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RESUMO 
Baseado  na  Pedagogia  Libertadora  de  Paulo  Freire,  este  trabalho  propõe  a  chamada  ao  diálogo  dos 
professores do Ensino Básico, participantes em projeto de extensão  intitulado “Práticas Pedagógicas de 
Divulgação da Ciência e Tecnologia, Humanidades e Saúde para Crianças do Ensino Básico”, desenvolvido 
nas escolas públicas da cidade de Santa Luzia, Minas Gerais, sobre as  implicações da  implantação deste 
projeto em  suas escolas. A hipótese de que os professores encontrem dificuldades vindas do  contexto 
social de  seus  alunos  e  suas perspectivas de  aplicação  futura desses  conhecimentos,  foi  levantada  em 
experiência prévia de  contato  com os mesmos e motivou  a busca de estratégias de envolvimento dos 
professores, antes mesmo que dos alunos. Resultou na elaboração de um plano de ação que tem como 
foco a investigação do pensamento – linguagem desses professores sobre a realidade social em que estão 
inseridos  junto a seus alunos, os níveis de percepção desta realidade, em direção a definição de “temas 
geradores”  que  auxiliem  na  determinação  de  “situações  limites”  a  serem  superadas.  Espera‐se  que  o 
processo dialógico estimule a descodificação da realidade que, historicamente, distribui desigualmente os 
conhecimentos em Ciência e Tecnologia. Esses  conhecimentos  são  apresentados  como  instrumento de 
superação  dessas  desigualdades  em  contraste  com  a  mitificação  de  que  serviriam  justamente  ao 
contrário,  ou  seja,  à  manutenção  de  uma  sociedade  estratificada  pelo  domínio  do  conhecimento 
estratégico. Neste sentido, em acordo com a “Pedagogia do Oprimido”, esta mitificação, passa a constituir 
tema  de  análise,  em  que  sua  critica  se  dará  na  busca  de  seu  desvelamento  para  transformação  da 
realidade  e  libertação  dos  homens.  Assim  sendo  a  proposta  de  trabalho  com  temas  da  Ciência  e 
Tecnologia,  entre  crianças  do  Ensino  Básico  será  apresentada  como  instrumento  de  transformação  de 
uma sociedade segregada, na periferia de um grande centro urbano, a cidade de Belo Horizonte, em que a 
cidade de Santa Luzia apresenta‐se como dormitório.  
 
Palavras‐chave: Educação e sociedade; pedagogia do oprimido; ciência e tecnologia. 
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Resumo:  
 
Baseado na Pedagogia Libertadora de Paulo Freire, este trabalho propõe a chamada ao 
diálogo dos professores do Ensino Básico, participantes em projeto de extensão intitulado 
“Práticas Pedagógicas de Divulgação da Ciência e Tecnologia, Humanidades e Saúde para 
Crianças do Ensino Básico”, desenvolvido nas escolas públicas da cidade de Santa Luzia, 
Minas Gerais, sobre as implicações da implantação deste projeto em suas escolas. A hipótese 
de que os professores encontrem dificuldades vindas do contexto social de seus alunos e suas 
perspectivas de aplicação futura desses conhecimentos, foi levantada em experiência prévia 
de contato com os mesmos e motivou a busca de estratégias de envolvimento dos professores, 
antes mesmo que dos alunos. Resultou na elaboração de um plano de ação que tem como foco 
a investigação do pensamento – linguagem desses professores sobre a realidade social em que 
estão inseridos junto a seus alunos, os níveis de percepção desta realidade, em direção a 
definição de “temas geradores” que auxiliem na determinação de “situações limites” a serem 
superadas. Espera-se que o processo dialógico estimule a descodificação da realidade que, 
historicamente, distribui desigualmente os conhecimentos em Ciência e Tecnologia. Esses 
conhecimentos são apresentados como instrumento de superação dessas desigualdades em 
contraste com a mitificação de que serviriam justamente ao contrário, ou seja, à manutenção 
de uma sociedade estratificada pelo domínio do conhecimento estratégico. Neste sentido, em 
acordo com a “Pedagogia do Oprimido”, esta mitificação, passa a constituir tema de análise, 
em que sua critica se dará na busca de seu desvelamento para transformação da realidade e 
libertação dos homens. Assim sendo a proposta de trabalho com temas da Ciência e 
Tecnologia, entre crianças do Ensino Básico será apresentada como instrumento de 
transformação de uma sociedade segregada, na periferia de um grande centro urbano, a cidade 
de Belo Horizonte, em que a cidade de Santa Luzia apresenta-se como dormitório.  
 
Palavras-chave: Educação e sociedade; pedagogia do oprimido; ciência e tecnologia. 

 
1. Introdução 

Segundo Paulo Freire “como experiência especificamente humana, a educação é uma 

forma de intervenção no mundo” (FREIRE, 2006, pág. 98). O projeto de extensão intitulado 

“Práticas Pedagógicas de Divulgação da Ciência e Tecnologia, Humanidades e Saúde para 
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Crianças do Ensino Básico” foi proposto dentro do desafio apresentado pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) de criação de metodologias 

de ensino voltadas ao público infantil para divulgação de temas relacionados à Ciência e 

Tecnologia (CNPq, 2014). Em uma ampliação aos objetivos propostos foi considerado que o 

desenvolvimento destas práticas pedagógicas se voltasse, não somente ao público das crianças 

do Ensino Básico, mas também que fossem alunos de escolas públicas de uma região 

periférica a um grande centro urbano. Para tanto a ação de extensão foi estabelecida em 

parceria com a Secretaria Municipal de Educação da cidade de Santa Luzia, Minas Gerais, na 

região metropolitana de Belo Horizonte. Iniciou-se em 2015, em plano piloto, e se estendeu a 

oito escolas em 2016, possibilitando contato com escolas em diferentes contextos sociais.  

Torres e outros, ao discutirem políticas públicas, pobreza urbana e segregação residencial 

na cidade de São Paulo, sinalizaram que apesar da segregação, a pobreza urbana e o baixo 

acesso aos serviços estarem muitas vezes relacionados entre si, é possível identificar várias 

combinações desses três elementos. O trabalho chamou atenção para situações de pobreza 

muito diferentes entre grupos submetidos a condições similares de segregação, chamando a 

atenção sobre os chamados “efeitos de vizinhança” que considera a rede de relações sociais e 

sua consequente condição de acesso ao trabalho (TORRES, MARQUES, BICHIR, 2016). 

Assim que comentam que a escolha de uma profissão passa não só por aptidões físicas e 

intelectuais, mas também pela oferta e relações sociais estabelecidas que proporcionem 

contados com empregadores. Neste sentido, pode-se prever uma desvinculação dos alunos 

com práticas pedagógicas voltadas à divulgação do fazer do cientista, uma chamada ao 

trabalho com profissões relacionadas à ciência e engenharias, quando seu entorno os 

“aprisiona”. 

“O progresso científico e tecnológico que não responde fundamentalmente aos interesses 

humanos, às necessidades de nossa existência, perdem, para mim, sua significação” (FREIRE, 

2006, pág. 130). Por outro lado, a inclusão social é um dos grandes desafios de nosso país 

que, por razões históricas, acumulou enorme conjunto de desigualdades sociais no tocante à 

distribuição da riqueza, da terra, do acesso aos bens materiais e culturais e da apropriação dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos (MOREIRA, 2006). É no contexto de fragilidades 

sociais complexas que se esbarra com o desafio de envolver professores, para que estes 

acreditem no potencial de mudança apresentado pelo projeto. Por isso buscamos elaborar uma 

ação dialógica que visa proporcionar discussões entre os professores das “situações limites” 

em que se encontram, enquanto professores de alunos que carregam fortes “externalidades 

negativas” e perceberem, ao longo destes diálogos, que não se trata de uma situação 



 

historicamente definida. Ou seja, que existe uma situação de opressão, e que esta situação 

pode não estar bem delimitada. Assim como esta falta de clareza pode limitar a atuação destes 

professores como transformadores da realidade de seus alunos. 

  

2. Descrição da Experiência 

A ação de extensão “Projeto de Práticas Pedagógicas de Divulgação da Ciência e 

Tecnologia, Humanidades e Saúde para Crianças do Ensino Básico” está vinculada ao Centro 

de Extensão da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (CENEX-

MED / UFMG). Trabalha com crianças e professores do terceiro, quarto e quinto ano do 

Ensino Fundamental das seguintes escolas aderidas (Figura 1):  

1. Escola Municipal “Dom Pedro II”;  

2. Escola Estadual “Padre João de Santo Antônio”;  

3. Escola Municipal “José Luiz dos Reis”;  

4. Escola Municipal “Professora Ceçota Diniz”;  

5. Escola Municipal “Jaime Avelar Lima”;  

6. Escola Municipal “Dagmar Barbosa de Souza”;  

7. Escola Municipal “Jacinta Enéas Orzil” e  

8. Escola Estadual “Murgy Hibraim Sarah”. 

 
Figura 1. Regiões da cidade de Santa Luzia, Minas Gerais com indicação da localização das escolas aderidas ao 

projeto de extensão “Práticas Pedagógicas de Divulgação da Ciência e Tecnologia, Humanidades e Saúde para 

Crianças do Ensino Básico”. 

 



 

Como pode ser percebido na Figura 1 o presente trabalho envolve oito escolas 

distribuídas entre as regiões de Santa Luzia que são: Zona Rural, Zona Urbana, Zona de 

Expansão Urbana, Sede Parte Alta, Sede Parte Baixa e Distrito do São Benedito. Estão 

inseridas em contextos socioeconômicos diversos, sendo duas rurais: a Escola Municipal 

“Dom Pedro II” realmente na zona rural e a Escola Municipal “José Luiz dos Reis” 

considerada pela Prefeitura de Santa Luzia também como escola rural. A Zona Sede Parte 

Alta é a região de melhores condições de acesso a recursos econômicos e sociais. As Zonas de 

Expansão Urbana e do Distrito do São Benedito enfrenta graves problemas de infraestrutura e 

de violência. Em 2010 a região do Bairro Bom Destino, onde está inserida a Escola Municipal 

“Jaime Avelar Lima” foi apontada como tendo o menor Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) em termos de Unidade de Desenvolvimento Humano (UDH) da região metropolitana 

de Belo Horizonte (PNUD/IPEA/FJP, 2015). Na Figura 2 mostramos duas das escolas 

envolvidas no projeto. Na Figura 2a) e 2b) vemos áreas comuns da Escola Municipal 

“Professora Ceçota Diniz”, localizada na Zona Sede Parte Alta e, em 2c) e 2d) vemos 

corredores da Escola Municipal “Jacinta Enéas Orzil” escola da região do Distrito São 

Benedito. 

  

a) b) 

  
c) d) 

Figura 2 a) e b) Áreas comuns da Escola Municipal “Professora Ceçota Diniz” e em c) e d) corredores da 

“Escola Municipal “Jacinta Enéas Orzil”; escolas participantes do projeto. 



 

Como podemos observar na Figura 2 existem algumas diferenças entre estas escolas 

ilustradas nas imagens, sendo que a primeira apresenta uma área arborizada com largos 

corredores e a segunda um ambiente estreito e pouco atrativo. Embora sejam escolas públicas 

com limitações comuns em recursos observamos diferenças na preocupação com a 

apresentação a seus alunos de um ambiente acolhedor.  

Faria Filho e Vidal comentam que as escolas existentes nas grandes cidades demonstram 

pouca identidade dos alunos (as) com o espaço físico que habitam, afastando dos ambientes 

escolares características afetivas. Assim que “abandonam a criança para constituir o aluno” 

em um ambiente que por vezes se assemelham a um espaço de reclusão (FARIA FILHO, 

VIDAL, 2000, pág. 32).  

Neste sentido um capricho quanto à transformação do ambiente para contornar sua 

estrutura física demonstra preocupação com as implicações do ambiente na formação integral 

do aluno. A busca por escolas inseridas em diferentes contextos sociais, locais da cidade e que 

demonstram diferenças quanto à atuação como agentes transformadores de seus alunos foi 

uma preocupação do projeto apresentado neste trabalho. 

As escolas foram abordadas e aceitaram participar do projeto autorizando que os 

pesquisadores a ele vinculados atuassem em sala de aula, com os professores, apresentando 

um livro paradidático de atividades sobre os temas “Energia: Conhecer para Entender” e 

“Quero ser um Cientista”. O primeiro tema tem como recurso de linguagem a utilização do 

filme Monstros S/A (2001) da Disney para promover analogias, possibilitando entendimento 

sobre os processos de obtenção de energia, energia do corpo e das máquinas, transformações 

energéticas, diferenciação entre fonte e forma de energia, bases sustentáveis da produção de 

energia e matriz energética.  

O segundo tema utiliza o filme “Horton e o Mundo dos Quem” (2008) da Blue Sky para 

explorar o fazer profissional do cientista, buscando desmistificar a figura caricatural que 

domina o imaginário infantil. Os dois temas são trabalhados em atividades multidisciplinares, 

abrangendo conteúdos previstos para o Ensino Fundamental, porém com ênfase na relação 

entre os conteúdos científicos com seus produtos em tecnologia.    

Antes da execução das atividades em sala de aula uma apresentação do livro foi feita aos 

professores e neste contexto é que surgiu a demanda pelo presente trabalho, uma vez que foi 

nestes momentos que começaram a surgir indagações dos professores a respeito da adequação 

dos conteúdos à realidade de seus alunos.  

Assim que é apresentada uma proposta de ação dialógica a ser conduzida com o público 

de professores das escolas públicas envolvidas no projeto de extensão e que visa conduzi-los a 



 

uma apreciação de sua própria realidade junto a seus alunos e a definição das contribuições 

que podem dar aos mesmos na superação das situações de opressão a que estão inseridos. 

 

3. Resultados 

Considerando as situações de diálogo previstas em encontros entre os pesquisadores e os 

professores, ao longo da execução das atividades junto aos alunos serão considerados temas 

de análise como mediatizadores na identificação de contradições que caracterizem a situação 

existencial em que se encontram nas escolas e nos bairros em que atuam. Entre os objetivos se 

encontra a tomada de consciência das limitações que prendem os alunos em sua condição 

social e como os professores podem estar contribuindo com esta estagnação.  “Será a partir da 

situação presente existencial, concreta, refletindo o conjunto de aspirações do povo, que 

poderemos organizar o conteúdo programático da educação ou da ação política” (FREIRE, 

2005, pág. 100). 

Considerando a busca pelo pensamento – linguagem destes professores foi elaborada uma 

proposta de trabalho dialógico através da busca de temas geradores, com questões que 

serviriam de pano – de – fundo para conversas e também como instrumento de triangulação 

entre os dados obtidos através deste roteiro escrito e a transcrição das conversas nas situações 

de diálogo. Abaixo relacionamos os objetivos mais relevantes da atuação junto aos 

professores nas escolas, embora possam ramificar para vários outros consequentes: 

1. Inferir o grau de concordância dos professores na mitificação de que a situação social 

em que se encontram seus alunos definem sua atuação futura e perspectivas 

socioeconômicas. 

2. Compreender a percepção crítica destes professores acerca das “situações limites” e 

como estas se relacionam com os “efeitos de vizinhança”. Como estes favorecem a 

construção de uma situação de opressão codificada. 

3. Descodificação da situação de opressão que limita sua ação como transformador da 

vida de seus alunos. 

4. Encorajamento para ação transformadora.  

Considerando que não se pode “pensar pelos outros nem para os outros, nem sem os 

outros. A investigação do pensar do povo não pode ser feita sem os outros, mas com ele, 

como sujeito do seu pensar” (FREIRE, 2005, pág. 117). Ou seja, trata-se de propor temas de 

análise que não são e nem podem ser rígidos, uma vez que não se pode prever o pensamento 

do outro e sim, observando seu universo temático, devolvê-lo como problema, não como 



 

dissertação, aos homens de quem recebeu (FREIRE, 2005, pág. 119). Assim sendo 

apresentamos o Quadro 1 com o roteiro elaborado relacionando-o com os objetivos de sua 

aplicação, considerando-os somente enquanto questões provocadoras e atentos a aparecimento 

de outras. 

 

Quadro 1. Questões elaboradas como roteiro escrito para incitação ao diálogo entre os pesquisadores e 

professores aderidos ao “Projeto de Práticas Pedagógicas de Divulgação da Ciência e Tecnologia, Humanidades 

e Saúde para Crianças do Ensino Básico”.  

QUESTÕES OBJETIVOS 

Sente-se confortável com os temas e as atividades desenvolvidas? 1, 2, 3, 4 

Quais foram as principais dificuldades? 4 

Percebe evolução e/ou transformação dos alunos ao longo da 
aplicação das atividades? De que tipo? 

4 

Os conteúdos desenvolvidos parecem relevantes para os alunos da 
Educação Básica? 

1, 2, 3 

Você considera que o projeto pode influenciar o aluno quanto às 
suas aspirações educacionais e/ou profissionais? 

1, 2, 3 

Quais as suas expectativas quanto ao acesso de seus alunos às 
profissões relacionadas à Ciência e Tecnologia?  

1, 2, 3 

Sinalize cursos e carreiras que você esperaria ver seus alunos 
envolvidos no futuro.  

1, 2, 3 

Sente-se encorajado a trabalhar com outros temas da Ciência e 
Tecnologia? Como você planejaria novas atividades? 

1, 2, 3, 4 

Como descreveria o trabalho desenvolvido. 4 

 

Como podemos observar no Quadro 1 as questões levantadas por escrito e que serão 

respondidas tanto com opções fechadas como sim, não ou parcialmente, mas também com 

espaços para comentários maiores, não tem o objetivo de restringir respostas mas de definir 

temas geradores. Assim sendo é utilizado como instigação ao ato reflexivo e foi elaborado 

dentro da proposta dialógica considerando que “este movimento de ida e volta, do abstrato ao 

concreto, que se dá na análise de uma situação codificada, se bem feita a descodificação, 

conduz a superação da abstração com a percepção crítica do concreto, já agora não mais 

realidade espessa e pouco vislumbrado” (FREIRE, 2005, pág. 113). 

No que se refere aos três primeiros objetivos desta proposta ao diálogo considera-se que 

os alunos de escolas públicas das regiões periféricas aos grandes centros urbanos estão 

inseridos em um contexto social frágil, que demanda atenção das práticas pedagógicas 

voltadas à motivação e integração destes alunos ao universo da ciência como fator de 

mudança social pela apoderação do conhecimento. 



 

O município de Santa Luzia é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, 

Minas Gerais que possui uma população de 216.274 habitantes em um território de 235.327 

km2. Tem evoluído nos últimos anos, em termos de índice de desenvolvimento humano 

(IDH), passando de 0.4442 em 1991 para 0.608 em 2000 e 0.715 em 2010 (PNUD/ IPEA/ 

FJP, 2015). Muito embora, neste mesmo ano de 2010 foi constatado o menor IDH da região 

metropolitana de Belo Horizonte, na classificação por Unidade de Desenvolvimento Humano 

(UDH), no bairro Bom Destino.  

Neste sentido acreditar que a pobreza, falta de acesso a recursos sociais e econômicos, a 

violência, a falta de estrutura familiar de apoio induz o aluno a uma situação de expectativas 

limitadas pode conduzir a uma ação pedagógica que se satisfaz com o mínimo, por não 

acreditar em seu papel como agente de transformação. De fato, Dubat, Duru-Bellat e Vérétout 

afirmam que as escolas reproduzem as desigualdades por ser mais favorável aos alunos social 

e culturalmente privilegiados. “Consequentemente, a reprodução passaria, primeiro, pela 

transformação das desigualdades sociais em desigualdades escolares de mesma extensão e, 

depois, das desigualdades escolares em desigualdades sociais em um circuito idêntico de 

repetição” (DUBAT, DURU-BELLAT, VÉTÉTOUT, 2012, pág. 24). O trabalho comenta que 

o impacto da escola sobre a sociedade, principalmente suas desigualdades e sua reprodução, 

dependeria, na verdade, das relações entre os diplomas e os empregos. 

 

“No caso em que a influência dos diplomas sobre as posições sociais é grande ou 

percebida como tal, já que os atores não ignoram absolutamente esse fenômeno, pode-

se imaginar que se entregam a uma competição escolar intensa a fim de garantir a 

posição de seus filhos. Sabemos então que as categorias mais favorecidas têm todas as 

chances de ganhar esse jogo que favorece a reprodução social e esperamos encontrar 

uma correlação positiva entre a influência dos diplomas e a amplitude das 

desigualdades escolares. (...) Como já sugerimos, pode-se levantar a hipótese de que 

uma relação estreita entre a formação e o emprego cristaliza as desigualdades que se 

formaram na escola. (...) Haveria, portanto, uma relação forte entre educação e 

destinação, o que designamos aqui como uma forte influência” (DUBAT, DURU-

BELLAT, VÉTÉTOUT, 2012, págs. 45 e 50). 

 

Configura-se nesta visão uma situação de opressão que busca firmar a mitificação desta 

relação entre educação e destinação. A busca pelo fortalecimento desta ideia, de que não há o 

que se fazer em relação ao destino dos alunos menos favorecidos, acorrentam os mesmos em 

uma “situação limite” que pré-determina até onde estes alunos podem ir, em termos de 

ascensão socioeconômica, trazendo uma ideia de sucesso nivelada pelo mínimo e não na 



 

busca do “ser mais”. Por parte dos professores, ao aceitarem esta “situação limite” como 

ponto final, pode ser cômodo e sua reprodução pouco desafiadora. Por outro lado, pode ser 

também a origem da frustração de ver seu fazer limitado por condições externas a sua 

capacidade formativa. Sobre a atuação do professor Gadotti considera que: 

 

“Se, de um lado, a transformação das condições objetivas das nossas escolas não 

depende apenas da nossa atuação como profissionais da educação, de outro lado, creio 

que sem uma mudança na própria concepção da nossa profissão ela não ocorrerá tão 

cedo. Enquanto não construirmos um novo sentido para a nossa profissão, sentido esse 

que está ligado à própria função da escola na sociedade aprendente, esse vazio, essa 

perplexidade, essa crise, deverão continuar” (GADOTTI, 2003, pág. 15).  

 

 Assim que em conversa aberta com os professores buscamos mudar a visão das 

“situações limites” como ponto final para o momento da mudança, da transformação. As 

relações entre condições sociais, estratificação e desigualdades escolares combinam com as 

considerações de Torres, Marques e Bichir no que se refere aos “efeitos de vizinhança”.  

 

“Essas análises indicam, por exemplo, que indivíduos de condições sociais idênticas, 

mas localizados em regiões distintas da cidade, tendem a ter acessos bastante 

diferenciados a serviços, bem como ao mercado de trabalho. (...) Além disso, o 

próprio espaço, ao contrário de representar apenas um produto desses elementos, passa 

a representar também um conjunto de constrangimentos, diferenciando as 

oportunidades que moradores de lugares mais ou menos segregados experimentam. 

(...) É como se, nos diferentes locais, configurassem-se formas diferentes de acesso às 

‘estruturas de oportunidades’ mais amplas proporcionadas pelo mercado, pela 

comunidade e pelo Estado (...). Partimos da hipótese de que a segregação e as redes 

sociais representam importantes elementos mediadores no acesso a tais estruturas, 

condicionando as possibilidades das famílias residentes em cada local de saírem ou 

persistirem na situação de pobreza em que vivem” (TORRES, MARQUES, BICHIR, 

2016, pág. 235). 

 

Assim torna-se bastante complexo abandonar e convencer o abandono da mitificação do 

destino que aprisiona os alunos de regiões periféricas entrelaçadas em condições externas 

muito negativas quando todo seu entorno se mostra demasiadamente opressor. Mas é 

importante o esforço primeiro de desvelar esta situação de opressão que pode estar encoberta 

pela proximidade dos professores desta mesma realidade. Pois em primeiro contato com os 

mesmos revelaram que se tratavam em maioria de pessoas que compartilhavam com seus 



 

alunos o ambiente residencial. Ou seja, os professores atuantes nas escolas participantes 

moram na mesma região em que estas escolas estão inseridas, o que pode favorecer uma visão 

circunscrita da sociedade, acessos e oportunidades. Neste sentido, a ampliação da visão de 

mundo e sociedade deveria ser conduzida inicialmente junto a esses professores, antes mesmo 

de que dos alunos.  

Neste ponto se observa o valor da busca pelo aperfeiçoamento profissional pelos 

professores, por conduzirem a uma ampliação de seus olhares sobre o mundo. Pois como 

aponta Gadotti, o professor deve “‘saber porque’ está ensinando e o que está ensinando, 

precisa ‘saber pensar’, necessita associar ensino, pesquisa e envolvimento comunitário” 

(GADOTTI, 2003, pág. 41). Conduzir atividades dentro da temática da Ciência e Tecnologia 

se apresenta como desafio aos professores do Ensino Básico por tratarem de conteúdos para 

os quais não foi preparado em teoria para tal. Porém, considerando o poder transformador da 

abertura de olhares para perspectivas profissionais que podem alterar as expectativas 

socioeconômicas de seus alunos, considerando as profissões técnicas e científicas a que se 

referem, pode ser considerado estratégico e é objetivo do projeto de extensão apresentado. 

Neste sentido o professor deve ser encorajado através da compreensão de que sua atuação 

junto aos alunos é muito mais como um “mediador do conhecimento, diante do aluno que é o 

sujeito da sua própria formação. (...) Ele deixará de ser um ‘lecionador’ para ser um 

organizador do conhecimento e da aprendizagem” (GADOTTI, 2003, pág. 16). Nisso se 

traduz o quarto objetivo desta proposta de diálogo, ou seja, encorajar os professores a atuarem 

com os temas em questão e os envolverem efetivamente nesta proposta. 

Trata-se, portanto, de tornar tangível o trabalho com a tecnologia resultante do 

conhecimento científico, e educar as crianças com uma visão aberta às possibilidades que não 

se limitam ao poder aquisitivo de origem de cada um e seu contexto social na busca de uma 

educação libertadora. Ou seja, conduzir estes professores não só na identificação das 

“situações limites” impostas pela rede complexa de carências de seus alunos, bairros e 

escolas, que pode favorecer a um clima de desesperança, mas, de acordo com a educação 

libertadora de Paulo Freire, proporcionar a percepção destes professores sobre as mesmas. 

“No momento em que a percepção crítica se instaura, na ação mesma, se desenvolve um clima 

de esperança e confiança que leva os homens a se empenharem na superação das ‘situações 

limites’”. (FREIRE, 2006, pág. 105). 

 

 

 



 

4. Considerações Finais 

Foi elaborada uma proposta de trabalho dialógico envolvendo professores do Ensino 

Básico da cidade de Santa Luzia, Minas Gerais, aderidos ao projeto de extensão de “Práticas 

Pedagógicas de Divulgação da Ciência e Tecnologia, Humanidades e Saúde para Crianças do 

Ensino Básico”. Buscaram-se temas de análise a serem apresentados aos professores na forma 

escrita para incitação ao diálogo e como instrumento de triangulação para comparação com 

transcrições de falas e imagens. Para tanto foi considerada as diferentes fragilidades sociais 

em que estão inseridas as escolas, seus alunos e professores. Ao final dos encontros e diálogos 

espera-se contribuir com estes professores na descodificação das situações de opressão que 

limitam seu fazer como transformadores da vida de seus alunos. 
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