
Universidade Federal do Pampa – Campus Caçapava do Sul 
Curso: Licenciatura em Ciências Exatas – Semestre: 2/2013 

 1

ABORDAGEM TEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO 
POLITÉCNICO: CONTRIBUIÇÕES PARA O 

SEMINÁRIO INTEGRADO 

 

Thematic Approach in the Polytechnic Education: 
Contributions to the Integrated Seminary 

 

Josiane Marques da Silva 
Universidade Federal do Pampa/ Campus Caçapava do S ul/ 

josimarquesilva@yahoo.com.br 
 

 
 

Resumo 

A proposta de reorganização curricular do Estado do Rio Grande do Sul, balizada nos 
pressupostos da Politecnia, prevê a inserção de Seminários Integrados no Ensino Médio. Essa 
atividade, organizada a partir de temáticas, visa a abordagem de conteúdos científicos 
articulados ao mundo do trabalho. Neste âmbito, o presente trabalho objetiva investigar 
potencialidades e limites da Abordagem Temática Freireana para o desenvolvimento desses 
Seminários. A pesquisa teve natureza qualitativa e como instrumentos de pesquisa utilizou-se 
transcrições de reuniões e entrevista não-estruturada. A análise dos dados obtidos foi 
orientada pela Análise Textual Discursiva, a partir de três categorias analíticas: (i) Iniciativas 
nos Seminários Integrados; (ii) Condições para Mudança; e (iii) Articulação entre Tema e 
Conceituação Científica. Sinaliza-se a relevância da oferta de espaços formativos que 
contribuam para o desenvolvimento de práticas contextualizadas e interdisciplinares nos 
Seminários Integrados, possibilitando trabalhar a conceituação científica articulada a temas 
obtidos por meio da Investigação Temática.  
 

Palavras chave: Ensino Médio Politécnico, Seminários Integrados, Abordagem 
Temática, Contextualização. 

 

INTRODUÇÃO 
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Discussões acerca da necessidade de mudanças no campo educacional ganharam 

amplitude a partir das últimas décadas do século passado, visando, principalmente, a melhoria 

do processo de ensino e aprendizagem e a ampliação do acesso à escola. Um dos aspectos 

centrais da reforma voltada para o Ensino Médio é a superação do ensino propedêutico. 

Historicamente, o nível Médio de Ensino foi desenvolvido como meio de acesso ao Ensino 

Superior ou como formação profissional.  

Com a elaboração e apresentação de novas leis, diretrizes e parâmetros curriculares, a 

exemplo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica (LDB) número 9394/96 (BRASIL, 

1996), dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 

2000) e das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) (BRASIL, 

2011), iniciou-se um movimento de transformação curricular, que implica em repensar o que 

é ensinado na escola, pois, frente à ampliação do número de vagas e a necessidade de manter 

o aluno na escola, torna-se necessário a construção e desenvolvimento de práticas 

pedagógicas que atendem aos interesses e as perspectivas de crianças, jovens e adultos, em 

particular, os menos favorecidos econômica e socialmente. 

De acordo com as DCNEM (BRASIL, 2011), o Ensino Médio é a etapa de conclusão 

da Educação Básica (que está organizada em Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio), tendo como finalidade o desenvolvimento do indivíduo, assegurando-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania, fornecendo-lhe os meios para progredir 

no trabalho e em estudos posteriores. Ao caracterizarem o aluno que frequenta o Ensino 

Médio, na atualidade, ressaltam que a maioria já está inserida ou buscando inserção no mundo 

do trabalho. Por isso, destacam a necessidade de inclusão do eixo Trabalho no currículo 

escolar, em conjunto com aspectos relacionados à Tecnologia, à Cultura e à Ciência. Sugere-

se, ainda, que a seleção dos conceitos científicos seja organizada a partir da realidade do 

aluno, articulando as diversas áreas do conhecimento. 

Contemplando as DCNEM (BRASIL, 2011), o Estado do Rio Grande do Sul elaborou 

uma nova proposta curricular pautada nos pressupostos do Ensino Politécnico (RIO 

GRANDE DO SUL, 2011), a qual propõe que a organização dos conteúdos escolares, que não 

se limitam à conceituação científica, seja a partir da prática social, contemplando o diálogo 

entre as áreas de conhecimento, e priorizando o significado social do conhecimento sobre os 

critérios formais inerentes à lógica disciplinar.  

Essa proposta prevê, inclusive, a construção e implementação de Seminários 

Integrados a partir de temáticas, que se constitui no espaço de articulação entre todas as áreas 

do conhecimento. Aragonez (2013) destaca que uma das razões para o processo de 
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reestruturação curricular no Estado é a ausência de relação das práticas pedagógicas com a 

realidade. É comum, durante as aulas, alunos perguntarem para os professores: Para que 

estudar isso? Onde vou usar em minha vida? Ou seja, para o aluno, muitas vezes, o 

conhecimento trabalhado na escola não é significativo. A falta de contextualização no ensino 

atual pode, portanto, dificultar que o aluno consiga relacionar a conceituação científica 

estudada em sala de aula com fenômenos e situações do seu cotidiano.  

Entende-se que nesta etapa da Educação Básica a contextualização possibilita 

significar os conceitos científicos abordados em sala de aula, pois um dos objetivos do Ensino 

Médio Politécnico é possibilitar ao aluno a compreensão das diversas áreas do conhecimento 

para um entendimento mais aprofundado e complexo da realidade. Segundo Aragonez (2013), 

nada é explicável a partir de apenas uma área do conhecimento e muito menos por apenas 

uma disciplina, pois tudo o que existe contém em si elementos das diferentes ciências, 

afetando, transformando e transformando-se. 

As mudanças curriculares oriundas da implementação do Ensino Médio Politécnico 

(RIO GRANDE DO SUL, 2011) trouxe, no entanto, novas demandas e desafios para os 

professores em exercício. Essa organização visa romper com a forma como os conteúdos 

disciplinares são tradicionalmente trabalhados nas escolas, promovendo a preparação para a 

cidadania, possibilitando ao estudante a tomada de decisões frente aos problemas e situações 

controversas; e, além disso, busca a preparação básica para o mundo do trabalho. Porém, 

diante desta reforma educacional é preciso repensar a formação docente, tanto a inicial quanto 

a continuada, de forma a capacitar o professor no processo de elaboração e implementação de 

novas práticas curriculares. 

Essa capacitação se torna necessária uma vez que os professores que atuam no Ensino 

Médio, em geral, não vivenciaram, durante o seu processo de formação inicial, discussões 

acerca do ensino contextualizado e interdisciplinar. Além disso, o fato dos docentes não terem 

participado ativamente do processo de elaboração do Ensino Médio Politécnico gera 

dificuldades no momento da implementação. Machado (2013), ao investigar as 

transformações ocorridas na prática e no currículo de Física a partir da implementação do 

Ensino Médio Politécnico, destaca que: 

[...] os professores não se sentem parte da construção dessa proposta de ensino, 
sendo que a estão desenvolvendo por mera obrigação, o que se torna um grande 
obstáculo na efetivação de uma prática pedagógica comprometida com os princípios 
e fundamentos que orientam o referencial curricular (MACHADO, 2013, p.14).  

 Diante dessa constatação, o autor supracitado chama atenção para: 
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[...] a importância de se promover processos de formação continuada, articulados 
com a realidade da escola, de forma que a própria prática pedagógica do professor e 
o processo de construção do currículo configurem momentos e espaços de formação. 
Esses espaços podem possibilitar que os professores se sintam autônomos no 
processo de construção do currículo (MACHADO, 2013, p.14).  

 Uma alternativa para a promoção de espaços para a problematização da prática 

docente e dos desafios presentes no processo de reconstrução curricular vivenciados pelos 

professores é o desenvolvimento de atividades integrando universidade e escola básica. 

Considerando isso, propôs-se o projeto de extensão “Abordagem Temática na formação 

docente inicial e continuada: ampliando laços entre universidade e escola básica”, contexto no 

qual a presente pesquisa foi realizada.  

Acredita-se que através dos Seminários Integrados propostos no Ensino Médio 

Politécnico, professores e alunos passem a significar mais os conceitos científicos, bem como 

estabelecer relações entre as diversas áreas do conhecimento. Contudo, é preciso discutir com 

os docentes estratégias teóricas e metodológicas que atendam o ensino esperado com os 

seminários, ou seja, que contribuam para a implementação de práticas contextualizadas e 

interdisciplinares, desenvolvidas por meio de temáticas de estudo.  

Por intermédio das ações desenvolvidas no âmbito do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, em que foram desenvolvidos trabalhos pautados em 

temas balizados pela perspectiva de Abordagem Temática Freireana, percebeu-se esta poderia 

configurar uma estratégia para a elaboração dos Seminários Integrados propostos no contexto 

do Ensino Politécnico. A referida perceptiva propõe a reorganização curricular com base nos 

Temas Geradores, obtidos por meio do processo de Investigação Temática (DELIZOICOV, 

ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2002). A partir desta perspectiva vislumbra-se uma 

possibilidade de trabalho interdisciplinar e contextualizada em busca de uma relação do 

conhecimento científico estudado com a realidade do aluno de acordo com o previsto nos 

documentos oficiais e nos pressupostos do Ensino Médio Politécnico. 

Essa possibilidade se mostrou viável a partir da apresentação da oficina “Abordagem 

Temática: uma possibilidade para o trabalho interdisciplinar”, apresentada na I Mostra do 

Curso de Licenciatura em Ciências Exatas, tendo como finalidade explicitar e discutir os 

pressupostos da Abordagem Temática como uma possibilidade para o trabalho 

interdisciplinar, baseada em relatos de práticas desenvolvidas no PIBID. Participaram da 

oficina professores da Educação Básica e licenciandos, sendo que foi possível perceber, 

através dos relatos de alguns professores participantes, que os mesmos não “sabem” como 

organizar e elaborar os Seminários Integrados propostos pela perspectiva Politécnica. Os 
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professores também consideraram a Abordagem Temática como uma possível alternativa para 

a organização e elaboração dos Seminários Integrados.  

Diante do exposto, no contexto do projeto de extensão “Abordagem Temática na 

formação docente inicial e continuada: ampliando laços entre universidade e escola básica”, 

busca-se responder a seguinte questão: Em que medida a perspectiva da Abordagem Temática 

Freireana pode contribuir para a elaboração dos Seminários Integrados? Destaca-se que o 

projeto prevê o estudo teórico da perspectiva da Abordagem Temática e a elaboração e 

implementação de um Seminário Integrado em uma turma de Ensino Médio. 

O presente trabalho tem como objetivo geral investigar as potencialidades e limites da 

perspectiva da Abordagem Temática para o desenvolvimento dos Seminários Integrados no 

Ensino Médio Politécnico. Para isso, como objetivos específicos, pretendeu-se (I) caracterizar 

práticas desenvolvidas pelos docentes da educação básica no espaço destinado para os 

Seminários Integrados; (II) analisar as contribuições dos pressupostos da Abordagem 

Temática para o Ensino Médio Politécnico; e (III) identificar as dificuldades dos professores 

no desenvolvimento dos Seminários Integrados. 

São significativas as discussões, no contexto do Ensino de Ciências, sobre as 

potencialidades e os limites da reconstrução curricular, pautada na abordagem de temas, para 

o desenvolvimento profissional dos docentes, assim como para a elaboração e implementação 

de práticas de ensino contextualizadas e interdisciplinares.  

 Neste sentido, Boff et al. (2009) discutem o processo de construção de uma proposta 

de ensino denominada Situação de Estudo para a reorganização de conteúdos escolares, em 

que sinalizam a importância de espaços formativos e de trabalhos coletivos podendo romper 

com a fragmentação do conhecimento e a falta de articulação entre as disciplinas que 

constituem o currículo escolar. 

De forma semelhante, Halmenschlager, Stuani e Souza (2009) discorrem sobre as 

contribuições da Abordagem Temática Freireana e da Situação de Estudo para a formação 

continuada de professores, discutindo as articulações feitas pelos professores participantes da 

proposta de reorganização curricular balizada pela perspectiva de Abordagem Temática 

realizada no município de Chapecó- SC e Situação de Estudo realizada no município de Ijuí- 

RS, em que os professores envolvidos na proposta puderam identificar as necessidades de 

buscar novos conhecimentos e a reflexão crítica sobre a prática pedagógica.  

 Na mesma direção, Feistel et al. (2011) analisam as potencialidades e os limites da 

elaboração e implementação de propostas centradas em temas no Ensino Médio no âmbito do 
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ensino de Ciências, em particular no ensino de Física. O instrumento de pesquisa utilizado foi um 

questionário aplicado para 24 licenciandos do curso de Física de um Instituto Federal em São 

Paulo e das Universidades Católica de Brasília e Federal de Mato Grosso do Sul, pois os cursos de 

licenciatura em Física destas instituições tem implementado a perspectiva de Abordagem 

Temática em algumas disciplinas.  

Como limites apontados pelos licenciados as autoras supracitadas destacam “[...] a 

dificuldade de romper com a lógica de organização curricular estabelecida a longa data, na qual os 

conceitos científicos são a finalidade do processo de ensino-aprendizagem” (FEISTEL et. al., 

2011, p.3). Como potencialidades destacam que a Abordagem Temática contribui para o 

desenvolvimento da criticidade dos alunos e “[...] a importância do desenvolvimento da 

interdisciplinaridade na Educação Básica de modo a ultrapassar a organização curricular 

disciplinar e avançar em direção a propostas interdisciplinares cada vez mais contextualizadas” 

(FEISTEL et al., 2011, p.3). 

De maneira geral, esses estudos sinalizam a relevância de se discutir, no âmbito da 

formação inicial e continuada, os pressupostos da Abordagem Temática. Além disso, indicam 

aspectos a serem enfocados na presente pesquisa, como as dificuldades dos docentes na 

implementação de Seminários Integrados pautados na Abordagem Temática e as transformações 

na prática pedagógica. 

Contexto da Pesquisa 

O projeto “Abordagem Temática na formação docente inicial e continuada: ampliando 

laços entre universidade e escola básica” tem como finalidade promover espaços de formação 

docente, inicial e continuada, visando uma maior compreensão da perspectiva da Abordagem 

Temática como balizadora de propostas de ensino contextualizado e interdisciplinar. Envolve 

licenciandos do curso de Licenciatura em Ciências Exatas da Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA) – Campus Caçapava do Sul, e professores de Ciências da Natureza e 

Matemática de uma escola Estadual de Ensino Médio do município de Caçapava do Sul - Rio 

Grande do Sul. As atividades previstas no cronograma do projeto de extensão tiveram início 

no mês de agosto de 2013 e foram encerradas no mês de dezembro do mesmo ano.  

Compreende-se que a integração universidade-escola pode contribuir para a formação 

docente e para o desenvolvimento de novas iniciativas no contexto escolar, a exemplo da 

reestruturação curricular. Agregando novos significados acerca do que caracteriza o trabalho 

pedagógico, tanto para os licenciandos quanto para os professores atuantes em sala de aula, 
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uma vez que também configura espaço para a articulação entre pesquisa e ensino. Desta 

forma, interação entre os professores da educação básica, professores do Ensino Superior e 

alunos da licenciatura possibilita que os diferentes sujeitos dialoguem, problematizem e 

reflitam sobre a construção do currículo e sobre as práticas implementadas. 

Destaca-se a importância destes espaços formativos, diante das colocações dos 

professores da escola durante a apresentação do projeto. Muitos dos professores sentiram-se 

“aliviados” com a proposta do projeto de extensão, pois colocaram que tinham que trabalhar 

um método para o qual não haviam sido preparados em suas formações iniciais.  

Durante o desenvolvimento do projeto, os participantes realizaram: (I) 

Reconhecimento da realidade escolar: caracterizou-se como o primeiro encontro do projeto, 

no qual, inicialmente, foi apresentada a justificativa e o objetivo do mesmo e realizado a 

apresentação dos participantes inscritos. No segundo momento do encontro, os professores da 

escola participante relataram como os Seminários Integrados estão sendo desenvolvidos na 

escola; (II) Estudos teóricos: fundamentados em autores que discutem a transposição da 

perspectiva Abordagem Temática Freireana para o contexto do ensino de Ciências, assim 

como a nova modalidade de Ensino como Princípio Educativo, quais sejam: (1) Trabalho 

como Princípio Educativo na Prática Pedagógica Real (ARAGONEZ, 2013); (2) A 

Concepção Educacional Freiriana e o Contexto Escolar: Subsídios à Efetivação das 

Dimensões “Pesquisa e Ação” em Educação Ambiental na Escola (TORRES, MAESTRELLI, 

2011); (3) Interdisciplinaridade no município de São Paulo (SAMPAIO, QUADRADO, 

PIMENTEL, 1994); (III) Discussão em grupo: Após a leitura dos artigos os participantes 

reuniram-se na escola semanalmente para discutir as leituras e planejar as etapas seguintes; 

(IV) Elaboração do Seminário: Após as discussões em grupo percebeu-se que seria mais 

significante a realização da implementação somente em uma turma, devido ao tempo de 

duração do projeto e do final do ano letivo, desta forma, o grupo escolheu a priori uma turma 

de segundo ano do Ensino Médio. Em sintonia com o referencial teórico, a elaboração da 

proposta a ser implementada, contemplou as etapas do processo de Investigação Temática 

para a obtenção do Tema Gerador. As áreas do conhecimento envolvidos neste processo 

foram Ciência da Natureza e Matemática; (V) Implementação: Após as etapas anteriores, 

foram realizadas as intervenções na turma escolhida pelo grupo, desenvolvendo o tema 

selecionado “Como promover o desenvolvimento em Caçapava” (VI) Avaliação: Como 

sistematização do trabalho desenvolvido foi realizada uma discussão acerca das 

potencialidades e limites da perspectiva estudada e desenvolvida como balizadora na 
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elaboração dos Seminários Integrados. Junto à discussão foi realizada a entrevista com os 

professores participantes do projeto. 

 Referencial Teórico  

As DCNEM (BRASIL, 2011) defendem a ruptura da fragmentação histórica em que o 

currículo do Ensino Médio está organizado, apresentando estratégias em que a aprendizagem 

seja baseada em problemas articulando a ciência com a realidade do aluno, tendo em vista um 

ensino interdisciplinar, ou seja, relacionando as diferentes áreas do conhecimento para formar 

um todo. 

Perfazendo o previsto nas DCNEM (BRASIL, 2011), o Ensino Médio Politécnico é 

uma proposta sistematizada pelo Estado do Rio Grande do Sul de reorganização curricular, 

utilizando Seminário Integrado e a Avaliação Emancipatória como estratégias capazes de 

promover a mudança do ensino e da escola, para que ela, efetivamente, cumpra sua primordial 

função de aprendizagem com qualidade social (FERREIRA, 2013). 

De acordo com a autora supracitada, a Avaliação Emancipatória corresponde a uma 

forma avaliativa do processo contínuo de ensino aprendizagem, que exige do professor um 

acompanhamento do desenvolvimento das produções do aluno durante o processo. Esse 

acompanhamento desencadeia um registro, em forma de parecer descritivo, para a 

aprendizagem realizada ou não. Os pareceres descritivos são organizados da seguinte forma: 

(I) Construção Satisfatória da Aprendizagem (CSA): expressa a construção necessária de 

conceitos embasados nos princípios das áreas de conhecimento, articulados com os 

conhecimentos sociais; (II) Construção Parcial da Aprendizagem (CPA): expressa construção 

parcial de conceitos embasados na apropriação dos princípios das áreas do conhecimento, 

articulados com os conhecimentos sociais; (III) Construção Restrita da Aprendizagem (CRA): 

expressa a restrição, circunstancial, na construção de conceitos embasados na apropriação dos 

princípios das áreas de conhecimento, articulados com os conhecimentos sociais. 

O processo de construção dos pareceres é realizado pelo coletivo de professores em 

que é analisado o desenvolvimento da aprendizagem pelo aluno (FERREIRA, 2013). 

A autora supracitada caracteriza o Seminário Integrado como um espaço de 

articulação entre conhecimentos formais, constituindo-se, por essência, no exercício da 

interdisciplinaridade. Os seminários devem ser organizados a partir de elaboração de projetos, 

articulados em eixos temáticos transversais, conceituais, linhas de pesquisa ou com os eixos 
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produtivos tecnológicos, que sintetizem uma necessidade-demanda ou uma situação-problema 

relacionada à vida do aluno ou ao seu contexto. 

Percebe-se, em função do modo como os Seminários Integrados são caracterizados, 

conforme sua organização e objetivos, que alguns elementos presentes na perspectiva 

Freireana de Abordagem Temática (DELIZOICOV, ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2002) 

poderão contribuir para a elaboração dos mesmos.   

 A Abordagem Temática Freireana é balizada na concepção de Educação Libertadora, 

caracterizada pela dialogicidade, problematização e conscientização, em que os alunos são 

participantes do processo de ensino aprendizagem. 

Freire (2005) destaca que a dialogicidade e problematização estão na busca dos 

conteúdos científicos a serem estudados, ou seja, ao contrário da educação bancária em que os 

conteúdos programáticos são elaborados pelo professor, sem um diálogo entre educando e 

educador, na prática problematizadora, dialógica, o conteúdo se constitui na visão de mundo 

dos alunos, em que se encontram os Temas Geradores. Para Freire (2005), os Temas 

Geradores configuram situações socialmente problemáticas e contraditórias que precisam ser 

enfrentadas pela comunidade pesquisada. Torres e Maestrelli (2011) acrescentam que: 

[...] a concepção educacional freireana 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, MAESTRELLI, 2011, 
p.3 grifos das autoras). 

 

Em sintonia com os pressupostos da concepção de Educação Libertadora Freireana, a 

perspectiva de Abordagem Temática (DELIZOICOV, ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2002) é 

apresentada como uma forma de organização curricular das disciplinas de ciências centrada 

em temas significativos para o aluno, voltando-se à resolução de uma questão ou problema 

específico com relevância social. Em relação a isto, (CARAMELLO, 2012) destaca que:  

A intenção desses autores [se referindo a Delizoicov; Angotti e Pernambuco 
(2002).] ao defender a Abordagem Temática é levar para as salas de aula um 
conhecimento pautado por temas atuais e contemporâneos, conectados com outras 
áreas do conhecimento, e com relevância social e produção histórica, promovendo, 
com isso, uma ciência para todos. (CARAMELLO, 2012, p.58 grifo da autora). 

 

A obtenção dos Temas Geradores ocorre a partir do processo de Investigação 

Temática (DELIZOICOV, ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2002), que envolve a investigação 

do próprio pensar do povo, para entender a visão que os homens têm do mundo, ou seja, o 

pensar sobre o mundo referido à realidade (FREIRE, 2005).  
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Segundo Delizoicov; Angotti e Pernambuco (2002) a dinâmica da Investigação 

Temática esta fundamentada na codificação – problematização - descodificação, caracterizada 

por cinco etapas, quais sejam: (I) Levantamento Preliminar: que consiste em reconhecer o 

contexto sócio - histórico – econômico - cultural em que vive o educando. (II) Análise das 

situações significativas e escolha das codificações: em que é realizada a escolha de 

contradições vividas pelo aluno e que expressam de forma sintetizada o seu modo de pensar e 

de ver/interagir com o mundo, bem como a escolha de codificações. (III) Descodificação e 

escolha do Tema Gerador: consiste na obtenção dos temas geradores a partir da realização de 

diálogos descodificadores. (IV) Redução Temática: trabalho de equipe interdisciplinar, com o 

objetivo de elaborar o programa curricular e identificar quais conhecimentos são necessários 

para o entendimento dos temas. (V) Aplicação em Sala de Aula: consiste no desenvolvimento 

do programa em sala de aula, o que poderá ser organizado segundo os Três Momentos 

Pedagógicos, quais sejam: (1) Problematização Inicial: momento em que o professor desafia 

os alunos acerca de uma problemática, com o objetivo de mapear os conhecimentos prévios 

dos alunos sobre o assunto. Neste momento os alunos terão dúvidas, mas o professor deve 

apenas conduzi-los ao que se pretende estudar, o aluno deve sentir a necessidade da aquisição 

de um novo conhecimento para explicar o problema proposto pelo professor; (2) Organização 

do Conhecimento: Etapa em que os conteúdos científicos são estudados a partir da orientação 

do professor, podendo permitir a compreensão da problemática do primeiro momento; (3) 

Aplicação do Conhecimento: Neste momento são feitos relações entre o primeiro e o segundo 

momento, ou seja, entre as soluções que os alunos apresentaram para explicar o problema 

proposto pelo professor no primeiro momento e o conhecimento científico discutido no 

segundo momento. Nesta etapa poderão surgir novos temas (DELIZOICOV, ANGOTTI, 

PERNAMBUCO, 2002). 

É importante destacar que segundo a perspectiva apresentada e discutida, os conteúdos 

científicos são subordinados ao tema, ou seja, a escolha destes é feita pela equipe 

interdisciplinar na quarta etapa do processo de Investigação Temática com objetivo de 

possibilitar ao aluno a compreensão do tema e das contradições presentes nele, que deve ser 

uma situação de enfrentamento pela comunidade investigada. 

Embora a perspectiva da Abordagem Temática tenha pressupostos distintos da 

Politecnia, que orienta a reestruturação curricular no RS, compreende-se que, em especial, a 

Investigação Temática, pode contribuir para a aproximação dos conteúdos escolares “mundo 

do trabalho”. Segundo Saviani (1989), a Politecnia compreende o trabalho como um princípio 

educativo, ofertando a especialização como domínio dos fundamentos científicos das 
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diferentes técnicas utilizadas na produção moderna, ou seja, oferecer capacitação ao aluno 

através da articulação do conhecimento científico, balizada em temáticas relacionadas ao 

cotidiano do aluno, para diferentes atuações no “mercado de trabalho” moderno, formando 

assim, politécnicos e não técnicos especializados (SAVIANI, 2007). Ramos (2012) coloca 

ainda que a profissionalização e o caráter econômico do trabalho nas sociedades capitalistas é 

apenas uma dimensão do trabalho, mas precisa-se pensar no trabalho como realização 

humana.  De acordo com o referencial curricular (RIO GRANDE DO SUL, 2011), é pelo 

trabalho que os seres humanos produzem conhecimento, desenvolvem e consolidam sua 

concepção de mundo, conformam as consciências, viabilizando a convivência, transformam a 

natureza construindo a sociedade e fazem história. Conforme Ramos (2012): 

O trabalho, no sentido ontológico, como processo inerente da formação e da 
realização humana, não é somente a prática econômica de se ganhar a vida 
vendendo a força de trabalho; antes de o trabalho ser isto – forma específica que se 
configura na sociedade capitalista – o trabalho é a ação humana de interação com a 
realidade para a satisfação de necessidades e produção de liberdade. Nesse sentido, 
trabalho não é emprego, não é ação econômica específica. Trabalho é produção, 
criação, realização humanas. Compreender o trabalho nessa perspectiva é 
compreender a história da humanidade, as suas lutas e conquistas mediadas pelo 
conhecimento humano (RAMOS, 2012, p.4). 

 

Nesta perspectiva, o trabalho é entendido como produção humana sem caráter 

econômico, em que os conhecimentos pedagógicos articulados com a realidade possibilitam a 

transformação da mesma, completando essa proposta de trabalho como princípio educativo. 

Já a pesquisa escolar como um processo integrado ao cotidiano da escola garante a 

apropriação adequada da realidade, assim como projeta possibilidades de intervenção, 

tornando os indivíduos mais críticos e reflexivos (RIO GRANDE DO SUL, 2011).  

Diante das novas demandas educativas, no contexto da Politecnia, em especial, no 

desenvolvimento dos Seminários Integrados, a prática do professor não se limita, portanto, à 

transmissão de conhecimentos e informações ao aluno. Espera-se que o trabalho pedagógico 

crie condições para que o estudante compreenda a conceituação científica, relacionando-a ao 

desenvolvimento tecnológico, econômico e social, e acima de tudo, entenda o processo de 

construção do conhecimento científico.  

Sob essa perspectiva educacional, o professor deveria assumir o papel de mediador do 

processo de ensino e aprendizagem. Isso reforça a necessidade de novos processos 

formativos, pois mudanças efetivas na prática docente, visando uma maior qualidade da 

educação ofertada nas escolas brasileiras, em que elementos da realidade do estudante e 

questões socioambientais, por exemplo, sejam integrados aos programas escolares, exigem 

novos espaços formativos.  



Universidade Federal do Pampa – Campus Caçapava do Sul 
Curso: Licenciatura em Ciências Exatas – Semestre: 2/2013 

 12 

Aragonez (2013) discute que nas atividades formativas ofertadas para os professores 

de escolas de Ensino Médio ocorrem situações de estranhamento conceitual, ou seja, as 

categorias e conceitos utilizados não fazem parte do seu universo de reflexão, impedindo ou 

dificultando as conexões com a própria ação. As atividades formativas citadas pela autora não 

são explicitadas, mas acredita-se, através da vivência no ambiente escolar no município de 

Caçapava do Sul - RS, que a autora se refere às formações que acontecem na rede estadual de 

Ensino que consiste em uma semana a cada semestre com palestras e oficinas. Muitas vezes 

os assuntos abordados nestes espaços não vão ao encontro das necessidades do professor, pois 

cada escola e município do estado recebem alunos diferentes, em que o professor tem a 

necessidade de articular estratégias de ensino diferentes, segundo as exigências dos 

educandos. Além disso, as mudanças esperadas com a implementação do Ensino Médio 

Politécnico demandam por processos formativos que superem a dinâmica de palestra e 

oficinas, privilegiando a escola como ambiente de formação.  

O próprio contexto escolar e o espaço de reestruturação curricular devem ser 

compreendidos como espaço de formação, no qual as dificuldades e angústias dos professores 

precisam ser problematizadas. Segundo Aragonez (2013), a aproximação entre teoria e 

prática, assim como o exercício da reflexão e ação, possibilita, gradativamente, que a nova 

concepção pedagógica, com seus princípios orientadores, seja apreendida e componha o 

cotidiano escolar. Acredita-se que estes espaços de formação/reflexão são indispensáveis na 

prática docente. 

Procedimentos Metodológicos  

A pesquisa tem natureza qualitativa (LUDKE, ANDRÉ, 1987) e como instrumentos de 

pesquisa se utilizou: 

(a) Transcrições das gravações feitas durante as discussões realizadas no âmbito do 

projeto de extensão: durante os encontros, que ocorreram semanalmente na escola 

participante, foram realizadas gravações em áudio de todas as discussões, sendo que cada 

encontro tem duração de uma hora e trinta minutos. O processo de transcrição foi feito pelo 

pesquisador, que traduziu os diálogos gravados para a linguagem escrita. Esses registros 

permitiram caracterizar as práticas atualmente desenvolvidas pelos docentes nos Seminários 

Integrados, bem como o processo de elaboração das atividades a partir da Abordagem 

Temática;  
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(b) Entrevista com os professores: foi realizado no final das implementações, 

desenvolvidas de maneira informal, ou seja, entrevista não-estruturada (FIORENTINI, 

LORENZATO, 2009), em que não se apresenta um roteiro formal, mas constitui-se de um 

diálogo entre o sujeito (professores das áreas de Ciências da Natureza e Matemática 

participantes do projeto) e o pesquisador. A entrevista tem como finalidade identificar as 

compreensões dos professores acerca da Abordagem Temática como estratégia para o 

desenvolvimento dos Seminários Integrados. 

Contribuíram com a obtenção de dados dez professores da área de Ciências da 

Natureza e Matemática da escola em que o projeto “Abordagem Temática na formação 

docente inicial e continuada: ampliando laços entre universidade e escola básica” foi 

desenvolvido e quatro licenciandos do curso de Ciências Exatas da Universidade Federal do 

Pampa. Destaca-se que na apresentação dos resultados obtidos através das gravações e 

entrevista, os professores são identificados pelo sistema alfanumérico, sendo GP1, GP2, 

GP3... GPn para os diálogos gravados nas reuniões e; EP1, EP2, EP3,... EPn para os dados 

obtidos por meio da entrevista não-estruturada. Resguardando-se assim a identidade dos 

mesmos.  

A análise dos dados obtidos foi realizada a partir dos pressupostos da Análise Textual 

Discursiva (MORAES, GALIAZZI, 2006), perspectiva que tem balizado diversas pesquisas 

no âmbito do ensino de Ciências (LINDERMAN, et. al., 2009; GONÇALVEZ, MARQUES, 

2006).  

Segundo Moraes (2003), a Análise Textual Discursiva é um processo de análise 

caracterizado em três estágios, quais sejam: (I) Unitarização: é o processo de desconstrução 

dos textos, os quais são fragmentados, e separados em unidades de significado; (II) 

Categorização: é o agrupamento de elementos semelhantes, em que surge a denominação das 

categorias de análise; (III) Comunicação: concretiza-se em forma de metatextos, ou seja, 

produções textuais em que são explicadas e estruturadas as compreensões atingidas ao longo 

dos dois estágios anteriores.  

As categorias foram produzidas através do método dedutivo (MORAES, 2003), ou 

seja, construídas a priori pelo pesquisador, deduzidas das teorias que servem de fundamento 

para a pesquisa.  

Iniciativas nos Seminários Integrados  
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Buscou-se, nesta categoria, identificar como os professores participantes da pesquisa vêm 

desenvolvendo as aulas dos Seminários Integrados, bem como suas concepções sobre as 

mesmas. 

A partir das falas dos professores foi possível verificar que a falta de compreensão da 

perspectiva do Ensino Médio Politécnico, limita os professores a desenvolver e implementar 

as aulas de Seminários. 

“No primeiro trimestre a gente optou por escolher um tema, nós escolhemos um tema 

cada professor aplicava uma coisa sobre aquele tema, não deu certo porque saturou o tema. 

A gente não conseguiu transformar esse tema de maneira eficiente porque daí todo mundo da 

sua maneira trabalhava aquele tema e os alunos enjoaram [...]” (GP1). 

Trabalhar com a abordagem de temas exige do professor um conhecimento mais 

amplo das diferentes áreas do conhecimento, desencadeando a necessidade de elaboração de 

aulas interdisciplinares e contextualizadas, ou seja, requer que os docentes dialoguem e 

problematizem as questões mais relevantes para serem abordadas dentro do tema sugerido.  

Além disso, é importante ficar atento para a natureza do tema e sua relevância para a 

comunidade escolar. Temáticas significativas do ponto de vista contextual ao mesmo tempo 

em que envolvem diversas dimensões, como social, cultural, econômica e política, exigem a 

abordagem de conhecimentos científicos oriundos das diferentes componentes curriculares 

para um entendimento mais amplo. 

A necessidade de diálogo entre os professores para a implementação de práticas pautadas 

na abordagem de tema se apresenta, portanto, como um entrave diante da organização do 

sistema educacional brasileiro, em particular do estado do Rio Grande do Sul, pois é 

constante a reclamação dos docentes pela falta de tempo para planejamento coletivo, 

conforme falas que seguem: 

“A gente não consegue se reunir” (EP5). 

“É bem difícil reunir, a gente não conseguiu nenhuma reunião reunir todo mundo” 

(GP6). 

“[...] a gente precisa melhorar bastante, a gente tem dificuldades de fazer reuniões de 

todos os professores para a gente se organizar [...]” (GP1). 

“[...] é muito difícil pra nós trabalhar assim em grupo todos nós professores, porque nós 

não temos um horário para a reunião [...]” (GP3). 

Para a realização das aulas dos Seminários Integrados são necessários estudos e 

discussões entre os professores atuantes, pois uma das metas da proposta é a contextualização 

e a integração das diferentes áreas do conhecimento. Como um professor irá desenvolver um 
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trabalho com essas características se não tem conhecimento do que o colega está 

desenvolvendo? Nesta perspectiva, um professor participante destacou a importância de 

espaços para discussões e elaborações das aulas para alcançar o objetivo dos pressupostos do 

Ensino Médio Politécnico e dos documentos oficias, ou seja, de formar alunos autônomos e 

preparados para o mundo do trabalho. 

“Se nós não temos tempo para sentar e conversar. Como é que nós podemos ter a 

pretensão de articular alguma coisa? E como que nós vamos formar alunos autônomos?” 

(GP3).  

A relevância do trabalho coletivo para a implementação de propostas temáticas, em 

sintonia com os Seminários Integrados, é destacada em diversos estudos, no contexto da 

pesquisa em ensino de Ciências. Halmenschlager, Stuani e Souza (2011), ao analisarem as 

contribuições de propostas de ensino pautadas em temas para a formação docente continuada, 

chamam atenção para o papel do trabalho coletivo e do diálogo entre os professores para a 

transformação da prática em sala de aula.  

Com a proposição de obter melhores resultados com o trabalho a partir de temáticas, 

em um segundo momento os professores buscaram, mesmo com um entendimento superficial 

do Ensino Médio Politécnico (RIO GRANDE DO SUL, 2011), uma nova dinâmica para a 

estruturação das atividades: 

“[...] algumas turmas escolheram um tema, aí desse tema eles pediam ajuda para o 

professor de matemática, a ideia é que eles pedissem ajudas para a Matemática, pra Artes, 

pra Biologia, pra Física, para resolver aquilo que eles tinham dúvida. Então, foi um tema 

livre, escolhido por eles, deu mais certo, algumas turmas deu certo apresentaram na feira de 

ciências. Perguntaram para todo mundo” (GP1). 

Nesta nova organização, ficou sob a responsabilidade do aluno buscar e articular 

informações dos diferentes campos do saber para o entendimento do tema em estudo. Porém, 

essa dinâmica também apresentou algumas dificuldades, como o pouco comprometimento de 

parte dos estudantes, que não solicitaram ajuda dos professores para melhor compreender a 

temática em estudo.  

Nota-se que os professores tentaram inserir a pesquisa junto à abordagem de temas. 

Segundo o referencial curricular do estado do Rio Grande do Sul (2011), a incorporação da 

pesquisa na prática pedagógica é a garantia da construção de novos conhecimentos, a partir da 

articulação da análise de seus resultados com o acúmulo científico das áreas de conhecimento, 

para dar conta da necessidade ou realidade a ser transformada. 
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É significativa a discussão em torno da necessidade de superação do processo de 

ensino e aprendizagem voltado para a simples reprodução de informações. Neste contexto, a 

concepção do Educar pela Pesquisa (DEMO, 2007) vem balizando iniciativas que podem 

contribuir para a formação cidadã e que tem como objetivo capacitar o aluno a compreender, 

interpretar e recriar conhecimentos. Demo (2007) argumenta em favor da importância da 

pesquisa na escola, entendendo a educação como processo de formação na competência 

humana, em que o questionamento reconstrutivo configura um critério para a pesquisa. O 

pressuposto “o reconhecimento de que o questionamento reconstrutivo com a qualidade 

formal e política é o cerne do processo de pesquisa” da proposta de Educar pela Pesquisa 

(DEMO, 2007). É pelo questionamento, segundo o referido autor, que o aluno torna-se crítico 

sendo capaz de formular, elaborar e executar projeto próprio de vida no contexto histórico, 

reconstruindo e inovando o conhecimento.  

Esse pressuposto aproxima-se e distancia-se com a maneira que os professores 

encaminharam a pesquisa aos alunos.  Aproxima-se porque possibilitou ao aluno ser 

autônomo, passar a ser mais ativo no próprio processo de ensino aprendizagem, arquitetando 

estratégias para resoluções de problemas, reconstruindo seu conhecimento. Mas, distancia-se, 

porque a proposta Educar Pela Pesquisa prevê que o professor seja um mediador e 

incentivador da pesquisa através da “inovação” de sua prática pedagógica, percebe-se através 

dos relatos, que os professores esperavam os questionamentos dos alunos, sem motivá-los. 

O autor supracitado caracteriza a proposta de Educar pela Pesquisa, como uma atitude 

cotidiana do educador e educando, deixando de lado o formalismo do ensino tradicional, em 

que o professor é visto como um instrutor, e o aluno um mero receptor. Essas limitações 

enfrentadas pelos professores também ocorrem porque o Ensino Médio Politécnico é algo 

novo para os professores, pois estudos sobre essa perspectiva não estiveram presentes na 

formação inicial dos docentes atuantes na sala de aula.  

De maneira geral, pode-se identificar que os professores não estão preparados para 

implementar a proposta, pois como já foi discutido, é preciso haver um espaço para 

discussões entre os docente sobre os pressupostos do Ensino Médio Politécnico. É preciso 

promover, portanto, o diálogo e a problematização de suas ideias e concepções para 

desenvolver um trabalho balizado em temáticas, havendo uma articulação das diversas áreas 

do conhecimento, pois a maneira que os professores estão desenvolvendo as aulas de 

Seminários distancia-se com a finalidade do Ensino Médio Politécnico, que prioriza a relação 

entre as áreas do saber segundo as exigências dos alunos, preparando-os para o mundo do 

trabalho.   
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Condições para a Mudança 

Embora a tentativa de inserção da pesquisa nas aulas, aproximando-se com o 

referencial teórico do estado do Rio Grande do Sul (2011), os professores relataram que a 

falta de estudos sobre o referencial da proposta dos Seminários Integrados e da abordagem de 

temas, acabou limitando as iniciativas de trabalhar com temas, deste modo os professores 

seguiram desenvolvendo aulas disciplinares como se configurava o ensino anteriormente. 

“Trabalho na aula de seminário, não estou trabalhando nada de seminário, eu estou 

trabalhando Matemática” (GP2). 

 “Eu acho que a gente precisa estudar muito para melhorar, porque muitas aulas a 

gente acaba dando a nossa própria disciplina porque a gente não consegue fazer essa inter-

relação [...]” (GP1).  

Na visão dos professores, estudos sobre o assunto são viáveis para melhorias na 

organização e implementações das aulas. 

“Para nós é bem difícil, a gente está com bastante dificuldade em conseguir realmente 

implementar o tal do seminário, a gente nunca discutiu, acho que vai ser bem importante a 

questão teórica [...]” (GP1). 

“Eu acho assim, que o maior problema que a gente tem é como a P1 disse é a falta de 

estudo, de embasamento teórico que nós não temos esse embasamento, a gente cego, tem que 

fazer isso assim, e aprender fazendo” (GP3).  

Os professores reconhecem a importância e necessidade de espaços de formação para 

problematização de referenciais teóricos que discutem o assunto. Constatou-se que os 

docentes não tiveram acesso à formação continuada que abrangesse questões de elaboração e 

implementação dos Seminários Integrados. Conforme coloca P7: 

“Formação continuada a gente tem, mas que trabalhasse não” (GP7). 

 Para elaboração das implementações da proposta balizada nos pressupostos do Ensino 

Médio Politécnico, espaços para discussões são fundamentais, para que os professores possam 

articular estratégias para promover a interdisciplinaridade e que o aluno possa compreender as 

relações existentes entre as áreas do conhecimento.  

No âmbito das Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006), 

argumenta-se que: 
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[...] é necessário proporcionar tempo para encontros sistemáticos de professores por 
área de estudo, que contribuam para avaliar ações disciplinares e interdisciplinares, 
bem como para projetar novas ações, o que potencializa práticas de trabalho coletivo 
sobre contextos vivenciais ou temas sociais. Sem encontros periódicos, tais práticas 
tendem a permanecer como episódios isolados, sem romper com a fragmentação e a 
linearidade da organização escolar. (BRASIL, 2006, p. 133). 

 

Diante das falas dos professores percebe-se que os mesmos declaram não ter tempo 

para reuniões para discutir a proposta e elaborar as aulas de Seminário segundo as 

necessidades dos alunos. Contudo, um dos objetivos do Ensino Médio Politécnico é oferecer 

ao aluno um ensino contextualizado de acordo com suas necessidades, rompendo com a 

fragmentação do conhecimento, o que implica em mudanças estruturais e formativas.  

Esse espaço de estudo coletivo, conforme destacam os professores e defendem os 

documentos oficiais (BRASIL, 2006), precisa, contudo, estar dentro da carga horária docente. 

O próprio movimento de organização dos Seminários Integrados pode se constituir em espaço 

de formação, permitindo aos professores explicitar e problematizar suas dificuldades, 

angústias e avanços em torno das práticas implementadas em sala de aula.  

Sob esta ótica, diversos autores defendem a escola como ambiente formativo, pois esta 

perspectiva que pode contribuir para a superação da ideia de capacitação e reciclagem, que 

muitas vezes orientam as formações realizadas com os docentes. García (1999) argumenta em 

favor da formação de professores acontecer no próprio contexto escolar, sendo importante 

identificar e considerar os problemas relativos a ele. Essa compreensão é compartilhada por 

Candau (1996), que entende que é necessário deslocar a formação continuada do contexto da 

universidade para o contexto escolar, sendo que o saber docente, o reconhecimento e a 

valorização deste devem configurar as principais referências para processos formativos. 

Durante as discussões das reuniões do projeto de extensão, pode-se observar através 

de relatos entre os docentes que alguns professores não romperam com a lógica do currículo 

tradicional e disciplinar, não se interessando em participar dos projetos das aulas dos 

Seminários. 

“[...] os professores também não querem” (GP3). 

“[...] acho até que não é o problema de espaço para reunião é falta de vontade” 
(EP10). 

Percebeu-se uma contradição nas falas dos professores, enquanto uns alegam que não 

há espaço nem tempo disponível para reuniões outros relatam que alguns professores não 

estão dispostos para conhecer o novo, rompendo com o sistema disciplinar e fragmentado de 

ensino. Ou seja, a transformação da prática do professor, para a implementação de propostas 
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com as características do Seminário Integrado, envolve diversos fatores, incluindo desde a 

falta de processos formativos até a desmotivação e resistência dos docentes.  

A resistência, entretanto, não é somente dos professores. Durante as discussões dos 

encontros do projeto observou-se que os alunos também apresentam uma resistência quanto 

às aulas de seminário. 

“Por que eles já estão cansados das aulas de seminário [...] tu vai trabalhar esse 

tema? Todo mundo já chegou aqui trabalhando esse tema. Eles não querem mais, então, eles 

pedem para voltar ao ensino letivo como era antes” (GP5). 

Acredita-se que essa resistência apresentada pelos alunos pode ser devido a falta de 

articulação entre as áreas do conhecimento para abordar um tema em comum e o reflexo da 

falta de orientação e organização dos professores sobre a implementação dos Seminários, 

desenvolvendo projetos isolados dentro de sua própria área de conhecimento e aulas 

disciplinares. 

“Na verdade a gente não faz seminário integrado, a gente faz projetos isolados” 

(GP2). 

Sinaliza-se, a partir dos relatos dos docentes, que há muito a ser aperfeiçoado para o êxito 

das implementações dos Seminários Integrados. Faz-se necessário ofertar formações 

continuada para estudo da proposta e repensar a carga horária dos professores para que haja 

tempo para discussões e planejamento coletivo, bem como oferecer melhores condições de 

trabalho para que os docentes sintam-se dispostos a conhecer novas formas e métodos para 

desenvolver suas aulas.     

Articulação entre Tema e Conceituação Científica 

Acredita-se que a demonstração do desânimo pelos professores com a prática acaba 

refletindo no aluno. Muitos dos docentes participantes relataram a falta de envolvimento dos 

alunos nas aulas de Seminários. Um fator que pode caracterizar o desinteresse pelas aulas é o 

fato dos professores não relacionarem entre a conceituação científica ao tema em estudo, 

focando mais em questões genéricas relativas à temática, e bem como a falta de articulação 

entre as áreas do conhecimento.  

“[...] agora quando eu comecei a trabalhar esse conteúdo que é a respeito da 

astronomia que os professores trabalharam já algumas coisas, eu fui na aula hoje do 

professor de Geografia a gente trabalhou junto, então eles estão sentindo que aquilo ali é 
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conteúdo, então eu estou sentindo que eles estão gostando mais daquilo ali [...] ai eles 

acharam, ah! Agora a senhora sim ta dando matéria” (GP3). 

Nesse relato fica explícita a necessidade da abordagem da conceituação científica nas 

aulas de seminário, pois os próprios alunos sentem a necessidade do conhecimento científico 

durante as aulas. Neste contexto, a perspectiva de Abordagem Temática Freireana se mostra 

como uma alternativa para se trabalhar a conceituação científica articulada a temas de 

relevância social, obtidos por meio do processo de Investigação Temática (DELIZOICOV, 

ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2002). 

No contexto do projeto de extensão em que a presente pesquisa foi realizada, foi 

desenvolvido o processo de Investigação Temática (DELIZOICOV, ANGOTTI, 

PERNAMBUCO, 2002), a partir das leituras prévias e discussões sobre os referenciais. Para 

isso foi selecionado pelo grupo uma turma de segundo ano do nível Médio de Ensino. 

A primeira etapa do processo de Investigação Temática (Levantamento Preliminar) 

caracterizou-se na aplicação de um questionário para os alunos, com a finalidade de conhecer 

os aspectos do seu cotidiano, como família, escola e a cidade de Caçapava do Sul. Também 

foi proposta uma pesquisa dos locais públicos do município e integrantes da comunidade, em 

que os alunos deveriam responder a questão: “Como você vê Caçapava do Sul?” 

contemplando os aspectos relacionados a desenvolvimento, saúde, educação, lazer, segurança, 

cultura e trabalho. A pesquisa foi realizada em grupo de alunos e apresentada em forma de 

vídeo e produção textual. 

Na segunda etapa deste processo (Análise das situações significativas e escolha das 

codificações) realizou-se a análise do material entregue pelos alunos, bem como dos 

questionários aplicados em sala de aula.  O grupo participante do projeto se reuniu e discutiu 

as questões em comum, obtendo as seguintes problemáticas: saúde, educação, lazer, 

segurança, cultura e trabalho. Percebeu-se que todas as problemáticas estavam relacionadas 

com o desenvolvimento do município de Caçapava de Sul, também ficou evidente que os 

alunos em suas pesquisas e no questionário não apresentaram outras questões além das 

apontadas previamente para a pesquisa. 

Na terceira etapa (Descodificação e escolha do Tema Gerador), os aspectos 

selecionados na etapa anterior foram problematizados com os alunos em sala de aula. Por 

meio do diálogo problematizador foi possível perceber que o desenvolvimento da cidade se 

mostra como um dos aspectos mais relevantes. Durante a discussão, os alunos colocaram que 

Caçapava do Sul é calma e segura, mas simultaneamente relataram o desejo de mudar para 

outra cidade para estudar e trabalhar, alegando falta de oportunidades. Foi possível verificar 
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ainda, que a cidade não dispõe de espaços para lazer, embora Caçapava do Sul seja uma 

cidade turística, os alunos e sujeitos pesquisados por eles relatam que há pouco investimento 

do poder público e divulgação dos pontos turísticos caçapavanos. Em relação à saúde 

percebeu-se que o município dispõe de poucos médicos e há falta de recursos no hospital e 

postos de saúde. Diante disso, o tema sugerido pela equipe foi: “Como promover o 

desenvolvimento em Caçapava?”. 

Na quarta etapa do processo (Redução Temática), foi feita uma discussão entre o 

grupo participante do projeto, para selecionar os conteúdos escolares que poderiam ser 

abordados a partir do tema escolhido. Como os professores participantes são das áreas de 

Ciências da Natureza e Matemática o trabalho ficou limitado apenas nestas áreas, a disposição 

dos conteúdos foi organizada em um esquema, conforme figura 1. 

 

Figura 1: Esquema dos conteúdos escolares que explicam o tema “Como promover o desenvolvimento em 
Caçapava?” 

A última etapa deste processo de investigação (Aplicação em Sala de Aula) 

caracterizou-se pelo retorno do tema ao aluno, sendo que três professores participantes 

desenvolveram as atividades, articulando a temática aos conceitos científicos previamente 

selecionados. Devido ao encerramento do ano letivo não foi possível realizar todo o planejado 

no esquema, mas foi selecionada, pelos professores, a temática Saúde. Desta forma, o 

professor de Biologia trabalhou as doenças decorrentes no município, as causas, sintomas e 

prevenção; o professor de Física discutiu o diagnóstico das doenças como raios-X e o 

professor de Química discutiu o tratamento das doenças (Química dos medicamentos). 

Percebeu-se, durante as etapas do processo de Investigação Temática desenvolvido no 

contexto do projeto de extensão, que as formas de obtenção do reconhecimento da realidade 
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do aluno, o que caracteriza a primeira etapa bem como as seguintes exceto a última etapa, se 

aproximam com o referencial teórico estudado (DELIZOICOV, ANGOTTI, 

PERNAMBUCO, 2002). 

A limitação imposta pelo final do ano letivo comprometeu o desenvolvimento do tema 

“Como promover o desenvolvimento em Caçapava?”, sendo que não foi possível discutir com 

os alunos todas as dimensões envolvidas na temática. Na fala de um dos professores, percebe-

se que a falta de tempo prejudicou desenvolvimento das atividades. 

“Se tivesse havido mais tempo, a gente tinha trabalhado mais, por exemplo, eu ali 

além dos raios- X eu tinha vontade de ter trabalhado a ressonância, o ultra- som e como era 

uma aula, eu não tinha como pegar o funcionamento de todos” (EP10). 

O professor ainda sinaliza a relevância de realizar uma investigação aprofundada sobre 

a realidade do aluno para obtenção de temas mais significativos. 

“[...] eu acho que agora, aquela pesquisa com abordagem inicial pra mim foi mais 

válida, eu não sabia, nunca tinha pensado chegar pela volta e chegar num tema central. A 

gente perguntava direto e às vezes não é direto que a gente consegue alguma coisa” (EP10). 

 Outro professor destaca que para as implementações dos Seminários Integrados é 

necessário trabalhar com temáticas. 

“Acho que nem tem como ser diferente o método de trabalhar se não tiver um tema” 

(EP5). 

Em relação a conceituação científica, um dos professores participantes relata que é 

possível desenvolver os seminários através da abordagem de temas e trabalhar a conceituação 

científica específica a partir de situações do cotidiano do aluno.   

“[...] vê que é possível trabalhar como eu sempre pensei abordar um tema, direcionar 

e dentro daquele direcionamento ver os conceitos científicos que dá pra trabalhar [...] deu 

para ver que eles escolheram assuntos de interesse deles e dentro daqueles assuntos a gente 

conseguiu retirar conteúdos [...] eu acho que as potencialidades são essas de tu aproximar o 

conhecimento cientifico com que eles vivem” (EP10). 

Assim, na visão de P10, por meio da aproximação dos pressupostos da Abordagem 

Freireana (DELIZOICOV, ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2002) com os Seminários 

Integrados, foi possível trabalhar a conceituação científica de acordo com as necessidades dos 

educandos. Destaca-se, neste processo, a importância do levantamento preliminar, para o 

reconhecimento da realidade dos alunos, e da redução temática, para a seleção de conceitos 

científicos importantes para a compreensão do tema em cada componente curricular. 
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Os professores destacaram que o limite de se trabalhar com temas a partir dos 

pressupostos de Abordagem Temática, no caso da escola em que o projeto de extensão está 

sendo realizado, é a diversidade dos alunos, pois a escola é pública e recebe alunos da zona 

urbana e rural de todas as classes sociais. 

“Também a realidade dos alunos é muito ampla, nos temos alunos que estudam aqui 

na escola [...] de classe média alta e alunos pobres [...] é que os alunos não são homogêneos, 

são totalmente heterogêneos” (EP5). 

“Acho que isso que é o limite [...] numa escola pública é assim” (EP10). 

Os pontos destacados como limites pelos professores exigem uma maior organização 

pela equipe de professores para realizar o processo de Investigação Temática. Neste contexto, 

as próprias diferenças sociais e econômicas podem se constituir em situações que necessitam 

enfrentamento, para uma melhor compreensão. Reitera-se, portanto, a necessidade do 

levantamento da realidade, pois como coloca P10: 

 “Às vezes [...] pra ti saber a realidade só tu indo lá” (EP10). 

 P10 reconhece que para adquirir um tema que abranja as diferentes realidades dos 

alunos é preciso uma investigação da realidade mais aprofundada. De acordo com o 

referencial teórico, para obtenção do tema pela equipe interdisciplinar deve ser feito uma 

investigação em toda comunidade escolar, a primeira etapa do processo de Investigação 

Temática (DELIZOICOV, ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2002) consiste em conhecer o aluno 

nos aspectos sociais, econômicos, históricos e culturais. Acredita-se que é possível a obtenção 

de um tema comum a todos os educandos por intermédio do processo de investigação 

temática.  

De maneira geral, percebe-se que os professores percebem as potencialidades da 

perspectiva para obtenção de temas segundo a realidade do aluno e destacam a possibilidade 

de trabalhar a conceituação científica específica, mas sinalizam que para conhecer a realidade 

do educando através do processo de Investigação Temática, deve ser aprofundado, para que se 

tenha um tema comum a todos os alunos.  

  

Considerações Finais 

A perspectiva de Abordagem Temática Freireana, segundo Delizoicov; Angotti e 

Pernambuco, (2002), propõe a reorganização curricular pautadas em temas com relevância 

social para o aluno, não configurando uma metodologia de ensino. Acredita-se, no entanto, 
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que a referida proposta possui elementos, a exemplo do processo de Investigação Temática, 

que podem orientar a organização dos Seminários Integrados no contexto do Ensino Médio 

Politécnico. No contexto do projeto de extensão “Abordagem Temática na formação docente 

inicial e continuada: ampliando laços entre universidade e escola básica” a etapa do 

Levantamento Preliminar e a etapa da Redução Temática se mostraram relevantes para a 

seleção de temas e conceitos a serem abordados nos Seminários Integrados. O Levantamento 

Preliminar contribuiu para a identificação de situações relevantes para o aluno, tornado o tema 

estudado mais significativo, e a Redução Temática, por sua vez, permitiu a escolha de 

conceitos necessários para o entendimento do tema, de forma que a sua discussão não ficasse 

restrita a questões amplas, sem aprofundamento conceitual.  

A partir dos dados obtidos com a presente investigação, foi possível identificar que os 

professores não estão preparados para a implementação dos Seminários Integrados. Há, 

portanto, necessidade de formações continuada voltada para a discussão dos pressupostos do 

Ensino Médio Politécnico e de estratégias para o desenvolvimento dos Seminários Integrados 

a partir de temas, contemplando a interdisciplinaridade e a contextualização. Essa formação 

precisa acontecer, preferencialmente, no próprio contexto escolar, a partir da promoção de 

espaços para que os docentes socializem e problematizem as iniciativas já realizadas, para 

identificar os aspectos em que devem avançar.  

Devido à falta de informação e base conceitual da proposta, observou-se que os 

professores não conseguiram desenvolver as aulas de Seminário com êxito, pois não houve 

uma união entre os docentes das diferentes áreas e um planejamento coletivo. Desta forma, os 

professores continuaram a ministrar aulas como se configurava o Ensino antes da 

implementação do Ensino Politécnico.  

A partir dos estudos da perspectiva de Abordagem Temática (DELIZOICOV, 

ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2002) no âmbito do projeto de extensão, foi possível perceber 

a resistência dos professores em conhecer o novo, e reconstruir suas práticas, pois durante a 

entrevista os professores não conseguiram relacionar o referencial estudado com desenvolvido 

em sala de aula. Mas destacaram a importância de investigar o contexto do aluno, 

caracterizado pelo processo de Investigação Temática e a possibilidade da abordagem dos 

conteúdos escolares a partir de um tema.  

Por fim, sinaliza-se para a necessidade de estudos mais aprofundados para melhor 

compreender os limites e potencialidades da perspectiva da Abordagem Temática para o 

desenvolvimento dos Seminários Integrados no Ensino Médio Politécnico. Compreende-se 

também como relevante ampliar os espaços de discussões e formações que abordem os 
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pressupostos do Ensino Médio Politécnico e implementações de propostas balizadas nesta 

perspectiva para a elaboração dos Seminários Integrados, para que os docentes sintam-se 

confortáveis com a proposta do Ensino Médio Politécnico e tenham condições de desenvolver 

Seminários interdisciplinares e contextualizados de acordo com as necessidades dos alunos. 
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