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Prezado Professor, 

Diante das novas funções educacionais no que diz respeito à formação cidadã, o 

currículo deve ser fruto de decisões coletivas que valorizem a cultura de uma determinada 

sociedade no qual está inserido. 

 Assim sendo, a escola como espaço formador que é, deve atuar como 

intermediadora entre o aluno e a realidade que o cerca com ações que visem o crescimento 

do sujeito, possibilitando um espaço para reflexão, discussão e construção do 

conhecimento, formando cidadãos capazes de criticar e se posicionar diante da sociedade.  

A inclusão da Educação Ambiental nas práticas escolares pode ser traduzida como 

a inserção da escola e dos saberes dos seus sujeitos, em um movimento de reflexão e 

análise do seu cotidiano (CURRIE, 1998). Com base nisso, a proposta do tema gerador é 

uma alternativa metodológica para o ensino em EA. Isso porque ela emerge da realidade 

social e histórica dos indivíduos envolvidos trazendo maior significado dos conteúdos 

para os educandos, que atuam como sujeitos participativos do processo.  

Buscando contribuir para a formação cidadã crítica e auxiliar o trabalho dos 

colegas professores, apresento a seguir, uma descrição da proposta didática baseada na 

metodologia dos temas geradores em Paulo Freire para a construção curricular. Vale 

ressaltar que será feito um paralelo entre o que diz a teoria e como foi realizado o trabalho. 

Prontos para o desafio? 

 

 

A PROPOSTA DO TEMA GERADOR PARA A EDUCAÇÃO 

 

Buscando conhecer experiências práticas de construção curricular a partir dos 

temas geradores, alguns trabalhos foram observados, como, por exemplo, os trabalhos de 

Gouvêa da Silva (2004), Lucatto & Talamoni (2007), Ribeiro et al. (2007), Xavier (2008), 

Costa et al. (2011), Rodrigues (2010), Iurczaki (2007), Silva (1997), Silva (2006), Jesus 

et al. (2013) e Mello et al. (2012).  

O tema gerador está fortemente ligado a uma concepção progressista e 

transformadora da educação escolar, que tem como uma de suas características a 

estruturação curricular articulada ao trabalho de temas (DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2011). A busca da renovação curricular a partir da perspectiva de temas 

geradores tem como pioneiros Freire e Snyders.  



Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011, p.189), ancorados em Paulo Freire e 

George Snyders, defendem a utilização da abordagem temática como sendo:  

“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”. 

 

A contribuição de Freire e Snyders, entre outros, para a proposta dos PCNs, 

estruturam o currículo da educação fundamental em temas transversais (ética, pluralidade 

cultural, meio ambiente, saúde, trabalho e consumo) e cada disciplina em eixos temáticos 

(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). Não basta simplesmente “inserir 

temas sociais no currículo, se não houver uma mudança significativa na prática e nas 

concepções pedagógicas” (AULER, DALMOLIN e FENALTI, 2009, p. 71). 

Ao apreciar algumas experiências práticas de alguns autores, pude notar que 

muitos ainda não possuem clareza quanto à metodologia do tema gerador na concepção 

freireana. Paulo Freire defende que o princípio desse processo se dá com o conhecimento 

da realidade do educando e não simplesmente com a imposição de um tema pelo 

educador. Se ocorre essa imposição, logo o outro deixa de ser sujeito para ser um objeto. 

Portanto, dentre os trabalhos observados os que de fato se propuseram a trabalhar com os 

temas geradores em Freire foram Gouvêa da Silva (2004), Iurczaki (2006) e Silva (2006). 

A educação libertadora é referência e inspiração para a educação que busca a 

tematização do ambiente com caráter crítico, transformador e emancipatório (TOZONI-

REIS, 2006). 

 

 Como estruturar o currículo? 

 

Na concepção freireana, os temas a serem estudados são obtidos mediante a 

investigação temática (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). Essa 

investigação além de proporcionar o trabalho interdisciplinar, permite uma interação 

direta com a comunidade envolvida no processo ensino-aprendizagem (PERNAMBUCO, 

1993). A dinâmica de elaboração do programa pode ter seu processo caracterizado em 

cinco etapas que interagem constantemente entre si.  

A primeira etapa consiste no levantamento preliminar das condições locais em 

que residem os alunos e seus familiares. Acontece através de pesquisas documentais sobre 

a região, visita à comunidade, conversa com os moradores e representantes locais. 



Na segunda etapa, a partir da análise do material coletado, o investigador busca 

escolher as falas que expressam as visões ingênuas de mundo dos envolvidos. Tenta-se 

encontrar situações que sintetizam contradições a serem compreendidas pelos professores 

e alunos. Tais situações poderão vir a ser os temas geradores.  

Na terceira etapa, denominada por Freire de círculos de investigação temática, 

ocorrerá a dinâmica da codificação-problematização-descodificação dos temas e 

situações escolhidas. A codificação é a apreensão do sujeito sobre um problema 

existencial. Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), afirmam que o ponto chave da 

problematização dos conhecimentos é suscitar no aluno a necessidade de adquirir outros 

que ainda não possui. Busca-se caracterizar a situação em questão como um problema a 

ser enfrentado. A problematização possibilitará a superação da visão ingênua para uma 

visão crítica e reflexiva de sua realidade a fim de exercer os “atos-limites”, ou seja, estes 

“implicam numa postura decisória frente ao mundo, do qual o ser se “separa”, e, 

objetivando-o, o transforma com sua ação” (FREIRE, 2014, p. 126). A descodificação é 

a “análise e consequente reconstituição da situação vivida” que permite ir além da 

abstração promovendo o desenvolvimento de novos conhecimentos (FREIRE, 2014, p. 

153). Essa dinâmica é delineada e usada pelos professores envolvidos.  

Na quarta etapa, conforme os resultados forem sendo obtidos, é realizada a 

redução temática, ou seja, a fase da construção do programa e planejamento de ensino. 

Tal como afirma Paulo Freire (1987, p.160-161):  

“Feita a delimitação temática, caberá a cada especialista, dentro de seu 

campo, apresentar à equipe interdisciplinar o projeto de ‘redução’ de 

seu tema. [...] Neste esforço de ‘redução’ da temática significativa, a 

equipe reconhecerá a necessidade de colocar alguns temas 

fundamentais que, não obstante, não foram sugeridos (...) quando da 

investigação. Se a programação educativa é dialógica, isto significa o 

direito que também tem os educadores-educandos de participar dela, 

incluindo temas não sugeridos. A estes, por sua função, chamamos 

‘temas dobradiça’”.  

 

Segue-se a quinta etapa, em que os temas são trabalhados pelos educadores que 

planejam suas atividades e as discutem com outros professores que acompanham a mesma 

turma. Posteriormente, esse planejamento e a forma como foi construído pode ser 

apresentado aos estudantes para possíveis mudanças se necessário. 

 

 

 



 A construção curricular a partir da práxis 

 

A primeira etapa consistiu em um levantamento preliminar das condições locais 

onde residem os alunos e seus familiares. Através do diálogo em sala e de pesquisa feita 

pelos educandos sobre os bairros, foi possível observar a localidade em que a maioria dos 

educandos moram, os pontos negativos e positivos de morar lá e os principais problemas 

vivenciados pela comunidade. Foi possível observar que a maioria dos educandos 

entregaram a pesquisa, diferentemente dos trabalhos do bimestre anterior. Ou seja, houve 

maior empenho e dedicação.  

Inspirada na estratégia proposta por Bley (1996), o próximo passo contou com 

uma visita à comunidade. Os educandos desempenharam o papel de guias e a 

pesquisadora o de visitante, que não era familiarizada com o local. Dadas as dificuldades 

operacionais em levar todos os estudantes, a aplicação foi limitada a três educandos que 

ficaram livres para apresentar o bairro de Sobradinho II à pesquisadora. As informações 

prestadas foram gravadas e anotadas em um diário de campo. As falas mais recorrentes 

giravam em torno de assuntos relacionados à violência e às drogas. 

Ainda nesta fase foi realizado também um levantamento de dados, que constitui-

se de fontes documentais obtidas no site da administração regional de Sobradinho-DF, 

acerca da história da região administrativa e do contexto em que está inserida.  

Na segunda etapa, a partir da análise dos dados obtidos, foram escolhidas 

situações que sintetizam contradições a serem compreendidos pelo professor e 

educandos. Ou seja, a partir dos olhares e das explicações dadas por eles para os 

problemas levantados, foram selecionadas falas que representaram as ‘situações-limites’. 

São situações que se apresentam ao homem como determinantes históricas, opressivas, 

na qual não cabe outra alternativa senão adaptar-se a elas (FREIRE, 2014).  

Na terceira etapa, a partir da escolha de falas que poderiam se revelar os temas 

geradores, houve um diálogo em sala que contemplaram algumas falas originadas das 

etapas anteriores. 

Para favorecer o diálogo, a sala foi organizada em círculo e cada uma das frases 

foram escritas em papéis separados colocadas no centro do círculo. Um educando pegava 

uma frase, lia para os colegas e colocava a sua opinião e logo era aberto para toda a turma 

comentar. A partir do que eles falavam buscava-se a problematização e desestabilização 

do sujeito, ou seja, a descodificação da situação que contribui para ir além da abstração 

com a percepção crítica promovendo o desenvolvimento de novos conhecimentos 



(FREIRE, 2014). Esse momento foi muito enriquecedor e praticamente todos os 

estudantes participaram. Tive a oportunidade de conhecer mais situações vivenciadas por 

eles e consequentemente houve uma maior aproximação.  

Na quarta etapa, conforme os resultados foram obtidos, foi realizada a redução 

temática. É a fase da construção do programa e planejamento de ensino a partir das falas 

significativas (organizadas em quadrados), conforme estrutura abaixo. Os tópicos 

colocados após as falas referem-se aos conteúdos que podem ser abordados  

Vale ressaltar que a programação é considerada interdisciplinar pois envolve 

conhecimentos de várias áreas, na busca de uma visão integral acerca da problemática 

central: violência. 

  



Relações entre falas: Programação interdisciplinar. 

Questão geradora da área: Por que assuntos relacionados à violência são alvo de 

interesse dos adolescentes? 

Conceitos: Violência, desigualdade social, meio ambiente e cidadania. 

 

 

 

 

  

A violência faz parte do ser humano, ela faz 

parte da nossa história. A sociedade já está 

acostumada com a violência. 

A violência está muito presente hoje em dia, 

precisamos saber votar em políticos que não 

roubam o dinheiro do povo e invista em 

segurança pública. 

A desigualdade entre as pessoas é o que leva 

outras a praticarem a violência por justiça. 
Pois a vida hoje é muito ruim, os pais não 

ligam para os filhos e eles entram na violência 

e nas drogas. 

 As causas da violência na sociedade 

brasileira  

 Tipos de violência  

 Preconceito X Diversidade humana 

 Relação homem X Meio ambiente 

Todos os dias nós presenciamos um ato de 

violência: na TV, nos jornais, em todos os 

cantos. 

As polícias prendem esses bandidos 

impiedosos, mas de que adianta se a lei solta. 

 A importância das leis 

 Direito penal X Criminalidade 

 Violência e direitos humanos 

 Direitos e deveres do cidadão 

 Desigualdade social X Meio 

ambiente 

o Urbanização 

o Habitação 

o Saneamento básico 

o Consumismo 

o Lixo e reciclagem 

o Desenvolvimento 

sustentável 

 Responsabilidade por danos 

socioambientais 

 O crime e a imprensa  

 A TV e seu poder de formação da 

opinião pública 

 A veracidade das reportagens 

televisivas 

 Fatores que influenciam as pessoas a 

usarem drogas 

 Relações familiares 

 Drogas 

o O que são? 

o Como atuam no corpo? 

o Quais as consequências 

do seu uso? 

 Drogas X Criminalidade 

 Estado e políticas públicas 

 Movimentos sociais e participação 

política 

 Cidadania 



Como observado na programação curricular, não existe uma fala específica que 

dá início a aplicação, pois todas as falas significativas estão interligadas e o professor tem 

a mobilidade de dar início ao trabalho por qualquer uma delas. Em relação aos conteúdos, 

outros podem ser inseridos. 

 

 Como organizar a prática pedagógica? 

 

Inspirados no processo de codificação-problematização-descodificação expostos 

por Freire, os autores Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009) discutem a organização 

da prática educativa com base na dimensão dialógica e problematizadora. Eles propõem 

a transposição da concepção de educação em Freire para a educação formal que é 

caracterizada nos três momentos pedagógicos (3MP) (MUENCHEN e DELIZOICOV, 

2012):  

Estudo da Realidade (ER) ou Problematização Inicial: apresentam-se 

situações reais que os educandos conhecem e vivenciam e que estão envolvidas nos 

temas. Este é o momento em que os alunos são desafiados a expor seus pensamentos sobre 

as situações e os professores têm a oportunidade de conhecer o que os educandos pensam. 

Cabe ao professor promover essa descodificação inicial ao ouvir e questionar, 

compreender e desequilibrar os demais participantes, de forma que sintam a necessidade 

de adquirir novos conhecimentos (PERNAMBUCO, 1993). 

Organização do Conhecimento (OG): neste momento, sob a orientação do 

professor, os conhecimentos indispensáveis para a compreensão dos temas e da 

problematização inicial são estudados. “O que orienta essa etapa é a tentativa de propiciar 

saltos que não poderiam ser dados sem o conhecimento do qual o organizador (educador) 

é o portador” (PERNAMBUCO, 1993, p. 34).  

Aplicação do Conhecimento (AC): destina-se a abordar sistematicamente o 

conhecimento que vem sendo assimilado pelo educando, para analisar e interpretar as 

situações. É o quando ocorre a junção da fala do educando com a fala do educador, em 

que uma não se sobrepõe a outra, mas juntas exploram as perspectivas criadas no sentido 

da superação (PERNAMBUCO, 1993).  

Essa prática didático-pedagógica fundamentada na dialogicidade e na 

problematização, possibilita a constante presença dos elementos que compõem as 

situações significativas da comunidade envolvida. Constitui desafio para os educadores 

localizar as limitações nas compreensões dos alunos e sistematizar as problematizações 



dessas apreensões, em um processo dinâmico que promova a conscientização 

(MUENCHEN e DELIZOICOV, 2012). Vale ressaltar que os 3MP, em relação ao tempo, 

não se separam. É sobretudo um lembrete que nos leva a refletir aonde queremos chegar, 

para que o diálogo entre os sujeitos não se torne um monólogo (PERNAMBUCO, 1993). 

 

 A aplicação curricular a partir da práxis 

 

Considerando a quinta etapa como aquela que se dá a dinâmica em sala, buscou-

se contemplar os três momentos pedagógicos: estudo da realidade, organização do 

conhecimento e aplicação do conhecimento. 

Com base na fala significativa: Pois a vida hoje é muito ruim, os pais não ligam 

para os filhos e eles entram na violência e nas drogas. O tópico programático a seguir é 

um esboço do que foi planejado. 

 

Quadro 1: Planejamento de atividade. 

Tópico programático: Drogas e juventude 

Estudo da realidade (ER) Organização do 

conhecimento  

(OC) 

Aplicação do conhecimento (AC) 

1. 1. O que leva uma pessoa a 

usar drogas? 

2. 2. Quais são as drogas que 

você conhece? 

3.  Como elas agem no corpo? 

4.  Quais as consequências do 

seu uso? 

 As influências do meio 

sobre a vida dos sujeitos. 

 Conceito de drogas. 

 Classificação das drogas 

em lícitas e ilícitas. 

 O que é a maconha, a 

cocaína, o crack, a 

bebida alcoólica, o 

tabaco e o narguilé. 

 A atuação delas no 

organismo. 

 As consequências do seu 

uso. 

Retomar a fala que justifica o uso 

das drogas como fuga dos 

problemas.  

Se as drogas é uma fuga da 

realidade, então buscar outras 

formas para fugir dos problemas 

também pode ser considerado como 

droga? Quais as diferenças entre 

elas? 

 

O desenvolvimento dessa atividade iniciou-se com um diálogo em que teve como 

base as questões descritas no ER.  



Entre as drogas listadas, selecionei as cinco mais recorrentes para que os 

educandos pesquisassem a respeito, posteriormente, na biblioteca. Foram elas: maconha, 

cocaína, crack, bebida alcóolica e tabaco. As pesquisas foram realizadas com base em 

livros didáticos sobre o tema. 

No momento seguinte, organizei alguns slides com mais informações e imagens e 

aproveitei para falar sobre o narguilé. Muitos deles afirmaram já ter feito o uso dessa 

droga, mas não tinham consciência que ela também é considerada como tal. Eles tiraram 

muitas dúvidas, compartilharam vivências e algumas informações que tinham aprendido 

com a pesquisa. Ao final dos slides passei um vídeo intitulado “Escolha viver sem 

drogas”. O Vídeo retratou a história de um jovem que no caminho para a casa, logo após 

a escola, se depara com diversas situações na qual é tentado a usar drogas. O vídeo aborda 

ainda a questão da violência familiar e da solidariedade para com o próximo. A animação 

contribuiu para uma reflexão sobre o uso das drogas e a postura do jovem diante das 

influências sociais e ambientais. 

Logo depois os educandos fizeram uma atividade relacionada que continha 

algumas perguntas a serem respondida e entregues à professora. 

Na aula seguinte foi dada a continuidade no assunto. Iniciamos nosso diálogo com 

uma fala dita por um estudante que justificou a inserção de uma pessoa nas drogas: Muitos 

usam drogas para fugir dos problemas. Com isso foi possível retomar alguns conceitos 

anteriores, como por exemplo o conceito de drogas, e ampliá-los.  

Algumas indagações orientaram nossa discussão, como:  

1. O que você faz diante de um problema?  

2. Se as drogas é uma fuga da realidade, então ir jogar videogame, fazer compras, 

sair com os amigos, entre outros, também podem ser considerados como drogas? O que 

é droga? Quais as diferenças entre elas?  

Nesse momento foram apontadas várias situações que ajudam a fugir dos 

problemas, por exemplo: sair com os amigos, nadar, jogar videogame e fazer compras. 

Chegamos à conclusão que droga é tudo aquilo que prejudica a vida de uma pessoa, não 

só a questão física e emocional, mas também a parte afetiva e social. 

Na aula seguinte abordarmos o consumismo como uma possibilidade de fuga dos 

problemas, como segue o planejamento abaixo (quadro 2): 

 

 

 



Quadro 2: Planejamento de atividade. 

Tópico programático: Consumismo. 

Estudo da realidade (ER) Organização do 

conhecimento  

(OC) 

Aplicação do conhecimento (AC) 

3. 1. Se você ganhasse R$ 

500,00 ou R$1.000,00, com o 

que gastaria? 

4. 2. Você precisa de tudo o que 

você compra? 

3.  Ter mais coisas é sinônimo 

de felicidade? 

4. O que dizem as 

propagandas televisivas? 

Quem está por trás delas? 

5. Para ser feliz é preciso ser 

consumista? 

6. Você é o que você tem? 

7. O que é ser bem sucedido e 

fracassado? 

 As influências do meio 

sobre a vida dos sujeitos. 

 Consumismo como fuga 

da realidade. 

 O valor do sujeito pelo o 

que é. 

 A origem dos objetos de 

consumo. 

 Ostentação. 

 Negação da identidade 

em prol dos objetos. 

 Violência X 

Consumismo. 

 

Usar imagem feita por um 

estudante para problematizar sobre 

a questão da aceitação, 

consumismo e criminalidade. 

- O consumismo pode ser 

considerado uma forma de 

violência? Em que sentido? 

- Ser consumista é uma forma de 

praticar a violência por justiça? 

Afinal, já que a desigualdade social 

é o que leva parte das pessoas a 

praticarem a violência, o desejo 

pelo consumo e pela aceitação 

também pode ser considerada? 

- O que é ser aceito? 

- O que fazer para não se tornar 

escravo do consumismo? 

 

As perguntas descritas no estudo da realidade, foram as questões base para o 

diálogo sobre o tema. 

Para a organização do conhecimento os educandos assistiram o vídeo “A história 

das coisas”, que aborda a questão do consumismo enfatizando a influência da mídia, de 

forma que as pessoas trabalham, veem as propagandas e compram. É como um ciclo 

vicioso trabalhar-ver-comprar. Destaca ainda a questão da exploração de matéria-prima e 

de mão de obra barata, a produção de lixo e descarte indevido. Além disso discutimos 

sobre os pontos destacados no planejamento descrito no quadro 2. 

Para retomar a questão da aceitação, do homem que é tratado como coisa e da 

ostentação, foi usado um desenho feito por um estudante do 7˚ ano. Neste desenho ele 

retratava seu bairro através de um jovem que se vestia de roupas de marca e ainda fazia o 

uso de drogas e armamento de fogo. Através da imagem dialogamos também sobre a 

relação do consumismo com a violência e da violência com a justiça.  



Nesse momento buscou-se contemplar o terceiro momento pedagógico (AC). Para 

isso retomamos o conceito de violência a partir da fala significativa: A desigualdade entre 

as pessoas é o que faz outras a fazerem a violência por justiça. Dialogamos ainda sobre 

as questões base descritas no planejamento acima. 

Vale ressaltar que sempre ao final das aulas, os educandos faziam anotações no 

caderno sobre o que foi discutido na aula. Isso possibilita que os estudantes que não têm 

facilidade em se expressar em público, se expressem de outra forma. O professor pode 

sugerir que os educandos entreguem esses registros, o que pode fornecer um feedback 

sobre o ensino e aprendizagem. 

 

COMO A METODOLOGIA CONTRIBUIU PARA A EDUCAÇÃO? 

 

Como professora-pesquisadora, pude vivenciar e refletir sobre dois pontos 

principais em minha prática. O primeiro refere-se ao momento anterior a proposta, no 

qual, assim como muitos outros colegas, adotava a postura antidialógica na maioria das 

aulas por mim ministradas. Acredito que contribui, de maneira não intencional, para o 

aumento da falta de significado na educação escolar na vida de alguns estudantes.  

O segundo ponto, surgido a partir da minha insatisfação sobre minha prática, 

refere-se ao momento durante e pós-mediação. Nesse período algumas dificuldades foram 

encontradas, por exemplo, quanto a metodologia freireana. Ainda que tivesse lido vários 

trabalhos práticos, a clareza foi estabelecida na práxis. É de se considerar que esse 

processo metodológico é mais trabalhoso, mas também é mais significativo e prazeroso. 

Através dessa proposta pude ter maior aproximação com os educandos e vice-versa, e 

também com suas realidades. Isso contribuiu muito para processo de ensino-

aprendizagem, pois, definitivamente, “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si 

mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2014, p. 95).  

Ainda que o envolvimento de outros docentes tenha sido alcançado, houve grande 

aceitação dos educandos para esta proposta inovadora. Muitos deles afirmaram ter 

gostado do ambiente dialógico, porque a aprendizagem se tornou mais fácil devido a 

dinâmica proposta. Outro aspecto destacado pelos educandos foi a relação do 

conhecimento com o dia-a-dia, ou seja, os temas foram significativos para eles. O 

resultado mais marcante foi o envolvimento dos estudantes, que inicialmente 

encontravam-se passivos e durante o processo se tornaram sujeitos de sua própria história.  



Referências bibliográficas: 

 

AULER, D.; DALMOLIN, A. M. T.; FENALTI, V. S. Abordagem Temática: natureza 

dos temas em Freire e no enfoque CTS. Alexandria Revista em Educação, Ciência e 

Tecnologia, Florianópolis, v. 2, n. 1, 2009. 

 

BLEY, L. Morretes: Um Estudo de Paisagem Valorizada. In: DEL RIO, V.; OLIVEIRA, 

L. Percepção ambiental: a experiência brasileira. São Carlos: Studio Nobel, 

Universidade Federal de São Carlos, 1996. p. 121-138. 

 

COSTA, L. B. et al. Relato de uma experiência didática tendo energia como tema 

gerador. Universidade Federal de Uberlândia. Ituiutaba/MG. 2011. 

 

CURRIE, K. Meio Ambiente: interdisciplinaridade na prática. 4ª. ed. [S.l.]: Editora 

Papirus, 1998. 

 

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de Ciências: 

fundamentos e métodos. 4ª. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 42ª. ed. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 2014. 

 

IURCZAKI, A. A escola itinerante: uma experiência de educação do campo no MST. 

Universidade Tuiuti do Paraná. [S.l.], p. 269. 2007. Dissertação de mestrado em 

Educação. 

 

JESUS, T. F. E. A. Contribuições para a educação científica através do tema gerador 

horta escola- escola rural do povoado Mangabeira, Itabaiana-Sergipe. Congresso 

Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas. [S.l.]: [s.n.]. 2013. 

 

LUCATTO, L. G.; TALAMONI, J. L. B. A construção coletiva interdisciplinar em 

educação ambiental no ensino médio: a microbacia hidrográfica do Ribeirão dos Peixes 

como tema gerador. Ciência e Educação, vol.13, n. 3, 2007. 389-398. 

 

MELLO, N. A.; BERNADON, A.; HASSE, B. Ensino de solos no 5º ano do ensino 

fundamental: Uma proposta de abordagem a partir do conceito de tema gerador. Revista 

homem, espaço e tempo, setembro 2012. 

 

MUENCHEN, C.; DELIZOICOV, D. A construção de um processo didático-pedagógico 

dialógico: aspectos epistemológicos. Revista Ensaio, Belo Horizonte, v. 14, p. 199-215, 

set-dez 2012. 

 

PERNAMBUCO, M. M. C. Significações e realidade: conhecimento. In: 

PONTUSCHKA, N. Ousadia no diálogo: interdisciplinaridade na escola pública. São 

Paulo: Loyola, 1993. p. 67-92. 

 

RIBEIRO, A. A. et al. O biodiesel como tema gerador para o ensino de química: uma 

experiência no ensino superior. 31ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. 

[S.l.]: [s.n.]. 2007.  

 



RODRIGUES, M. F. A temática da energia proposta através de temas geradores para 

a sexta série do ensino fundamental. UFRGS. Porto Alegre. 2010. Dissertação de 

mestrado em Ensino de Física. 

 

SILVA, A. F. G. A busca do tema gerador na práxis da educação popular. Curitiba: 

Editora Gráfica Popular, 2004. Metodologia e sistematização de experiências coletivas 

populares, 01.  

 

SILVA, E. H. S. P. Trabalhando com os temas geradores de ensino: a experiência de uma 

escola pública de Mato Grosso- Brasil, 1997. 

 

TOZONI-REIS, M. F. Temas ambientais como "temas geradores": contribuições para 

uma metodologia educativa ambiental crítica, transfomadora e emancipatória. Educar, 

Curitiba, n. 27, 2006. 93-110. 
 


