os 

educandos. Como também não lhe seria possível fazê-lo fora do diálogo” (FREIRE, 2011, p. 

95). Nesse sentido, a problematização, na concepção de Freire, deve ocorrer a partir de 

problemas do mundo vivido pelos educandos, a partir das “suas relações com o mundo”, 

 

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a 

libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres vazios a 

quem o mundo “encha” de conteúdos; não pode basear-se numa consciência 

especializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos homens como “corpos 

conscientes” e na consciência como consciência intencionada ao mundo. Não pode 

ser a do depósito de conteúdos, mas a da problematização dos homens em suas 

relações com o mundo (FREIRE, 2011, p. 94, grifo do autor). 

 

Da mesma forma que se organiza o diálogo, a problematização também deve estar 

presente na busca pelos temas geradores, na investigação das contradições sociais. Além 

disso, a problematização da realidade é essencial para estimular a curiosidade epistemológica, 

ou seja, o querer conhecer por parte do educando.  

Porém, não é qualquer pergunta que vai gerar o diálogo e o querer conhecer por parte 

do educando. Muenchen (2010) destaca que há diferenças entre problematizar e simplesmente 

perguntar. Para esta autora, a problematização gera o diálogo, considera o saber de 
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experiência feito do educando, gera inquietação, provoca curiosidade, proporciona a 

participação do aluno, estimula a construção coletiva, entre outras características.  

Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), a problematização é fundamental para 

a produção e apropriação do conhecimento. Assim, no processo de problematização dos 

conhecimentos, problematiza-se o conhecimento dos alunos sobre as situações significativas e 

“identificam-se e formulam-se adequadamente os problemas que levam à consciência e 

necessidade de introduzir, abordar e apropriar conhecimentos científicos” (DELIZOICOV, 

ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011, p. 199). 

A partir da problematização dos conhecimentos, pode-se estabelecer o diálogo 

tradutor, que consiste em um processo de obtenção dos conhecimentos prévios que os 

educandos detêm, não somente para saber que eles existem, mas, 

 

[...] é para problematizá-lo que o professor deve apreender o conhecimento já 

construído pelo aluno; para aguçar as contradições e localizar as limitações desse 

conhecimento, quando cotejado com o conhecimento científico, com a finalidade de 

propiciar um distanciamento crítico do educando, ao se defrontar com o 

conhecimento que ele já possui, e, ao mesmo tempo, propiciar a alternativa de 

apreensão do conhecimento científico (DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2011, p. 199).  

 

É a partir da problematização do conhecimento de senso comum do educando, que 

busca-se a desestruturação destes conhecimentos para, em seguida, formular problemas que 

possam levar à compreensão do conhecimento científico pelo aluno. Destaca-se que a 

perspectiva da AT além de problematizar a realidade, visa também alcançar uma 

transformação da realidade que está sendo problematizada. 

Por outro lado, não há transformação da realidade sem a problematização da “falsa 

consciência do mundo” (FREIRE, 2011, p. 175). Assim, na concepção da educação como 

prática da liberdade, a problematização e o diálogo se fazem presentes em todas as etapas da 

IT, discutida na seção anterior. 

 Na próxima seção, realiza-se uma discussão sobre a Educação do Campo que também 

é foco da presente pesquisa. 

 

2.2 A EDUCAÇÃO DO CAMPO: ARTICULAÇÕES INICIAIS COM A ABORDAGEM 

TEMÁTICA 

 

Ferreira e Brandão (2011) discutem a questão da Educação do Campo no Brasil a 

partir das principais leis voltadas à educação desde o período imperial. Estes autores destacam 
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que o modelo de educação desenvolvido no Brasil entre o início do Império até meados do 

século XX estava voltado para a elite econômica e intelectual. Segundo os autores, o que se 

identifica até o final do governo militar e o início da nova República (1985) são políticas de 

ensino para a zona rural voltadas para a formação de mão de obra.  

Para estes autores, os avanços mais significativos começaram a ser conquistados após 

a Constituição Federal de 1988, embora não seja feita referência direta à educação do/no 

campo, é destacada a igualdade de condições de acesso e permanência na escola e que a 

educação é um direito de todos. 

Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases – LDB (1996) já apresenta avanços nas 

políticas educacionais para o campo, ao sinalizar, no artigo 28, a especificidade da educação 

para a população do meio rural. Porém, Ferreira e Brandão (2011) destacam que, apesar de a 

LDB fazer menção à educação básica para a população do meio rural, esta é uma 

compreensão diferente da defendida pelos movimentos sociais e a academia, de modo que 

enquanto “a LDB se volta à lapidação de mão de obra visando o mercado de trabalho, os 

movimentos sociais e academia veem a educação do campo como mudança de sociedade e 

formação da cidadania (FERREIRA e BRANDÃO, 2011, p. 10). 

Para estes autores, a educação para a população do campo foi tratada com descaso 

pelos governantes historicamente no Brasil. Esse fato contribuiu para uma visão sobre o 

campo como um lugar de atraso e inferior ao urbano.  

Para Caldart (2004), o início do movimento da Educação do Campo consistiu “de uma 

articulação política de organizações e entidades para denúncia e luta por políticas públicas de 

educação no e do campo, e para mobilização popular em torno de um outro projeto de 

desenvolvimento” (p. 13). Além disso, tem sido também um movimento de reflexão 

pedagógica das experiências de resistência dos camponeses à agricultura capitalista, de modo 

que o conceito de Educação do Campo está se constituindo/construindo no decorrer do 

movimento.  

 Assim, a Educação do Campo surge em contraposição à educação rural, com um novo 

olhar sobre o campo. Sua origem está relacionada à luta dos movimentos sociais dos 

camponeses. Caldart (2011) discute que a luta dos sem-terra do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) pelo direito à escola, iniciou quase ao mesmo tempo 

em que iniciaram a luta pela terra.  

Neste contexto, destaca-se a 1ª Conferência Nacional Por Uma Educação Básica do 

Campo, realizada em 1998, e a decisão de usar o termo Educação do Campo no lugar de 

educação rural ou educação para o meio rural (CALDART, 2004). Para Molina e Sá (2012), 
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as Diretrizes Operacionais para Educação Básica das Escolas do Campo, de abril de 2002 

(BRASIL, 2002), emitidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), se destacam como 

uma vitória importante, por se tratar do primeiro marco legal a reconhecer e utilizar a 

denominação escola do campo, destacando a diferença entre a denominação escola rural.  

Pelo decreto n° 7.352, de 4 de novembro de 2010, que trata sobre a Política Nacional 

de Educação do Campo e sobre o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(Pronera), entende-se como escola do campo “aquela situada em área rural, conforme definida 

pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou aquela situada em 

área urbana, desde que atenda predominantemente a populações do campo.” (Art.1°, § 1º, II). 

Ou seja, por este decreto entende-se que qualquer escola, desde que localizada no meio rural é 

considerada uma escola do campo. 

 Por outro lado, para alguns autores, não basta ter escolas localizadas no campo, elas 

precisam estar voltadas para a transformação da realidade vivenciada pela população que vive 

no meio rural. Neste sentido, Fernandes, Cerioli e Caldart (2011, p. 27) ressaltam: “Não basta 

ter escolas no campo; queremos ajudar a construir escolas do campo, ou seja, escolas com um 

projeto político-pedagógico vinculado às causas, aos desafios, aos sonhos, à história e à 

cultura do povo trabalhador do campo.” Ou seja, “Uma escola do campo precisa de um 

currículo que contemple necessariamente a relação com o trabalho na terra.” 

(FERNANDES, CERIOLI e CALDART, 2011, p. 57, grifo dos autores).  

 Para Fernandes (2011), a escola no campo está articulada a um modelo pedagógico 

voltado a uma tradição ruralista de dominação, já a escola do campo está voltada para a 

construção de uma pedagogia que tem como base as experiências dos sujeitos do campo. 

Nessa perspectiva, ao tratar da Educação do Campo Caldart (2011) destaca que, 

 

Uma escola do campo não é, afinal, um tipo diferente de escola, mas sim é a escola 

reconhecendo e ajudando a fortalecer os povos do campo como sujeitos sociais, que 

também podem ajudar no processo de humanização do conjunto da sociedade, com 

suas lutas, sua história, seu trabalho, seus saberes, sua cultura, seu jeito (CALDART, 

2011, p. 110). 

 

Diante disso, entende-se que para que as escolas localizadas no campo ajudem a 

fortalecer os povos que vivem neste meio, “o necessário é que essas escolas do campo adotem 

uma política pedagógica apropriada, construindo um currículo que responda aos 

questionamentos que os camponeses apresentem que dê voz à cultura local [...]” (CARDOSO 

e ARAÚJO, 2012, p. 133). Portanto, o currículo das escolas do campo deve ser elaborado a 

partir dos problemas e experiências presentes na comunidade. 
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Já em relação ao ensino de ciências nas escolas do campo, Cardoso e Araújo (2012) 

defendem: 

 

[...] o ensino de Ciências no campo precisa levar em consideração quais os 

conhecimentos científicos são mais relevantes para promover soluções da 

problemática encontrada nesse local, bem como valorizar práticas da tradição dos 

camponeses. Necessita, ainda, auxiliar na emancipação desses sujeitos quando 

passarem a compreender o ambiente que os cercam, adquirindo autonomia. Isso só é 

possível quando se estabelece o diálogo entre o saber de tradição e o saber científico, 

objetivando construir o saber escolar do campo (CARDOSO e ARAÚJO, 2012, p. 

132). 

 

Assim, processos de reestruturação curricular que levem em conta a realidade dos 

alunos são importantes, principalmente, em escolas do meio rural. 

Anteriormente a estes estudos, Ribeiro (2010), em um estudo realizado sobre escolas 

do meio rural, ao tratar da inadequação do currículo destas escolas, já sinalizava que: “Os 

professores também concordam com os pais que o currículo das escolas rurais não inclui nem 

o agricultor, nem o seu trabalho nem a sua cultura.” (RIBEIRO, 2010, p. 426). Nesse 

contexto, geralmente, o currículo das escolas do campo, não abrange o mundo em que vivem 

os alunos que as frequentam. 

Em contrapartida, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao tratar da 

educação no meio rural no artigo 28, prevê o seguinte: 

 

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida 

rural e de cada região, especialmente: 

I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 

interesses dos alunos da zona rural; 

II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases 

do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III – adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 1996, p. 20). 

 

Nesse sentido, o trabalho a partir da AT pode auxiliar as atividades e a organização do 

currículo nas escolas do meio rural. Pois, nesta perspectiva, como já foi destacado 

anteriormente, parte-se de um tema para selecionar os conteúdos que serão abordados em 

cada disciplina (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). Estes temas estão 

vinculados à realidade da comunidade escolar. Ou seja, os conteúdos não estão definidos a 

priori e nem são escolhidos a partir do índice dos livros didáticos, como frequentemente 

acontece nas escolas. Freire (2011), ao tratar sobre os temas geradores e o conteúdo 

programático da educação, explicita: “Será a partir da situação presente, existencial, concreta, 
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refletindo o conjunto de aspirações do povo, que poderemos organizar o conteúdo 

programático da situação ou da ação política [...]” (FREIRE, 2011, p. 119). 

Lindemann (2010) também defende a ideia de que as escolas do campo deveriam 

estruturar o currículo a partir de temas, de modo a abranger as contradições sociais locais e 

que o ensino vise “formar sujeitos autônomos, críticos e participativos” (p. 150), ou seja, 

 

[...] a abordagem temática freireana, difundida pelas pesquisas, particularmente da 

área de ensino de ciências, pode ser uma alternativa ao ensino à escola do campo, 

uma vez que se encontra em sintonia com seus princípios, como um ensino que tem 

como ponto de partida a realidade dos estudantes. Porém, parece ser importante 

sublinhar que as pesquisas precisam buscar sempre especificar critérios para a 

escolha dos temas a serem abordados em sala de aula, isto é, se faz necessário 

problematizar quais deveriam ser os critérios adotados para a seleção dos temas 

entre os mais significativos para o contexto da escola do campo (LINDEMANN, 

2010, p. 150). 

 

A necessidade de mudanças no currículo das escolas do campo, de modo a incorporar 

o modo de vida desta população, também é apontada nas Referências para uma Política 

Nacional de Educação do Campo (BRASIL, 2004): 

 

O currículo precisa incorporar essa diversidade, assim como precisa tratar dos 

antagonismos que envolvem os modelos de agricultura, especialmente no que se 

refere ao patenteamento das matrizes tecnológicas e à produção de sementes. 

Incorporar não somente ao currículo, mas ao cotidiano da escola, a cultura da justiça 

social e da paz é tarefa fundamental para um projeto político de educação do campo 

que se pretenda emancipatório (BRASIL, 2004, p. 37). 

 

Como explicitado anteriormente, na perspectiva da AT, os professores devem se 

envolver na organização curricular, partindo da realidade da comunidade onde a escola está 

inserida. Assim, a abordagem nesta perspectiva está de acordo com o que está previsto nos 

documentos oficiais que recomendam que o trabalho nas escolas do campo abranja a realidade 

do meio rural, do mundo vivencial dos alunos. 

Uma das características fundamentais do movimento da Educação do Campo é a luta 

por políticas públicas que garantam ao povo do campo o direito à educação, mas não só uma 

educação que seja no campo, mas também do campo (CALDART, 2004). Assim, não se deve 

deixar de considerar a importância de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da 

Educação do Campo. Para garantir o acesso de toda a população a uma escola gratuita e de 

qualidade, que garanta formação continuada específica dos educadores atuantes no campo, 

que regulamente a produção de materiais didáticos específicos para as escolas do campo 

(ARROYO, CALDART e MOLINA, 2011). A questão das políticas públicas para a Educação 

do Campo é abordada por Lindemann (2010) que, ao discutir a realidade dos sujeitos do 

campo a partir de informações oficiais, destaca: 
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[...] preocupa-nos o esquecimento das políticas públicas direcionadas à população 

rural, uma vez que a escola do campo vem se configurando como um apêndice da 

escola urbana. De outra parte, talvez a incipiência de pesquisas sobre as experiências 

educacionais oferecidas à população rural pode ter auxiliado que esta seguisse os 

pressupostos da escola urbana, aspecto amplamente questionado pelos Movimentos 

Sociais do Campo (LINDEMANN, 2010, p. 84). 

 

 Do mesmo modo, a autora assinala um aumento significativo no número de trabalhos 

que tratam de Educação do Campo no II Encontro Nacional de Pesquisa em Educação do 

Campo e aponta que há um número significativo de grupos de pesquisa cadastrados no 

Diretório de Grupos do CNPq, relacionados à Educação do Campo. Ou seja, atualmente, 

parece haver um interesse significativo na Educação do Campo, reflexo das Políticas 

fomentadas na época. 

Em relação a estudos bibliográficos sobre Educação do Campo, destaca-se o trabalho 

desenvolvido por Brick et al.(2016) que buscou realizar um diagnóstico preliminar do lugar 

que a Educação do Campo tem ocupado em pesquisas em Ensino de Ciências, a partir das atas 

do Simpósio Nacional de Ensino de Física, do Encontro de Pesquisadores de Ensino de Física 

e do Encontro Nacional de Pesquisadores em Educação em Ciências. Como resultado deste 

estudo, os autores destacam que as pesquisas em Ensino de Ciências relacionadas à Educação 

do Campo tiveram um aumento nos últimos 4 anos, sinalizando um aparente crescimento no 

interesse das pesquisas em EC no contexto da Educação do Campo, principalmente nas 

pesquisas relacionadas aos cursos de Licenciatura em Educação do Campo. Os autores deste 

estudo analisaram 54 trabalhos, sendo 37 dos ENPECs, 9 dos SNEFs e 8 dos EPEFs. Também 

identificaram que os “focos temáticos” mais recorrentes nos trabalhos analisados foram 

conteúdos e métodos, características dos alunos e currículos e programas. Por outro lado, 

destacam que a análise realizada indica que são pouco expressivas as pesquisas que levem em 

conta a  

 

[...] realidade concreta do campo e as demandas do Movimento de Educação do 

Campo, sugerindo que a Educação do Campo tem sido vista pela área de EC e EF 

como um novo contexto para pesquisa que já vinham sendo realizadas e não como 

demandante de um novo paradigma de pesquisas (BRICK, et al, 2016, p. 5). 

 

Ademais, a Educação do Campo vem ganhando destaque com o lançamento dos 

editais de criação dos cursos de Licenciaturas em Educação do Campo (LEDOC) através do 

Programa Nacional de Educação do Campo (Pronacampo). Os cursos de Licenciatura em 

Educação do Campo são organizados em Regime de Alternância (Tempo Escola e Tempo 

Comunidade) e por áreas do conhecimento. 
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Os cursos de Licenciatura em Educação do Campo são ofertados em regime de 

alternância com a intenção de buscar a articulação entre a educação e a realidade da 

população do campo, facilitar o acesso e a permanência de docentes em atuação, além de 

buscar evitar que o ingresso na educação superior motive os jovens e adultos a deixar o 

campo (MOLINA e SÁ, 2012). 

A adoção do regime de alternância tanto nos cursos de nível médio como superior, 

busca assegurar a indissociabilidade entre os conhecimentos escolares e os conhecimentos 

presentes na vida dos sujeitos do campo (SANTOS, 2012). Tendo a realidade do campo como 

ponto de partida, a partir da qual emergem as questões para estudo que tem como ponto de 

chegada a realidade do campo e de seus sujeitos (MICHELOTTI, 2012). 

Brick et al. (2014), ao discutirem os desafios enfrentados no domínio dos cursos de 

Licenciatura em Educação do Campo e experiências no Ensino de Ciências na perspectiva da 

Abordagem Temática Freireana, apontam que: 

 

Formar professores de ciências não apenas para atuar no campo, usando o campo 

meramente para fins de contextualização do ensino, mas para atuar na Educação do 

Campo – considerando efetivamente seus princípios, especificidade e demandas – 

exige necessariamente a articulação entre a constituída área de Educação em 

Ciências e a emergente área de Educação do Campo (BRICK et al., 2014, p. 30). 

 

Outro ponto que tem representado um desafio no âmbito dos cursos de Licenciatura 

em Educação do Campo é a sua estruturação por áreas do conhecimento. Ao mesmo tempo 

em que estes cursos se propõem a desenvolver uma melhor compreensão da realidade   

socioeconômica do meio rural, a partir do olhar de diferentes campos disciplinares, os 

professores formadores estão inseridos em uma lógica disciplinar que predomina nos demais 

cursos de licenciatura (BRITTO e SILVA, 2015). 

Brick et al. (2014) destacam que, apesar de a Educação do Campo se configurar como 

uma política pública e uma política de estado que dá maior visibilidade e investimento à 

Educação do Campo, 

 

[...] o enfrentamento que visa sanar as necessidades de professores de ciências para 

atuarem nas escolas do/no campo ainda está sendo iniciada historicamente, 

principalmente se forem consideradas seriamente as demandas e suas 

especificidades. Trata-se de desafios para o qual, pela sua contemporaneidade, ainda 

encontra-se poucos subsídios na literatura sobre Ensino de Ciências, Ensino de 

Física, que tenham relações explícitas com a Educação do Campo (BRICK et al., 

2014, p. 30). 

 

Desse modo, os autores apontam para a necessidade de articulações entre a 

estabelecida área de Educação em Ciências com a emergente Educação do Campo, visto que 

os primeiros cursos de Licenciatura em Educação do Campo iniciaram sua implantação em 
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2006. Destaca-se, assim, que a articulação das pesquisas sobre o Ensino de Ciências com a 

Educação do Campo ainda é uma área pouco explorada, mas, 

 

por outro lado, a escassa literatura que trate desses novos desafios que estão sendo 

enfrentados nas Licenciaturas em Educação do Campo com enfoque nas áreas de 

Ciências da Natureza e Matemática fornece um indicativo que há muito trabalho a 

ser feito – no âmbito da pesquisa, ensino e extensão – no sentido de materializar 

reflexões já amadurecidas nesses cursos e também de mobilizar os avanços 

históricos da pesquisa em Ensino de Ciências, de modo a contribuir com a 

efetivação da Educação do Campo (BRICK et al., 2014, p. 31). 

 

 Diante disso, percebe-se que se faz necessário investigar em que medida as pesquisas 

em Educação em Ciências, principalmente as relacionadas a AT, podem contribuir com as 

especificidades exigidas pela Educação do Campo: 

 

Faz-se importante mobilizar trabalhos em EC que instrumentalizem ações 

educativas mais estruturadas – perpassando a inovação das práticas pedagógicas, as 

reorientações curriculares e a formação inicial e continuada de professores – que 

convirjam com os princípios e finalidades da Educação do Campo (BRICK et al., 

2014, p. 35). 

 

Esse fato reforça a importância de um dos objetivos da presente pesquisa que busca, a 

partir da análise da produção sobre AT na área de Ensino de Física e do contexto de 

determinada escola do campo, sinalizar princípios orientadores para uma proposta de 

formação permanente de professores para a Educação do Campo. 

Novais (2015) destaca que são escassas as produções acadêmicas sobre a Educação do 

Campo e que esta área carece de maior aprofundamento para compreender seu real sentido. 

Além disso, ressalta a necessidade de desenvolver cursos de formação de educadores do 

campo em exercício e a importância destes cursos abordarem atividades que contribuam com 

a relação teoria e prática, de modo que a realidade do campo seja inserida no planejamento 

pedagógico. Neste sentido, questiona-se como a análise de trabalhos que tratam de AT pode 

contribuir para a estruturação de um curso de formação permanente de professores de uma 

escola do campo? E, ainda, como a compreensão/análise do trabalho de professores que atuam 

em uma escola do campo pode ajudar nessa construção? De que modo a AT pode contribuir 

na construção de currículos de escolas do campo de acordo com as finalidades/objetivos das 

escolas do campo? 
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3 ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Neste capítulo, é apresentada a caracterização da pesquisa quanto à abordagem, os 

objetivos e os procedimentos adotados, além dos objetivos gerais e específicos que orientam o 

presente estudo e o problema de pesquisa. Em seguida, é descrito o processo de constituição 

do corpus de análise, a partir dos artigos da área do Ensino de Física relacionados com a AT e 

discute-se como ocorreu a busca por elementos para a construção da proposta de trabalho 

formativo com os educadores de uma escola do campo.  

Finaliza-se o capítulo realizando algumas considerações sobre o uso da Análise 

Textual Discursiva (ATD) na análise dos artigos selecionados. 

 

3.1 PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVOS QUE PERMEIAM A INVESTIGAÇÃO 

 

 Como já destacado anteriormente, o presente trabalho visa responder ao seguinte 

problema de pesquisa: Que compreensões sobre a AT e articulações entre esta e a Educação 

do Campo podem contribuir para a construção de um processo formativo em escolas do 

campo? 

 A partir desta questão norteadora, definiu-se como objetivo geral: Analisar como o 

Ensino de Física vem trabalhando a Abordagem Temática e discutir contribuições desta 

perspectiva para a Educação do Campo. 

 Este objetivo desdobra-se nos seguintes objetivos específicos: 

 1) Mapear, em eventos e periódicos brasileiros de Ensino de Física, a produção 

existente sobre AT; 

 2) Discutir compreensões de professores e pesquisadores desta área sobre a AT e sua 

articulação com o processo educativo; 

 3) Investigar, nas produções, a articulação entre os pressupostos da Abordagem 

Temática e a Educação do Campo; 

4) Discutir características da prática pedagógica de educadores de uma escola do 

campo; 

5) Sinalizar princípios orientadores para uma proposta de formação permanente para a 

Educação do Campo. 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 De acordo com Gil (2002) e Moreira (2011), quanto à abordagem, a presente pesquisa 

caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa. Nesse tipo de abordagem, o pesquisador 

procura analisar criticamente cada fenômeno, buscando assim a sua compreensão. 

Além disso, segundo Gil (2002), os objetivos caracterizam a pesquisa como 

exploratória, já que visa proporcionar uma maior familiaridade e o aprimoramento das 

compreensões sobre o problema investigado. 

Com base nos objetivos propostos, a pesquisa divide-se em duas partes: revisão 

bibliográfica nos eventos e revistas da área de Ensino de Física e realização de entrevistas 

com professores de uma escola do campo. 

Quanto aos procedimentos técnicos, segundo Gil (2002), uma pesquisa bibliográfica.  

é desenvolvida com base em material já elaborado, como livros e artigos científicos. Da 

mesma forma, para Severino (2007), 

 

a pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, 

decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, 

teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhadas por outros 

pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a 

serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos 

estudos analíticos constantes dos textos (SEVERINO, 2007, p. 122).  

 

 Dessa forma, a partir da análise de artigos publicados nos SNEFs, EPEFs, na RBEF e 

no CBEF, aprimora-se as discussões sobre como o Ensino de Física vem trabalhando a AT e 

discute-se contribuições desta perspectiva para a Educação do Campo. 

 Entretanto, a pesquisa envolveu também a realização de questionários e entrevistas, 

com educadores de uma escola do campo, que visaram compreender características da prática 

pedagógica destes educadores, aproximando-se de um estudo de campo (GIL, 2002). 

A seguir, discute-se como ocorreu a definição do corpus de análise da revisão 

bibliográfica. 

 

3.3 A CONSTITUIÇÃO DO CORPUS DE ANÁLISE 

 

Com o intuito de aprofundar o estudo sobre as pesquisas que tratam acerca da 

Abordagem Temática no Ensino de Física, optou-se por analisar os trabalhos presentes nas 

atas dos Simpósios Nacionais de Ensino de Física (SNEFs), Encontros de Pesquisa em Ensino 

de Física (EPEFs), da Revista Brasileira de Ensino de Física (RBEF) e do Caderno Brasileiro 
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de Ensino de Física (CBEF).  Tivemos, como critério de escolha destes eventos e revistas, a 

relevância, sendo os principais eventos e revistas da área do Ensino de Física.  

 Além disso, os SNEFs congregam centenas de professores tanto do ensino médio 

como do ensino superior e os EPEFs promovem a disseminação dos resultados de pesquisas 

de grupos de pesquisadores em Ensino de Física (DELIZOICOV, 2004).  

Por outro lado, pesquisas do Estado do Conhecimento têm sido realizadas com relativa 

frequência no Ensino de Ciências (MAGOGA et al., 2015; STRIEDER, 2012; PIERSON, 

1997).  

O EPEF é um evento promovido pela Sociedade Brasileira de Física (SBF), que 

ocorre, bienalmente, desde o ano de 1986. Já o SNEF, também promovido pela SBF, ocorre 

desde 1970.  

O CBEF 3  possui publicações desde 1984 e atualmente conta com publicação 

quadrimestral, que possui circulação nacional e é voltada principalmente para cursos de 

formação de professores de Física.  A RBEF4 apresenta publicações desde 1979 realizadas 

pela SBF e no momento possui publicações trimestrais e visa a melhoria do ensino de física 

em todos os níveis de escolaridade. 

 Definiu-se o período de 1997 a 20155, abrangendo um período de 18 anos, porque a 

expressão Abordagem Temática, relacionada a uma perspectiva curricular, foi denominada 

inicialmente por Pierson (1997) em sua tese de doutorado, defendida em março de 1997. 

Logo, pelo fato de querermos localizar os trabalhos que entendem a AT como uma 

perspectiva curricular em que a “[...] a conceituação científica da programação é subordinada 

ao tema” (DELIZOICOV, ANGOTTI, e PERNAMBUCO, 2011, p. 189), realizou-se a 

seleção dos trabalhos no período mencionado acima. Assim, tendo como critério de seleção 

dos trabalhos para compor o corpus de análise a presença do termo “Abordagem Temática”, a 

seleção dos artigos ocorreu nos eventos e publicações realizadas após esta data. Apesar da 

delimitação deste período, não se descarta a possibilidade de haver trabalhos baseados na 

perspectiva da AT antes dessa data. Por exemplo, Delizoicov (1983), ao realizar uma 

discussão sobre a concepção Freireana de educação no contexto da educação formal, a partir 

do projeto de Ensino de Ciências desenvolvido na Guiné-Bissau e que foi baseado na 

Educação Problematizadora/Dialógica, apresenta a elaboração do currículo a partir de Temas 

Geradores. 

                                                           
3 Site do CBEF: https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/index  
4 Site da RBEF: http://www.sbfisica.org.br/rbef/  
5 A seleção dos artigos que compõem o corpus de análise iniciou-se em agosto de 2015. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/index
http://www.sbfisica.org.br/rbef/
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  A localização dos estudos relacionados à AT seguiu as seguintes etapas: 

1) Levantamento do número de artigos publicados nos eventos e periódicos 

investigados, no período de 1997 a 2015. 

2) Procura pelo termo “Abordagem Temática”, por meio de uma ferramenta de busca6, 

abrindo cada artigo separadamente. 

3) Cômputo dos trabalhos com o termo em cada edição dos eventos e periódicos. 

4) Leitura na íntegra dos trabalhos selecionados para ver se realmente tratava de AT7. 

5) Análise da natureza dos trabalhos. 

6) Categorização dos trabalhos, que tratam de práticas educativas ou propostas, por 

meio da ATD. 

Foram selecionados, portanto, os trabalhos que contêm o termo “Abordagem 

Temática” no corpo do texto. Para isto, abriu-se cada trabalho separadamente e verificou-se a 

presença ou ausência do termo usando a ferramenta de busca (os artigos que continham o 

critério de seleção apenas nas referências bibliográficas não foram selecionados). Nesta etapa, 

foram selecionados 89 artigos, destes: 30 no EPEF; 54 no SNEF e 5 no CBEF. Não foi 

encontrado nenhum trabalho com o critério de seleção na RBEF. 

Posteriormente, realizou-se a leitura na íntegra dos 89 artigos a fim de verificar se 

realmente tratavam sobre a Abordagem Temática. Nesta etapa, os artigos que apenas citam 

eventualmente o termo “Abordagem Temática” (sem tratar sobre esta perspectiva) ou que não 

apresentam os elementos necessários para compreender como os autores entendem e 

desenvolvem a AT, foram desconsiderados. Desse modo, foram selecionados para análise 

apenas os trabalhos que apresentam concepções/discussões sobre a AT. Após esta leitura, 

identificou-se 76 artigos para a realização da análise, os quais foram identificados por um 

código, que será empregado para identificar os estudos nas seções de discussão. 

Destaca-se que a investigação a ser realizada nos artigos, resultantes das etapas acima, 

se constitui num meio pelo qual buscamos explicitar elementos que nos possibilitem pensar 

em critérios para sinalizar uma possibilidade de proposta de trabalho formativo na perspectiva 

da AT para ser desenvolvida em uma escola do campo. Assim sendo, na seção a seguir, 

discute-se como ocorreu a busca de compreensões sobre o trabalho de docentes de uma escola 

do campo. 

 

                                                           
6 Esta ferramenta (Ctrl + f) realiza uma busca do termo em todo o texto do trabalho. Disponível tanto no site das 

atas como nos arquivos em formato pdf. 
7 Destaca-se que esta seleção ocorreu de acordo com a definição adotada pelos autores dos trabalhos. 
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3.4 A BUSCA POR ELEMENTOS NORTEADORES DE UMA PROPOSTA DE 

TRABALHO FORMATIVO COM EDUCADORES DE UMA ESCOLA DO CAMPO 

  

 Tem-se como objetivos, na pesquisa, discutir características da prática pedagógica de 

educadores de uma escola do campo e sinalizar uma proposta de trabalho formativo na 

perspectiva da AT para ser desenvolvida em uma escola do campo. Sendo assim, buscou-se 

conhecer uma escola do campo, onde foram realizadas entrevistas e questionários com os 

professores da área de Ciências Naturais (Física, Química e Biologia)8. 

Os questionários e entrevistas realizadas encontram-se nos apêndices A e B deste 

trabalho. Foi realizada também uma entrevista com a coordenadora pedagógica da escola, que 

se encontra no apêndice A.  

As entrevistas buscaram compreender como os educadores organizam/escolhem os 

conteúdos curriculares da disciplina que ministram, se desenvolvem/abordam questões da 

vivência dos alunos relacionadas ao meio rural, se trabalham com temas e quais as 

dificuldades que os mesmos enfrentam na sua prática docente. Já os questionários, visaram 

identificar dados acadêmicos, como por exemplo, curso de graduação realizado, instituição e 

se já participaram de alguma atividade de formação continuada, além de dados profissionais, 

como, o tempo que trabalham na escola, carga horária, etc. 

 Ao realizar-se uma busca no site da Secretaria Estadual de Educação do RS, por 

escolas públicas localizadas no meio rural no município de Santa Maria e que possuem 

Ensino Médio, encontrou-se apenas uma9 escola com esses pré-requisitos. A comunidade 

onde a escola está localizada caracteriza-se pela produção de cuias, bombas e pelo cultivo de 

arroz10. 

 Esta escola oferta o Ensino Fundamental e o Ensino Médio Politécnico, possuindo 

cerca de 152 alunos matriculados nestas modalidades. 

                                                           
8 Apesar da análise dos trabalhos sobre AT ter sido realizada em eventos da área de Física as entrevistas foram 

realizadas com professores da área de Ciências pelo fato de defender-se que o trabalho com a AT seja 

interdisciplinar e pretender-se desenvolver futuramente a proposta formativa com os professores de Ciências da 

Natureza da escola.  
9 A confirmação de que há apenas uma escola no município de Santa Maria localizada no meio rural e que 

oferece a modalidade de Ensino Médio, ocorreu a partir de uma visita e conversa informal com a responsável 

pelo setor da Educação do Campo na 8ª Coordenadoria Regional de Educação com sede no município de Santa 

Maria/RS. 
10 Informações obtidas por meio de conversa informal com os professores da escola. Esta informação consta, 

também, no PP da escola, apenas tivemos acesso ao PP no local.  



44 
 

 Foram entrevistados e aplicados questionários com três11 educadores, os quais são 

responsáveis pelas disciplinas de Física, Química e Biologia na escola. A partir do 

questionário, buscou-se obter alguns dados acadêmicos e profissionais destes educadores, os 

quais se encontram no quadro abaixo. 

 

Quadro 1 – Dados dos educadores. 

 

Educador Curso de Graduação Disciplina que 

ministra na 

escola 

Anos que 

leciona 

Carga 

horária 

semanal na 

escola 

P1 Química Licenciatura e 

Química Industrial. 

Química 30 anos 40h 

P2 Filosofia, Ciências e 

Matemática. 

Matemática e 

Física 

43 anos 15h 

P3 Ciências Físicas e 

Biológicas e História 

Licenciatura 

Ciências e 

Biologia 

17 anos 20 h 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 A partir do Quadro 1, percebe-se que os professores entrevistados possuem formação 

em mais de um curso de graduação. A disciplina que lecionam na escola refere-se a uma de 

suas formações iniciais, sendo que apenas o professor que leciona Física e Matemática não 

possui formação inicial em física. 

 Os docentes que responderam ao questionário lecionam entre 17 e 43 anos. Na escola 

visitada, a professora de Química trabalha há 3 anos, o professor de física e matemática há 2 

anos e meio e a professora de Ciências e Biologia atua há 9 anos. Os 3 professores trabalham 

em mais de uma escola. A partir de conversas informais, foi destacado que todos os 

professores moram na cidade de Santa Maria, nenhum mora na comunidade onde a escola se 

localiza, apenas alguns dos outros funcionários residem na comunidade. 

 Para a questão do questionário referente à participação em alguma atividade de 

formação continuada, todos responderam que já participaram de alguma formação continuada. 

Mas, ao serem questionados se a formação teve alguma relação com a Educação do Campo, 

dois docentes responderam que não e um respondeu que a formação teve relação com o dia a 

                                                           
11 Um dos professores não quis realizar a entrevista com gravação, preferiu apenas responder por escrito as 

questões da entrevista. 
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dia da escola. Este ponto destaca a necessidade de desenvolver uma formação voltada para a 

Educação do Campo para os professores que atuam nesta escola. 

 A análise das entrevistas e dos 76 trabalhos se deu por meio da dinâmica da Análise 

Textual Discursiva (ATD) (MORAES, 2003; MORAES, GALIAZZI, 2014). Esta forma de 

análise tem sido utilizada em diversos estudos da área de Educação em Ciências/Física 

(TORRES et al., 2008; STRIEDER, 2012; GIACOMINI, 2014; CENTA, 2015; MAGOGA et 

al., 2015; ARAÚJO, 2015). Na próxima seção, são apresentados alguns aspectos sobre o uso 

da ATD na presente pesquisa.  

 

3.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA 

 

A apreciação dos trabalhos selecionados e das entrevistas se deu por meio da ATD. A 

partir do conjunto de textos que constituem o corpus, é produzido um novo texto, denominado 

de metatexto, interpretando discursos e compreensões presentes nos textos em análise. A 

ATD configura-se como uma metodologia de natureza qualitativa que visa produzir/construir 

novas compreensões sobre os fenômenos investigados (MORAES e GALIAZZI, 2014; 

MORAES, 2003). 

 Segundo Moraes e Galiazzi (2014), a ATD é um processo auto-organizado de 

construção de novos entendimentos e constituído a partir de três etapas: a unitarização, a 

categorização e a comunicação.  A unitarização caracteriza-se pelo desmembramento dos 

textos analisados, decompondo-os em unidades de sentido ou de significado. A categorização 

é realizada a partir do processo de comparação entre as unidades, destacadas na etapa anterior, 

realizando um processo de agrupamento de elementos semelhantes constituindo, dessa forma, 

as categorias. A última etapa, a comunicação corresponde ao processo de descrição e 

interpretação, em que realiza-se a construção de novas compreensões e sentidos sobre os 

textos analisados (MORAES e GALIAZZI, 2014). 

 Na unitarização, realiza-se um processo de desconstrução, fragmentação dos textos 

constituintes do corpus, esse processo de análise deve propiciar as condições para a 

compreensão do objeto em estudo.  Neste momento, é fundamental que as unidades de 

significado construídas estejam de acordo com a finalidade da pesquisa (MORAES e 

GALIAZZI, 2014). 

Destaca-se, diante disso, que os sentidos e significados atribuídos pelo 

pesquisador/analista no processo de desmontagem dos textos são condicionados/influenciados 
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pelos referenciais teóricos adotados, pois “Toda leitura é feita a partir de alguma perspectiva 

teórica, seja esta consciente ou não.” (MORAES e GALIAZZI, 2014, p. 15). 

O processo de categorização na ATD pode-se dar por meio de categorias “a priori” e 

de categorias emergentes, nas quais 

 

as primeiras correspondem a construção que o pesquisador elabora antes de realizar 

a análise propriamente dita dos dados. Provêm das teorias em que fundamenta o 

trabalho e são obtidas por métodos dedutivos. Já as categorias emergentes são 

construções teóricas que o pesquisador elabora a partir do “corpus”. Sua produção é 

associada aos métodos indutivos e intuitivos (MORAES e GALIAZZI, 2014, p. 25).  

 

 Para Moraes e Galiazzi (2014, p. 25), o essencial no processo de categorização não é a 

forma como as categorias são produzidas, mas sim, de que o conjunto de categorias 

construído propicie “[...] uma compreensão aprofundada dos textos-base da análise e, em 

consequência, dos fenômenos investigados.”. 

 A etapa da comunicação envolve a produção escrita, em um processo de aprender e 

comunicar, em que o pesquisador assume-se autor.  A escrita é organizada a partir das 

categorias construídas na categorização, constituindo os metatextos a partir de um movimento 

constante de construção e reconstrução (MORAES e GALIAZZI, 2014). 

 Desta forma, a ATD permitirá discutir compreensões de professores e pesquisadores 

da área de Ensino de Física sobre a AT e sua articulação com o processo educativo. Além de 

discutir características da prática de docentes da área de Ciências da Natureza de uma escola 

do campo com vistas a construção de uma proposta de formação docente. 
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4 A ABORDAGEM TEMÁTICA NO ENSINO DE FÍSICA: UMA ANÁLISE A 

PARTIR DOS SNEFS, EPEFS, RBEF E NO CBEF 

 

 No presente capítulo, serão discutidos os resultados dos procedimentos apresentados 

no capítulo anterior. Primeiramente, é apresentado um mapeamento dos trabalhos que tratam 

sobre AT no Ensino de Física, a natureza dos estudos selecionados; em seguida, são 

discutidas as categorias emergentes da análise realizada a partir dos trabalhos que tratam de 

práticas educativas ou propostas relacionadas à AT. 

 

4.1 MAPEAMENTO DOS ESTUDOS SOBRE ABORDAGEM TEMÁTICA NO ENSINO 

DE FÍSICA 

 

Na Tabela 1, há o número de trabalhos apresentados em cada uma das edições do 

EPEF que foram analisadas e o número de trabalhos selecionados em cada uma das etapas.  

 

Tabela 1 – Número de artigos selecionados nas atas do EPEF12.  

 

Ano do 

evento 

Nº de 

artigos 

apresentados 

no evento 

Nº de artigos 

que contêm o 

termo 

“Abordagem 

Temática” 

% de artigos 

com o 

termo 

Abordagem 

Temática13  

Nº de artigos 

que tratam de 

Abordagem 

Temática 

% de artigos 

que tratam de 

Abordagem 

Temática 

1998 132 01 0,75% 01 0,75% 

2000 161 01 0,62% 01 0,62% 

2002 83 0 0,00% 0 0,00% 

2004 147 03 2,04% 03 2,04% 

2006 107 04 3,73% 02 1,86% 

2008 162 02 1,23% 01 0,61% 

2010 149 04 2,68% 03 2,01% 

2012 199 06 3,01% 06 3,01% 

2014 176 09 5,11% 09 5,11% 

Total 1316 30 2,27% 26 1,97% 

 

Fonte: autoria própria. 

 

                                                           
12 Não foram consideradas as atas do EPEF realizado em 2011. 
13 Em relação ao total de trabalhos apresentados em cada edição do evento. 
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Assim, 30 artigos contêm o critério de seleção e, destes, foram selecionados 26 

trabalhos, que tem seu enfoque na AT, de um total de 1316 artigos apresentados em diferentes 

edições deste evento.  

Já na Tabela 2 é apresentado o número de artigos presentes nas edições analisadas do 

SNEF e a quantidade de trabalhos selecionados em cada uma das etapas.  

 

Tabela 2 – Número de artigos selecionados nas atas do SNEF14. 

 

Ano do 

evento 

Nº de artigos 

apresentados no 

evento 

Nº de artigos 

que contêm o 

termo 

“Abordagem 

Temática” 

% de 

artigos com 

o termo 

Abordagem 

Temática 

Nº de artigos 

que tratam de 

Abordagem 

Temática 

% de 

artigos que 

tratam de 

Abordagem 

Temática 

1999 172 01 0,58% 01 0,58% 

2003 391 01 0,25% 01 0,25% 

2005 461 0 0,00% 0 0,00% 

2007 284 03 1,05% 03 1,05% 

2009 411 09 2,18% 08 1,94% 

2011 417 08 1,91% 08 1,91% 

2013 580 15 2,58% 15 2,58% 

2015 513 17 3,31% 12 2,33% 

Total 3229 54 1,67% 48 1,48% 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 Nas atas do SNEF, 54 trabalhos contêm o critério de seleção e foram selecionados 48 

que tratam da AT de um total de 3229 apresentados nas edições em análise. 

A partir dos dados presentes nas Tabelas 1 e 2, pode-se notar um aumento 

significativo no número de trabalhos que tratam da AT. No EPEF de 1998, um trabalho trata 

de AT. Já no ano de 2014, nove artigos abarcam esta temática. O mesmo ocorre a partir da 

análise do SNEF: em 1999, há um trabalho e, em 2015, há 12 artigos. 

 Do total de trabalhos apresentados no EPEF, 2,27% contém o termo “Abordagem 

Temática” e no SNEF 1,67% do total de trabalhos. 

                                                           
14 Não tivemos acesso às atas do evento realizado em 2001. 
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 Mas, em relação à porcentagem de trabalhos que tratam de AT, do total de trabalhos 

apresentados no EPEF, 1,97% dos trabalhos foram selecionados para análise e, no SNEF, 

1,48%. Em ambos os eventos, a porcentagem de trabalhos selecionados na última edição do 

evento é maior do que na primeira edição analisada. No EPEF, passou de 0,75% para 5,11% e 

no SNEF de 0,58% para 2,33%, caracterizando um pequeno aumento na porcentagem de 

trabalhos que tratam de AT, tanto no EPEF como no SNEF. 

Da seleção realizada no CBEF resultaram apenas dois trabalhos, um de 2007 e outro 

de 2010, que estão apresentados no Quadro 2. Como já foi destacado na RBEF, nenhum 

trabalho continha o critério de seleção. 

 

Quadro 2 – Artigos que compõem o corpus de análise, resultantes do CBEF. 

 

Identificação Título do Trabalho Autor(es) Ano/Volume 

CBEF-1 Pedagogos e o ensino de física nas 

séries iniciais do ensino fundamental 

Erika 

Zimmermann; 

Paula Cristina 

Queiroz 

Evangelista 

2007/ v.24 

CBEF-2 Mudanças climáticas: reflexões para 

subsidiar esta discussão em aulas de 

física 

Agenor Pina; 

Luciano 

Fernandes Silva; 

Zolacir Trindade 

de Oliveira 

Junior 

2010/ v.27 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 O Quadro 3 apresenta os artigos resultantes da seleção realizada nas atas do EPEF, 

através do título, autores do trabalho e edição/ano do evento em que o trabalho foi 

apresentado.  

 

Quadro 3 – Artigos que compõem o corpus de análise resultantes do EPEF. 

(continua) 

Identificação Título do Trabalho Autor(es) Ano/Edição 

EPEF-3 Ensino de física moderna e 

contemporânea e a revista Ciência 

Hoje 

Marco Antônio 

Simas Alvetti; 

Demétrio 

Delizoicov 

1998/VII 

EPEF 

EPEF-4 A revista Ciência Hoje na formação de 

professores do ensino médio 

Marco Alvetti; 

Demétrio 

Delizoicov 

2000/VIII 

EPEF 
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Quadro 3 – Artigos que compõem o corpus de análise resultantes do EPEF. 

(continuação) 

Identificação Título do Trabalho Autor(es) Ano/Edição 

EPEF-5 Motivando pedagogos a ensinar física 

nas séries iniciais do ensino 

fundamental 

Erika 

Zimmermann; 

Paula Cristina 

Queiroz 

Evangelista 

2004/IX 

EPEF 

EPEF-6 Desenvolvimento sustentável e ensino 

de física 

Paula F. Ferreira 

Sousa; 

M.Regina 

Kawamura 

2004/IX 

EPEF 

EPEF-7 Reconfiguração curricular mediante o 

enfoque temático: interações entre 

Ciência-Tecnologia Sociedade 

Cristiane 

Muenchen; 

Décio Auler; 

Elder Santini; 

Adriane 

Griebeler; 

Márcia Soares 

Forgiarini; 

Simoni T. 

Gehlen 

2004/IX 

EPEF 

EPEF-8 Uma abordagem temática para a 

questão da água 

Giselle 

Watanabe; 

Maria Regina 

Dubeux 

Kawamura 

2006/X EPEF 

EPEF-9 O que pensam estudantes do ensino 

médio sobre projetos temáticos nas 

aulas de física 

Terezinha de 

Fátima Pinheiro; 

José de Pinho 

Alves Filho 

2006/X EPEF 

EPEF-10 Produção de histórias científicas 

infantis na formação de pedagogos 

para o ensino de física 

Paula Cristina 

Queiroz 

Evangelista; 

Erika 

Zimmermann 

2008/XI 

EPEF 

EPEF-11 Abordagem de temas no ensino médio: 

compreensões de professores de física 

Roseline Beatriz 

Strieder; Giselle 

Watanabe 

Caramello; 

Simoni T. 

Gehlen 

2010/XII 

EPEF 

EPEF-12 Construção de práticas em Ciência-

Tecnologia-Sociedade-Ambiente para 

a formação continuada do ‘educador 

CTSA’ 

José Roberto da 

Rocha 

Bernardo; Deise 

M. Vianna; 

Helena Amaral 

da  

2010/XII 

EPEF 

  Fontoura  
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Quadro 3 – Artigos que compõem o corpus de análise resultantes do EPEF. 

(continuação) 

Identificação Título do Trabalho Autor(es) Ano/Edição 

EPEF-13 Os aceleradores de partículas em aulas 

de física: dificuldades encontradas por 

professores na elaboração de propostas 

Graciella 

Watanabe; 

Giselle 

Watanabe 

Caramello; 

Roseline 

Strieder; 

Marcelo 

Munhoz 

2010/XII 

EPEF 

EPEF-14 Abordagem temática na pesquisa em 

ensino de física 

Carlos Adriano 

Costa da Silva; 

Karine Raquiel 

Halmenschlager; 

Giselle 

Watanabe-

Caramello; 

Roseli Adriana 

Blümke Feistel; 

Simoni 

Tormöhlen 

Gehlen; 

Roseline Beatriz 

Strieder 

2012/XIV 

EPEF 

EPEF-15 Abordagem CTS no ensino de 

termodinâmica: mobilidade urbana e 

degradacão da energia 

Adelson 

Fernandes 

Moreira; Sidney 

Maia Araújo; 

Alfredo Melk 

2012/XIV 

EPEF 

EPEF-16 Abordagem temática na educação em 

ciências: propostas desenvolvidas por 

pesquisadores 

Polliane Santos 

de Sousa; 

Roseline Beatriz 

Strieder; Karine 

Raquiel 

Halmenschlager; 

Roseli Adriana 

Blümke Feistel; 

Giselle 

Watanabe-

Caramello; 

Simoni 

Tormohlen 

Gehlen 

2012/XIV 

EPEF 

EPEF-17 Articulando astronomia e física por 

meio da poluição luminosa 

Fabiana 

Andrade de 

Oliveira; 

Rodolfo Langhi 

2012/XIV 

EPEF 
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Quadro 3 – Artigos que compõem o corpus de análise resultantes do EPEF. 

(continuação) 

Identificação Título do Trabalho Autor(es) Ano/Edição 

EPEF-18 Aproximações e contrapontos: 

complexificação do conhecimento  

Giselle 

Watanabe- 

2012/XIV 

EPEF 

 cotidiano e abordagem temática Caramello; 

Maria Regina D. 

Kawamura 

 

EPEF-19 Reflexão sobre alguns limites e 

possibilidades da abordagem temática 

no ensino de física 

Rafael Figueira; 

Túlio Ferneda; 

Alice Helena 

Campos Pierson 

2012/XIV 

EPEF 

EPEF-20 Abordagem temática em sala de aula: 

uma análise dos trabalhos 

apresentados no I, XIII e IX ENPECs 

Tatiani Maria 

Schneider; 

Fernanda Gall 

Centa; Gisandro 

Cunha Ilha; 

Thiago Flores 

Magoga; 

Cristiane 

Muenchen 

2014/XV 

EPEF 

EPEF-21 Os três momentos pedagógicos (3MP) 

na busca de um tema gerador 

Tamíres 

Zimmer; Michel 

Baptistella 

Stefanello; Laís 

Baldissarelli de 

Araújo; 

Cristiane 

Muenchen 

2014/XV 

EPEF 

EPEF-22 Desenvolvimento da educação 

ambiental entre alunos do curso 

profissionalizante em automação 

industrial do IFSP a partir do enfoque 

CTS 

Mauro Sérgio 

Teixeira de 

Araújo; Ricardo 

Formenton 

2014/XV 

EPEF 

EPEF-23 Ensino de física sob o enfoque CTS: 

uma pesquisa do estado da arte 

Alice Assis; 

Amanda 

Coutinho Costa 

de Oliveira; 

Guilherme 

Urias; Danilo de 

Camargo 

Ribeiro 

2014/XV 

EPEF 

EPEF-24 Os três momentos pedagógicos (3MP) 

nos artigos presentes nos Simpósios 

Nacionais de Ensino de 

Física(SNEFS) 

Jiane Niemeyer; 

Laís 

Baldissarelli de 

Araújo; 

Cristiane 

Muenchen 

2014/XV 

EPEF 
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Quadro 3 – Artigos que compõem o corpus de análise resultantes do EPEF. 

(conclusão) 

Identificação Título do Trabalho Autor(es) Ano/Edição 

EPEF-25 Tema gerador no ensino de 

ciências/física: 

construção de uma proposta com 

professores do ensino fundamental 

Polliane Santos 

de Sousa; Ana 

Paula Solino 

Bastos; Priscila 

Silva de 

Figueiredo;  

2014/XV 

EPEF 

  Simoni 

Tormöhlen 

Gehlen 

 

EPEF-26 Discursos de estudantes da educação 

técnica profissional de nível médio 

sobre mobilidade urbana e degradação 

da energia 

Cláudia Motta 

da Rocha 

Naves; Adelson 

Fernandes 

Moreira; Bruna 

Cristina Freitas 

ferreira 

2014/XV 

EPEF 

EPEF-27 A participação na construção do 

currículo: práticas educativas 

vinculadas ao movimento CTS 

Caetano Castro 

Roso; Décio 

Auler 

2014/XV 

EPEF 

EPEF-28 Perspectivas para a abordagem 

temática adotadas em teses e 

dissertações: buscando articulações 

com o ensino de física 

Rafael Figueira; 

Alice Helena 

Campos Pierson 

2014/XV 

EPEF 

 
Fonte: autoria própria. 

  

 Já no Quadro 4 apresentam-se os artigos resultantes da seleção realizada nas atas do 

SNEF. 

 

Quadro 4 – Artigos que compõem o corpus de análise resultantes do SNEF. 

(continua) 

Identificação Título do Trabalho Autor(es) Ano/Edição 

SNEF-29 Ensino de física moderna e 

contemporânea e a revista Ciência 

Hoje 

Marco Antônio 

Simas Alvetti; 

Demétrio 

Delizoicov 

1999/XIII 

SNEF 

SNEF-30 Uma abordagem temática sobre 

telefonia celular na formação de 

professores de física 

Mário José da 

Silva; José 

André Peres 

Angotti; Rejane 

Aurora Mion 

2003/XV 

SNEF 
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Quadro 4 – Artigos que compõem o corpus de análise resultantes do SNEF. 

(continuação) 

Identificação Título do Trabalho Autor(es) Ano/Edição 

SNEF-31 Ensino de física, formação para a 

cidadania e enfoque CTS: o que dizem 

futuros professores 

José Ricardo da 

Silva Alencar; 

Rogério 

Gonçalves de 

Sousa 

2007/XVII 

SNEF 

SNEF-32 Belém, a cidade da chuva – uma 

proposta didática para o ensino de 

física 

Daliana Suanne 

Silva Castro; 

José Ricardo da 

Silva Alencar 

2007/XVII 

SNEF 

SNEF-33 O projeto temático como atividade de 

estágio na prática de ensino de física 

Terezinha de 

Fátima Pinheiro; 

José de Pinho 

Alves Filho 

2007/XVII 

SNEF 

SNEF-34 A elaboração de um pôster como 

material didático para abordar 

conceitos de produção de raios x e 

radioproteção em aulas de física 

Adão José de 

Souza; Mauro 

Sérgio Teixeira 

de Araújo 

2009/XVIII 

SNEF 

SNEF-35 O trânsito e a formação para a 

cidadania: análises preliminares de 

uma 

proposta temática sob enfoque CTS 

José Ricardo da 

Silva Alencar; 

Rogério 

Gonçalves de 

Sousa; 

Odifax 

Quaresma 

Pureza; José 

Alexandre da 

Silva Valente 

2009/XVIII 

SNEF 

SNEF-36 Uma proposta de formação continuada 

para professores de física 

do ensino médio em Ciência-

Tecnologia-Sociedade-Ambiente 

(CTSA) 

José Roberto da 

Rocha 

Bernardo; Deise 

Miranda 

Vianna; Helena 

Amaral da 

Fontoura 

2009/XVIII 

SNEF 

SNEF-37 O enfoque temático no ensino de 

física: desafios enfrentados por 

estagiários 

Sandra 

Hunsche; Décio 

Auler 

2009/XVIII 

SNEF 

SNEF-38 A abordagem de conteúdos de física 

na formação de professores para as 

séries iniciais do ensino fundamental  

Não consta 2009/XVIII 

SNEF 

SNEF-39 Ensino de física a estudantes de 

agronomia: contextualização nas aulas 

práticas 

Ana Lúcia 

Figueiredo de 

Souza Nogueira; 

Adriana Gomes 

Dickman 

2009/XVIII 

SNEF 
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Quadro 4 – Artigos que compõem o corpus de análise resultantes do SNEF. 

(continuação) 

Identificação Título do Trabalho Autor(es) Ano/Edição 

SNEF-40 Aquecedor solar: uma possibilidade de 

ensino de física através de temas 

geradores. 

Marcos Vinícius 

Marcondes de 

Menezes 

2009/XVIII 

SNEF 

SNEF-41 Uma proposta de ensino e 

aprendizagem de física por meio da 

problematização do cotidiano 

Paulo V. S. 

Rebeque;  

Danilo Antonio 

da Silva; Darcy 

H. F. Kanda;  

Noemi Sutil 

2009/XVIII 

SNEF 

SNEF-42 Abordagem temática na formação de 

professores de física 

Giselle 

Watanabe  

2011/XIX 

SNEF 

  Caramello; 

Roseline Beatriz 

Strieder; Simoni 

Tormöhlen 

Gehlen 

 

SNEF-43 Construção de uma montanha russa 

como tema gerador para o ensino 

física 

Marcos vinícius 

Marcondes de 

Meneze; Márcia 

batista da Silva; 

Sandro da Silva 

Sandri 

2011/XIX 

SNEF 

SNEF-44 Os três momentos pedagógicos e o 

contexto de produção do livro física 

Cristiane 

Muenchen; 

Demétrio 

Delizoicov 

2011/XIX 

SNEF 

SNEF-45 Formação de professores de física na 

UFSM: um olhar a partir da 

abordagem temática 

Sandra Hunsche 2011/XIX 

SNEF 

SNEF-46 Coletivo organizado de professores: a 

importância de processos interativos 

no ensino e na formação 

Aniara Ribeiro 

Machado; Lenir 

Basso Zanon; 

Janete Maria 

Strieder 

2011/XIX 

SNEF 

SNEF-47 Contribuições da significação 

conceitual para o ensino de física na 

perspectiva da abordagem temática 

Karine R. 

Halmenschlager

; Carlos Alberto 

Souza;
 

Sandra 

Elisabet B. 

Nonenmacher 

2011/XIX 

SNEF 

SNEF-48 “Queimadas em campo grande”: o 

ensino de física por meio da 

abordagem temática 

João Ribeiro S. 

Junior; Charlene 

Marcondes 

Avelar; 

Simoni T. 

Gehlen 

2011/XIX 

SNEF 
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Quadro 4 – Artigos que compõem o corpus de análise resultantes do SNEF. 

(continuação) 

Identificação Título do Trabalho Autor(es) Ano/Edição 

SNEF-49 A física moderna e contemporânea no 

ensino médio: complementaridades 

entre os momentos pedagógicos e a 

significação conceitual 

Johnathan C. 

Miguel; 

Hamilton P. 

Soares Correa; 

Simoni 

Tormöhlen 

Gehlen 

2011/XIX 

SNEF 

SNEF-50 “Armas: segurança ou insegurança?”: 

uma experiência com o ensino de 

física 

Swellen Sales 

Tavares; 

Gleidson Sávio 

de Carvalho  

2013/XX  

SNEF 

  Benedito; 

Cristiane 

Muenchen 

 

SNEF-51 A física e a poluição sonora: 

construção e aplicação de um projeto 

temático 

Camila Cardoso 

Moreira; 

Cristina Cândida 

de Macedo; 

Daniel Garcia 

de Oliveira 

2013/XX  

SNEF 

SNEF-52 Produção de energia elétrica através de 

usinas termonucleares e hidrelétricas: 

relato de uma atividade envolvendo 

aulas contextualizadas de física 

Lúcio José da 

Motta; Geovan 

Vieira Cardoso; 

Cristina Cândida 

de Macedo 

2013/XX  

SNEF 

SNEF-53 Construção de uma montanha russa 

como tema gerador para o ensino 

física 

Marcos Vinícius 

Marcondes de 

Menezes; 

Márcia Batista 

da Silva; Sandro 

da Silva Sandri 

2013/XX  

SNEF 

SNEF-54 Física, esporte e o corpo humano: 

proposição de atividades investigativas 

contextualizadas 

Nathália Dias da 

Cunha Santana; 

Ruth Bruno 

2013/XX  

SNEF 

SNEF-55 A problematização freireana no 

contexto do ensino de ciências por 

investigação: contribuições para o 

ensino de física nos anos iniciais 

Ana Paula 

Solino; Polliane 

Santos de 

Sousa; Simoni 

Tormöhlen 

Gehlen 

2013/XX  

SNEF 
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Quadro 4 – Artigos que compõem o corpus de análise resultantes do SNEF. 

(continuação) 

Identificação Título do Trabalho Autor(es) Ano/Edição 

SNEF-56 Abordagem temática no ensino de 

ciências: diferentes perspectivas e 

alguns consensos 

Polliane Santos 

de Sousa; 

Roseline Beatriz 

Strieder; Karine 

Halmenschlager

; Giselle 

Watanabe-

Caramello; 

Roseli Adriana 

Blümke Feistel; 

Simoni 

Tormöhlen 

Gehlen 

2013/XX  

SNEF 

SNEF-57 Questões socioambientais nas aulas de 

física: considerações sobre duas 

propostas de aula 

Angélica 

Teodoro 

Gouveia; 

Robson Marcelo 

Antunes; Giselle 

2013/XX  

SNEF 

   Watanabe-

Caramello 

 

SNEF-58 Formação docente e abordagem de 

temas: limites, potencialidades e 

desafios 

Karine Raquiel 

Halmenschlager

; Sandra 

Hunsche; 

Demétrio 

Delizoicov 

2013/XX  

SNEF 

SNEF-59 Aproximações entre a física e as 

questões 

socioambientais: uma proposta para a 

sala de aula 

Fabiana Alves 

dos Santos; 

Giselle 

Watanabe-

Caramello 

2013/XX  

SNEF 

SNEF-60 Os três momentos pedagógicos: 

algumas considerações sobre os 

trabalhos apresentados nos e 

Encontros de Pesquisa em Ensino de 

Física (EPEF) 

Laís 

Baldissarelli de 

Araújo; Jiane 

Niemeyer; 

Cristiane 

Muenchen 

2013/XX  

SNEF 

SNEF-61 A abordagem temática no ensino de 

física: uma reflexão sobre o tema 

comunicação e informação 

Rafael Figueira; 

Alice Helena 

Campos Pierson 

2013/XX  

SNEF 
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Quadro 4 – Artigos que compõem o corpus de análise resultantes do SNEF. 

(continuação) 

Identificação Título do Trabalho Autor(es) Ano/Edição 

SNEF-62 Avaliação de uma prática com o 

ensino de física através de temas: as 

potencialidades indicadas pelos 

estudantes 

Luciane de 

Sousa 

Nascimento; 

Raimunda S. C. 

da Cruz; Renata 

G. S. Batista; 

Adriano F. do 

Nascimento; 

Cláudia S. de 

Castro 

2013/XX  

SNEF 

SNEF-63 Proposta de inovação para uma 

exposição científica itinerante do 

projeto caminhão com ciência da 

UESC: relato de uma parceria com o 

PIBID física UESC 2011 

Adriano Marcus 

Stuchi; Michel 

Felipe Lima de 

Araújo; André 

Póvoas do 

Carmo 

2013/XX  

SNEF 

SNEF-64 Conteúdos educacionais de física nas 

diferentes regiões do brasil – um olhar 

para o tema matéria e radiação 

Marcos Rogério 

Tofoli; Yassuko 

Hosoume 

2013/XX  

SNEF 

SNEF-65 Reflexões sobre o processo vivenciado 

por um licenciando em física durante 

seus estágios: dos limites às 

possibilidades 

Thiago Flores 

Magoga; 

Cristiane 

Muenchen 

2015/XXI 

SNEF 

SNEF-66 Práticas educativas baseadas na  Fernanda Gall  2015/XXI  

 abordagem temática: uma análise dos 

trabalhos no XIII e XX SNEFs 

Centa; Tatiani 

Maria 

Schneider; 

Thiago Flores 

Magoga; 

Cristiane 

Muenchen 

SNEF 

SNEF-67 A segurança na aviação comercial do 

Brasil: elaboração e aplicação de um 

projeto temático para o ensino médio 

Jhonathan 

Junior da Silva; 

Luciano 

Fernandes Silva 

2015/XXI 

SNEF 

SNEF-68 Desenvolvimento da educação 

ambiental entre alunos de um curso 

profissionalizante do IFSP a partir do 

enfoque CTS 

Mauro Sérgio 

Teixeira de 

Araújo; Ricardo 

Formenton 

2015/XXI 

SNEF 

SNEF-69 Os usos do celular: uma proposta de 

abordagem temática na perspectiva 

freireana 

Marcia T. Saito; 

Kathia Schaffer 

Gimenes; 

Rodrigo Correia 

da Silva; Ismael 

O. Ramos; Ivã 

Gurgel 

2015/XXI 

SNEF 
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Quadro 4 – Artigos que compõem o corpus de análise resultantes do SNEF. 

(conclusão) 

Identificação Título do Trabalho Autor(es) Ano/Edição 

SNEF-70 A formação da prática reflexiva de 

futuros 

professores de física a partir de uma 

proposta de elaboração de uma aula 

temática 

Francisca Taísa 

Oliveira da 

Silva; Rodolfo 

Langhi; Fabiana 

Andrade de 

Oliveira 

2015/XXI 

SNEF 

SNEF-71 Atividades experimentais e a 

abordagem temática: contribuições 

para o ensino de física na EJA 

Débora Beatriz 

Nass Marmitt; 

Sandra 

Hunsche; 

Rosemar Ayres 

dos Santos 

2015/XXI 

SNEF 

SNEF-72 A inserção do ensino de física nos 

anos iniciais: um relato de experiência 

no clube de ciências da UFPA 

Janes Santos; 

Dayanne 

Cajueiro; 

Viviane Santos; 

João Ferreira 

Neto 

2015/XXI 

SNEF 

SNEF-73 Antenas erb’s de telefonia celular e o 

potencial risco à saúde: proposta de 

uma sequência didática 

Aline Alves 

Ribeiro; Luis 

Gustavo 

D’Carlos 

Barbosa 

2015/XXI 

SNEF 

SNEF-74 A organização de atividades didático- Roger  2015/XXI  

 pedagógicas de ciências baseada no 

tema gerador: “o perigo do rio água 

preta em pau Brasil/BA” 

Magalhães da 

Silva; Polliane 

Santos de 

Sousa; Edcleide 

da Silva Pereira 

Novais; Kamilla 

Nunes Fonseca; 

Simoni 

Tormohlen 

Gehlen 

SNEF 

SNEF-75 Abordagem temática freireana no 

ensino de ciências/física: uma 

experiência no estágio supervisionado 

em física 

Polliane S. de 

Sousa; Luiz H. 

S. Santos; 

Yasmin A. dos 

Reis; Simoni T. 

Gehlen 

2015/XXI 

SNEF 

SNEF-76 Uma primeira aproximação entre a 

abordagem temática e a inserção da 

física moderna e contemporânea na 

educação básica 

Rafael Figueira; 

Alice Helena 

Campos Pierson 

2015/XXI 

SNEF 

 
Fonte: autoria própria. 
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 Portanto, o Quadro 2 contém os dois trabalhos resultantes da seleção realizada no 

CBEF; o quadro 3 apresenta os vinte e seis artigos que fazem parte do corpus de análise 

resultante da seleção dos artigos do EPEF; e o quadro 4 apresenta os quarenta e oito artigos 

resultantes da seleção realizada nas atas do SNEF. Assim, o corpus de análise é composto por 

7615 artigos oriundos das atas do CBEF, do EPEF e do SNEF. 

Após a constituição do corpus, realizou-se a análise dos trabalhos por meio da ATD 

(MORAES e GALIAZZI, 2014), de acordo com os procedimentos discutidos no capítulo 3. 

 

4.2 NÍVEIS DE ENSINO E INSTITUIÇÕES ABRANGIDAS NAS PESQUISAS 

 

 A partir da leitura na íntegra dos 76 trabalhos, constatou-se que a perspectiva da AT 

vem sendo abordada nos mais diversos níveis de ensino. A figura 1 apresenta a distribuição 

dos trabalhos por nível de ensino16.  

 

Figura 1 – Níveis de Ensino abrangidos pelos trabalhos analisados. 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 

                                                           
15 Vale destacar, porém, que destes 76 artigos, existem alguns muito semelhantes. Por exemplo, os trabalhos: 

EPEF-3; EPEF-4 e SNEF-29 são semelhantes. O artigo SNEF-43 é semelhante ao SNEF-53.  Da mesma forma, 

o estudo EPEF-22 assemelha-se ao SNEF-68. Assim, apesar do número expressivo de trabalhos (76), tem alguns 

que se repetem, no sentido de trazerem os mesmos resultados, ou tratarem da mesma pesquisa. 
16 Alguns trabalhos abrangem mais de um nível e em outros não consta o nível de ensino.  

31

28
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4 2

1

Níveis de Ensino
Ensino Médio

Ensino Superior
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Formação continuada/permante de
prof.
Formação inicial e continuada de prof.

Ed. Profissional técnica de nível médio

Ensino Fundamental

EJA
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 Percebe-se, pois, que a maioria dos trabalhos sobre AT está relacionada ao Ensino 

Médio (33%) e ao Ensino Superior (29%). Os trabalhos que abrangem o Ensino Superior 

estão relacionados principalmente a cursos de licenciatura em Física e de cursos de 

Pedagogia. Destaca-se que 7% dos trabalhos fazem referência à formação 

continuada/permanente de professores e 6% a formação inicial e continuada de professores. 

 A quantidade significativa de trabalhos desenvolvidos no Ensino Superior pode 

sinalizar que a perspectiva da AT vem sendo incorporada na formação inicial de professores, 

aspecto essencial para que este tipo de trabalho seja desenvolvido nas escolas.    

 Destaca-se ainda que 4% dos trabalhos referem-se ao Ensino Fundamental. Este é um 

dado significativo, já que no Ensino Fundamental, geralmente, conteúdos de física não são 

abordados. 

 Identificou-se também, nos trabalhos, as Instituições de Ensino as quais os autores e 

coautores17 dos trabalhos pertencem. 

 

Quadro 5 – Número de trabalhos por Instituição de Ensino. 

(continua) 

Instituição de Ensino Número 

de 

Trabalhos 

Universidade Federal de Santa Catarina 11 

Universidade Federal de Santa Maria 10 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 9 

Universidade Estadual de Santa Cruz 9 

Universidade de São Paulo 9 

Universidade Católica de Brasília 6 

Universidade de Brasília 6 

Universidade Federal de Itajubá 6 

Universidade Estadual Paulista 5 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 5 

Universidade Federal do Pampa/Caçapava do Sul/RS 5 

Universidade Federal de São Carlos 4 

Universidade Federal do Pará 4 

Universidade Cruzeiro do Sul 3 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 3 

Universidade Federal de Mato Grosso 3 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 2 

E.E. Dona Noêmia Dias Perotti 2 

 

                                                           
17 Quando um mesmo trabalho abrange autores e coautores de mais de uma instituição, este foi considerado para 

cada uma das IES. 
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Quadro 5 – Número de trabalhos por Instituição de Ensino. 

(conclusão) 

Instituição de Ensino Número 

de 

Trabalhos 

Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará 2 

Escola E. E.F.M. Luiz Nunes Direito 2 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 2 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 2 

Universidade Federal Fluminense 2 

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul 2 

Colégio da Polícia Militar de Ilhéus CPM Rômulo Galvão 1 

Colégio de Aplicação-UFRJ 1 

Colégio ETAPA – Valinhos 1 

Colégio UNIESP – União das Instituições de Ensino Superior de São Paulo 1 

E. E. Prof. Licínio Carpinelli 1 

Escola Técnica Estadual 25 de Julho 1 

Escolas Associadas Pueri Domus 1 

Fundação Educacional do Distrito Federal 1 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha-Campus 

Panambi 

1 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 1 

Universidade Estadual de Montes Claros 1 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 1 

Universidade F. do Triângulo Mineiro 1 

Universidade Federal da Fronteira Sul 1 

Colégio de Aplicação Universidade Federal de Santa Catarina  1 

Universidade Federal do Oeste do Pará 1 

 
Fonte: autoria própria. 

 

 A partir disso, pode-se perceber que trabalhos relacionados à AT vêm sendo 

desenvolvidos em diversas Instituições de Ensino Superior e também em escolas de educação 

básica, sendo que 24 instituições aparecem em mais de um trabalho.  

 A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) possui o maior número de artigos 

que tratam de AT, 11 trabalhos. Isto pode estar relacionado ao fato dos professores Demétrio 

Delizoicov e Jose André Angotti, idealizadores da AT, estarem vinculados a esta instituição. 

Depois da UFSC, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) aparece com 10 trabalhos, 

e a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) com 9 trabalhos 

cada um.  
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 Na sequência, há três instituições com seis trabalhos cada uma, sendo elas: 

Universidade Católica de Brasília; Universidade de Brasília e Universidade Federal de 

Itajubá. 

 Com cinco trabalhos, tem-se também três instituições: Universidade Estadual Paulista; 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Universidade Federal do Pampa/Caçapava do 

Sul/RS. Ainda, duas possuem quatro artigos relacionados, sendo a Universidade Federal de 

São Carlos e a Universidade Federal do Pará. 

 Em seguida, tem 3 instituições com três trabalhos cada uma, 8 com dois artigos cada e 

por último tem-se 16 instituições que aparecem apenas uma vez nos estudos constituintes do 

corpus. 

A UFSM pode estar aparecendo na segunda posição, em número de trabalhos, pelo 

fato de professores da UFSM terem sido formados pelos educadores da UFSC. Para 

exemplificar, pode-se citar os professores Décio Auler e Cristiane Muenchen.  

Estes resultados estão de acordo com as discussões realizadas por Magoga (2017) ao 

identificar e discutir características dos sujeitos que disseminam conhecimentos sobre a AT, 

destaca uma recorrência da UFSC e da UFSM como instituições que fizeram parte da 

trajetória acadêmica, dos cinco sujeitos investigados. Além destas duas instituições também 

destaca a USP e a Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul 

(UNIJUI). 

Foram identificadas, portanto, 40 instituições de ensino nos 76 artigos analisados. A 

partir disso realizou-se o agrupamento por regiões geográficas. A figura 2 apresenta o número 

de instituições18 pertencente a cada região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18  Das 40 instituições identificadas no quadro 5 apenas uma (Escolas Associadas Pueri Domus) não foi 

contabilizada na figura 2, pois não foi possível identificar a qual estado a escola pertence, já que possui escolas 

em mais de um estado. 
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Figura 2 – Distribuição das Instituições de Ensino por regiões. 

 

 

   
Fonte: autoria própria. 

 

 A partir da figura 2 pode-se perceber que a maior parte das instituições que vem 

desenvolvendo trabalhos sobre a AT está concentrada na região Sudeste do país, com 18 

Instituições de Ensino. E em segundo lugar fica a região Sul, com 9 instituições.  

 Além disso, em todas as regiões do país há Instituições de Ensino onde são 

desenvolvidos trabalhos sobre a AT. 

 

4.3 NATUREZA DOS ESTUDOS QUE TRATAM DE ABORDAGEM TEMÁTICA 

   

Ao analisar a natureza dos estudos selecionados na presente pesquisa, pode-se 

perceber que as pesquisas buscam discutir: Compreensões de Docentes e Educandos; 

Discussões Teóricas e Revisões Bibliográficas; Análises de Materiais/Documentos; Propostas 

e Práticas Educativas.   

Muenchen (2010) ao realizar uma classificação temática dos trabalhos de Santa Maria 

que fazem referência aos 3MP, obteve a seguinte classificação temática dos estudos: 

Estratégias de Ensino/Aprendizagem; Recursos Didático-Pedagógicos; Compreensões 

Docentes e Discentes; Estado da Arte.  Assim, as duas últimas classificações realizadas por 

Muenchen (2010) aproximam-se, respectivamente, das classificações: Compreensões de 

Docentes e Educandos; Discussões Teóricas e Revisões Bibliográficas realizadas na presente 
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pesquisa. Além disso, a categoria Estratégias de Ensino/Aprendizagem de Muenchen (2010) 

aproxima-se das Propostas e Práticas Educativas aqui identificadas.    

Os trabalhos que abordam Compreensões de Docentes e Educandos (8 trabalhos: 

EPEF-11; EPEF-16; SNEF-33; SNEF-37; SNEF-45; SNEF-46; SNEF-47; SNEF-56), 

discutem compreensões tanto de professores como de alunos sobre o trabalho a partir da AT. 

Por exemplo, Sousa et al. (2013) investigam as compreensões de pesquisadores sobre a 

abordagem de temas no Ensino de Ciências. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

com cinco pesquisadores que trabalham com a AT, a fim de investigar as compreensões 

destes quanto: à natureza e; os critérios de seleção dos temas; à relação entre os temas e o 

conteúdo; e às áreas de conhecimento envolvidas no desenvolvimento das propostas. Como 

resultados da pesquisa, os autores destacam as diferentes possibilidades de trabalho com 

temas e que não há um acordo sobre a relação entre tema e conteúdo. 

Hunsche (2011) realizou um estudo com estagiários de um curso de Física 

Licenciatura com a intenção de discutir a influência do curso de formação no processo de 

construção e implementação de trabalhos na perspectiva da AT, mais especificamente na 

perspectiva Freire-CTS. Este estudo apontou que a desvinculação entre a teoria e a prática, o 

currículo fragmentado e a prioridade dada à teoria pouco contribuem na efetivação da AT. 

Em Discussões Teóricas e Revisões Bibliográficas (11 trabalhos: EPEF-14; EPEF-

18; EPEF-20; EPEF-23; EPEF-24; EPEF-27; EPEF-28; SNEF-58; SNEF-60; SNEF-66; 

SNEF-76), estão incluídos os artigos que realizam pesquisas de revisão bibliográficas e estado 

da arte a partir de teses e dissertações e eventos da área de Ensino de Ciências e Ensino de 

Física. Abarca também os trabalhos que realizam discussões teóricas sobre a AT. A fim de 

exemplificar, pode-se citar o trabalho de Figueira e Pierson (2015), os quais realizaram um 

estudo a partir de teses e dissertações, buscando identificar as que tratam de AT e as que 

tratam da inserção da Física Moderna e Contemporânea (FMC) na Educação Básica. A 

pesquisa foi feita com a intenção de obter elementos para “refletir sobre a inserção de 

conteúdos mais atuais no currículo e o desenvolvimento de um ensino mais contextualizado, 

por meio do qual os estudantes possam atribuir um sentido a estes conhecimentos nas suas 

vidas” (p. 1).  

 Caramello e Kawamura (2012) realizam uma reflexão teórica sobre os contrapontos da 

AT e da complexificação do conhecimento a partir dos seguintes pontos: a função da escola e 

o papel do sujeito; a construção do conhecimento escolar; e de propostas para a sala de aula.  

Discutindo a possibilidade de articular a abordagem temática e a complexificação do 

conhecimento para a abordagem de questões socioambientais. 
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As pesquisas que tratam de Análises de Materiais/Documentos (6 trabalhos: EPEF-3; 

EPEF-4; EPEF-6; SNEF-29; SNEF-44; SNEF-64) apresentam análises de materiais de 

divulgação científica, livros didáticos e documentos. Os trabalhos de Alvetti e Delizoicov 

(1998; 1999; 2000) discutem a análise de textos de divulgação científica, da revista Ciência 

Hoje, e a possibilidade destes textos serem usados para inserir conteúdos de FMC no ensino 

médio e em cursos de formação inicial e continuada de professores. Estes autores defendem a 

inserção da FMC a partir da AT, de modo que “o uso sistemático dos artigos da revista 

Ciência Hoje pode subsidiar o ensino de FMC estruturado a partir desta perspectiva de 

abordagem” (ALVETTI e DELIZOICOV, 2000, p. 3). 

 Sousa e Kawamura (2004), com a intenção de “investigar em que medida as ideias 

sobre desenvolvimento sustentável podem ser elementos norteadores para abordagens 

temáticas” (p.1), procuram compreender as ideias sobre desenvolvimento sustentável no 

âmbito do conhecimento de especialistas, o conhecimento apresentado nos livros didáticos e 

no senso comum. 

A maioria dos trabalhos tratam de pesquisas que estão relacionadas a 

discussões/reflexões sobre Propostas e Práticas Educativas desenvolvidas (51 trabalhos, 

todos que não foram citados nos itens anteriores). Estes trabalhos não serão exemplificados 

nesta seção, pois serão discutidos nas categorias que emergiram de uma análise mais 

aprofundada, que discute compreensões de professores e pesquisadores da área de Ensino de 

Física sobre a AT e sua articulação com o processo educativo. 

A partir desta análise, emergiram as seguintes categorias: A construção do currículo a 

partir da Abordagem Temática; Abordagem de temas a partir do currículo pré-estabelecido; A 

Abordagem Temática e o trabalho em sala de aula a partir dos 3MP; Trabalho interdisciplinar 

na Abordagem Temática. 

Uma categoria que emergiu da análise de todos os 76 trabalhos, não apenas dos 

articulados a práticas/propostas foi: Articulação entre a perspectiva da Abordagem Temática e 

a Educação do Campo. Esta categoria será discutida a seguir. 

 

4.4 ARTICULAÇÃO ENTRE A PERSPECTIVA DA ABORDAGEM TEMÁTICA E A 

EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

Teve-se como objetivo identificar trabalhos que tratassem da articulação entre os 

pressupostos da Abordagem Temática e a Educação do Campo. Mas, não encontrou-se 
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nenhum trabalho19 nos eventos e revista analisados que discutisse sobre AT e Educação do 

Campo, o que reforça a importância de tratar sobre essa articulação, já que se entende que ela 

pode contribuir de maneira significativa na construção do currículo das escolas do campo. 

Portanto, diante do silenciamento no corpus de análise sobre a articulação entre a AT e a 

Educação do Campo emergiu a presente categoria. 

 Percebe-se, assim, uma carência de pesquisas sobre a AT e a Educação do Campo, 

mais especificamente na área do Ensino de Física.  

 Soma-se a esta constatação os resultados de Brick et al. (2014), em que encontraram 

poucos subsídios na literatura sobre o Ensino de Ciências e o Ensino de Física relacionados 

com a Educação do Campo. Ao realizarem uma busca por trabalhos nos últimos quatro 

Encontros Nacionais de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), por meio do termo 

“Educação do Campo”, encontraram apenas oito trabalhos. Já no último SNEF, encontraram 

apenas um trabalho. 

 Como não foi encontrado nenhum artigo que tratasse da articulação da Abordagem 

Temática com a Educação do Campo no corpus analisado nesta pesquisa, ampliou-se o olhar 

para as atas do II Seminário Internacional de Educação do Campo e Fórum Regional do 

Centro e Sul do RS20 (SIFEDOC) realizado em 2014 no município de Santa Maria/RS. Como 

os trabalhos deste evento estão voltados para a Educação do Campo, buscou-se nas atas pelo 

termo “Abordagem Temática”.  

Desta busca, localizou-se apenas o trabalho de Silva et al. (2014), intitulado “A 

produção leiteira em Passos Maia como tema gerador de um projeto comunitário”, relata os 

resultados obtidos a partir de uma revisão bibliográfica e do processo de Investigação 

Temática realizado no município de Passos Maia/SC. O objetivo da IT era identificar um tema 

gerador que pudesse estruturar a realização de um projeto comunitário, a ser realizado por 

licenciandos do curso de Licenciatura em Educação do Campo da Área de Ciências da 

Natureza e Matemática da Universidade Federal de Santa Catarina.  

O processo de investigação ocorreu predominantemente durante o tempo comunidade 

(TC), do referido curso, segundo as etapas propostas por Silva (2007), porém, no trabalho, 

discutem apenas a primeira etapa. O tema gerador que emergiu da investigação preliminar foi 

                                                           
19 Neste caso, os textos como um todo representam as unidades de significado, de modo que não é possível 

inseri-los na íntegra no metatexto produzido. Ou seja, de acordo com Moraes e Galiazzi (2014), considerou-se 

que as unidades de significado podem ter diferentes amplitudes/extensões. 
20 Optou-se por realizar uma busca neste evento pelo fato das atas estarem disponíveis na internet para consulta. 

Não foram localizadas as atas de outros eventos sobre a Educação do Campo, como por exemplo, as atas do 

Seminário Nacional de Estudos e Pesquisas sobre Educação no Campo e do Seminário Nacional de Licenciaturas 

em Educação do Campo. 
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“O aumento da produção de leite como principal alternativa para melhorar o sustento na 

comunidade” e o contratema “O aumento exclusivo da produção do leite como principal 

aspiração da comunidade local é decorrente do modelo sócio-econômico vigente”. A partir do 

tema gerador e do contratema, os autores apresentam os aspectos que pretendem 

problematizar na implementação do projeto a partir da “integração entre as disciplinas Física, 

Química, Matemática e Biologia” (SILVA et al., 2014, p. 1097). 

 Silva et al. (2014) destacam a importância do regime de alternância que o Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo segue, pois no caso da investigação relatada, este 

proporcionou “a imersão dos proponentes deste projeto na realidade investigada” (p. 1098), o 

que permitiu a observação de que a produção do carvão, presentes na literatura, não era mais a 

atividade predominante na região, mas sim a produção leiteira. 

 A partir da leitura e análise do trabalho acima discutido, percebe-se que a realização da 

Investigação Temática é relevante para a organização de propostas educativas no domínio das 

escolas do campo. 

Como os cursos de Licenciatura em Educação do Campo estão organizados por áreas 

do conhecimento (MOLINA, 2015) e encontrou-se apenas um trabalho nas atas do SIFEDOC, 

realizou-se uma busca por trabalhos que discutissem tanto questões relacionados com a AT 

como com a Educação do Campo nas atas dos ENPEC. Optou-se por este evento por se tratar 

de um dos principais eventos da área de Educação em Ciências.  

 A busca nas atas dos ENPEC foi realizada em duas etapas: primeiramente, 

selecionaram-se os trabalhos que continham o termo “Abordagem Temática”, acessando cada 

trabalho separadamente; em seguida nos trabalhos que contém o termo AT selecionados na 

primeira etapa, buscou-se pelos termos “Educação do Campo” e “Educação Rural”.  A Tabela 

3 apresenta o número de trabalhos com o termo “Abordagem Temática” em cada edição do 

ENPEC e também o número de artigos com o segundo critério. 
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Tabela 3 – Número de artigos selecionados nas atas do ENPEC 

 

Ano do 

evento 

Nº de artigos 

apresentados 

no evento 

Nº de artigos que 

contém o termo 

“Abordagem 

Temática” 

Com o termo 

“Educação do 

Campo” ou 

“Educação Rural”21 

1997 57 Nenhum Nenhum 

1999 163 1 Nenhum 

2001 233 Nenhum Nenhum 

2003 451 5 Nenhum 

2005 739 10 Nenhum 

2007 669 14 Nenhum 

2009 723 14 2 

2011 1235 28 Nenhum 

2013 1036 30 2 

2015 1107 31 1 

Total 6298 133 5 

 

Fonte: autoria própria. 

 

A partir da Tabela 3, destaca-se que foram encontrados, pela busca realizada, apenas cinco 

trabalhos que tratam tanto de AT como da Educação do Campo. Esses trabalhos são os seguintes: 

Venâncio e Lima (2009); Lindemann e Marques (2009); Cunha, Silva e Moradillo (2013); Fernandes e 

Stuani (2013); Stuani, Fernandes e Yamazaki (2015). 

Como a intenção é analisar as relações entre a AT e a Educação do Campo, discute-se 

a seguir os cinco estudos que tratam de ambas as questões. 

O trabalho de Venâncio e Lima (2009), intitulado “Formação de professores de 

ciências nas licenciaturas em Educação do Campo: uma experiência da faculdade de educação 

da UFMG”, tem como objetivo discutir e compreender o “processo de construção do currículo 

na experiência de formação de professores de ciências nas Licenciaturas em Educação do 

Campo da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais” (p. 1) a partir de 

discursos registrados em textos e documentos construídos ao longo do curso ou que balizaram 

a construção da proposta curricular do mesmo. 

A partir da análise destes documentos, as autoras destacam que na construção do 

currículo levou-se em conta a história de luta por uma Educação do Campo e que os alunos do 

                                                           
21 Dos que contêm o termo Abordagem Temática.  
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curso são representantes de um coletivo. Além disso, destacam que os alunos do curso 

participaram da construção do currículo através de um trabalho de “sondagem das principais 

questões do campo, que poderiam ser abordados durante o curso” (p. 5) e que através desta 

sondagem inicial foram identificadas “temáticas que contemplam conceitos e idéias-chaves 

das ciências da vida e da natureza e aspectos das práticas sociais e culturais dos alunos do 

curso.” (p. 5). 

Também, é destacado pelos autores que houve uma preocupação sobre a construção de 

relações entre os conhecimentos científicos e o cotidiano, sem que fossem ignoradas as 

complexidades das diversas disciplinas que agregam as ciências da vida e da natureza de 

modo que “os sujeitos responsáveis pela concepção do currículo que estamos analisando 

decidiram explorar temas em que essas diversas ciências possam ser acionadas em uma 

perspectiva interdisciplinar.” (p. 7). 

 Além destas questões, Venâncio e Lima (2009) identificam que as disciplinas do curso 

apresentam três eixos norteadores do currículo:  

 

O primeiro nos remete à organização do currículo a partir de temáticas que 

contemplem as práticas sociais dos estudantes como critério de definição dos 

conceitos, modelos e teorias das ciências a serem contemplados no currículo. O 

segundo aponta para o desenvolvimento de uma maior compreensão acerca das 

relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. O terceiro é o que 

articula conhecimento científico com conhecimento pedagógico de conteúdos. 

(VENÂNCIO e LIMA, 2009, p. 9). 

 

Neste trabalho, a referência direta à AT ocorre em dois momentos, quando os autores 

elencam as metas para a formação dos educadores do campo, sendo uma delas: “Apresentar 

uma abordagem temática e integrada de conteúdos oriundos de diferentes campos 

disciplinares.” (p. 8). A outra ocorre no momento em que destacam:  

 

A abordagem temática da proposta curricular que aqui relatamos vem ao encontro 

do conceito de Temas Geradores, introduzido por Paulo Freire. Essa talvez seja a 

mais conhecida entre as abordagens temáticas, tendo sido utilizada como referência 

por educadores em diversos países do mundo. Em um contexto de desarticulação da 

escola com a sociedade, Freire sugere uma nova metodologia de alfabetização 

popular. Rompendo com a educação elitista, coloca como princípios metodológicos 

fundamentais: o respeito pelo educando, a conquista da autonomia e a dialogicidade 

(VENÂNCIO e LIMA, 2009, p. 9, grifos dos autores). 

 

 Outro trabalho que apresenta discussões sobre a AT e a Educação do Campo é o 

estudo intitulado “Contextualização e educação ambiental no ensino de química: implicações 

na Educação do Campo” de autoria de Lindemann e Marques (2009) e tem como objetivo 

levantar e discutir a contextualização e as questões ambientais a partir de pesquisas 

divulgadas nos anais do Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ) e nas Reuniões 
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Anuais da Sociedade Brasileira de Química (RASBQ). Nesta pesquisa, a Educação do Campo 

é tomada como um exemplo de contexto ambiental que, devido a sua importância precisa ser 

discutido pelo ensino de química. Além disso, esta pesquisa buscou levantar elementos para a 

abordagem pedagógica e curricular, especialmente nas escolas do campo.  

 A discussão da análise dos trabalhos é dividida em duas categorias. A primeira sinaliza 

os trabalhos que investigam a compreensão de professores, graduandos e livros didáticos 

sobre a contextualização e a educação ambiental. Enquanto que a outra versa sobre os 

trabalhos que discutem como abordar a contextualização e as questões ambientais nos 

currículos escolares. Nesta categoria, a forma que mais se destacou foi o uso de temas para 

ensinar conteúdos químicos, mas também esteve presente o ensino de conteúdos para 

compreender uma certa temática, estas últimas pesquisas sinalizaram o referencial freireano. 

 Neste sentido, os autores ressaltam que um ensino contextualizado na escola do campo 

que visa formar sujeitos autônomos, críticos e participativos precisa estruturar o currículo a 

partir de temas que abarquem contradições sociais da comunidade. Destacando, desta forma, 

que a Abordagem Temática Freireana se mostra como uma alternativa ao ensino da escola do 

campo, pois tem como ponto de partida a realidade dos estudantes. Por outro lado, os autores 

apontam a necessidade de se especificar os critérios para a escolha dos temas, de modo que os 

temas selecionados sejam os mais significativos para o contexto da escola do campo. 

Na mesma pesquisa, os autores ainda consideram que a contextualização e questões 

ambientais mostram-se como uma possibilidade de discutir a realidade na Educação do 

Campo. 

Um terceiro estudo, de Cunha, Silva e Moradillo (2013), intitulado “Pedagogia 

histórico-crítica e sistema de complexos temáticos: buscando convergências no ensino de 

ciências”, objetiva estabelecer convergências entre o Sistema de Complexos Temáticos e os 

momentos didáticos da Pedagogia Histórico-Crítica de Saviani, já que, para os autores, ambas 

as perspectivas assumem a realidade material e social como ponto de partida para a educação. 

Assim, Cunha, Silva e Moradillo (2013) realizam uma discussão teórica sobre a Pedagogia 

Histórico-Critica e sobre o sistema de complexos temáticos para em seguida sinalizar 

convergências entre ambas.  

Como exemplo de convergência entre estes dois referenciais, os autores destacam o 

desenvolvimento da área de Ciências da Natureza e Matemática na Licenciatura em Educação 

do Campo da Universidade Federal da Bahia, sinalizando que “temas de interesse social podem 

contribuir para a organização do ensino dos conteúdos científicos/escolares nas ciências” (p. 1). O 

foco central deste trabalho não é a Educação do Campo, a referência a Educação do Campo e 
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a AT ocorrem apenas quando os autores exemplificam o uso da Pedagogia Histórico-Crítica 

com Abordagem Temática, ao exporem que: 

 

O ensino de ciências/química pode se beneficiar da Pedagogia Histórico-Crítica com 

abordagem temática. Um exemplo real ocorreu no Curso da Licenciatura em 

Educação do Campo da Ufba, no qual foram estabelecidos quatro sistemas de 

complexos, adotando como temas centrais ―Sociedade; Trabalho; Natureza; 

Educação‖. Vinculado a estes sistemas, foi elaborado o sistema de complexos da 

área de Ciências da Natureza e Matemática desse curso: ―Recursos Socionaturais‖, 

composto por seis temas: ―Água e Ar Atmosférico; Metais; Solos; Energia; 

Resíduos Sólidos; Alimentos e Biodiversidade‖. (CUNHA, SILVA e MORADILLO, 

2013, p. 6) 

 

 Ou seja, neste caso, o trabalho refere-se à Educação do Campo e à AT22 apenas para 

citar um exemplo prático do uso da convergência entre os dois referenciais discutidos. 

Já o estudo de Fernandes e Stuani (2013), intitulado “A temática dos Agrotóxicos no 

Ensino de Ciências: as compreensões de estudantes da Licenciatura em Educação do Campo”, 

visa analisar e discutir as compreensões de estudantes do curso de Licenciatura em Educação 

do Campo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) sobre a temática dos 

agrotóxicos no ensino de Ciências. As autoras aplicaram um instrumento aos licenciandos em 

que deveriam discorrer sobre “a relevância de abordar a temática dos agrotóxicos” (p. 1) e 

descrever como abordariam essa temática na educação básica.  Da análise dos textos 

produzidos pelos licenciandos, são discutidas as seguintes categorias: “Os agrotóxicos à luz 

de questões sociais; Possibilidades de abordagem da temática dos Agrotóxicos na Educação 

Básica; e Agrotóxicos: causadores de problemas ambientais” (p. 3). 

Na segunda categoria, os autores destacam que os licenciandos parecem “aproximar-se 

de uma metodologia de ensino em consonância com a abordagem temática, embora não o 

explicitem claramente.” (p. 6). Essa questão é evidenciada quando os estudantes destacam que 

a temática dos agrotóxicos pode ser analisada a partir de diferentes disciplinas, ou seja, “uma 

abordagem interdisciplinar favorecida pela abordagem temática.” (p. 6). 

Fernandes e Stuani (2013) destacam que a compreensão da temática dos agrotóxicos 

envolve conteúdos da área das Ciências da Natureza e Matemática, além de aspectos sociais, 

ambientais, econômicos, políticos entre outros. 

 O trabalho de Stuani, Fernandes e Yamazaki (2015) intitulado “As potencialidades da 

abordagem temática na formação de educadores do campo e indígenas”, tem como objetivo 

“sinalizar o potencial da abordagem temática em especial a investigação temática (FREIRE, 

2005) na formação inicial de educadores do campo e indígenas, bem como em escolas do 

                                                           
22  Apesar de o trabalho usar o termo “Abordagem Temática” entende-se que ele é usado para fazer referência ao 

sistema de complexos temático. 
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campo e indígenas, além de fomentar uma maior aproximação entre universidade e escola.” 

(p.3). Assim como o trabalho de Silva et al. (2014), este discute a importância da pedagogia 

da alternância, que interpõem o tempo universidade e tempo comunidade e “visa não afastar 

os sujeitos de suas atividades do campo” (p. 3).  

 Stuani, Fernandes e Yamazaki (2015) destacam que os cursos de Licenciatura em 

Educação do Campo e Licenciatura Intercultural Indígena buscam abordar situações da 

realidade dos estudantes, mas encontram dificuldades para abordá-las de modo que se 

comuniquem com as diversas áreas do conhecimento. Assim, os autores apontam a AT como 

uma possibilidade de abranger a realidade dos estudantes e articular esta com os 

conhecimentos científicos. Dentre as diversas perspectivas de AT, eles assinalam que 

 

A abordagem temática freireana pode possibilitar desenvolvimento de trabalhos 

colaborativos nas escolas situadas no campo e nas aldeias indígenas promovendo o 

diálogo entre os diferentes saberes, ampliando assim a compreensão acerca das 

problemáticas locais, constituindo-se como uma possibilidade de acesso ao 

conhecimento científico de forma contextualizada (STUANI, FERNANDES e 

YAMAZAKI, 2015, p. 1). 

 

Além disso, o processo de investigação temática pode potencializar o processo de 

pesquisa, ensino e a extensão nos cursos de Licenciatura do Campo e na Licenciatura 

Intercultural Indígena (STUANI, FERNANDES e YAMAZAKI, 2015).  

 Percebe-se que a formação inicial de professores é uma preocupação recorrente nos 

trabalhos, pois cinco dos seis23  artigos fazem referência à Licenciatura em Educação do 

Campo. Dos seis artigos, quatro sinalizam a Abordagem Temática Freireana, destacando os 

temas geradores ou então o processo da Investigação Temática. Os trabalhos abordam 

também a pedagogia da alternância e a interdisciplinaridade.   

Os trabalhos de Silva et al. (2014) e Stuani, Fernandes e Yamazaki (2015) tratam da 

articulação da AT com a formação inicial dos educadores do campo, a partir do curso de 

Licenciatura em Educação do Campo.  Stuani, Fernandes e Yamazaki (2015) apontam 

também a ATF como possibilidade de promover avanços na formação permanente de 

professores. 

Apesar da ausência de trabalhos no corpus de análise da presente pesquisa (os 

trabalhos da área de Ensino de Física), que tratassem sobre a Educação do Campo, a busca 

realizada no ENPEC e no SIFEDOC, da qual resultaram seis trabalhos, permitiu discutir 

algumas articulações entre a AT e a Educação do Campo, principalmente na formação inicial 

de professores. Estas discussões geraram alguns questionamentos: Como poderia ser abordada 

                                                           
23 Sendo cinco trabalhos oriundos das atas dos ENPECs e um do II SIFEDOC. 
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a AT no contexto da formação continuada de professores? Como sistematizar um curso de 

formação continuada de professores de uma escola do campo com base na perspectiva da 

Abordagem Temática? 

Nas próximas seções, discute-se as quatro categorias que emergiram da análise dos 51 

artigos da área do Ensino de Física, que referem-se a Propostas e Práticas Educativas 

sinalizadas no item 4.3 desta dissertação. 

 

4.5 A CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO A PARTIR DA ABORDAGEM TEMÁTICA 

 

 Verificou-se que todas as práticas/propostas educativas em análise citam algum tema 

ou evidenciam que as atividades foram desenvolvidas ou tem relação com algum tema. 

Entretanto, o que se discute nesta categoria são os trabalhos que, de alguma forma, 

apontam/evidenciam que a seleção e organização dos conhecimentos científicos e das 

atividades ocorreram a partir dos temas, ou seja, os conhecimentos científicos foram 

selecionados por serem necessários para a compreensão do tema.  

 Ao tratar da AT, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) ressaltam que nesta 

perspectiva os conhecimentos científicos, modelos e teorias necessitam ser abordados nos 

processos de ensino, pois contribuem para uma melhor compreensão dos temas, mas de modo 

que, 

 

[...] a abordagem dos conceitos científicos é ponto de chegada, quer da estruturação 

do conteúdo programático quer da aprendizagem dos alunos, ficando o ponto de 

partida com os temas e as situações significativas que originam, de um lado, a 

seleção e organização do rol de conteúdos, a serem articulados com a estrutura do 

conhecimento científico, e, de outro, o início do processo dialógico e 

problematizador (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011, p. 194). 

 

 Os trabalhos inseridos nesta categoria evidenciam justamente a questão de que o ponto 

de partida são os temas. Os estudos que deixam claro que a construção do currículo se deu a 

partir dos temas são os que se aproximam da perspectiva da ATF (EPEF-21; EPEF-25; SNEF-

41; SNEF-42; SNEF-50; SNEF-55; SNEF-74; SNEF-75), em que o tema emergiu do processo 

de IT e de adaptações deste, ou ainda a partir dos 3MP como estruturantes de currículos. 

Conforme Solino, Sousa e Gehlen (2013): 

 

Para a seleção e desenvolvimento do tema “Rio Cachoeira: que água é essa?” 

foram realizadas algumas etapas da Investigação Temática, quais sejam: 

levantamento preliminar, redução temática e desenvolvimento em sala de aula 

(SNEF-55, grifo do autor). 
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 Dentre os trabalhos que realizaram processos de Investigação Temática, destaca-se o 

de Zimmer et al. (2014), no qual os autores realizaram o processo a partir da dinâmica 

didático-pedagógica dos 3MP, 

 

[...] foi realizada uma investigação, baseada nos Três Momentos Pedagógicos 

(3MP), propondo uma relação entre o currículo escolar e a realidade em que o aluno 

está inserido e procurando estabelecer uma interação entre o “mundo da vida” e o 

“mundo da escola” (MUENCHEN, 2007), intermediado pelos temas geradores, os 

quais envolvem situações culturais, problemáticas e desafios enfrentados pela 

comunidade (EPEF-21). 

 

 Apesar de alguns estudos não realizarem processos de IT, estes destacam que a 

definição dos temas ocorreu a partir de problemas da realidade dos educandos, ou que 

estavam presentes na mídia, conforme destacado nos excertos a seguir: 

 

Os critérios para a escolha dos temas foram a referência a locais próximos à escola e 

sua relação com a Física, como o aeroporto, por exemplo. Escolhemos também 

temas referentes a assuntos que vinham ocupando grande espaço na imprensa 

regional, com muitas discussões polêmicas, como a construção do Porto Sul e a 

Ferrovia Oeste-Leste [...] (SNEF-63). 

 

Seguindo a Abordagem Temática, objetivamos organizar algumas atividades que 

envolvem o tema: “Queimadas em Campo Grande”. A escolha desse tema se deve 

ao fato de que em 2010 Mato Grosso do Sul foi um dos Estados com maior 

ocorrência de queimadas, principalmente nas regiões pantaneiras e em Campo 

Grande (SNEF-48). 

A definição dos temas teve como critério a repercussão destes assuntos na mídia, 

bem como sua relevância social. Na modalidade 7, o tema trabalhado estava 

relacionado à “produção”, distribuição e “consumo” de energia elétrica e na 

modalidade 9 às mudanças climáticas (SNEF-71). 

 

 Vinte e nove trabalhos (EPEF-2; EPEF-7; EPEF-8; EPEF-12; EPEF-15; EPEF-17; 

EPEF-19; EPEF-21; EPEF-22; EPEF-25; SNEF-32; SNEF-35; SNEF-36; SNEF-40; SNEF-

41; SNEF-42; SNEF-48; SNEF-49; SNEF-50; SNEF-52; SNEF-55; SNEF-61; SNEF-63; 

SNEF-68; SNEF-69; SNEF-71; SNEF-72; SNEF-74; SNEF-75) estão inseridos nesta 

categoria, em que o desenvolvimento e construção do currículo partem de temas. Estes 

emergiram do processo de IT, foram escolhidos pelos professores por terem relação com a 

realidade dos educandos e/ou por serem abordados na mídia.  

 Assim, os estudos que desenvolveram a construção do currículo a partir dos temas, 

aproximam-se do que Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) denominam de estruturação 

da programação segundo a AT. Nesta perspectiva, busca-se estruturar na “programação e no 

planejamento, temas e conceitos científicos, sendo os temas, e não os conceitos, o ponto de 

partida para a elaboração do programa, que deve garantir a inclusão da conceituação a que se 
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quer chegar para a compreensão científica dos temas pelos alunos” (DELIZOICOV, 

ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011, p. 273).   

 De acordo com a classificação realizada por Halmenschlager (2014), as 

práticas/propostas desta categoria caracterizam-se como sendo uma proposta contextual, estas 

caracterizam-se por ter como “ponto de partida para a organização das atividades de ensino 

um contexto, o qual pode contemplar distintas dimensões como social e/ou política, e cuja 

escolha não se restringe originalmente a um ou mais conceitos científicos específicos” 

(HALMENSCHLAGER, 2014, p. 147, grifo do autor). Ou seja, a organização curricular não 

ocorre inicialmente a partir dos conhecimentos científicos, mas sim a partir dos temas. 

  O processo de construção de currículos a partir da AT exige dos educadores uma nova 

postura, a de protagonistas do processo (SCHNEIDER e MUENCHEN, 2016). Nesse sentido, 

Magoga (2017) destaca que “quando se trabalha a partir da lógica de que os conceitos 

científicos não estão dados, mas que são definidos a posteriori à temática, possibilita-se a 

autonomia do educador como sujeito crítico.” (p. 114, grifo do autor). O educador deve, pois, 

participar efetivamente da construção do currículo. 

 Em se pensando nas contribuições para a Educação do Campo, para a construção do 

currículo, esta categoria é a que mais se aproxima do que é defendido para as escolas do 

campo, pois permite a construção do currículo a partir de temas, de questões referentes à 

população do campo. Além disso, esta categoria aproxima-se do que é apontado nos trabalhos 

da categoria anterior, pois a ATF também se destacou nos estudos discutidos. 

 A partir da presente categoria percebe-se que um número significativo de trabalhos 

(29), tem como ponto de partida da construção curricular o contexto dos educandos, 

contribuindo para um ensino dialógico, problematizador e que visa a compreensão crítica da 

realidade e sua transformação. Deste modo, trabalhos deste tipo podem auxiliar 

significativamente para o desenvolvimento de processos de construção curricular em escolas 

do campo. 

A seguir, discute-se a categoria “Abordagem de temas a partir do currículo pré-

estabelecido”.  

 

4.6 ABORDAGEM DE TEMAS A PARTIR DO CURRÍCULO PRÉ-ESTABELECIDO 

 

 Como discutido anteriormente, a perspectiva da AT pressupõe uma organização 

curricular baseada em temas, a partir dos quais são selecionados os conhecimentos científicos 

(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). Porém, em vinte e duas 
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práticas/propostas (EPEF-9; EPEF-13; EPEF-26; SNEF-30; SNEF-31; SNEF-34; SNEF-35; 

SNEF-39; SNEF-42; SNEF-43; SNEF-49; SNEF-51; SNEF-52; SNEF-53; SNEF-54; SNEF-

57; SNEF-59; SNEF-62; SNEF-65; SNEF-67; SNEF-70; SNEF-73) pode-se identificar o 

contrário: temas são selecionados para desenvolver conteúdos já pré-estabelecidos, sendo que 

o tema fica em segundo plano. Isto pode ser evidenciado por meio dos seguintes trechos 

representativos desta categoria: 

 

A proposta temática foi desenvolvida a partir de um tema relacionado à 

problemática do contexto local, considerando os conteúdos curriculares do programa 

da série em que foi aplicada (SNEF-62). 

 

Em nosso caso, a seleção dos conceitos de Física a serem trabalhados precedeu a 

escolha do tema central, embora a ideia principal de um projeto temático se dê no 

sentido oposto. Tal fato ocorreu devido a decisão dos autores de abordar conceitos 

de Acústica [...] (SNEF-51) 

 

 Em alguns trabalhos, a seleção dos temas parece ter sido realizada a partir dos 

conceitos por se tratarem de trabalhos pontuais, realizados por estagiários, de modo que:  

 

[...] para a produção da sequência considerou-se o planejamento do professor, 

resultando na inserção do tema no currículo previamente estabelecido pelo docente. 

É por esse motivo também que optou-se por discutir essa temática após as aulas de 

Termodinâmica, visto que nesse momento os alunos podem estar mais 

familiarizados com assuntos como as transformações de energia e trocas de calor 

(SNEF-59). 

 

  Vale destacar que, quando se trabalha com a AT, não se deixa de trabalhar os 

conceitos científicos, estes apenas deixam de ser o ponto de partida para a construção do 

currículo escolar. Os conhecimentos científicos são necessários/fundamentais para 

compreensão dos temas/problemas em estudo. De modo que, 

 

[...] trabalhar com as questões da realidade não pode significar a negligência e/ou a 

negação dos conteúdos científicos e nem a teoria, que são ferramentas fundamentais 

para apreensão da vida e suas contradições. Todavia, trabalhar os conteúdos 

científicos de forma estanque e abstrata torna-se insuficiente para compreender a 

realidade que vivemos (GHEDINI, ONÇAY e DEBORTOLI, 2014, p. 95). 

 

Além disso, no trabalho de Miguel, Correa e Gehlen (2011), os autores tiveram que 

estruturar a prática a partir dos conceitos para se adequarem à estrutura curricular vigente no 

estado em que foi desenvolvida. 

 

Destacamos a dificuldade, a primeiro momento, de elaborar uma proposta que se 

enquadre dentro da estrutura curricular do estado do Mato Grosso do Sul, no qual a 

Secretaria de Educação do Estado organiza em unidades de conteúdo, seguindo uma 

sequência muito parecida com o livro didático, no caso, a FMC deve ser abordada 

no quarto bimestre do terceiro ano (SNEF-49). 
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Diferentes motivos levaram os autores dos trabalhos a desenvolver os temas, partindo 

dos conceitos, já que alguns trabalhos evidenciam que na AT deve-se partir do tema para 

selecionar os conhecimentos necessários para a sua compreensão, para exemplificar pode-se 

citar o trabalho de Magoga e Muenchen (2015). Neste, apesar de trabalharem a partir dos 

conceitos pré-definidos, os autores discutem com clareza a questão da organização curricular 

na perspectiva da AT, explicitando que o tema foi escolhido para trabalhar determinados 

conceitos, por exigência do professor titular da turma. 

 

O fato determinante para o desenvolvimento do trabalho é que, apesar de existir a 

liberdade no “como trabalhar”, o “o que trabalhar” já estava pré- definido: havia a 

necessidade de seguir uma lista de conteúdos estipulada pelo professor titular da 

turma/escola (SNEF-65). 

 

O trabalho realizado nas práticas e propostas incluídas nesta categoria aproxima-se do 

que Auler, Dalmolin e Fenalti (2009) denominam de “dourar a pílula”. Ou seja, trabalhar com 

temas, mas deixar o currículo inalterado, os temas são usados para “cumprir programas”.  

Desse modo, a característica principal da AT que é estruturar o currículo a partir de 

temas relevantes e da realidade dos educandos, não foi abordada nestes trabalhos. Assim, pelo 

menos, vinte e dois trabalhos apresentam essa característica de desenvolver temas a partir de 

currículos pré-estabelecidos. 

De acordo com Halmenschlager (2014), os estudos desta categoria podem ser 

caracterizados como sendo propostas conceituais, pois estão estruturadas “a partir de uma 

escolha, cuja temática se origina explicitamente da natureza conceitual das ciências, ou 

mesmo de um conceito em si, sendo este o ponto de partida para a organização das 

atividades” (HALMENSCHLAGER, 2014, p. 147). 

Desse modo, torna-se relevante destacar que a perspectiva da AT é muito mais ampla 

do que apenas uma mudança metodológica, a AT não é uma forma/método de abordar 

conteúdos já pré-estabelecidos. Por outro lado, como apontado por Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2011) estruturar a programação segundo a AT requer muito provavelmente 

romper com a “orientação adotada na formação inicial de graduação dos professores 

envolvidos” (p.273), que omite a tecnologia e os conhecimentos mais contemporâneos. 

Assim, transformações na Educação Básica requerem necessariamente mudanças na formação 

inicial de professores. Nesse sentido, destaca-se a importância dos trabalhos que foram 

desenvolvidos em cursos de licenciaturas.  

Embora os trabalhos incluídos nesta categoria já apresentem avanços em relação à 

organização curricular tradicional, a organização curricular que se almeja é a discutida na 
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categoria anterior e, neste sentido, questiona-se, considerando que a questão do currículo é 

central na perspectiva da AT: esses trabalhos podem ser denominados de AT? Eles chegam a 

fazer mudanças no currículo? 

Entende-se que esses trabalhos não desenvolvem o que é denominado de AT, já que a 

problematização curricular é essencial nesta perspectiva e o ponto de partida deve ser a 

realidade do educando e não os conhecimentos científicos. Como este tipo de trabalho parte 

de uma conceituação pré-definida, compreende-se que estes não realizam mudanças 

significativas na estrutura curricular.   

Alguns dos trabalhos que realizaram a escolha do tema a partir dos conteúdos apontam 

a necessidade de adequar o trabalho desenvolvido à estrutura curricular vigente. Este fato 

motiva alguns questionamentos: por que os professores demonstram essa preocupação em 

“ajustar” as suas práticas a um currículo pré-estabelecido? Quem define este currículo? 

 A definição de um currículo mínimo obrigatório poderá aumentar o número de 

trabalhos neste sentido? Ou seja, a criação da Base Nacional Curricular Comum poderá 

reforçar a ideia de cumprir listagens de conteúdos e apenas pensar em metodologias que 

auxiliem no cumprimento de currículos prontos? O professor continuará apenas sendo um 

mero “cumpridor” de programas prontos, elaborados em outras instâncias que não a escola? 

Compreende-se que a necessidade de elaborar o currículo escolar de acordo com uma 

listagem pré-definida, ou delimitações muito rígidas, pode dificultar o desenvolvimento de 

propostas de acordo com a perspectiva da AT. Os docentes podem ser levados a escolher os 

temas para desenvolver os conteúdos já definidos, como é o caso de artigos contemplados na 

presente categoria. Assim, se a Base Nacional Curricular Comum, sinalizar/definir uma 

listagem muito específica de conhecimentos obrigatórios para cada série, poderá dificultar o 

desenvolvimento da AT em alguns contextos. 

Nesse sentido, a formação tanto inicial como a continuada mostram-se 

imprescindíveis, pois, sem formação, o professor não saberá desenvolver trabalhos a partir da 

AT, em um viés dialógico e problematizador. 

 A partir da presente categoria, pode-se destacar que nem todos os trabalhos que se 

referem à AT na área do ensino de física possuem a característica apontada por Magoga 

(2017), ao caracterizar o estilo de pensamento24 sobre AT, de que parte-se de problemas, 

contexto e contradições da comunidade para desenvolver a construção do currículo. 

                                                           
24 Para Fleck (2010) o processo de conhecimento ocorre na interação do sujeito com o objeto de conhecimento e 

esta interação ocorre através do Estilo de Pensamento que é constituído pelas concepções e ações de 
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Além disso, esta categoria parece ter emergido, com intensidade, pelo fato de ter-se 

levado em conta o entendimento dos autores sobre a AT, selecionando trabalhos que não 

necessariamente realizam mudanças no currículo, aspecto central na perspectiva da AT. 

Esta categoria indica que apesar da AT pressupor uma construção curricular que parte 

de temas/realidade, alguns pesquisadores/professores vem desenvolvendo propostas que 

denominam de AT sem de fato ter esse ponto de partida. Ou seja, o ponto de partida destes 

trabalhos continuam sendo os conhecimentos científicos, aproximando-se da abordagem 

conceitual.  

Nesse tipo de trabalho, apesar de abordar-se um tema, os conceitos não são 

desenvolvidos para possibilitar o entendimento dos temas, estes são usados para exemplificar 

os conceitos. Como o objetivo desse tipo de trabalho é abordar determinados conceitos, ele 

não favorece a compreensão crítica e transformação da realidade dos educandos. Sendo essa 

uma preocupação na perspectiva da ATF. 

Pensando-se na Educação do Campo, trabalhos como os discutidos na presente 

categoria não contribuem para pensar a construção de um currículo a partir da realidade para 

as escolas do campo, uma vez que os conteúdos continuam sendo o ponto de partida. E o que 

se deseja para as escolas do campo é que os currículos contemplem a realidade dos 

camponeses, buscando uma compreensão crítica desta e sua transformação.  

Na sequência, discute-se a categoria “A Abordagem Temática e o trabalho em sala de 

aula a partir dos 3MP”. 

 

4.7 A ABORDAGEM TEMÁTICA E O TRABALHO EM SALA DE AULA A PARTIR 

DOS 3MP 

 

 Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) discutem que os temas geradores podem ser 

organizados em situações educativas a partir dos Três Momentos Pedagógicos, como já 

apontado anteriormente.  Dos trabalhos analisados, vinte e sete (EPEF-7; EPEF-13; EPEF-15; 

EPEF-17; EPEF-19; EPEF-21; SNEF-30; SNEF-31; SNEF-32; SNEF-39; SNEF-40; SNEF-

41; SNEF-43; SNEF-48; SNEF-49; SNEF-50; SNEF-53; SNEF-55; SNEF-61; SNEF-62; 

SNEF-63; SNEF-65; SNEF-69; SNEF-70; SNEF-73; SNEF-74; SNEF-75) destacam o uso 

dos 3MP no desenvolvimento dos temas em sala de aula. Isso pode estar relacionado ao fato 

de a maioria dos estudos em análise, trinta e um trabalhos, (EPEF-1; EPEF-5; EPEF-7; EPEF-

                                                                                                                                                                                     
determinados sujeitos sobre determinado objeto de estudo. Referência: FLECK, L. Gênese e Desenvolvimento 

de um Fato Científico. Belo Horizonte: Fabrefactum, 2010. 
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13; EPEF-17; EPEF-19; EPEF-21; EPEF-25; SNEF-31; SNEF-32; SNEF-35; SNEF-38; 

SNEF-40; SNEF-41; SNEF-42; SNEF-43; SNEF-48; SNEF-49; SNEF-50; SNEF-53; SNEF-

55; SNEF-57; SNEF-59; SNEF-61; SNEF-63; SNEF-65; SNEF-67; SNEF-69; SNEF-71; 

SNEF-74; SNEF-75;) usarem como referência o livro Ensino de Ciências: fundamentos e 

métodos, em que Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) discutem o uso dos 3MP a partir 

de temas geradores. Além disso, seis trabalhos (SNEF-75; SNEF-32; SNEF-50; SNEF-49; 

SNEF-48; SNEF-62) citam o livro Física, em que Delizoicov e Angotti (1992), apesar de 

partirem do tema “Produção, distribuição e consumo de energia elétrica” para a seleção e a 

estruturação da conceituação física desenvolvida, discutem o uso dos três momentos como 

uma metodologia de sala de aula e não como estruturantes de currículos, como destacado por 

Muenchen (2010), Muenchen e Delizoicov (2014) e Ferreira, Paniz e Muenchen (2016).  

 Como dinâmica de sala de aula, os 3MP são denominados de problematização inicial, 

organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. No primeiro momento, são 

apresentadas situações reais desafiando os alunos a exporem o que pensam. Na organização 

do conhecimento, são abordados os conhecimentos necessários para a compreensão das 

problematizações iniciais e do tema em estudo. O terceiro momento destina-se à análise e 

interpretação tanto das situações colocadas no primeiro momento como outras que podem ser 

compreendidas com o mesmo conhecimento (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 

2011).  

Segundo Pernambuco (2002), os momentos pedagógicos são uma forma de garantir a 

prática sistemática do diálogo, permitem que se dê voz aos alunos e partir da realidade destes. 

O uso dos 3MP é evidenciado nos seguintes trechos representativos desta categoria: 

 

Enfatiza-se o processo de organização e estruturação coletiva do conteúdo 

programático de ciências durante a quarta etapa da Investigação Temática – a 

Redução Temática, destacando a utilização dos Momentos Pedagógicos enquanto 

dinâmica metodológica para a elaboração das atividades didático-pedagógicas 

(SNEF-74). 

 

Desta maneira, o primeiro encontro destinou-se a realizar uma problematização 

inicial a respeito da temática da comunicação, o segundo e terceiro encontros 

destinaram-se a organização do conhecimento, na qual foram discutidos alguns 

conceitos relacionados com um recorte dos elementos discutidos na problematização 

inicial. Por fim, uma atividade lúdica possibilitou aos alunos articularem os 

conceitos e temáticas discutidas no decorrer das aulas anteriores, constituindo a 

etapa de aplicação do conhecimento (SNEF-61). 

 

 Assim, alguns trabalhos, que discutem o uso dos 3MP, apontam que estes 

potencializam a aproximação entre o “mundo da escola” e o “mundo da vida” e favorecem o 

diálogo em sala de aula, a partir dos temas em estudo. 
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[...] a aproximação entre o “mundo da escola” e o “mundo da vida”, aspecto 

potencializado pela dinâmica dos três momentos pedagógicos, há indicativos de que 

parte significativa dos alunos têm atribuído significado aos conceitos no momento 

de seu estudo [...] (EPEF-7). 

 

[...] um dos fatores positivos destacados no planejamento da temática, foi a inserção 

dos chamados Três Momentos Pedagógicos (3MP) [...] e proximidade destes com o 

diálogo (SNEF-65). 

 

Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), o ponto culminante da 

problematização inicial é levar o aluno a sentir a necessidade de adquirir novos 

conhecimentos. No caso, quando se está trabalhando com a AT, o aluno precisa perceber a 

necessidade de adquirir novos conhecimentos para a compreensão do tema em estudo. Este 

processo é potencializado pelo uso dos 3MP. 

Nesse sentido, Ferreira, Paniz e Muenchen (2016) destacam que 

 

[...] através da dinâmica dos 3MP, o discente se torna capaz de associar o 

conhecimento que está sendo construído por meio das problematizações de sua 

realidade, as quais contribuem também para motivá-lo quanto à oralidade, uma vez 

que ela provoca certa inquietação nos alunos, por gerar discussões a partir do 

contexto em que eles estão inseridos (FERREIRA, PANIZ e MUENCHEN, 2016, p. 

514). 

 

 Diferentemente dos trabalhos que usam os 3MP apenas como metodologia de sala de 

aula, os trabalhos de Zimmer et al. (2014) e Silva et al. (2015), além de usarem os momentos 

na organização das atividades didático-pedagógicas de sala de aula, usam a dinâmica dos 

3MP no processo de IT, com o intuito de obter um tema gerador, e na organização de um 

curso de formação permanente de professores, respectivamente. O uso dos 3MP no processo 

de IT é destacado na seguinte passagem:  

 

A estruturação de um currículo baseado a partir dos 3MP permitiu identificar quais 

os desafios enfrentados pela comunidade investigada. A análise e discussão dos 

dados levantados e organizados em forma de um dossiê, levaram-nos à escolha de 

um tema de relevância social, econômica e política (EPEF-21).  
 

 Já como organizadores de um curso de formação de professores, o uso dos 3MP é 

apontado em,  

 

Considera-se que a utilização dos Momentos Pedagógicos, enquanto dinâmica 

metodológica, para organizar tanto o curso quanto as atividades elaboradas durante o 

curso, possibilitou o movimento prático e reflexivo indispensável à prática 

pedagógica. Neste sentido, sinaliza-se para a possibilidade de utilizar os Momentos 

Pedagógicos para estruturar outros cursos, uma vez que sua dinâmica consiste, 

sobretudo, numa forma de refletir aonde se pretende chegar e qual direção pode-se 

dar ao trabalho em cada momento [...] (SNEF-74). 
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 Destaca-se que os 3MP têm sido utilizados para além da organização das atividades 

em sala de aula. Muenchen (2010) e Muenchen e Delizoicov (2012; 2014) assinalam que, no 

decorrer dos anos, os 3MP extrapolaram sua utilização inicial, passando, também, a serem 

utilizados na elaboração de material didático para cursos à distância, como organizadores de 

discussões em eventos e como estruturantes de currículos. Nesse sentido, Schneider e 

Muenchen (2016) discutem o uso dos 3MP como estruturantes de currículos na formação 

inicial de professores de Física, destacando a busca dos temas geradores no estudo da 

realidade. 

 Como estruturantes de currículos, os 3MP também vem sendo usados no 

desenvolvimento de cursos de formação continuada de professores. Para exemplificar, pode-

se citar os trabalhos de Centa (2015) e Araújo (2015). Nestas pesquisas, além de terem sido 

utilizados na estruturação dos cursos, foram usados na construção do currículo e como 

ferramenta didático-pedagógica para sala de aula. Araújo e Muenchen (2016) destacam que o 

uso da dinâmica dos 3MP, para estruturar o currículo na perspectiva da AT, contribui para que 

“educador e educandos construam o conhecimento a partir de problemas próximos à vida dos 

alunos” (p. 179), permitindo que estes sintam-se sujeitos ativos no processo de construção do 

conhecimento. 

Já no trabalho desenvolvido por Centa e Muenchen (2016), a construção do currículo 

na perspectiva da AT a partir dos 3MP possibilitou o despertar para uma cultura de 

participação dos sujeitos envolvidos no processo. A problematização do tema gerador serviu 

de motivação na sala de aula, tanto para os educadores como para os educandos, além de 

despertar o desejo de buscar a transformação da realidade.  

Embora os 3MP também sejam utilizados em abordagens conceituais, para Araújo, 

Niemeyer e Muenchen (2013) o uso dos 3MP em consonância com a AT pode potencializar o 

trabalho nesta perspectiva. Além disso, o uso dos 3MP não pode ser estanque, eles precisam 

estar articulados entre si. 

Em síntese, a AT e o trabalho em sala de aula vem sendo desenvolvidos a partir dos 

3MP, os quais auxiliam na problematização das situações relacionadas aos temas que estão 

sendo abordados. O uso dos 3MP na organização do trabalho de sala de aula favorece o 

diálogo e gera no aluno a necessidade de adquirir/construir novos conhecimentos para 

compreender os problemas que estão sendo discutidos e poder atuar na transformação da 

realidade. E, como estruturantes de currículos, os 3MP podem ser utilizados na realização do 

estudo da realidade e na construção do currículo pelos docentes. Na próxima seção, trata-se da 

categoria “A importância do trabalho interdisciplinar na Abordagem Temática”. 
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4.8 TRABALHO INTERDISCIPLINAR NA ABORDAGEM TEMÁTICA 

 

Na estruturação da programação a partir de temas emergentes da realidade dos 

educandos, a interdisciplinaridade é fundamental, já que são necessários os conhecimentos 

oriundos das diferentes áreas para a sua compreensão, pois como apontado por Auler (2007) a 

“complexidade dos temas requer a análise sob vários olhares disciplinares articulados em 

torno de um tema” (p.7). Neste sentido, em trinta e três artigos (EPE-7; EPEF-8; EPEF-12; 

EPEF-13; EPEF-17; EPEF-19; EPEF-21; EPEF-25; SNEF-31; SNEF-32; SNEF-34; SNEF-

35; SNEF-36; SNEF-38; SNEF-40; SNEF-42; SNEF-43; SNEF-48; SNEF-49; SNEF-50, 

SNEF-52; SNEF-53; SNEF-54; SNEF-55; SNEF-57; SNEF-59; SNEF-62; SNEF-67; SNEF-

70; SNEF-72; SNEF-73; SNEF-74; SNEF-75) dos estudos analisados, há algum tipo de 

referência ao trabalho interdisciplinar, como explicitado nos fragmentos a seguir: 

 

A elaboração de atividades a partir de problemas da comunidade escolar permitiu a 

abordagem de conhecimentos de diversas áreas (Biologia, Educação Ambiental, 

Física, Química) articulados para o desenvolvimento de uma visão crítica dos 

educandos frente às práticas de descarte do lixo domiciliar da comunidade, assim 

como, a fenômenos mais amplos, porém inter-relacionados [...] (SNEF-75). 

 

O conteúdo programático foi selecionado em conjunto com os professores, 

configurando o caráter colaborativo e interdisciplinar necessário no processo de 

Redução Temática. A Figura 1 apresenta os conteúdos e conceitos selecionados para 

serem trabalhados no contexto do tema “O perigo do rio Água Preta em Pau 

Brasil/BA”, que abarcam as áreas de Química, Física, Biologia e Geografia (SNEF-

74). 

 

Um exemplo de situações desse último tipo é a proposição de abordagens temáticas 

para a água. A importância do tema e sua abrangência envolvem aspectos 

biológicos, químicos e físicos na área das ciências da natureza em igual proporção, 

ou mesmo aspectos sociais, econômicos e geográficos, para exemplificar aspectos 

das áreas conhecidas como das ciências humanas (EPEF-8). 

 

 Alguns trabalhos não desenvolveram discussões/trabalhos interdisciplinares, no 

desenvolvimento das práticas, porém, ressaltam que o trabalho teria sido mais significativo a 

partir da interdisciplinaridade. 

 

Entretanto, mesmo percebendo grande participação dos estudantes durante as aulas, 

acredita-se que o resultado final seria mais significativo caso houvesse colaboração 

interdisciplinar tanto em sua construção quanto em sua aplicação [...] (SNEF-52). 

 

Apesar de apontarem a importância da interdisciplinaridade, apenas quatro trabalhos 

(EPEF-7; SNEF-54; SNEF-55; SNEF-75) evidenciam a participação de professores de 

diferentes áreas em algum momento do desenvolvimento/elaboração dos temas, e dois (EPEF-

19 e SNEF-48) sugerem o trabalho com outros docentes. Muenchen et al. (2004) destacam a 
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participação de um professor de história, num tema que foi desenvolvido principalmente na 

disciplina de Física: 

 

Na perspectiva da abordagem temática, os temas, por se constituírem de situações 

amplas, complexas, devem representar o ponto de encontro de várias disciplinas 

integrantes do currículo escolar. Porém, na implementação desta temática nas 

escolas A e B, não houve a participação de professores de outras disciplinas, além da 

Física. Contudo, na escola C, numa das turmas, houve a participação da professora 

de história (EPEF-7). 

 

 Neste trabalho, é evidenciada a participação eventual de um docente de outra 

disciplina na implementação do tema. Porém, entende-se que esta participação não ocorreu no 

processo de planejamento do tema desenvolvido. Em 16 trabalhos (EPEF-8; EPEF-12; EPEF-

13; EPEF-17; EPEF-25; SNEF-32; SNEF-36; SNEF-38; SNEF-43; SNEF-48; SNEF-49; 

SNEF-55; SNEF-57; SNEF-73; SNEF-74; SNEF-75), entende-se que foram os professores de 

uma determinada disciplina que abordaram conteúdos de outras áreas no decorrer do 

desenvolvimento do tema. Esse aspecto pode favorecer uma abordagem superficial dos 

conhecimentos científicos, já que os docentes não possuem formação em todas estas 

disciplinas. 

Nesse sentido, como defendido por Zanetic e Delizoicov (1993), a “colaboração 

integrada de diferentes especialistas que trazem a sua contribuição para a análise de 

determinado tema” (p. 13) parece não ter acontecido na maioria dos trabalhos analisados. Este 

é um ponto apontado, também, na pesquisa realizada por Hunsche (2015) ao avaliar práticas 

desenvolvidas por formadores com licenciandos e as atividades desenvolvidas pelos futuros 

professores, em que destaca que “são escassas e incipientes as iniciativas que envolvem mais 

de uma área, de modo a propiciar a interdisciplinaridade do conhecimento” (HUNSCHE, 

2015, p. 298). 

Entretanto, destaca-se que em trabalhos como os desenvolvidos por Centa (2015), 

Araújo (2015) e Giacomini (2014), onde o processo de construção do currículo a partir da AT 

estava associado a cursos de formação permanente de professores, foram desenvolvidos 

trabalhos coletivos e interdisciplinares. Nestes trabalhos docentes de diferentes disciplinas 

estavam envolvidos deste o estudo da realidade, na definição dos temas, na estruturação do 

currículo, no planejamento das aulas e na implementação destas. 

Para Auler (2007), a AT remete à interdisciplinaridade, de modo que os professores 

das diversas disciplinas contribuem com os conhecimentos de suas áreas para a compreensão 

do tema em estudo. Este tipo de trabalho coletivo praticamente não é mencionado nos artigos 

em análise, pois a maioria destes apenas discutem conteúdos de outras áreas no 
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desenvolvimento do tema. Segundo Muenchen e Auler (2007), o diálogo entre professores de 

distintas formações é um grande desafio num mundo individualista e competitivo.  

A dificuldade do trabalho interdisciplinar também é discutida em outros estudos. 

Como exemplo, pode-se citar o trabalho desenvolvido por Centa (2015), que sinaliza a 

dificuldade dos educadores em formação continuada desenvolverem o diálogo com os 

colegas. Outro ponto destacado por esta autora, que influencia no trabalho interdisciplinar, é o 

tempo necessário para os docentes realizarem os planejamentos coletivos. 

Nota-se que a dificuldade - e até mesmo a ausência do trabalho interdisciplinar - é 

recorrente nos trabalhos que tratam de AT. No estudo realizado por Magoga (2017), que 

contou com treze artigos, nenhum desenvolveu um trabalho na perspectiva interdisciplinar, no 

caso, entendendo-se por trabalho interdisciplinar como sendo aquele em que professores de 

diferentes áreas dialogam e trabalham conjuntamente. Por outro lado, o autor destaca que 

estes indicam a necessidade e sinalizam a importância do trabalho conjunto das diferentes 

áreas quando se trabalha na perspectiva da AT.  

Apesar de o trabalho interdisciplinar ser essencial no desenvolvimento e entendimento 

dos temas, parece que este tipo de trabalho vem sendo pouco desenvolvido na prática. Assim, 

questiona-se: o que dificulta o trabalho coletivo nas escolas?  Como desenvolver um trabalho 

coletivo a partir da ATF?  

A falta de apoio da equipe gestora, a ausência de espaço e tempo necessários para o 

desenvolvimento dos planejamentos/atividades dificulta e até mesmo impossibilita o trabalho 

interdisciplinar. Assim, para desenvolver este tipo de trabalho é necessário que a equipe 

gestora proporcione estes espaços e ações na escola, além, é claro, de políticas públicas que 

proporcionem aos educadores as condições necessárias para o desenvolvimento do trabalho 

coletivo nas escolas. 

Nesse sentido, Magoga (2017) defende que um dos desafios no desenvolvimento da 

AT é a interdisciplinaridade. No entanto, ressalta que a dificuldade não é a 

interdisciplinaridade em si, mas sim os meios necessários para desenvolver este tipo de 

trabalho, como, por exemplo, a organização do espaço-tempo dos educadores. 

 Em relação à Educação do Campo, a interdisciplinaridade é uma questão muito 

valorizada, principalmente nos cursos de Licenciatura em Educação do Campo, sendo estes 

organizados por áreas do conhecimento. A interdisciplinaridade também foi destacada nos 

trabalhos discutidos na categoria da seção 4.4. 
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 Britto (2014), ao realizar uma discussão sobre o processo de estabelecimento dos 

cursos de Licenciatura em Educação do Campo na UFSC, destaca a interdisciplinaridade na 

estruturação destes cursos, ressaltando que, 

 

[...] a interdisciplinaridade está em conformidade com a realização de práticas 

educativas comprometidas socialmente e politicamente, na qual o conhecimento 

sistematizado está a serviço do processo educativo, ou seja, a seleção de 

conhecimentos a serem trabalhados emerge do diálogo com a realidade e a 

problematização de suas contradições e conflitos (BRITTO, 2014, p. 68). 

 

 Contudo, o trabalho interdisciplinar é apontado por Molina (2014) como um desafio 

nos cursos de Licenciatura em Educação do Campo nas diversas áreas. Assim, esta autora 

destaca que, ao se propor as Licenciaturas em Educação do Campo por áreas de 

conhecimento, menosprezou-se um grande desafio, que é a formação dos docentes formadores 

dos quais se deseja essa prática, sendo que estes tiveram uma formação disciplinar e 

fragmentada. 

Isso, de certo modo, assemelha-se ao desenvolvimento do trabalho interdisciplinar nas 

escolas de Educação Básica, em que a maioria dos docentes teve uma formação disciplinar 

distante dos pressupostos interdisciplinares. 

 Novamente destaca-se que além do papel fundamental da formação inicial, é 

necessário que sejam disponibilizadas aos educadores as condições necessárias para 

desenvolver este tipo de trabalho nas escolas. A formação por áreas, por si só, não supera o 

desafio do trabalho interdisciplinar na Educação Básica, precisam ser garantidas as condições 

para que isso ocorra. 

 A categorias que emergiram da análise dos artigos que tratam de propostas e práticas 

sobre AT, indicam a importância dos 3MP e da interdisciplinaridade no desenvolvimento 

desta perspectiva. Além disso, boa parte dos professores e pesquisadores tem usado como 

ponto de partida para o desenvolvimento da AT temas da realidade dos educandos. Mas, ainda 

há trabalhos em que os conteúdos científicos são determinantes para a escolha dos temas, ou 

seja, o ponto de partida são os conteúdos e não os temas.  

 No próximo capítulo, serão discutidos os resultados obtidos a partir da análise das 

entrevistas e questionários realizados com professores da área de Ciências da Natureza e será 

realizada a discussão de uma proposta de formação permanente para professores de escolas do 

campo.  
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5 CARACTERIZAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS DOCENTES E 

SINALIZAÇÃO DE UMA PROPOSTA FORMATIVA 

 

 Neste capítulo, serão discutidas algumas características das práticas dos docentes da 

área de Ciências da Natureza e da coordenadora pedagógica de uma escola pública do campo 

pertencente a 8ª CRE. Além disso, sinaliza-se uma proposta para um curso de formação 

permanente para a referida escola do campo. 

 A análise das entrevistas realizadas com os educadores deu-se a partir da categoria 

“Características da prática pedagógica dos docentes”, definida a priori. Esta categoria será 

discutida a seguir. 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS DOCENTES 

 

 Para entender como é a prática de docentes de uma escola do campo, com a intenção 

de obter subsídios para a proposição de um curso de formação continuada, foram realizadas 

entrevistas com professores de Física, Química, Biologia e com a coordenadora pedagógica 

de uma escola pública do campo pertencente a 8ª CRE. Assim, a seguir serão discutidos 

alguns pontos das práticas destes professores. Os trechos das falas dos docentes e da 

coordenadora pedagógica serão identificados por P1, P2, P3 e CP, para manter sigilo da 

identidade destes. 

 Como discutido anteriormente, defende-se que o currículo das escolas do campo e as 

práticas dos docentes estejam voltados para o contexto/realidade na qual estão inseridas. 

Portanto, as questões das entrevistas (Apêndice A) foram elaboradas com a intenção de 

compreender se o currículo da escola, apresenta questões voltadas para a realidade do meio 

rural, entender se os professores tem trabalhado a partir de temas e se ocorrem formações 

voltadas para a Educação do Campo. 

A discussão dos resultados está dividida nos seguintes itens: Organização curricular; 

Questões relacionadas ao meio rural; Abordagem de temas e Dificuldades enfrentadas. 

 

 Organização curricular 

 Neste item, é discutido como os professores entrevistados procuram organizar os 

conteúdos de cada disciplina.   

Na entrevista, perguntou-se aos professores como eles organizam os conteúdos da 

disciplina que lecionam na escola e o que levam em conta para estruturar os conteúdos. Dois 
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dos professores sinalizaram que a organização dos conteúdos da disciplina é feita a partir do 

livro didático, como mostram as falas a seguir:  

 

[...] organizados por ano/turma conforme o livro didático. (P3)  

 

Então o meu conteúdo é organizado de tal forma que ele tenha todos os conteúdos 

previstos para poder responder as questões do Enem, né, além de poder modificar o 

dia a dia deles [...] então a gente tem um livro didático, eu trabalho todo o conteúdo 

dialogando e construindo com eles. (P2) 

 

[...] mas, em cima, mais ou menos dos conteúdos da série previstos no livro didático, 

pra que haja uma sequência. (P2) 

 

Apesar de P2 sinalizar que organiza a disciplina de acordo com o que é exigido no 

Enem e de trabalhar questões do cotidiano dos alunos, ele remete ao livro didático para dizer 

que estes conteúdos estão previstos para a série conforme o livro. 

 Para Torres (2010), a organização curricular cujo ponto de partida são os conceitos 

científicos, tem norteado grande parte das práticas escolares e sinaliza que “neste contexto, a 

programação contida nos livros didáticos, muitas vezes, é adotada pelos (as) educadores (as) 

como o conteúdo programático escolar em si” (p. 190). 

Já P1 ao ser questionado sobre a organização dos conteúdos da disciplina, afirma que 

conhece os alunos primeiro, para depois organizar a sequência, como se pode observar na fala 

a seguir:   

 

Eu não me organizo antes, eu conheço o grupo de alunos, [...] o planejamento ele vai 

sendo quase que diário eu modifico ele constantemente eu sei que tenho algumas 

informações básicas que a sociedade vai cobrar deles e que eu tenho que passar, mas 

eu tenho que me adaptar ao que eles vão me respondendo, a turma x ela vai fazer 

Enem e ela é vinculada assim 80% a prova seletiva então eu tenho que me adaptar 

também a isto. Agora já a turma y não, a turma y está ai simplesmente para, tem um 

que gostaria o resto, ta todo mundo só pra concluir o ano, então eu trago pro dia a 

dia. (P1) 

 

A fala de P1 sugere que, ao se trabalhar questões mais voltadas para o dia a dia dos 

educandos, deixa-se de formar os alunos para também ter condições de realizar provas de 

seleção como o Enem. Ressalta-se, porém, que ao trabalhar com a AT, não se deixa de formar 

os alunos para participarem de provas de seleção, mas não só para isto. Como sinalizado na 

categoria “Abordagem de temas a partir do currículo pré-estabelecido”, seção 4.6, quando se 

trabalha com a AT, não se deixa de trabalhar os conhecimentos científicos. Mas, estes deixam 

de ser o ponto de partida para a organização do currículo escolar. No entanto, estes 

conhecimentos são essenciais para compreender os temas, a realidade e buscar a 

transformação desta. 
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Questões relacionadas ao meio rural 

Em relação ao desenvolvimento de questões da vivência dos alunos em sala de aula, os 

três professores responderam que trabalham questões relacionadas ao meio rural. As falas a 

seguir exemplificam algumas das questões apontadas pelos docentes:  

 

Às vezes, utilizo a questão das plantações e criações que tem aqui. Por exemplo: 

Porongo/cuias. (P3) 

 

[...] a gente faz sempre vinculado, eles aqui também trabalham com plantio né, 

agricultura, então trabalho muito solo né, componentes do solo, a química do solo, o 

que precisa pra crescer, eles trazem muito conhecimento do cotidiano deles então 

tem que aproveitar. [...] Eles também tem a fábrica de cuias, eles trabalham também 

com produtos químicos né dentro das fabricas de cuias então a gente vai visitar pra 

aqueles que não tem a prática[...]. Tem a fábrica de bombas também, ai tem toda a 

parte de cromação, também a gente trabalha isso. E aqui nós temos a horta, esse ano 

nos vamos trabalhar com um projeto da horta também. (P1) 

 

É eu fiz uma pergunta, por exemplo, questão da força né, o que faz força lá na 

lavoura? Ai tem o trator tem a colheitadeira tem uma junta de boi, [...] força de 

tração ai eles vão testando, torque todas aquelas relacionadas a máquinas. (P2) 

 

 Apesar dos professores trabalharem questões da vivência dos educandos, relacionados 

ao meio rural, entende-se que é em uma perspectiva de exemplificar, mostrar exemplos 

práticos, distanciando-se, por exemplo, de uma educação que visa a compreensão crítica e a 

transformação da realidade, como defendido pela AT.  

Embora os professores tenham destacado que trabalham questões voltadas para o meio 

rural, para CP ainda está faltando esta questão na escola, de modo que destaca: 

 

[...] eu no meu ponto de vista, assim eu acredito que ta faltando isso, tipo assim a 

escola de campo não parece ser a escola de campo [...] parece o mesmo conteúdo de 

outras escolas. (CP) 

 

[...] é como te disse a escola de campo é nome. [...] Nós somos escola de campo, 

mas com olhar de escola urbana. (CP) 

  

 Estas falas se aproximam do que é caracterizado como sendo uma escola no campo, 

ou seja, apenas localiza-se no meio rural sem de fato ter “um projeto político-pedagógico 

vinculado às causas, aos desafios, aos sonhos, à história e à cultura do povo trabalhador do 

campo” (FERNANDES, CERIOLI e CALDART, 2011, p. 27), o currículo destas escolas se 

assemelha ao das escolas urbanas. 

Estas questões podem estar relacionados ao fato de os professores P1, P2 e P3 terem 

respondido nos questionários que não participaram de atividades de formação continuada que 

tivessem relação com a Educação do Campo.  Quanto à formação inicial, pelo Quadro 1 (da 
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seção 3.5), percebe-se que nenhum dos docentes possui formação inicial, por exemplo, em um 

curso de Licenciatura em Educação do Campo25. 

Apenas CP, ao ser questionada se a escola realiza algum tipo de formação voltada para 

a Educação do Campo, coloca que, 

 

[...] já tivemos alguma formação que os estudos em si eram de escola do campo. Só 

que se resume nisso, nesse estudo, mas aquela prática, de vamos mudar, vamos fazer 

realmente uma escola do campo, ainda não. (CP)  

 

 Segundo a fala de CP, quando houve uma formação voltada para as escolas do campo, 

esta não promoveu mudanças na prática dos docentes, foi apenas no âmbito teórico. Esse 

aspecto nos leva a entender que a relevância do processo não foi assumida pela equipe 

pedagógica como princípio em formações posteriores, já que a formação continuada é 

responsabilidade da equipe gestora e é apontada como garantida na LDB (1996) no artigo 28. 

Além disso, as formações realizadas podem não ter propiciado uma reflexão sobre a prática 

dos docentes e não ter gerado inquietação e necessidade de mudança nas práticas dos 

educadores.  

 

Abordagem de temas 

 Uma forma de inserir/trabalhar questões da vivência dos educandos na educação 

básica é a estruturação do currículo a partir da AT, como discutido no referencial teórico. 

Sendo assim, perguntou-se aos professores se estes já trabalharam a partir de temas.  Acerca 

do trabalho com temas, P3 e P1 destacam que já trabalharam com temas: 

 

Sim, trabalhamos com projetos que abordam desde a plantação até 

manufaturamento. (P3) 

 

[...] o tema meio ambiente né, dentro do meio ambiente tu trabalha todo o descarte 

de lixo, toda a nossa produção de lixo, que tipo de lixo cada coisinha que eu to 

colocando fora, a gente produziu, então como que eu, eu fiz isso é muita pesquisa, 

muito trabalho de pesquisa então que tipo de lixo né. (P1) 

 

 Ainda, ao questionar P1 sobre o trabalho com temas, este coloca: 

 

Sim, tema gerador? A partir de um tema então nós vamos atrás da informação, sim, 

tipo tema água, meio ambiente né, solo, esses temas assim né? (P1) 

 

 Neste momento, P1 refere-se a tema gerador, mas ao ser solicitado que falasse sobre 

como estes temas foram escolhidos/definidos, destaca que ocorre a partir da: 

 

                                                           
25 Isto justifica-se pelo fato de os docentes já estarem na docência há vários anos como explicitado no quadro 1, 

da seção 3.4, sendo que os cursos de Licenciatura em Educação do Campo são bem mais recentes. 
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[...] sensibilidade do dia não tenho assim uma…, essa da horta, por exemplo, é que 

eu gosto, então eu gostava, [...] mas é mais do gostar coletivo. [...] então também né 

o que ta ali nos meios de comunicação. (P1) 

 

  Ao discutir sobre como a professora define os temas que trabalha em sala de aula, 

compreende-se que não são temas geradores, pois não é realizado o processo de Investigação 

Temática (FREIRE, 2011, DELIZOICOV, 1991) ou adaptações desta, nem a partir dos 3MP 

como estruturantes de currículos (MUENCHEN, 2010). A professora CP também se refere a 

temas geradores quando questionada sobre o trabalho com temas: 

 

Os professores já trabalharam a partir de temas? (Pesquisadora) 

Geradores?  Temas Geradores assim? (CP) 

Sim ou qualquer tema. (Pesquisadora) 

Se trabalharam foi antes de eu chegar, porque até os de tarde as vezes a gente faz. 

Parece que o fundamental é mais unido né, como é um professor por turma, então é 

mais fácil tu consegue [...] fazer toda uma interdisciplinaridade, só que a área é 

complicado. (CP) 

 

 O termo tema gerador aparece, ainda, no PP26 da escola. No item marco operacional é 

destacado que a discussão de temas geradores proporciona a interdisciplinaridade. Porém, nas 

entrevistas e conversas realizadas com os professores da escola, com a coordenadora 

pedagógica e vice-diretora, em nenhum momento destacam que é realizado algum tipo de 

investigação da realidade. Ademais, sobre o trabalho interdisciplinar não foi destacado que é 

realizado na escola.   

 Já P2 aponta que ainda não trabalhou por temas na escola. Para este professor o 

trabalho com temas deve ser desenvolvido de forma coletiva: 

 

Não, física nunca trabalhei, por temas, eu tinha interesse, mas tema não é a gente 

sozinho né. Tem que ter um grupo. (P2) 

 

Assim, P2 sinaliza que não trabalha com temas e que este precisa ser um trabalho 

conjunto. Parece que a compreensão deste professor aproxima-se da que defendeu-se 

anteriormente na categoria “A importância do trabalho interdisciplinar na Abordagem 

Temática”, ou seja, os docentes das diferentes áreas devem trabalhar em conjunto para 

auxiliar na compreensão/entendimento dos temas. 

A fala de P2 também parece sinalizar a ausência de formação para que o trabalho 

coletivo/colaborativo e até mesmo interdisciplinar ocorra. 

Alguns professores têm desenvolvido trabalhos com temas, na escola em questão, 

entretanto, parece haver necessidade de aprofundamento teórico/prático, especialmente 

quando se referem ao termo “Tema Gerador”.  

                                                           
26 Destaca-se que o acesso para leitura do PP foi permitido apenas na escola. 
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Dificuldades enfrentadas 

 Outro ponto abordado nas entrevistas foram as dificuldades enfrentadas pelos docentes 

nas suas práticas. Foram destacadas dificuldades como falta de interesse, concentração e 

participação dos alunos, a velocidade com que devem ser trabalhados os conteúdos, poucos 

períodos para cada disciplina, falta de materiais de laboratório, reunir todos os professores. As 

falas a seguir exemplificam algumas destas dificuldades apontadas pelos docentes:  

 

[...] a maior dificuldade que eu encontrei aqui, foi as vezes a falta da concentração, 

assim sabe, concentração naquilo que a gente está tentando construir [...]. Outra 

dificuldade é a forma que eu to trabalhando é diferente né, então até que se 

acostumam que tem que participar né, mas eu tenho que construir o meu 

conhecimento, não é que o professor vai me trazer o conhecimento assim. Vai me 

botar. Eu quero que ele construa, então as vezes tem alunos que essa participação 

deles, são mais retraídos. (P2) 

 

A principal dificuldade é o interesse dos alunos. (P3) 

 

Além desta falta de materiais de laboratório de ter um espaço destinado pra essas 

práticas, é as vontades os adolescentes não querem mais apreender [...]. (P1) 

É reunir, tem professores que tem outras escolas. Então pra ti reunir todos, que o 

ideal é todos juntos. Não um faz uma coisa o outro depois faz outra e junta, não é 

tudo junto. (CP) 
 

 Em relação à falta de materiais, apontada por P1, parece que é uma situação recorrente 

nas discussões sobre as condições das escolas do campo (claro que não é uma realidade 

apenas das escolas do campo). A falta de uma infraestrutura adequada das escolas do campo 

também é sinalizada por Fernandes, Cerioli e Caldart (2011), que destacam tanto a falta de 

docentes qualificados como a infraestrutura precária das escolas do campo. 

Um ponto a se questionar é a causa da falta de interesse e participação destes alunos 

nas aulas. Por que os alunos estão desmotivados? Por que eles vêm à escola apenas para 

passar de ano? Elementos como estes poderão ser problematizados na formação que se propõe 

no presente trabalho. 

Destaca-se que nenhum dos professores apontou como dificuldade a construção de um 

currículo que esteja relacionado a realidade dos educandos.  

Na sequência, discute-se a proposta de formação permanente, pensada para ser 

desenvolvida com professores da área de Ciências da Natureza de uma escola do campo. 
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5.2 A PROPOSTA DE FORMAÇÃO PERMANENTE 

 

 A proposição do curso de formação permanente trata-se de um ensaio teórico prático. 

Além de levar em conta os resultados da presente pesquisa, a partir da revisão bibliográfica na 

área de Ensino de Física e das entrevistas e questionários realizados com os docentes, também 

possui elementos de trabalhos já realizados anteriormente no âmbito do GEPECiD, do qual 

sou integrante. 

 As pesquisas e ações do grupo estão balizados principalmente na concepção freireana 

de educação, na problematização e no diálogo.  Assim, processos formativos, fundamentados 

na ATF e nos 3MP como estruturantes de currículos, vem sendo desenvolvidos por 

mestrandos e doutorandos. Estas formações e os resultados são discutidos nos trabalhos de 

Centa (2015), Araújo (2015), Giacomini (2014) e Paniz (2017)27. Diferente dos trabalhos 

anteriores que envolveram escolas urbanas, o presente estudo está voltado para escolas do 

campo.  

 A necessidade de formação continuada para professores das escolas do campo é 

sinalizada nas Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo 

(BRASIL, 2002). Contudo, pelas colocações dos professores entrevistados, quando 

questionados se a escola desenvolve alguma formação continuada voltada para a Educação do 

Campo, parece não haver uma formação continuada voltada especificamente para as escolas 

do campo.  

No item anterior, discutiram-se algumas características/concepções dos professores da 

área de Ciências da Natureza. A necessidade de buscar entender como estes professores estão 

atuando para pensar na construção da proposta formativa, torna-se essencial para 

problematizar a prática/concepções destes. Para Freire (1983) “[...] aos homens se lhes 

problematiza sua situação concreta, objetiva, real, para que, captando-a criticamente, atuem 

também criticamente, sobre ela.” (FREIRE, 1983, p. 14). Assim, as questões discutidas no 

item anterior - mas não só estas - devem ser problematizadas com os professores.  

Vale destacar que a intenção do curso não é levar algo pronto, fechado, para ser 

estendido (FREIRE, 1983) aos professores. Deseja-se que o curso possa favorecer um 

trabalho com os educadores que promova um espaço e tempo para a valorização da prática e 

problematização desta, e não para ou sobre eles, evitando o que Freire (1983) denomina de 

“invasão cultural”. 

                                                           
27 Tese em desenvolvimento de Catiane Mazocco Paniz, intitulada “O PIBID como política articuladora na 

construção de currículos: um olhar para o trabalho desenvolvido no Instituto Federal Farroupilha-campus São 

Vicente do Sul”. 
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Além disso, deseja-se que o processo de formação seja permanente, que tenha 

continuidade, mesmo após o término das etapas que se propõem a seguir. No Movimento de 

Reorientação Curricular, desenvolvido em São Paulo, quando Paulo Freire foi secretário de 

educação, o processo de Formação Permanente, segundo Garcia, Martinelli e Morais (1993) 

procurou, “garantir o princípio da ação-reflexão-ação, isto é, partir da prática dos educadores 

para discuti-la e aprofundá-la, com a explicitação de seus pressupostos teóricos, como 

caminho para sua redefinição.” (p. 200). 

Apesar de apontar-se etapas para o curso, estas deverão ser alteradas/adaptadas no 

decorrer do desenvolvimento do mesmo, de acordo com as demandas e problematizações que 

forem surgindo. Além das questões que surgiram a partir das entrevistas e questionários, as 

etapas foram pensadas também levando em conta os resultados obtidos a partir da análise dos 

artigos que tratam de AT no Ensino de Física e dos trabalhos selecionados do ENPEC. 

Assim, o curso foi estruturado/pensado tendo como base os pressupostos da ATF e 

questões da Educação do Campo. A contribuição da ATF para a formação de professores de 

escolas do campo é discutida por Novais (2015). Esta autora destaca que,  

 

A ATF contribui na inserção de fatores sociais, econômicos e culturais no 

planejamento pedagógico, além de permitir que o professor conheça o dia a dia de 

seus alunos a partir do contato direto com os sujeitos.  

Outro aspecto a destacar é que a ATF pode favorecer a reflexão dos professores 

acerca das atividades desenvolvidas em sala de aula e o seu papel nas discussões de 

temas significativos que promovam a ação dos sujeitos do campo” (NOVAIS, 2015, 

p. 99).  

 

A ATF como possibilidade para a Educação do Campo também foi destacada nos 

trabalhos oriundos do ENPEC e do II SIFEDOC. 

Molina e Sá (2012) defendem que a estruturação dos processos de ensino e 

aprendizagem das escolas do campo seja desenvolvida a partir da realidade dos educandos. A 

estruturação do currículo a partir de temas da realidade dos educandos é um dos pontos 

centrais da perspectiva da AT, e é possibilitada principalmente pelo processo de Investigação 

Temática, que foi apontado como uma possibilidade na categoria “Carência de trabalhos que 

tratam da articulação entre a perspectiva da Abordagem Temática e a Educação do Campo”. 

A questão do trabalho coletivo e interdisciplinar também busca ser contemplada na 

estrutura do curso. Este ponto aparece tanto nos trabalhos de Ensino de Física, como discutido 

na categoria “A importância do trabalho interdisciplinar na Abordagem Temática”, e nos 

estudos selecionados do ENPEC. Além disso, a questão da interdisciplinaridade também é 
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valorizada nas Licenciaturas de Educação do Campo, as quais são organizadas por áreas do 

conhecimento. Para Molina (2014),  

 

O que se busca alcançar é a ação interdisciplinar na qual a articulação entre os 

conhecimentos científicos se dê a partir realidade, de sua concretude e materialidade, 

e não a partir da abstração dos campos do conhecimento científico desprovidos das 

contradições. Intenciona-se promover ações interdisciplinares do real que 

contribuam com os educandos do campo para que sejam capazes de localizar, na 

realidade de suas ações, os diferentes campos do conhecimento científico que podem 

contribuir para ampliar sua compreensão de determinados fenômenos com os quais 

se deparam (MOLINA, 2014, p. 15). 

 

Outro ponto que apareceu nas categorias emergentes da análise de trabalhos que 

tratam de AT no Ensino de Física é o uso dos 3MP como metodologia de sala de aula e como 

estruturantes de currículos. Estas questões também serão abrangidas na estrutura do curso. 

 O quadro 6 apresenta uma síntese das etapas da proposta de formação permanente de 

professores, baseada na Abordagem Temática Freireana, instrumentalizada pelos 3MP como 

estruturantes de currículos, e questões da Educação do Campo. No quadro, são apresentadas 

as atividades que se sugere para o curso de formação permanente. Destacam-se a 

Problematização Inicial, a Organização do Conhecimento e a Aplicação do Conhecimento, 

correspondentes a cada etapa em que a estrutura do curso foi pensada, e uma previsão do 

tempo necessário para o desenvolvimento de cada uma das etapas. A estrutura completa das 

etapas, com justificativa para a escolha de cada uma delas e as referências dos textos 

sugeridos, encontram-se no apêndice E.  

O curso está estruturado para ser desenvolvido ao longo de um semestre, com duração 

de cerca de 54 horas, sem contar a implementação dos planejamentos produzidos. 
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Quadro 6 – Síntese das etapas do curso de formação permanente. 

 

ETAPAS/TEMPO 

ESTIMADO 

ATIVIDADES 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

1/4h Problematização da prática pedagógica dos docentes. 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

2/4h Leitura e discussão de textos sobre o aluno como sujeito do 

conhecimento e critérios de seleção dos conteúdos escolares, além de 

discussões gerais sobre a Educação do Campo. 

 

3/8h Discussões sobre ATF, 3MP e textos sobre práticas desenvolvidas 

nesta perspectiva, buscando usar os que se referem à Educação do 

Campo. Reflexão sobre o processo de IT e sobre o que é um tema 

gerador. Discussão sobre os termos: falas significativas, contratema e 

rede temática.  

 

4/20h Realização do Estudo da Realidade na seguinte sequência: 

1- Construção dos instrumentos para a realização da IT. 

2- Ida a campo 

3- Codificação 

4- Descodificação e definição do tema gerador. 

5- Construção da rede temática e definição do contratema. 

6- Elaboração das questões geradoras da área. 

 

5/12h Construção dos planejamentos coletivos pelos docentes, com base na 

rede temática e no tema gerador/contratema definido na etapa 

anterior. 

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

6/dependerá do 

número de aulas 

planejadas 

Implementação dos planejamentos construídos pelos professores. 

7/6h Avaliação e problematização do trabalho desenvolvido.  

 
 

Fonte: autoria própria. 

 

 A primeira etapa do curso é a problematização da prática pedagógica. As questões 

orientadoras desta etapa foram pensadas a partir das falas dos professores. Trata-se de um 

momento de reflexão sobre a prática e compreensões dos educadores. Esta etapa pode ser 

compreendida como uma aproximação com o primeiro momento proposto por Silva (2004), o 

“Desvelamento do real pedagógico a partir das necessidades imanentes da prática”. 
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 A intenção não é dar respostas às questões, mas problematizar a prática, gerar 

inquietação e necessidade de mudança. Assim, busca-se, nesta etapa, problematizar a escola 

que temos e a que queremos. Esta etapa corresponde à Problematização Inicial, nos 3MP. 

 Na segunda etapa, a qual corresponde a OC, sugere-se iniciar com a discussão e leitura 

de textos, que tratam sobre o aluno como sujeito do conhecimento (DELIZOICOV, 

ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011) e critérios de seleção dos conteúdos (DELIZOICOV, 

2008). Estes textos podem auxiliar na reflexão e problematização sobre o fato de os conteúdos 

das disciplinas serem organizados principalmente a partir do livro didático. Em seguida, 

propõem-se a discussão de textos/artigos que tratam sobre a Educação do Campo. Considera-

se necessária a discussão de textos sobre a Educação do Campo, pois, como apontado pela 

fala da professora P4, a escola em questão não “parece ser” uma escola do campo. Entende-se 

que isto pode estar relacionado ao fato de os educadores não terem nenhuma formação 

voltada para a Educação do Campo. Assim, indica-se o texto intitulado “Educação do Campo” 

(CALDART, 2012), para discutir características do conceito de Educação do Campo, seu 

surgimento e sua diferenciação com a Educação Rural. Ademais, as Diretrizes Operacionais 

para a Educação Básica nas Escolas do Campo (BRASIL, 2002) configuram-se como um 

marco na diferenciação do que era denominado de Educação do Rural.   

 Na sequência, na etapa 3, propõem-se realizar discussões sobre a ATF, os 3MP e 

textos sobre práticas desenvolvidas nesta perspectiva, buscando discutir os que se referem à 

Educação do Campo. Em um primeiro momento, sugere-se a leitura do texto “Temas e os 

conteúdos programáticos escolares.” (p. 270 a 278) do livro “Ensino de Ciências: 

fundamentos e métodos”, (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011), a fim de, 

introduzir as discussões sobre o processo de Investigação Temática. Em seguida, tratar sobre 

o que se entende por Tema Gerador a partir do capítulo 3 “A dialogicidade: essência da 

educação como prática da liberdade” do livro Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 2011). Esta 

discussão se faz necessária pelo fato de os professores usarem o termo “Tema Gerador” em 

suas falas, mas ao mesmo tempo não evidenciam realizar algum tipo de investigação da 

realidade onde a escola está inserida. Entende-se que estas leituras e discussões são 

necessárias, pois os docentes parecem não ter familiaridade com a ATF e o uso do 3MP. 

 O uso dos 3MP tanto como metodologia de sala de aula e como estruturantes de 

currículos na perspectiva da AT, foi destacada na categoria da seção 4.5. Portanto, propõem-

se uma apresentação de slides sobre os 3MP como estruturantes de currículos e dinâmica de 

sala de aula. Em seguida, a sugestão é realizar uma discussão sobre os cadernos de formação 

(SÃO PAULO, 1990), principalmente os itens: Características da ação pedagógica 
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interdisciplinar: algumas contribuições a partir da prática (p. 21-30); Etapas de 

encaminhamento da ação pedagógica da escola pela via da interdisciplinaridade (p. 31-44). O 

primeiro texto ressalta a importância do trabalho coletivo, para que possa ocorrer a 

interdisciplinaridade. A discussão da interdisciplinaridade como um trabalho conjunto entre 

os educadores mostra-se relevante, tanto pelas discussões que emergiram da categoria “A 

importância do trabalho interdisciplinar na Abordagem Temática”, como pela carência deste 

tipo de trabalho na escola. O segundo texto trata do Estudo da Realidade, os objetivos, como 

realizar a coleta de dados, a sistematização destes e a identificação das situações 

significativas. Estes textos também fornecerão subsídios para a construção dos instrumentos 

de coleta de dados, nas etapas posteriores. 

 Outra atividade, da etapa 3, consiste em realizar a discussão de artigos/textos 

fundamentados na perspectiva da AT e voltados para a Educação do Campo. Os textos 

selecionados são “A produção leiteira em Passos Maia como tema gerador de um projeto 

comunitário” (SILVA, et al., 2014), este texto discute como foi realizada a definição do tema 

gerador, além disso apresenta a sistematização da rede temática, cuja elaboração será proposta 

para o curso de formação permanente na próxima etapa. O outro texto, intitulado 

“Agrotóxicos na formação inicial de educadores do campo” (FERNANDES e STUANI, 

2015) apresenta uma unidade de estudos com 13 atividades sobre o tema Agrotóxicos, 

organizadas a partir dos 3MP, que também serão propostas para a organização dos 

planejamentos das aulas.   

 A última atividade, consiste no aprofundamento dos termos: falas significativas, 

contratema e rede temática, a partir de trechos da tese de Silva (2004) e de Torres (2010). A 

compreensão destes é fundamental para o desenvolvimento da etapa 4, onde será escolhido o 

tema gerador tendo em vista as falas significativas da comunidade e também será construída a 

rede temática e definição do contratema.  

 A discussão teórica sobre o processo de IT e artigos para exemplificação é importante, 

pois os professores até falam que tratam de questões da realidade e que abordam temas, mas 

parece não haver uma preocupação com a transformação desta que é uma das preocupações 

da Educação do Campo e da AT.  

 Destaca-se que as etapas da Organização do Conhecimento e da Aplicação do 

Conhecimento também devem estar baseadas na problematização e no diálogo e não apenas a 

Problematização Inicial. 

 Já a etapa 4 será destinada a realização do ER na comunidade, a partir dos 3MP como 

estruturantes de currículos (ARAÚJO, 2015; CENTA, 2015; MUENCHEN, 2010) e 



100 
 

elementos dos momentos propostos por Silva (2004), na seguinte sequência: Construção dos 

instrumentos para a realização do ER; Ida a campo; Codificação; Descodificação e definição 

do tema gerador; Construção da Rede Temática e definição do contratema. Primeiramente, 

será realizada a construção dos instrumentos para a realização da coleta de dados como, por 

exemplo, questionários, entrevistas, definição dos locais a serem visitados, entre outros. Em 

seguida será realizada a coleta dos dados para a construção do dossiê. Nesta etapa, 

recomenda-se a participação dos alunos. Estes poderão ser considerados como representantes 

da comunidade, inicialmente sendo entrevistados pelos professores. Também poderão ajudar 

na coleta de dados na comunidade junto à equipe que realiza o ER. Novais (2015) também 

destaca a possibilidade dos alunos participarem de alguns momentos do processo de IT. Este 

ponto também é sinalizado por Delizoicov (1982) no projeto de formação de professores de 

Ciências Naturais, desenvolvido na Guiné Bissau. Neste projeto, os próprios alunos em 

formação participaram da IT como representantes da comunidade. O autor destaca que 

dependendo da maturidade dos alunos e da inserção destes na realidade, apenas o aluno 

bastaria como participante do processo de IT, ressaltando a possibilidade da participação dos 

educandos em todas as etapas da educação dialógica.  

Após a construção do dossiê, é realizada a Codificação. Neste momento, os 

educadores deverão realizar a análise do material e a escolha das contradições sociais. Para a 

construção do dossiê, escolha das situações significativas e do tema gerador recomenda-se o 

uso do Caderno de Formação 01, onde nos itens “Estudo preliminar da localidade” e “Escolha 

dos temas geradores” são destacadas as questões que podem orientar a coleta dos dados e a 

escolha dos temas geradores. 

 Para a Descodificação, legitimação das situações/contradições, e definição do tema, 

sugere-se a participação dos pais, alunos e da comunidade em geral.  

Após a definição do Tema Gerador, será realizada a construção da Rede Temática e a 

definição do contratema (SILVA, 2004) pelos educadores. A construção da Rede Temática 

permite a sistematização coletiva sobre o tema e a “representação coletiva para o processo 

denominado de “redução temática” por Freire” (SILVA, 2004, p. 239). A Rede Temática, 

 

[...] procura representar de forma relacional o diálogo entre as diferentes concepções 

dos sujeitos envolvidos na construção da prática educativa como prática social, 

caracterizando-se como um processo que busca compreender historicamente as 

imbricações entre as práticas materiais, socioculturais e econômicas observadas em 

uma realidade concreta[...] (SILVA, 2004, p. 243). 
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Na construção da Rede Temática, é imprescindível o trabalho coletivo dos educadores. 

Novais (2015) destaca sobre a fase da Redução Temática, que, “em relação ao planejamento 

didático-pedagógico, ressalta-se a possibilidade do trabalho interdisciplinar a partir da 

interação entre as diferentes áreas do conhecimento, especialmente nas fases da Redução 

Temática” (NOVAIS, 2015, p. 99). 

Indo ao encontro desta questão, Caldart (2011), ao discutir algumas lições que 

contribuem para o diálogo sobre as escolas e a Educação Básica do campo, na lição “Sem um 

coletivo de educadores não se garante o ambiente educativo”, ressalta, 

 

O coletivo de educadores é portanto também o seu espaço de autoformação. Não há 

como ser sujeito de um processo como este sem uma formação diferenciada e 

permanente. É preciso aprender a refletir sobre a prática, é preciso continuar 

estudando, é preciso se desafiar a escrever sobre o processo, teoriza-lo (CALDART, 

2011, p. 125) 

 

 Deste modo, apesar de se estar propondo um curso voltado para a área de Ciências da 

Natureza, entende-se a necessidade de ampliar a oferta do curso também para toda a equipe de 

educadores, justamente pelo desafio de se trabalhar de modo coletivo e interdisciplinar e 

também pela necessidade de se discutir com toda a comunidade escolar o que se pretende para 

a Educação do Campo. Além de envolver os gestores, que precisam compreender e assumir a 

necessidade de espaço e tempo para realizar a formação, o planejamento, discussões e 

reflexões no contexto da escola. 

 Na etapa 5, serão construídos os planejamentos coletivos a partir dos Temas Geradores 

pelos educadores. Para a elaboração das aulas, recomenda-se o uso dos 3MP, de modo que a 

construção das aulas também vise o diálogo e a problematização da realidade. 

 Após a construção dos planejamentos, na etapa 6, será realizada a implementação dos 

planejamentos elaborados na etapa anterior. Nos 3MP, esta etapa corresponde a aplicação do 

conhecimento. A duração da implementação vai depender do número de aulas construídas. 

 Por fim, a etapa 7 é destinada a avaliação e problematização do processo 

desenvolvido. Esta etapa assemelha-se ao V momento de Silva (2004), ou seja, trata-se de 

uma autorreflexão sobre o processo de construção curricular realizado. Deve-se refletir sobre 

o que foi realizado, o que não deu certo o que precisa mudar, estabelecendo-se, assim, um 

processo de formação permanente. 

 Como já citado anteriormente, apesar de definir-se uma sequência de etapas na 

proposta de formação permanente, aqui discutida, estas podem sofrer alterações no decorrer 

da efetivação desta proposta. As etapas não podem ser entendidas como rígidas e estanques, 

mas sim flexíveis. O que vem de encontro com a discussão realizada por Sousa et al (2014), 



102 
 

sobre as etapas da Abordagem Temática Freireana e da Práxis Curricular via Tema Gerador 

que, “[...] não podem ser compreendidas como estanques, ou seja, momentos únicos a serem 

realizados apenas em uma etapa definida, mas sim como fases que ajudam a orientar o 

processo didático-pedagógico baseado na educação freireana.” (SOUSA et al., 2014, p. 173). 

Assim, por exemplo, a avaliação deve ser realizada durante todo o processo, não 

apenas na sétima etapa aqui sinalizada, de modo a reconstruir o processo continuamente. 

Em relação à articulação dos momentos de Silva (2004) com a Abordagem Temática 

Freireana (DELIZOICOV, 1991) e os 3MP (ARAÚJO, 2015; CENTA, 2015; MUENCHEN, 

2010), apontada principalmente na primeira etapa, na construção da Rede Temática e na 

sétima etapa, vale trazer a discussão de Torres (2010), 

 

[...] o desenvolvimento da dinâmica de Silva (2004), no contexto da Abordagem 

Temática Freireana, a enriquece, uma vez, que possibilita, especificamente, em um 

primeiro momento, a problematização da prática curricular que se tem e da que se 

almeja  implementar e, em seu último momento [pós-construção e desenvolvimento 

curricular que caracteriza as cinco etapas da Abordagem Temática Freireana 

sistematizada por Delizoicov (1982; 2008)], a avaliação do movimento 

desencadeado no âmbito do processo de conscientização e das almejadas 

transformações socioculturais para a continuidade e retro-alimentação da dinâmica 

de reorientação curricular (TORRES, 2010, p. 388). 

 

Entende-se que este processo de constante problematização da prática curricular e 

avaliação do trabalho desenvolvido, pode proporcionar um processo de formação permanente 

dos educadores. 
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6 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES E PERSPECTIVAS DE CONTINUIDADE 

 

 A partir do estudo realizado, pode-se destacar algumas considerações e indicações de 

continuidade e aprofundamento da presente pesquisa. 

Foram investigados estudos que tratam sobre a AT na área do Ensino de Física e 

realizadas entrevistas com professores da área de Ciências da Natureza de uma escola pública 

do campo pertencente a 8ª CRE, com o intuito de responder ao seguinte problema de 

pesquisa: Que compreensões sobre a AT e articulações entre esta e a Educação do Campo 

podem contribuir para a construção de um processo formativo em escolas do campo?  

Desse modo, os objetivos que propomos alcançar foram: 1) Mapear, em eventos e 

periódicos brasileiros de ensino de física, a produção existente sobre AT; 2) Discutir 

compreensões de professores e pesquisadores desta área sobre a AT e sua articulação com o 

processo educativo; 3) Investigar nas produções a articulação entre os pressupostos da 

Abordagem Temática e a Educação do Campo; 4) Discutir características da prática 

pedagógica de educadores de uma escola do campo; 5) Sinalizar princípios orientadores para 

uma proposta de formação permanente para a Educação do Campo. 

Foram analisados 76 artigos da área de Ensino de Física oriundos das atas dos EPEFs, 

SNEFs e CBEF. Em relação ao mapeamento da produção existente em eventos e periódicos 

do Ensino de Física, os níveis de ensino que mais aparecem nos trabalhos são o Ensino Médio 

e o Ensino Superior. Como os estudos analisados são resultantes de eventos e periódicos da 

área de Ensino de Física, o maior número de trabalhos no EM pode estar relacionado ao fato 

de conteúdos de Física serem abordados, comumente, apenas neste nível de ensino28. Destaca-

se, também, a importância dos estudos que abrangem cursos de formação inicial de 

professores, sendo que identificou-se um número significativo de trabalhos desenvolvidos 

com licenciandos, sinalizando que a perspectiva da AT vem sendo incorporada na formação 

inicial de professores, aspecto essencial para que este tipo de trabalho seja desenvolvido nas 

escolas.  

Em relação às instituições de ensino, pode-se perceber que os estudos relacionados à 

AT vêm sendo desenvolvidos em diversas Instituições de Ensino Superior e também em 

escolas de educação básica, sendo que 23 instituições aparecem em mais de um trabalho e 18 

aparecem uma vez. As que mais comparecem nos estudos são a UFSC, UFSM, IFSP, UESC e 

a USP. 

                                                           
28 No Ensino Fundamental, são pouco abarcados. 
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A partir do levantamento dos estudos que tratam de AT, pode-se observar que estes 

são de diferentes naturezas, os quais abrangem: Compreensões de Docentes e Educandos; 

Discussões Teóricas e Revisões Bibliográficas; Análises de Materiais/Documentos; Propostas 

e Práticas Educativas. O maior número de trabalhos são pesquisas relacionadas a Propostas e 

Práticas Educativas, cinquenta e um estudos. 

Quanto ao objetivo de discutir compreensões de professores e pesquisadores da área 

de Ensino de Física sobre a AT e sua articulação com o processo educativo, a partir da análise 

dos trabalhos constituintes do corpus que tratam de práticas ou propostas educativas, 

emergiram as seguintes categorias: A construção do currículo a partir da Abordagem 

Temática; Abordagem de temas a partir do currículo pré-estabelecido; A Abordagem 

Temática e o trabalho em sala de aula a partir dos 3MP; A importância do trabalho 

interdisciplinar na Abordagem Temática. 

A categoria denominada “A construção do currículo a partir da Abordagem 

Temática” abrange os trabalhos que evidenciam que a seleção dos conhecimentos científicos 

está subordinada ao tema. Nestes, primeiramente, ocorreu a escolha do tema por meio do 

processo de IT, ou adaptações deste, a partir de um tema em discussão na mídia ou pelo fato 

dos professores/pesquisadores entenderem que tem relação com a realidade dos alunos para, 

em seguida, serem selecionados os conteúdos necessários para a sua compreensão. Os estudos 

que compõem esta categoria assinalam que o ponto de partida foram os temas e não a 

conceituação científica. Esta categoria é a que mais se aproxima do que é defendido para as 

escolas do campo, pois permite a construção do currículo a partir de temas, questões 

referentes à população do campo. Nesse sentido, destaca-se a perspectiva da ATF, na qual os 

temas geradores, que orientarão a construção do currículo, emergem de um processo de 

investigação da realidade. Para Novais (2015), os pressupostos freireanos e os princípios da 

Educação do Campo aproximam-se,  

 

[...] pois defendem a contextualização do ensino tornando-o significativo, pois, tanto 

os princípios que regem a Educação do Campo quanto os pressupostos freireanos 

consideram os aspectos da realidade que fazem parte da comunidade dos povos do 

campo e buscam sistematizar o ensino na relação teoria e a prática (NOVAIS, 2015, 

p. 15). 

 

 Desse modo, para esta autora, a ATF converge com os princípios da escola do campo, 

além de favorecer a interação entre os sujeitos através do diálogo e da problematização de 

problemas da realidade. 
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Já na categoria “Abordagem de temas a partir do currículo pré-estabelecido”, 

discutem-se os trabalhos que realizaram o processo inverso. Nestes, a partir de um currículo 

pré-definido, foram selecionados/escolhidos temas que pudessem ser trabalhados a partir dos 

conteúdos pré-definidos. De modo que, no âmbito do Ensino de Física, nos estudos analisados 

são desenvolvidas práticas/propostas educativas tanto contextuais como conceituais, segundo 

a caracterização realizada por Halmenschlager (2014). Além disso, os estudos que compõem 

esta categoria se distanciam do que Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) caracterizam 

como AT. 

Em relação ao desenvolvimento das atividades em sala de aula, destaca-se o uso dos 

3MP por meio da categoria emergente “A abordagem Temática e o trabalho em sala de 

aula a partir dos 3MP”. Um número significativo de trabalhos organiza suas atividades 

didático-pedagógicas a partir dos 3MP. Porém, apenas um trabalho usa os momentos 

pedagógicos para chegar ao tema, assim como apenas em um é utilizado na organização de 

um curso de formação permanente de professores. Estudos como estes vêm ocorrendo além 

da sala de aula. Apesar de pouco evidentes na presente pesquisa, pode-se citar a utilização da 

dinâmica dos 3MP para estruturação de currículos (ARAÚJO, 2015; ARAÚJO e 

MUENCHEN, 2016; CENTA, 2015; CENTA e MUENCHEN, 2016) e em cursos de 

formação de professores (ARAÚJO, 2015; CENTA, 2015; GIACOMINI e MUENCHEN, 

2015).  

A categoria “Trabalho interdisciplinar na abordagem temática” emergiu não pelo 

fato de terem sido desenvolvidos um número relevante de trabalhos interdisciplinares, mas 

por ter sido apontado como necessário/importante no trabalho a partir da AT, mesmo que este 

trabalho interdisciplinar não tenha sido possível na maioria dos artigos avaliados. Num 

primeiro momento, poder-se-ia entender que isto está relacionado à escolha da pesquisa, que 

focou em artigos da área de Ensino de Física. Porém, a escassez de trabalhos 

interdisciplinares, na AT, é apontada, também por Hunsche (2015) ao avaliar as práticas 

desenvolvidas por docentes formadores de professores na área de Ciências da Natureza. Essa 

questão também é abordada por Magoga (2017), a partir da análise de artigos da área de 

Educação em Ciências. Ou seja, a carência de trabalhos coletivos e interdisciplinares não se 

restringe as pesquisas no Ensino de Física. Apesar de sua importância na construção do 

currículo na perspectiva da AT, a interdisciplinaridade tem se mostrado como um desafio. 

Portanto, as quatro categorias que emergiram da análise mais aprofundada das 

pesquisas relacionadas a práticas ou propostas educativas, sinalizam que no desenvolvimento 

da AT tem-se destacado o uso dos 3MP como dinâmica de sala de aula e é ressaltada a 
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importância da interdisciplinaridade, embora poucos trabalhos de fato tenham realizado um 

trabalho coletivo e interdisciplinar. Além disso, nem todos os estudos que se referem à AT 

promovem mudanças no currículo, estes desenvolvem temas a partir de um currículo pré-

definido. 

Os trabalhos que mais se destacam na construção do currículo a partir da AT são os 

que realizam o processo de IT, ou adaptações deste, e os que utilizam os 3MP como 

estruturantes de currículos. Nestes, a elaboração do currículo é realizada a partir dos temas 

geradores que emergem da investigação da realidade. 

O terceiro objetivo que nos propomos foi de investigar nas produções a articulação 

entre os pressupostos da Abordagem Temática e a Educação do Campo. Ao buscar por esta 

articulação nos trabalhos da área do Ensino de Física, observou-se um silenciamento sobre a 

Educação do Campo nestes estudos, de modo que emergiu da análise de todos os 76 

trabalhos, a categoria “Articulação entre a perspectiva da Abordagem Temática e a 

Educação do Campo”. A partir da leitura e análise dos setenta e seis artigos, que tratam da 

perspectiva da AT, oriundos dos eventos e revistas da área do Ensino de Física, percebeu-se 

que nenhum destes fazia menção a Educação do Campo. Portanto, buscou-se, em outros 

eventos, por estudos que tratassem desta articulação. Localizou-se os trabalhos de Silva et al. 

(2014); Venâncio e Lima (2009); Lindemann e Marques (2009); Cunha, Silva e Moradillo 

(2013); Fernandes e Stuani (2013) e Stuani, Fernandes e Yamazaki (2015), sendo o primeiro 

oriundo do SIFEDOC e os restantes do ENPEC. Estes trabalhos discutem a articulação entre a 

Educação do Campo e a AT, especialmente na formação inicial de professores, no âmbito das 

licenciaturas em Educação do Campo. Além disso, dos seis artigos, quatro sinalizam a 

Abordagem Temática Freireana. Os trabalhos abordam também a pedagogia da alternância e a 

interdisciplinaridade. Mesmo ampliando a busca para o ENPEC e o SIFEDOC, percebe-se 

uma carência de estudos que buscam a articulação da AT com a Educação do Campo. 

Além da análise da produção referente a AT, também realizou-se entrevistas com 

professores da área de Ciências da Natureza e com a coordenadora pedagógica de uma escola 

pública do campo pertencente a 8ª CRE, com o objetivo de discutir características da prática 

pedagógica de educadores de uma escola do campo e obter elementos para a proposição de 

um curso de formação permanente. O resultado da análise das entrevistas foi discutido a partir 

da categoria “Características da prática pedagógica dos docentes”, definida a priori. 

Dentre as características da prática dos docentes, destaca-se que há um predomínio na 

organização curricular a partir do livro didático. Por outro lado, em relação ao 

desenvolvimento, em sala de aula, de questões da vivência dos alunos, relacionadas ao meio 
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rural, compreende-se que estas vem ocorrendo, mas no sentido de exemplificar, mostrar 

exemplos práticos, se distanciando de uma educação que visa a compreensão crítica e a 

transformação da realidade, como defendido pela AT. As escolas do campo ainda parecem 

privilegiar um currículo distante da realidade do campo, assemelhando-se ao das escolas 

urbanas. 

Por outro lado, alguns professores têm desenvolvido trabalhos com temas na escola 

em questão, entretanto parece haver uma necessidade de aprofundamento teórico/prático, 

especialmente quando se referem ao termo “Tema Gerador”, pois os temas citados não 

emergiram de um estudo da realidade. Foram escolhidos pelos professores por estarem na 

mídia ou pelo fato do docente desejar trabalhar determinado tema.  

Em relação às dificuldades enfrentadas pelos docentes, dentre as mencionadas, 

destacou-se a falta de interesse, concentração e participação dos alunos, a velocidade com que 

devem ser trabalhados os conteúdos, poucos períodos para cada disciplina, falta de materiais 

de laboratório e reunir todos os professores para realizar planejamentos coletivos. 

Além disso, das entrevistas e questionários destacou-se a quase ausência de processos 

formativos voltados para as escolas do campo, sendo que apenas um docente sinalizou ter 

vivenciado uma formação nesse sentido, no entanto, destaca que este processo não implicou 

em mudanças na prática.  

Em relação ao objetivo de sinalizar princípios orientadores para uma proposta de 

formação permanente para a Educação do Campo, para a elaboração da proposta, além das 

questões que surgiram a partir das entrevistas e questionários realizados com os educadores, 

as etapas foram pensadas também levando em conta os resultados obtidos a partir da análise 

dos artigos que tratam de AT no Ensino de Física e dos trabalhos discutidos na categoria 

“Carência de trabalhos que tratam da articulação entre a perspectiva da Abordagem Temática 

e a Educação do Campo”. 

Portanto, o curso foi estruturado/pensado tendo como base os 3MP, pressupostos da 

ATF e questões da Educação do Campo. O curso está estruturado para ser desenvolvido ao 

longo de um semestre, com duração de cerca de 54h, sem levar em consideração a 

implementação dos planejamentos produzidos. 

A partir dos trabalhos de Silva et al. (2014) e Stuani, Fernandes e Yamazaki (2015) 

discutidos na categoria “Carência de trabalhos que tratam da articulação entre a perspectiva 

da Abordagem Temática e a Educação do Campo”, compreende-se a importância da 

proposição da realização do estudo da realidade, via 3MP, na construção da proposta de 

trabalho formativo. Como destacado por Stuani, Fernandes e Yamazaki (2015), a ATF 
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permite a realização de trabalhos colaborativos, o diálogo entre os diferentes saberes e a 

compreensão dos problemas locais. Para a organização da proposta formativa, destaca-se 

também o uso dos 3MP, devido ao seu caráter dialógico e problematizador. 

 Outro ponto que se buscou abranger na proposta é o trabalho coletivo e 

interdisciplinar. Este aparece tanto nos trabalhos de Ensino de Física, como discutido na 

categoria “A importância do trabalho interdisciplinar na Abordagem Temática”, como nos 

estudos selecionados do ENPEC. Além disso, a questão da interdisciplinaridade também é 

valorizada nas Licenciaturas de Educação do Campo, as quais são organizadas por áreas do 

conhecimento. 

Também considerou-se, na proposição do curso, o uso dos 3MP como metodologia de 

sala de aula e como estruturantes de currículos, sinalizado na categoria “A abordagem 

Temática e o trabalho em sala de aula a partir dos 3MP”. 

Como indicação de continuidade, do presente estudo, destaca-se a necessidade de 

desenvolver o curso de formação permanente proposto, primeiramente na escola em que 

foram realizadas as entrevistas e questionários. O desenvolvimento da proposta poderá 

ocorrer no âmbito do GEPECiD. A participação do grupo na realização do curso poderá 

favorecer o trabalho coletivo e interdisciplinar, já que este é constituído por educadores de 

diferentes áreas. 

Sinaliza-se, também, a necessidade de aprofundar a análise de possíveis articulações 

da AT com a Educação do Campo a partir de artigos que tratam da Educação do Campo 

mesmo não estando relacionados a AT. 

Por fim, destaca-se que a ATF pode contribuir para a construção dos currículos das 

escolas do campo, a partir de temas que tenham relação com a vida no campo, que favoreçam 

uma compreensão crítica e a transformação da realidade.  

Entretanto, a proposta aqui sinalizada, por si só, não dará conta de enfrentar as 

dificuldades e problemas vivenciados pelas escolas do campo. As políticas públicas precisam 

propiciar o espaço e as condições para que as formações e implementações nesse sentido 

ocorram também no âmbito nacional e por coordenadorias regionais de educação. 

Uma das características fundamentais do movimento da Educação do Campo é a luta 

por políticas públicas que garantam ao povo do campo o direito a educação, mas não só uma 

educação que seja no campo, mas também do campo (CALDART, 2004), que seja, construída 

com a população do campo. 
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As políticas públicas precisam considerar as especificidades das escolas do campo e as 

necessidades dos sujeitos do campo. Esta questão aparece nas Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo, no artigo 2º, Parágrafo Único têm-se que,  

 

A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões 

inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos 

estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia 

disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos que 

associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva 

no país (BRASIL, 2002, p. 1). 

 

 Portanto, as escolas do campo possuem uma identidade própria que deve ser levada 

em conta na proposição de políticas públicas para esta modalidade de educação, tendo em 

vista as necessidades dos sujeitos do campo, respeitando as suas diferenças e o direito à 

igualdade. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Entrevistas 

 

Universidade Federal de Santa Maria 

Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Ensino de Física 

 

Entrevista para os educadores de Física, Química e Biologia. 

Entrevista - Trabalho em sala de aula: 

1) Você poderia falar um pouco da sua prática nesta escola? 

 

2) Para você, quais são as principais dificuldades enfrentadas na sua prática docente? 

 

3) Como você trabalha na disciplina de Física/Química/Biologia? Como são organizados 

os conteúdos de cada disciplina (a partir do que são organizados?)? 

 

4) Você trabalha questões relacionadas com o meio rural (a vivência dos alunos do 

campo) em sala de aula? De que forma? Se puder cite exemplos. 

 

5) Você já trabalhou a partir de temas? Se sim, como foi este processo? Caso não, qual a 

sua compreensão sobre este trabalho? 

 

6) A escola realiza algum tipo de formação voltada à Educação do Campo? E a 

coordenadoria? Comente. 

 

7) Você teria interesse em participar de um processo formativo relacionado com a 

perspectiva de temas (Abordagem Temática) e a Educação do Campo? 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Ensino de Física 

 

Entrevista (Coordenação Pedagógica) 

1) Como está organizado o currículo desta escola?  

 

2) A escola trabalha questões relacionadas com a Educação do Campo em sala de aula? 

De que forma? 

3) A escola realiza algum tipo de formação voltada à Educação do Campo? E a 

coordenadoria? Comente. 

 

4) Os professores já trabalharam a partir de temas? Se sim, como foi este processo? Caso 

não, qual a sua compreensão sobre este trabalho? 

 

5) Quais as principais dificuldades enfrentadas pelos docentes? 

 

6) A escola teria interesse em participar de um processo formativo relacionado com a 

perspectiva de temas (Abordagem Temática) e a Educação do Campo? 
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Apêndice B – Questionários29 

 

Universidade Federal de Santa Maria 

Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Ensino de Física 

 

Questionário para os educadores de Física, Química e Biologia. 

- Dados acadêmicos: 

1)  Qual o seu curso de graduação? Em qual instituição realizou?  

 

 

 

2) Qual o ano de conclusão de sua graduação?  

 

 

3) Indique a modalidade de cursos de pós-graduação de mais alta titulação que você 

possui:  

(  ) Mestrado (  )Doutorado (  )Especialização (  )Não fiz  

4) Caso tenha algum curso de pós-graduação, diga em que instituição cursou, qual foi o 

ano de conclusão e qual o nome e/ou especificidade do curso?  

 

 

 

 

5) Você participou de alguma atividade de Formação Continuada?  

(  ) Sim    (  )Não 

Se respondeu que sim, continue respondendo:  

- Esta formação teve relação com a Educação do Campo? 

 

 

 

- Há quanto tempo?  

                                                           
29 Adaptados de Araújo (2015) e Centa (2015). 
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- Qual a carga horária dessa Formação?  

 

 

- Você utiliza os conhecimentos adquiridos na formação continuada para a melhoria de 

sua prática em sala de aula?  

 

 

 

- Dados profissionais: 

1) Há quantos anos você leciona?  

 

 

2) Há quantos anos você trabalha nesta escola?  

 

 

3) Nesta escola, qual sua carga horária semanal?  

 

 

4) Além da atividade docente nesta escola, você leciona em outras escolas? Quantas?  

 

 

5) Quantos períodos (turnos) do dia trabalha?  

 

 

6) Ao todo, quantas horas-aula você ministra por semana? 

 

 

7) Quais disciplinas você leciona nesta escola? 

 

 

7) Para quantas turmas leciona atualmente nesta escola? Para qual (is) série(s) (no ensino 

médio regular) ou totalidade(s) (na EJA) leciona atualmente nesta escola? 
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Apêndice C – Modelo do Termo de Confiabilidade 

 

Universidade Federal de Santa Maria 

Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Ensino de Física 

 

TERMO DE CONFIABILIDADE 

 

Título do projeto: A Abordagem Temática e o Ensino de Física: articulações com 

a Educação do Campo 

 

Autor: Tatiani Maria Schneider 

Pesquisadora responsável: Profª. Drª. Cristiane Muenchen 

 

Instituição/Departamento: UFSM/PPG: Educação Matemática e Ensino de Física 

 

Telefone:  

 

 Os pesquisadores do presente projeto se comprometem a preservar a confidencialidade 

dos dados dos participantes desta pesquisa, cujos dados serão coletados através de gravação 

em áudio. Concordam, igualmente, que estas informações serão utilizadas única e 

exclusivamente para execução do presente projeto. 

 As informações somente poderão ser divulgadas de forma anônima e serão mantidas 

na UFSM – Avenida Roraima, 1000, 97105-900 – Santa Maria - RS, por um período de cinco 

anos, sob a responsabilidade do pesquisador responsável. Após este período os dados serão 

destruídos. 

Santa Maria, __ de ____ de 2016. 

 

 

Tatiani Maria Schneider 
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Apêndice D – Modelo do Termo de Consentimento 

 

Universidade Federal de Santa Maria 

Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Ensino de Física 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do projeto: A Abordagem Temática e o Ensino de Física: articulações com 

a Educação do Campo. 

Autor: Tatiani Maria Schneider 

Pesquisadora responsável: Profª. Drª. Cristiane Muenchen 

Instituição/Departamento: UFSM/PPG: Educação Matemática e Ensino de Física 

Telefone: 

 

Você está sendo convidado para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Você 

precisa decidir se quer participar ou não. Por favor, não se apresse em tomar a decisão. Leia 

cuidadosamente o que segue e pergunte ao responsável pelo estudo qualquer dúvida que você 

tiver. Após ser esclarecido sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado de forma alguma. 

Para a realização da presente pesquisa, os colaboradores participarão de entrevistas 

semiestruturadas e questionários. Será necessário gravar essas entrevistas, com autorização de 

cada colaborador, para que não se percam detalhes das falas desses professores/pesquisadores. 

As informações obtidas serão utilizadas única e exclusivamente para essa pesquisa, sendo 

acessadas somente pelo pesquisador e/ou sua orientadora, estando sob responsabilidade dos 

mesmos para responderem por eventual extravio ou vazão de informações confidenciais. O 

anonimato dos indivíduos envolvidos será preservado em qualquer circunstância, o que 

envolve todas as atividades ou materiais escritos que se originarem desta pesquisa. 

Os possíveis benefícios para os envolvidos estão relacionados tão somente ao valor 

formativo/autoformativo da realização das narrativas, nas quais o sujeito, ao recordar fatos 

para narrá-los, pensa sobre eles novamente, podendo atribuir novos sentidos e significados a 

estas experiências e refletir também sobre seus saberes e suas significações imaginárias acerca 

dos processos de avaliação-formação. 
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Os resultados encontrados neste estudo, além da dissertação de mestrado produzida, 

serão publicados em revistas indexadas na Área de Ensino, Educação em Ciências, Ensino de 

Física, Educação e/ou divulgados em eventos que abarquem as questões problematizadas na 

investigação. 

Em caso de necessidade de algum esclarecimento ou para cessar a participação no 

estudo, o autor estará disponível pelo telefone _________________, a qualquer momento. 

 

Consentimento da participação da pessoa como sujeito 

Eu, _____________________________________, abaixo assinado, concordo em participar 

da Pesquisa de Mestrado como sujeito. Fui suficientemente informado a respeito das 

informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “A ABORDAGEM 

TEMÁTICA E O ENSINO DE FÍSICA: ARTICULAÇÕES COM A EDUCAÇÃO DO 

CAMPO” do projeto de pesquisa. Tendo ficado claros para mim quais são os propósitos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes, concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei 

retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades 

ou prejuízo. 

 

_____________________________ 

      Assinatura do colaborador 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste sujeito de pesquisa ou representante legal para a participação neste estudo. 

Santa Maria, __ de ___ de 2016. 

 

__________________________________ 

Tatiani Maria Schneider 
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Apêndice E – Etapas do curso de formação permanente  

 

ETAPAS/TEMPO 

ESTIMADO 

ATIVIDADES JUSTIFICATIVA 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

1/ 4h 

Problematização da prática pedagógica 

dos professores. A partir de questões 

como: 

  Para vocês, como é a escola hoje? 

  O que leva os alunos a não ter 

interesse e participarem das aulas? 

  Como é a escola que vocês 

gostariam de ter? 

  O que você entende por 

interdisciplinaridade? 

  Como está organizado o currículo 

desta escola? 

  Há diferenças desta escola em 

comparação com outras escolas que 

você conhece?  

  Para você, o que é a Educação do 

Campo? 

 Você já ouviu falar do trabalho a 

partir de temas? Se sim, como 

percebe este? 

Realizar uma reflexão 

sobre a prática docente. 

Algumas destas questões 

foram construídas a partir 

do que os professores 

destacaram nas 

entrevistas. 

Busca-se estimular os 

professores a 

pensarem/refletirem sobre 

a sua prática, gerando 

inquietação e necessidade 

de mudá-la. 

Além de propor uma 

reflexão inicial sobre o 

que caracteriza uma 

escola do campo e da 

abordagem de temas. 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 
 
 
 
2/4h 

     Após a problematização inicial 

realizar leitura e discussão dos seguintes 

textos: 

     1) Das p.122-128 do capítulo 1 - 

Aluno Sujeito do conhecimento - do 

livro “Ensino de Ciências: fundamentos 

e métodos”. Referência: 

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A. P. 

e PERNAMBUCO, M. M. C. A. Ensino 

de Ciências: Fundamentos e Métodos. 

São Paulo: Cortez, 2011. 

 

     2) E das p. 46-51 do Texto 

conhecimento na Educação Escolar do 

livro Didática Geral de Demétrio 

     Iniciar as discussões 

sobre aluno como sujeito 

do conhecimento e sobre 

critérios de seleção dos 

conteúdos escolares, já 

que nas entrevistas 

aparece muito forte a 

questão do livro didático. 
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Delizoicov. Referência: DELIZOICOV, 

D. Didática Geral. Florianópolis: 

UFSC/EAD/CED/CFM, 2008 

 

Em seguida, realizar discussões sobre a 

Educação do Campo. 

A partir dos seguintes textos: 

     1) Educação do Campo (p.257-265) 

do Dicionário de Educação do Campo. 

Referência: CALDART, R. S. 

Educação do Campo. In: CALDART, R. 

S.; PEREIRA, I. B.; ALENTEJANO, P.; 

FRIGOTTO, G. Dicionário da 

Educação do Campo. Rio de Janeiro, 

São Paulo: Escola Politécnica de Saúde 

Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 

2012, p. 257-267. 

     2) Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo. 

Referência: BRASIL. Ministério da 

Educação e do Desporto. Diretrizes 

operacionais para educação básica nas 

escolas do campo. Resolução 

CNE/CEB, 2002. 

 

 

     

 

 

 

 

 1) Discute as principais 

características do conceito 

de Educação do Campo. 

Fala do surgimento da 

Educação do Campo e a 

diferencia da educação 

rural. 

 

 

 

    2) É como se fosse um 

marco para a 

diferenciação do que era 

denominado de escola 

rural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/ 8 h 

Discussões sobre ATF, 3MP e textos 

sobre práticas desenvolvidas nesta 

perspectiva, buscando usar os que se 

referem à Educação do Campo. Textos: 

 

   1) Texto: “Temas e os conteúdos 

programáticos escolares.” (p. 270 a 278) 

do livro “Ensino de Ciências: 

fundamentos e métodos”. 

Referência: DELIZOICOV, D.; 

ANGOTTI, J. A. P. e PERNAMBUCO, 

M. M. C. A. Ensino de Ciências: 

Fundamentos e Métodos. São Paulo: 

Cortez, 2011. 

 

2) Discussão sobre o processo de IT, e 

sobre o que é um tema gerador, para isto 

usar trechos do capítulo 3 do livro 

Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire. 

Referência: FREIRE, P. Pedagogia do 

   

 

 

 

 

 

 1) Introduzir a discussão 

sobre o processo de IT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2) Justifica-se pelo fato 

de os professores usarem 

o termo “Tema Gerador” 

mas sem realizar algum 

tipo de investigação da 
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Oprimido. 50. ed. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 2011. 

3) Apresentação de Slides sobre os Três 

Momentos como estruturantes de 

Currículos e dinâmica de sala de aula. 

Referências: MUENCHEN, C.; 

DELIZOICOV, D. A construção de um 

processo didático-pedagógico dialógico: 

aspectos epistemológicos. Ensaio: 

Pesquisa em Educação em 

Ciências (Online), v. 14, p. 199-215, 

2012. 

MUENCHEN, C. A disseminação dos 

três momentos pedagógicos: um 

estudo sobre práticas docentes na 

região de Santa Maria/RS. Tese de 

Doutorado em Educação. Centro de 

Educação, Universidade Federal de 

Santa Catarina, Florianópolis, 2010. 

 

4) Discussão sobre os cadernos de 

formação. Discutir principalmente os 

itens: Características da ação pedagógica 

interdisciplinar: algumas contribuições a 

partir da prática. (p.21-30); Etapas de 

encaminhamento da ação pedagógica da 

escola pela via da interdisciplinaridade. 

(p.31-44) 
Referência: SÃO PAULO. Cadernos de 

Formação 01, 02 e 03. Série Ação 

Pedagógica na escola pela via da 

interdisciplinaridade. Secretaria Municipal 

de Educação. São Paulo: DOT/SME-SP, 

1990. 
 

Após discussões teóricas de Educação 

do Campo e ATF, discutir trabalhos que 

já desenvolveram estudos em escolas do 

campo, no sentido de exemplificar 

temas, processos de chegada nos temas. 

Textos: 

5) “A produção leiteira em Passos Maia 

como tema gerador de um projeto 

comunitário”. 

Referência: SILVA, A. F.; et al. A 

produção leiteira em Passos Maia como 

realidade. 

 

3) Introduzir a discussão 

dos 3MP como 

estruturantes de 

currículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) O primeiro texto 

ressalta a importância do 

trabalho coletivo, para que 

possa ocorrer a 

interdisciplinaridade. 

Sendo, que esta mostrou-

se ausente nas práticas dos 

professores. O segundo 

texto, trata do Estudo da 

Realidade, Objetivos; 

coleta de dados; 

sistematização dos dados 

coletados e situações 

significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

5) O texto discute como 

chegou-se no tema, e 

também apresenta a rede 

temática, com o tema 

gerador, contratema, falas 
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tema gerador de um projeto comunitário. 

In: II Seminário Internacional de 

Educação do Campo e Fórum 

Regional do Centro e Sul do RS. Santa 

Maria/RS, 2014. 

 

6) “Agrotóxicos na formação inicial de 

educadores do campo”. 

Referência: FERNANDES, C.S.; 

STUANI, G. M. Agrotóxicos na 

formação inicial de educadores do 

campo. In: CIVIERO, P. A. G. et 

al.(org.). (Com) textos: reflexão e ação 

no fazer pedagógico da educação 

científica e tecnológica. Blumenau: 

Edifurb, 2015. 

 

Por último, discussão sobre os termos: 

falas significativas, contratema e rede 

temática. A partir de trechos da tese de 

Silva (2004) e de Torres (2010): 

Referências: SILVA, A. F. G. A 

construção do currículo na 

perspectiva popular crítica: das falas 

significativas às práticas 

contextualizadas. 2004. 539 p. Tese 

(Doutorado em Educação) – 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2004, 539 p. 

TORRES, J. R. Educação ambiental 

crítico-transformadora e abordagem 

temática freireana. 2010. 456 p. Tese 

(Doutorado em Educação Científica e 

Tecnológica) – Universidade Federal de 

Santa Catarina. Florianópolis, 2010, 456 

p. 

significativas e a visão dos 

educadores sobre o tema. 

 

 

 

 

6) O texto apresenta uma 

unidade de estudos com 

13 atividades sobre o tema 

Agrotóxicos, organizados 

a partir dos 3MP. 

 

 

 

 

 

 

Para aprofundar os termos 

e possibilitar o melhor 

desenvolvimento do 

estudo da realidade e 

seleção das falas 

significaivas na próxima 

etapa. 

 
 
 
 
 
 
4/20h 

Realização do Estudo da Realidade.  A 

partir dos 3MP como estruturantes de 

currículos e elementos dos momentos 

propostos por Silva (2004), na seguinte 

sequência: 

7- Construção dos instrumentos 

para a realização da IT. 

8- Ida a campo 

9- Codificação 

A necessidade de os 

cursos serem mais 

práticos é apontada nas 

entrevistas, mas entende-

se que antes de ir para a 

prática (neste caso), é 

necessário um 

aprofundamento teórico. 

Por isso, antes da 
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10- Descodificação e definição do 

tema gerador. 

11- Construção da rede temática e 

definição do contratema. 

12- Elaboração das questões 

geradoras da área. 

realização desta etapa 

propõem-se as etapas 

anteriores, de 

problematização e 

discussão teórica. 

 
 
 
5/12h 

     Planejamentos coletivos. Construção 

dos planejamentos pelos docentes, 

organizados pelos 3MP. Com base na 

rede temática e no tema 

gerador/contratema definido na etapa 

anterior. 

     Os professores de certa 

forma destacaram a 

dificuldade de um 

trabalho interdisciplinar. 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 
 
6/dependerá do 
número de aulas 
planejadas 

Implementação dos planejamentos 

construídos pelos professores. 

(A duração dependerá do número de 

aulas planejadas). 

Desenvolvimento dos 

planejamentos na prática. 

Momento em que se 

concretiza o novo 

currículo. 

 
 
7/6h 

Avaliação e problematização do trabalho 

desenvolvido. Assemelha-se ao V 

momento de Silva (2004). 

 

A avaliação é muito 

importante neste processo, 

o que deu “certo”, o que é 

preciso melhorar, 

necessidade de maior 

aprofundamento teórico, 

por onde continuar. 

Reflexão sobre o trabalho 

desenvolvido, de modo a 

ser um processo de 

formação permanente. 

 

Fonte: autoria própria. 

 


