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1. INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Contexto 

 

 

Trabalhamos no ensino público estadual de São Paulo como professor do Ensino 

Médio1 desde o início do nosso exercício docente em 1993, logo após a conclusão do curso de 

licenciatura em Física. Durante nossa formação, o conhecimento da existência das concepções 

de senso comum2 apontou um caminho promissor para concretizar nossos objetivos no ensino 

dessa ciência. Tínhamos uma grande expectativa de poder proporcionar aos alunos situações 

de ensino interessantes e significativas, que favorecessem efetivamente o seu aprendizado. 

Desejávamos tentar mostrar que os saberes da Física representam uma descrição válida e 

importante, mas não absoluta, da nossa realidade natural e que esses saberes não se resumem 

a um sem-número de fórmulas e equações cujo sentido não se consegue alcançar, o que leva 

muitas pessoas a não distinguir a Física da própria Matemática. 

As dificuldades do dia-a-dia, da realidade da sala de aula e da escola como um todo, 

logo mostraram que a nossa formação inicial não dava conta de diversas situações; haveria 

um longo caminho e muito a aprender ainda para tentar alcançar aqueles objetivos iniciais.  

Apesar de nossos esforços, utilizando atividades e temas baseados no cotidiano dos 

educandos e tentando aproveitar suas construções pessoais, um número considerável de 

alunos apresentava grandes dificuldades de entendimento e havia casos de indiferença e falta 

de participação; tivemos que ouvir algumas vezes frases como “não entendi nada”, que nos 

deixavam muito preocupados e ansiosos por encontrar soluções para essas questões. 

Fora da sala de aula, já percebíamos também uma dissonância grande entre o discurso 

proferido pelas diretorias de ensino, através das oficinas pedagógicas, e direção de escola, 

sobre como deveríamos conduzir nosso trabalho e o que realmente nos era oferecido e 

                                                 
1  O antigo segundo grau 
2  Concepções de senso comum, também conhecidas como concepções espontâneas ou prévias, foram 
amplamente pesquisadas nos anos 1980 e trouxeram subsídios importantes para o ensino das ciências (Viennot, 
1979). 
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exigido3. 

Na busca de uma melhor compreensão e superação das dificuldades que os alunos 

apresentavam, desenvolvemos uma pesquisa com o ensino e aprendizagem da óptica no 

ensino médio, que veio a ser nosso trabalho de mestrado (Gircoreano, 1997), em que pudemos 

organizar uma seqüência de atividades para a sala de aula, levando em conta as concepções 

prévias dos estudantes, procurando favorecer a participação, o diálogo e uma melhor 

compreensão dos conceitos físicos estudados. A dinâmica de sala de aula proposta permitia a 

participação efetiva do aluno e o estabelecimento de um diálogo real. Obtivemos resultados 

positivos como uma grande motivação e uma grande participação dos alunos nas atividades, 

bem como um considerável envolvimento no início do estudo do formalismo científico.  

Apesar dessa intenção e preocupação, ocorreram alguns problemas de envolvimento 

do grupo todo: ainda havia alguns poucos que não eram capazes de engajamento completo, 

bem como permanecia uma dificuldade considerável de entendimento nos momentos de 

elaboração mais formal do conteúdo experimental. Ou seja, apesar da grande participação e 

do interesse inicial no desenvolvimento das atividades, a compreensão do formalismo 

envolvido, com a possibilidade de generalização, ainda ficou aquém do desejável para boa 

parte dos estudantes. Ao mesmo tempo em que essa constatação nos frustrava, motivava a 

continuar refletindo sobre outros fatores que poderiam estar influenciando o trabalho em sala 

de aula e o envolvimento de todos, levando à necessidade de investigar esses fatos e procurar 

novas soluções.  

Os anos pós-mestrado foram marcados pelo contraste. Ao mesmo tempo em que 

tentávamos melhorar nossas atividades e a forma de incluir as idéias dos alunos, havia um 

desgaste por casos de indisciplina de alguns alunos que não se interessavam pelas atividades, 

apesar de nossa tentativa de dar-lhes voz, pela quantidade de alunos e aulas que 

ministrávamos e por diversos fatos extra-classe que pareciam indicar que as atividades de sala 

de aula e o conhecimento lá construído eram inconseqüentes e secundários. 

Na escola, atividades de naturezas diversas, que não tinham a ver com um projeto 

pedagógico elaborado, eram motivo para suspensão de aulas a qualquer momento. Cada 

professor seguia sua rotina, independente – cada um “fechava sua porta” e vivia um mundo 

próprio. Prevaleciam sempre as questões burocráticas do trabalho docente sobre as questões 

                                                 
3 Haviam orientações gerais sobre o que o professor deveria fazer e como agir, com um discurso construtivista 
sem, no entanto, tratar efetivamente de construtivismo na sala de aula. Na prática, várias atitudes da direção das 
escolas, sob orientação das diretorias de ensino (antigas delegacias de ensino) configuravam como única 
preocupação, a diminuição dos índices de repetência e evasão dos alunos, independentemente de qualquer 
critério de aprendizagem. 
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de ensino e aprendizagem. A sensação de isolamento e de deslocamento foram inevitáveis e 

em certo momento, não conseguíamos mais diferenciar as dificuldades de aprendizagem, que 

envolvem professor e aluno, daquelas ligadas ao “status quo” da sociedade e da organização 

das escolas. 

Uma série de reelaborações, leituras e a contínua reflexão sobre essas situações, tanto 

da sala de aula como fora dela, nos levaram a um ponto de inflexão e mudança de rumos, 

possibilitando-nos um novo olhar sobre essa realidade escolar. É nesse contexto que nasce o 

presente trabalho, com que procuramos oferecer uma pequena contribuição ao estudo e ao 

entendimento das relações entre professor, aluno e o conhecimento a ser construído por eles 

em sala de aula. Acreditamos ser importante observar como se configurou e como se 

caracteriza essa realidade com que convivemos. 

No Brasil, historicamente, uma grande parcela da população configurou uma “legião 

de excluídos”, sejam aqueles que não possibilidade de acesso à escola ou aqueles que tiveram 

acesso, mas acabaram se evadindo. Apesar de terem existido iniciativas anteriores (pós 

década de 1930) que visavam a ampliação de vagas para crianças das classes populares e 

facilitar o acesso destas à escola pública, é a partir do final da década de 1960 que essa 

intenção começa a efetivamente se realizar, com o início do processo de “democratização do 

ensino”4 . 

Nos anos seguintes, no entanto, ao mesmo tempo em que mais e mais estudantes 

tinham a possibilidade de acesso à escola, um outro problema se acentuou: a repetência e a 

evasão dos estudantes, que configuram uma nova forma de exclusão; muitos alunos acabavam 

por abandonar os estudos após sucessivas reprovações. 

No início da década 1980, refletindo o momento político vivido no país com o 

processo de abertura política e a eleição de governos de oposição, na esteira das propostas de 

mudança e gestão democrática, ganhou relevância no cenário nacional a questão da 

descentralização e autonomia como fatores que permitiriam conseguir uma melhor gestão da 

rede pública e oferecer um ensino de qualidade. Os índices de repetência e evasão eram um 

problema claro e que precisava ser resolvido. Introduziram-se algumas novidades 

pedagógicas, como o ciclo básico no ensino primário, que agrupava os dois primeiros. Já 

apareciam no discurso da época intenções muito atuais: 

[...] democratizar a gestão da escola pública; formar cidadãos críticos e 

participantes; promover ampla reforma administrativa para racionalizar 

                                                 
4  Série de medidas adotadas para promover a universalização do acesso ao primeiro grau (atual ensino 
fundamental), acompanhada de uma reestruturação das disciplinas e grade curricular. 
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recursos e acabar com o excesso de burocracia; melhorar a qualidade do 

ensino ofertado, sem deixar de atender à demanda; propiciar melhores 

condições de trabalho aos professores com remuneração justa; 

descentralizar recursos e outorgar autonomia administrativa. (Martins, 

2003) 

A descentralização e autonomia possibilitariam uma melhor adequação de recursos e 

ações à realidade local, contribuindo assim para a melhoria do ensino. Mas, apesar de algumas 

iniciativas, o ensino estava apoiado numa complexa e ineficiente estrutura burocrático-

administrativa, difícil de ser alterada e que ao longo dos anos, esteve sujeita a ingerências 

políticas, cabendo muito pouco poder ou ação às escolas. 

No início dos anos 1990 são criadas as oficinas pedagógicas, alocadas nas delegacias 

de ensino e onde seriam realizadas ações de capacitação dos professores. 

Uma tentativa mais incisava de realizar ações de descentralização foi a implantação do 

projeto escola padrão (1992-1995). Esse projeto foi desenvolvido em poucas escolas apenas e 

trazia algumas inovações pedagógicas, como a presença de um coordenador pedagógico e a 

Hora de Trabalho Pedagógico (HTP), um horário de trabalho conjunto dos professores sob 

orientação do coordenador pedagógico. 

Havia uma preocupação com os índices de repetência e evasão e a Secretaria da 

Educação, através dos supervisores de ensino e diretores de escola, questionava os professores 

e ressaltava a necessidade de mudanças de critérios de avaliação (a repetência afetava o fluxo 

dos alunos e tinha um custo financeiro alto para o governo).5 

A partir de 1995, o governo estadual adotou novos paradigmas de gestão e 

gerenciamento da máquina estatal, que se estenderam ao campo da Educação. Consolidado 

em 1996, a implantação do Programa de Reorganização das Escolas da Rede Pública Estadual 

introduziu, conforme Martins (2003), mudanças mais radicais no sistema, priorizando a 

otimização dos gastos com medidas de reorientação nos procedimentos administrativos, 

financeiros e medidas para “correção do fluxo escolar”; incluiu novas alterações curriculares e 

a adoção do sistema de ciclos no ensino fundamental6, reorganização, fechamento de escolas e 

demissão de professores. Do lado pedagógico, a maior autonomia administrativa e pedagógica 

das diretorias de ensino e das escolas se configurou no sentido de que estas buscassem a 

                                                 
5 Vivenciamos esse período da Escola e a posição da SEE traduzida por supervisores e diretores de escola numa 
predisposição de desconsiderar aspectos de aprendizagem e favorecer a aprovação de alunos. 
6 O sistema de ciclos é preconizado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996. Até 2006, o 
primeiro ciclo compreendia as séries de 1ª à 4ª e o segundo, da 5ª à 8ª séries, e o aluno só poderia ser retido ao 
ano final de cada ciclo. 
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diminuição dos índices de repetência e evasão. 

Na verdade, os caminhos seguidos para a descentralização e autonomia do sistema 

escolar mantiveram sempre um viés político dependente do governo vigente e, em regra, o 

espaço para adequações efetivamente locais sempre foi muito reduzido, sendo a 

descentralização e a autonomia exercidas dentro de estreitos limites determinados pela 

Secretaria de Estado da Educação. Percebe-se que nas ações que envolvem escola, professor e 

alunos não há uma preocupação real com as relações de ensino e aprendizagem, é o viés 

político-econômico traduzido pela SEE que prevalece ao longo do tempo.  

 O espaço destinado à unidade escolar no organograma da Secretaria de 

Estado da Educação permite a compreensão do funcionamento e da 

estrutura da organização, pois a concepção político-administrativa que 

fundamentou o Decreto n. 7.510/76 permanece orientando seu modus 

operandi. Neste sentido, a escola está localizada na base do sistema tendo 

uma significativa estrutura burocrática sobre ela. A concepção tecnocrática 

prevalecente nos anos de 1970 configurou uma estrutura burocrática na 

instituição que, via de regra, tem priorizado o planejamento centrado na 

normatização racional-legal. (Martins, 2003) 

 

 

1.2 LDB, Ciclos e a Realidade 

 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei 9394/96, procurando expressar princípios 

contidos na Constituição Federal de 1988, dá as diretrizes para a política e o planejamento 

educacionais do país. A partir dela, o ensino médio passa a ser considerado parte da educação 

básica7. Dentre várias de suas orientações, destacamos algumas que envolvem diretamente a 

realidade escolar que estamos retratando e “tocam” em atitudes há muito consolidadas, 

definindo os objetivos para o ensino e atribuindo um novo papel para alunos e professores. 

Ajudam-nos a ilustrar a dicotomia entre o que a lei prevê e a realidade que se constitui. 

Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

                                                 
7 A Educação Básica compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental (da 1ª à 8ª séries) e o Ensino 
Médio (da 1ª à 3ª séries). A partir da Lei nº 11.274, de 06/02/2006, o ensino fundamental obrigatório passa a ser 
de 9 anos. 
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cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores. 

No artigo 24: 

V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados 

ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; 

[...] 

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao 

período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem 

disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. 

 

O artigo 25 faz referências às condições de trabalho: 

Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação 

adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as 

condições materiais do estabelecimento. 

Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das 

condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer 

parâmetro para atendimento do disposto neste artigo. 

 

Conforme seu artigo 35, o ensino médio é a etapa final da educação básica e objetiva: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 

a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 

disciplina. 
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 Sobre o currículo, no artigo 36 coloca algumas diretrizes: 

I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado 

da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da 

sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de 

comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania; 

II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a 

iniciativa dos Estudantes; 

[...] 

 

Entre as ações do governo paulista dos últimos anos, como descrito anteriormente 

neste capítulo, baseado em orientações da LDB (1996), destacaram-se aquelas que 

procuravam reduzir a repetência e a evasão escolar, ao mesmo tempo em que se adotava um 

enfoque de cunho construtivista nas orientações e recomendações dirigidas aos professores.  

Essa ação foi intensa no nível fundamental de ensino, mas levou a situações suigeneris 

tanto nesse nível de ensino como no ensino médio. Se por um lado as estatísticas atuais8 

apontam uma redução nos índices de repetência e evasão escolares, por outro, um grande 

contingente de alunos apresenta significativas dificuldades em conhecimento de conceitos 

básicos e da ferramenta matemática essencial. Vários indicadores 9  mostram que esses 

estudantes não adquirem as habilidades e conhecimentos deles esperados conforme avançam 

nas séries, muitas vezes terminando seu ciclo escolar básico (até o ensino médio) com falhas 

conceituais e uma defasagem cultural graves, despreparados para o exercício da cidadania, 

para o trabalho, para enfrentar o mercado de trabalho e freqüentemente com desajustes 

sociais. (Agencia Usp de noticias, 2001, O Estado de São Paulo, 2007)  

No sistema de ciclos, os alunos deveriam ter um acompanhamento mais próximo, 

contínuo e suas dificuldades não seriam impedimento ao avanço para uma série posterior (o 

aluno não “repete de ano”), mas deveriam receber atenção do professor, com atividades que 

permitissem a superação dessas dificuldades e conseguir chegar ao final do ciclo com um 

conjunto de habilidades e competências esperadas (LDB, 1996). Na prática, o sistema não 

                                                 
8 Alguns dados sobre as taxas de promoção, retenção e evasão escolares são apresentados no Anexo A. 
9 Isso é percebido nas avaliações de diversas naturezas a que são submetidos os alunos durante sua vida escolar, 
nas análises de desempenho, de exames vestibulares e na própria dificuldade de inserção do aluno numa 
profissão necessária. Alguns programas de avaliação do rendimento escolar têm sido realizados em níveis 
estadual (SARESP), nacional, (ENEM e SAEB, que avalia alunos de 4a e 8a séries do ensino fundamental e do 3a 

serie do ensino médio) e internacional (Programa Internacional de Avaliação de Alunos-Pisa), mostrando na sua 
grande maioria, que os estudantes acabam tendo um desempenho muito aquém do esperado. O Anexo B traz 
dados sobre alguns dos programas de avaliação. 
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vem conseguindo alcançar seus objetivos e funciona como uma “válvula de escape” para o 

problema da evasão e repetência, tanto que, popularmente, o sistema de ciclos é denominado 

“aprovação automática” (Carta Maior, 2006).  

Na prática, o que acaba acontecendo é que o aluno vai avançando para as séries seguintes 

sem que suas dificuldades sejam trabalhadas e resolvidas, chegando ao final do ciclo com 

dificuldades praticamente insuperáveis. E as formas de resolver o problema desses alunos, nesse 

momento, nem sempre seguem princípios éticos que a escola deveria respeitar. Certamente 

professores (e estudantes) não estavam preparados para essa nova concepção de escola onde o que 

mudaria, em tese, não era exatamente o critério de promoção, mas a própria condução da 

aprendizagem, dependente de uma relação mais estreita entre o professor e o aluno. 

Parece-nos haver um distanciamento grande entre os aspectos teóricos e o que 

realmente acontece nas salas de aula; entre os discursos dos especialistas e o diálogo real e 

necessário do professor, apontado pelo construtivismo. Por um lado, professores e alunos 

recebem “rótulos” qualificando seus comportamentos indesejáveis e por outro lado Escola e 

Sociedade impõe seus desejos e seu controle sem se preocupar com o que já existe em 

andamento. 

  

 

1.3 A “indiferença do aluno” 

 

 

São muito comuns os relatos de professores a respeito da indisciplina, da falta de 

interesse e da indiferença que uma parcela considerável dos alunos da escola pública têm 

apresentado nas situações de aprendizado e na convivência escolar e familiar. 

Existem aqueles que atribuem essa situação ao sistema de ciclos no ensino 

fundamental, entendido como “sistema de aprovação automática”, que trás conseqüências 

para o ensino médio também, e à falta de capacidade do aluno em aprender. 

Outra vertente coloca as causas nas próprias aulas, que seriam desinteressantes, 

maçantes, “tradicionais” e não teriam a ver com a realidade dos estudantes e, portanto, não 

despertariam seu interesse. 

Considerando que os problemas de ensino e aprendizagem configuram um campo 

complexo, uma ou outra explicação não são suficientes para dar conta de todas as situações 

adversas vividas por alunos e professores. Afinal, por que motivo o estudante não iria se 

importar com o seu aprendizado? 
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Não se pode negar, no entanto, que ao longo dos anos, prevaleceu nas relações da sala 

de aula a visão “bancária” da pedagogia tradicional – o que Paulo Freire (1996) chama de 

“educação bancária”: o professor é o personagem central do processo de ensino e sumo 

detentor do saber; é ele quem deve oferecer esse saber ao aluno, que, por sua vez, deve 

receber o ensinamento e memorizá-lo; sendo essa sua única função no processo; não importa 

o que esse aluno trás consigo, o que pensa, o que deseja e como entende aquelas informações 

que recebeu, o fracasso (o não aprender) é culpa do aluno, de sua falta de capacidade. Essa 

configuração das relações em sala de aula é coerente com os objetivos traçados para o então 

Segundo Grau “[...] a Lei nº 5.692/71, cujo 2º grau se caracterizava por uma dupla função: 

preparar para o prosseguimento de estudos e habilitar para o exercício de uma profissão 

técnica.” (PCN, 2000). O aluno precisava apenas aprender os conteúdos que lhes eram 

destinados, fosse para ingressar no ensino superior, fosse para logo assumir um papel no 

mercado de trabalho. 

Com a LDB de 1996, muda-se essa perspectiva e o ensino perde, em tese, esse 

objetivo tecnicista. Deseja-se que o aluno possa desenvolver valores essenciais ao convívio 

humano e tenha reais oportunidades que permitam a sua inclusão no mundo da cultura, da 

ciência e do trabalho. Para isso, novas formas de ação se fazem necessárias, demandando uma 

relação mais próxima entre professor e aluno, um aluno que participe ativamente do processo 

de ensino e aprendizagem. Não caberia mais a aula puramente expositiva, em que os alunos, 

entes passivos, têm como única função, memorizar uma série de informações. A LDB, no seu 

Art. 36, ao tratar do currículo do ensino médio, aponta entre outros itens: “II - adotará 

metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes;”. Algumas 

iniciativas nesse sentido vêm sendo tomadas. Entretanto, a situação anterior, às vezes 

camuflada em dinâmicas de aparente envolvimento cognitivo dos alunos, ainda prevalece. 

 

 

1.4 A desmotivação do professor 

 

 

Do lado do professor também aparece falta de interesse e acomodação numa rotina 

sem sentido. Não faltam relatos sobre o seu despreparo, sobre uma falta de postura condizente 

com a importância da sua função, número excessivo de faltas ao trabalho, etc. Por sua vez, 

queixam-se, com freqüência, da indisciplina, da falta de atenção, da falta de conhecimentos 

anteriores (“falta de base”) dos alunos e de suas próprias condições de trabalho. 
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É inegável que muitas vezes o professor é “tolerante com atitudes que prejudicam o 

desempenho do aluno” (Folha de São Paulo, 30/03/2002) e que a má formação docente, tanto 

da sua disciplina específica, como didática, tem sido um problema real e presente, mas 

também é inegável que o professor enfrenta condições muito adversas no exercício 

profissional. Ele necessita assumir um número grande de classes, tem que lidar com centenas 

de alunos, muitas vezes trabalha em dois períodos, em duas ou até três escolas, tem pouco 

tempo para se dedicar ao preparo das aulas, à avaliação contínua dos seus alunos, é mal 

remunerado, sofre cobranças de inúmeras ordens, ou seja, tem muita dificuldade para dar 

conta de todas as exigências a que é submetido. 

[...] Chama a atenção para a concepção de consumo e acumulação flexível 

da economia que agravam as desigualdades e a relação de poder dentro e 

fora da escola. A complexidade do conhecimento e o emprego de 

tecnologias estão contribuindo para o aliciamento do professor e ativismo 

do trabalho docente em sala de aula. Dessa forma, a vida profissional do 

professor é afetada por três aspectos: 

o trabalho- com a modificação do próprio papel social da escola, o que vem 

a constituir uma fonte de insatisfação docente. 

o tempo – o controle do tempo do professor em benefício da burocracia. A 

exigüidade do tempo, tanto para atividades de prática como para as de 

reflexão em grupo, tem promovido o professor tarefeiro e a praticidade; e 

o desenvolvimento de posturas de individualismo e competição, propiciando 

um tipo coletivo de forma artificial.” (Lima, 2001) 

A profissão docente e o professor vivem um processo contínuo de desvalorização; o 

ensino é prioridade no discurso, mas tratado como secundário na prática, às vezes, até mesmo 

por quem “dá” aula (é muito comum ouvir a frase “eu peguei umas aulinhas”). 

As condições em que exerce seu trabalho, as situações que vive, estão levando cada 

vez mais o professor ao esgotamento e, muitas vezes, ele adoece e acaba “desistindo”:  é a 

síndrome do Burnout. Essa síndrome é definida por alguns autores como uma das 

conseqüências mais marcantes do estresse profissional e se caracteriza por exaustão 

emocional, avaliação negativa de si mesmo, depressão e insensibilidade com relação a quase 

tudo e todos, isso até mesmo como defesa emocional. 

O professor precisa responder a uma nova expectativa sobre sua atuação, mais 

próxima ao aluno, trazida pela LDB de 1996. Mas essa mudança precisa ser compreendida, é 

preciso que lhe sejam dadas as condições adequadas para que possa fazer o que dele se espera. 



 29 

Mesmo assim cabe a questão: será possível para o professor conciliar toda a contradição do 

sistema em que está inserido, que espera um tipo de atuação e lhe oferece um cenário adverso, 

fora de sintonia com o que determina a própria LDB (1996)? 

 

 

1.5 A expectativa da escola e da sociedade 

 

 

A escola tem um papel fundamental no processo da estruturação e da formação do 

estudante. É através do processo de ensino e aprendizagem que o aluno pode ter acesso ao 

patrimônio cultural e científico da humanidade, tem a chance de se desenvolver intelectual e 

socialmente, passando por processos deliberados de intervenção pedagógica.  

De acordo com a LDB (1996), a escola deve ter um caráter humanizador e socializador 

e permitir a construção da autonomia do educando. 

A garantia de que todos desenvolvam e ampliem suas capacidades é 

indispensável para se combater a dualização da sociedade, que gera 

desigualdades cada vez maiores. De que competências se está falando? Da 

capacidade de abstração, do desenvolvimento do pensamento sistêmico, ao 

contrário da compreensão parcial e fragmentada dos fenômenos, da 

criatividade, da curiosidade, da capacidade de pensar múltiplas alternativas 

para a solução de um problema, ou seja, do desenvolvimento do pensamento 

divergente, da capacidade de trabalhar em equipe, da disposição para 

procurar e aceitar críticas, da disposição para o risco, do desenvolvimento 

do pensamento crítico, do saber comunicar-se, da capacidade de buscar 

conhecimento.”(PCN,2000) 

A sociedade e a estrutura escolar que a representa têm expectativas, na verdade, 

padronizantes quanto à atuação do professor, ao desempenho dos estudantes e à avaliação da 

sua aprendizagem. Espera-se que o aluno chegue a um certo nível de conhecimento e 

desenvolvimento, adquira um certo conjunto de saberes das diversas disciplinas do currículo 

num tempo pré-determinado; afinal é necessário que o aluno tenha uma bagagem cultural num 

certo patamar, num certo momento de sua vida. Quando isso não acontece, muitas vezes 

atribui-se ao próprio estudante algum fator que justifique a sua “inadequação”, ou ao 

professor, que não teria sido capaz de desenvolver seu trabalho de forma adequada.  
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No entanto, se adotamos preceitos do construtivismo para nortear o trabalho, como 

indicam a LDB (1996) e os PCN (2000) há um choque, pois o processo de aprendizagem 

ocorre de modo muito particular, por ser característico e dependente de cada indivíduo, aluno 

ou professor. Como nos diz Collares (1999) “[...] cada um de nós se constitui diferente do 

outro, já que são imprevisíveis as relações que cada sujeito estabelecerá entre o novo que 

apreende e sua própria história [...]”. 

O processo de pensamento é diferente, porque esse está em construção. Se vamos 

considerar a individualidade do aluno, o que significa fazer uma avaliação através de 

instrumentos tradicionais que ignoram suas peculiaridades, além de desrespeitar os ritmos 

pessoais? O problema que se coloca, então, é como conciliar essas características individuais 

com uma necessidade desse saber comum que a sociedade exige. 

O fato do estudante não ter o desempenho esperado naquele período estipulado não 

significa que ele não consiga apreender aquele conhecimento. Ao se ignorar esse fato, ignora-

se toda uma gama de características individuais dos estudantes e de ação coletiva que 

poderiam ser tomadas para contornar essas dificuldades. 

 

 

1.6 A aprendizagem e os protagonistas do processo 

 

 

A busca de uma melhor compreensão dos processos afetivos que ocorrem nas relações 

escolares, com estudantes e com professores, e de condições que levem a um aprendizado 

mais efetivo, duradouro e conseqüente, têm motivado o desenvolvimento de diversas 

pesquisas, com proposição de teorias e indicações de procedimentos e práticas pedagógicas 

para a melhoria da relação ensino-aprendizagem no ensino de ciências.  

Entretanto, a implementação de mudanças na prática pedagógica é sempre complexa. 

Associada a um “modus operandi” muito arraigado no ensino escolar 10 , uma leitura 

equivocada ou mal compreendida das novas idéias geradas pelas pesquisas em Educação 

escolar pode acentuar ainda mais as dificuldades já existentes; a mudança planejada acaba se 

restringindo, muitas vezes, ao discurso e não passa efetivamente para a prática, onde as 

próprias condições oferecidas para o desenvolvimento do trabalho escolar acabam sendo 

insatisfatórias e incompatíveis com a proposta que se pretende seguir. 
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No ensino paulista, além das mudanças serem impostas sem discussão com os 

profissionais da rede, estes não recebem orientação e preparação adequadas para 

compreender a essência dessas propostas e executá-las a contento. 

Isso fica evidenciado quando consideramos os equívocos provocados pela adoção de 

aspectos da teoria construtivista 11 , que desencadearam terríveis distorções no cotidiano 

escolar. É o caso do sistema de progressão continuada, visto como um processo de 

“aprovação automática” que, ao invés de favorecer a superação de deficiências de 

aprendizagem dos alunos, acaba servindo para perpetuá-las.  A premissa de valorização do 

conhecimento próprio do aluno significou, para muitos professores, que um erro desse aluno 

não deveria ser questionado. Como conseqüência, nada acaba sendo feito para ajudar esse 

estudante a superar sua dificuldade12. 

Professor e aluno parecem ser ao mesmo tempo imagem e objeto um do outro; eles se 

confundem. Cada um, a seu nível, é cobrado, sofre exigências, de tal ordem que não 

conseguem dar conta. Parece haver uma grande ambigüidade e também uma singularidade no 

contexto pedagógico: entre o que se espera, o que se quer do aluno e do professor e as 

condições que se lhes oferecem para alcançar esses objetivos. Os objetivos parecem ser 

estabelecidos sem levar em conta a realidade dos sujeitos envolvidos no processo educacional, 

sejam eles professores ou estudantes. 

Pela nova concepção de ensino indicada pela LDB (1996), faz-se necessária uma 

relação mais estreita entre professor e aluno. Afinal, o aluno deve assumir um novo papel no 

processo, um papel mais ativo sobre o seu aprendizado; ele precisa expor, agir e interagir com 

o professor, com seus colegas e com o objeto de conhecimento. 

 Um acontecimento constrói-se como uma experiência que nos ocorre [...] 

conflita com o passado e com nossos conhecimentos e saberes. Exige uma 

interpretação e, por isso, torna-se significativo, forjando a construção de 

saberes que o expliquem para nós mesmos.” (Collares, 1999) 

O professor, por sua vez, deveria estar preparado para lidar com as idéias que os 

alunos trazem, coordená-las e ajudar na construção de uma linguagem comum, que é a 

linguagem da ciência. 

                                                                                                                                                         
10 A Pedagogia Tradicional centrado no professor como fonte do saber e a estrutura administrativa, burocrática e 
pedagógica centralizadas. 
11 O Construtivismo de Jean Piaget não surgiu no contexto escolar, não é uma teoria de aprendizagem escolar.  
12 A teoria nos diz, na verdade, que é a partir das formas de explicação da criança e do questionamento destas 
idéias que surgem as possibilidades para a reelaboração e a (re)construção do conhecimento. 
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“Não é o professor que pode fazer o trabalho intelectual por ele. O trabalho 

do professor não é ensinar, mas fazer o aluno aprender. A eficiência das 

práticas do professor depende dos efeitos destas sobre as práticas do aluno. 

Para aprender é preciso entrar numa atividade intelectual – essa é a 

essência do construtivismo.” (Charlot, in Pimenta & Ghedin, 2002) 

Pode-se questionar se esses protagonistas estão preparados para esse novo cenário e se 

as condições oferecidas favorecem essa interação. Acreditamos que dentro da sala de aula 

muito se pode fazer envolvendo o professor e seus alunos. A interação nesse espaço restrito 

pode sim, ser intensa e resultar em situações de envolvimento e de ensino e aprendizagem 

efetivos. Mas ainda é necessário que esses protagonistas consigam desconstruir suas 

identidades historicamente estruturadas na pedagogia tradicional e reconstruí-las numa nova 

perspectiva que possibilite alcançar esse ensino emancipador e de autonomia.  

Novas formas de ação e professores preparados se fazem necessários; os resultados 

das pesquisas e estudos sobre ensino e aprendizagem já realizados e outros especialmente 

projetados podem ser o ponto de partida de algumas tentativas nesse sentido. 

 

 

1.7 A Pesquisa 

 

 

A partir de 2001, em conjunto com outros cinco professores de Física, começamos a 

desenvolver um planejamento sobre Eletromagnetismo baseado em atividades que procuravam 

favorecer o estabelecimento de um diálogo significativo com o estudante a partir de suas 

concepções prévias e do seu engajamento na atividade de ensino-aprendizagem, e  na reflexão 

contínua do professor sobre a aplicação do plano de aula e os resultados da aprendizagem. Esse 

planejamento era aplicado em nossas classes, com alunos do ensino médio. 

Resultados obtidos nesse trabalho apontaram dois aspectos que nos chamaram a 

atenção: em primeiro lugar, as atividades experimentais despertaram grande interesse e 

motivação, levando a grande participação dos estudantes, apesar de um número grande de 

alunos nas classes (entre 48 e 52), se bem que muitos não se preocupavam em fazer anotações 

sem nossa intervenção. Em segundo lugar, a partir de um grande interesse inicial nas 

atividades que procuravam dar conta do fenômeno observado, o envolvimento nas discussões 

decaía conforme a complexidade da análise envolvida aumentava. Ou seja, mesmo com 
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atividades potencialmente mais significativas, com a efetiva participação na parte prática, não 

havia correspondência nas demais atividades associadas, aumentando o número de alunos que 

deixavam de participar do diálogo sobre a situação em foco. 

A vivência desse trabalho, juntamente com nossa experiência anterior com a Óptica, e o 

amadurecimento na capacidade de trabalhar com as concepções espontâneas, permitiu levantar 

algumas considerações e hipóteses sobre a aprendizagem dos alunos. O que significariam para 

os alunos, por exemplo, os diversos tipos de atividades e como as interações em sala de aula 

estariam contribuindo para que pudessem lidar com aqueles conceitos de modo autônomo? Pois 

a percepção mais marcante que tivemos foi a de que em algum momento da discussão com os 

alunos, no aprofundamento dos conceitos, aquele diálogo se quebrava; era como se alunos e 

professor passassem a falar de “assuntos diferentes”. 

Acreditamos que uma parte das dificuldades enfrentadas por professores e alunos na 

sala de aula pode estar ligada a uma dificuldade do aluno em entender o que o professor quer 

comunicar, ou ainda da maneira como o professor formaliza os conceitos.  É possível também 

que o aluno necessite de algo que não é o mesmo que o professor quer e pode oferecer-lhe: “O 

´saber´ que o professor sabe e quer transmitir ao aluno não é o mesmo que o aluno necessita 

elaborar para aprender a aprender...” (Mrech, 2002). O professor “oferece” um corpo de 

conhecimentos que foi social e historicamente construído ao longo da história do Homem. 

Podemos indagar: será que o aluno quer esse conhecimento? Será que ele acredita que esse 

conhecimento seja importante ou necessário. Nunes (2000) nos lembra que “Alunos e 

professores vivenciam situações contraditórias e conflituosas no momento em que, por 

exemplo, tentam aliar objetivos de ensino com objetivos de vida, normalmente divergentes”. 

A partir do que foi exposto, acreditamos que um fator que pode gerar o desinteresse e 

a dificuldade para aprender seria a incapacidade de partilhar os significados que envolvem os 

conceitos apresentados pelo professor na sua forma final, aceita cientificamente. Nossa 

hipótese de trabalho leva em conta dois aspectos principais: a forma como o professor 

estabelece o diálogo, do lado mais afetivo 13 , e qual a relação que estabelecem esses 

protagonistas com o conhecimento, do lado cognitivo. O conhecimento das concepções 

prévias do estudante, neste foco, é um passo importante no estabelecimento do diálogo 

efetivo. Para o professor, estabelecer formas de ação e oferecer atividades que levem a 

desestruturar e reelaborar essas idéias, favorecendo a construção de novos significados, seria 

um caminho para chegar até o aprendiz. 

                                                 
13 A afetividade a que nos referimos trata do “ouvir” o aluno, dar-lhe a atenção necessária, considerar suas idéias 
efetivametne, partir idéias e incluí-las nas atividades desenvolvidas. 
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Assim, propomo-nos a investigar a conformação do diálogo proposta pelo professor, 

como se configura na sua prática, aprofundando nossa análise sobre os fatores envolvidos na 

construção e manutenção de um diálogo significativo entre professor e aluno. 

Pretendemos analisar as conseqüências da atuação do professor para a aprendizagem 

específica da Física, qual o contexto do diálogo em torno das atividades desenvolvidas, que 

ações favorecem a colocação do aluno como sujeito da sua atividade ou o que o afasta desse 

objetivo, como o diálogo se efetiva na prática da sala de aula. Enfim, como o professor 

considera as concepções dos alunos na sua forma mais ampla, no planejamento e na condução 

das atividades na sala de aula, para o estabelecimento de um diálogo significativo que 

propicie a construção de uma linguagem comum, que é a linguagem da ciência. 

Trabalharemos com um grupo de dez professoras do ensino público do estado de São 

Paulo, que ministram aulas de Física e participam do projeto de formação contínua 

“Eletromagnetismo no Ensino Médio: Barreiras Conceituais e Estratégias de Ensino”14. 

Nosso foco sobre o diálogo significativo se justifica, pois a função do professor é 

trabalhar uma série de conhecimentos, construídos socialmente. O professor de Física precisa 

ensinar Física e o aluno precisa aprender Física. A consciência social, política, a formação 

cultural, humanista, sua preparação e inserção no mundo do trabalho, elementos propostos na 

LDB de 1996, não podem ser alcançadas “assepticamente”, seja pela assimilação acrítica do 

conhecimento escolar (o conteúdo pelo conteúdo da concepção tecnicista), seja pela idéia 

inversa, de desvinculá-las do conhecimento específico. 

Acreditamos que os resultados de nossa pesquisa possam trazer subsídios para uma 

interação positiva na sala de aula, auxiliando o professor a perceber seu aluno e as formas 

como as trocas intelectuais ocorrem, oferecendo sugestões de estratégias de ensino que 

promovam a interação professor-aluno e ajudar na melhoria das relações em sala de aula, bem 

como para a construção do conhecimento realmente significativo para o aluno. 

Na seqüência de nosso trabalho, apresentaremos no capítulo 2 o referencial teórico, 

com as idéias que embasam nossa pesquisa. No capítulo 3, abordaremos a metodologia 

empregada e apresentaremos uma descrição do grupo de professores que observamos. No 

capítulo 4, apresentaremos a análise de dados, considerando de um lado a perspectiva das 

ações do professor, e de outro, a visão do aluno sobre os fatos de aula. Finalmente no capítulo 

5, a partir da nossa análise, apontamos algumas conclusões sobre a configuração do diálogo 

na sala de aula e possíveis implicações para a relação entre professor, alunos e aprendizagem. 

                                                 
14 Faremos uma descrição detalhada do projeto e seus objetivos no capítulo 3. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

Nosso trabalho é fundamentalmente baseado nas idéias de Vygotsky sobre a 

construção de significados e do diálogo significativo como fator de desenvolvimento 

intelectual do ser humano, e de Paulo Freire sobre a construção e constituição do saber e do 

trabalho docente. Nossa abordagem teórica é feita considerando seis aspectos: 2.1) a 

aprendizagem e o processo em questão; 2.2) os conceitos científicos e espontâneos; 2.3) a 

importância da linguagem e a sua ligação com a aprendizagem; 2.4) os saberes docentes 

necessários ao professor crítico; 2.5) a desconstrução da identidade no mundo pós-moderno e 

2.6) o diálogo efetivo na sala de aula. 

 

 

2.1 A aprendizagem e o processo em questão 

 

 

Resultados de pesquisas que comparavam o desenvolvimento da criança com o de 

alguns animais levaram Vygotsky a colocar sua atenção sobre a atividade prática da criança a 

partir do início do desenvolvimento da fala; seu objetivo era procurar entender o 

desenvolvimento das formas de inteligência prática especificamente humanas. Para ele, o 

comportamento humano complexo está ligado à inter-relação entre inteligência prática e o uso 

de signos.  

O momento de maior significado no curso do desenvolvimento intelectual, que 

dá origem às formas puramente humanas de inteligência prática e abstrata, 

acontece quando a fala e a atividade prática, então duas linhas completamente 

independentes de desenvolvimento, convergem. (Vygostsky, 1989) 

O desenvolvimento da fala, o uso de signos, leva a criança a uma reorganização 

interior que possibilita novas formas de interação com o meio. A própria fala vai assumindo 

novas formas e funções: além da função comunicativa, a fala assume uma função planejadora 

e criativa para o indivíduo. 

 “Num primeiro estágio, a fala acompanha as ações da criança e reflete as 

vicissitudes do processo de solução do problema de forma dispersa e 

caótica. Num estágio posterior, a fala destaca-se cada vez mais em direção 
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ao início desse processo, de modo a, com o tempo, preceder a ação. Ela 

funciona, então, como um auxiliar de um plano já concebido, mas não 

realizado, ainda, a nível comportamental” (Vygostsky, 1989) 

Para ele, os níveis superiores do desenvolvimento psicológico estão ligados a formas 

mediadas de comportamento. Quando se apresenta uma situação-problema (um estímulo) 

pressupõe-se uma resposta, uma reação direta a esse estímulo. Uma importante característica 

dos processos psicológicos superiores é que, quando se opera com signos, esses signos criam 

uma nova relação entre estímulo e resposta, bloqueando a reação direta: o processo estímulo-

resposta passa a ser mediado. Isso permite ao ser humano o controle do seu comportamento e, 

“cria novas formas de processos psicológicos enraizados na cultura.” (ibid.) 

Esse aspecto mediado das operações psicológicas não surge pura e simplesmente num 

repente. Surge a partir de uma série de transformações de um processo anterior, 

transformações que criam as condições para que se alcance o processo seguinte. Dessa forma, 

essas transformações são de natureza histórica.  

Vygotsky distingue no processo geral de desenvolvimento, duas linhas de origens 

diversas: os processo elementares, de origem biológica e as funções psicológicas superiores, 

de origem sócio-cultural. 

A história do desenvolvimento das funções psicológicas superiores seria 

impossível sem um estudo de sua pré-história, de suas raízes biológicas, e de 

seu arranjo orgânico. As raízes do desenvolvimento de duas formas 

fundamentais, culturais, de comportamento, surge durante a infância: o uso 

de instrumentos e a fala humana. (ibid.) 

Entre o nível inicial e os níveis superiores, existem os sistemas psicológicos de 

transição “entre o biologicamente dado e o culturalmente adquirido”. 

Concordando com o fato de que o aprendizado deve ser combinado de algum modo 

com o nível de desenvolvimento da criança, Vygotsky introduz a idéia de que existem pelo 

menos dois níveis de desenvolvimento: 

• nível de desenvolvimento real - nível de desenvolvimento das funções mentais da 

criança resultantes de certos ciclos de desenvolvimentos já completados; 

corresponde àquilo que a criança é capaz de fazer por si mesma. Desse modo, 

crianças no mesmo nível de desenvolvimento real teriam a chance de seguir 

desenvolvimento mental e de aprendizado escolar semelhantes. 
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• nível de desenvolvimento potencial - nível de desenvolvimento determinado ao se 

considerar aquilo o que a criança é capaz de fazer quando orientada (por um 

professor, por exemplo). 

Considerando o nível de desenvolvimento potencial, Vygotsky percebeu que a 

capacidade de crianças de mesma idade mental aprenderem era muito diferente, concluindo 

assim que crianças, na verdade, não tinham a mesma idade mental e que a seqüência de seus 

aprendizados seguiria cursos diferentes.  

Essa diferença de idade entre o nível de desenvolvimento real e o nível de 

desenvolvimento potencial é o que ele denominou zona de desenvolvimento proximal: nível 

que a criança consegue atingir resolvendo problemas sob orientação ou em colaboração com 

um adulto ou colega. Assim, para Vygotsky “o bom aprendizado é aquele que se adianta ao 

desenvolvimento”. 

 

 

2.2 Conceitos científicos e espontâneos 

 

 

Os conceitos espontâneos do estudante se originam ao longo de sua vida no confronto 

com situações concretas, são decorrentes da sua experiência diária, da sua interação com o 

mundo. Os conceitos científicos, ao contrário, são adquiridos através de processos formais de 

instrução que o aluno encontra normalmente na escola; inicia-se, normalmente, com sua 

definição verbal e o estudante começa a operar com ele antes mesmo de um amadurecimento 

ou entendimento real de seu significado, que vai sendo construído durante as diversas 

atividades que desenvolve. 

Alcançar o entendimento de um conceito científico envolve operar funções mentais 

superiores, quando se estabelece necessariamente “uma atitude mediada em relação ao 

objeto.” (La Taille, Oliveira, Dantas Oliveira, 1992). A linguagem é a mediadora dessa 

relação e o professor é o agente indispensável. 

Vygotsky acredita que há uma relação entre a capacidade do estudante poder aprender 

um conceito científico e suas concepções espontâneas. Para que a criança possa absorver um 

conceito científico, é preciso que sua concepção espontânea correlata tenha se desenvolvido 

até um certo nível; o aprendizado, assim, não se faz sobre estruturas psicológicas prontas, 

mas, na verdade, sobre um suporte estrutural “primitivo” e a instrução deliberada que ocorre 
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na escola estimulará o desenvolvimento de novas estruturas mentais. Dessa forma, os 

conceitos espontâneos e científicos estão intimamente relacionados: o primeiro cria uma série 

de estruturas que permitem a evolução do conceito, enquanto o segundo fornece a estrutura e 

desperta processos que levam à evolução do conceito espontâneo; enfim, o amadurecimento 

progressivo de uma concepção espontânea possibilita a estruturação do conceito científico ao 

mesmo tempo em que o estímulo externo leva ao estabelecimento de novas estruturas 

internas. 

O processo de maturação da concepção espontânea no sentido da científica implica a 

necessidade do estudante desenvolver a capacidade de lidar com representações do real e não 

apenas com o real, lidar com símbolos e não apenas com o concreto, imaginar, inferir, 

planejar e generalizar. Este é um processo que não depende apenas do próprio indivíduo, mas 

do meio social em que está inserido; “instrumentos e símbolos construídos socialmente 

definem quais das inúmeras possibilidades de funcionamento cerebral serão efetivamente 

concretizadas ao longo do desenvolvimento e mobilizadas na realização de diferentes tarefas” 

(La Taille, Oliveira, Dantas Oliveira, 1992). 

Num nível mais elevado, o indivíduo passa a não depender do acesso direto aos 

objetos, mas o faz de forma mediada; ele pode representar os elementos através do 

pensamento, o que é feito em função do sistema simbólico da sociedade da qual faz parte. 

“Essa capacidade de lidar com representações que substituem o real é que possibilita que o ser 

humano faça relações mentais na ausência dos referentes concretos, imagine coisas jamais 

vivenciadas [...] libertando-se dos limites dados pelo mundo fisicamente perceptível e pelas 

ações motoras abertas.” (ibid.). 

 

 

2.3 A importância da linguagem e a sua ligação com a aprendizagem 

 

 

Acreditamos que seria função do professor e da escola “... coordenar os diversos 

pontos de vista e diferenças e não mais de reduzi-los através de modelos a serem imitados por 

todos” (La Taille, Oliveira, Dantas Oliveira, 1992). Quando se coloca como um objetivo da 

escola que o aluno deva aprender a aprender, esquece-se o fato de que o saber é uma 

construção pessoal do sujeito e é através do diálogo e da linguagem que se processa essa 

estruturação. Logo, da qualidade e do tipo de diálogo que se desenvolver entre os 

protagonistas, dependerá o resultado dessa aprendizagem. 
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Considerando que a linguagem humana é a mediadora entre sujeito e objeto de 

conhecimento, é através dela que o homem pode atribuir significados, construí-los e 

desenvolver novas estruturas mentais. 

Também Piaget nos diz que o “ser social” de mais alto nível é aquele que consegue 

manter relações sociais equilibradas com os seus semelhantes, equilíbrio esse que envolve 

“(1) um sistema comum de signos e definições, (2) uma conservação das proposições válidas 

obrigando aquele que as reconhece como tal e (3) uma reciprocidade de pensamento entre os 

interlocutores” (La Taille, Oliveira, Dantas Oliveira, 1992). Então, para haver diálogo, existe 

a necessidade de um conjunto comum de estruturas, de referências, sem o que esse diálogo 

pode não se estabelecer. Sem uma escala comum de referências dificilmente se entenderá o 

sentido dado à palavra, dentre todos os significados que pode ter.  

Construir conhecimento pressupõe o compartilhar social e a construção de uma 

linguagem comum. Através da linguagem o Homem simplifica, generaliza e compartilha 

significados, mas esses mesmos significados são resultantes das construções feitas pelo 

indivíduo durante seu desenvolvimento e que são decorrentes do processo histórico-cultural 

em que está inserido. Os significados são construídos na interação social e os conceitos são 

definidos em função do que os membros do grupo vêem como relevante num fenômeno; o 

próprio desenvolvimento das estruturas psicológicas dos indivíduos está ligado a esse 

contexto. 

Professor e aluno devem estar necessariamente em estágios diferentes do seu 

desenvolvimento psicológico e intelectual. Assim, para que haja comunicação, o professor 

deve conhecer o conjunto de referências dos alunos, conhecer sua forma de pensar e como 

concebem determinados conceitos. A fala é carregada de subjetividade; para o professor, 

então, é fundamental conseguir perceber as nuanças da fala do estudante, identificar a que está 

se referindo, qual sentido ele dá à palavra. Não pode haver troca intelectual equilibrada se não 

houver um arcabouço simbólico comum e o professor, partindo das estruturas de referência do 

aluno, pode proporcionar a este a chance de desenvolver novas estruturas para chegar a um 

nível de desenvolvimento mais elevado. 

No caso da escola, para poder haver diálogo, o professor tem que conhecer as escalas 

de referência dos aluno. Essa escala de referências, no que se refere ao conteúdo científico, 

são as concepções espontâneas. 
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2.4 Os saberes docentes necessários ao professor crítico 

 

 

No seu livro “Pedagogia da Autonomia”, Paulo Freire coloca a construção do saber e a 

promoção da autonomia dos estudantes como pontos centrais do trabalho docente, trabalho 

esse que deve se constituir num meio de transformação social. Ele trata da questão da 

formação e prática docente considerando alguns saberes que o professor precisa desenvolver, 

desde a sua formação inicial, para alcançar esses objetivos. Apresentamos, resumidamente, 

algumas dessas idéias. 

 Um ponto central nas idéias de Freire é a concepção de que ensinar “não é transferir 

conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou a sua construção” (Freire, 

1996). É preciso superar a idéia de sujeito formador e objeto formado, onde o professor é 

formado e depois “vai dar forma” aos seus alunos. O ensino é uma via de “mão dupla”: o 

professor aprende com seu aluno ao educá-lo e o aluno, ao aprender, ensina o professor. 

Somos seres “inacabados” e por isso, podemos continuamente aprender, construir nosso 

saber, dentro de uma perspectiva social e histórica – nosso saber é social e historicamente 

construído, na relação com o nosso mundo. Reconhecendo-se também como sujeito da 

produção do saber, o professor pode superar o papel de simples reprodutor de idéias. Temos a 

possibilidade de ao ensinar, também aprender. Ao ensinar, novas necessidades surgem, 

necessidades que o educador “satisfaz” com o estudo e a pesquisa: “pesquiso para conhecer o 

que não conheço e comunicar a novidade” (ibid.). 

Ensinar exige saber escutar, a disponibilidade para o diálogo e o respeito ao saber do 

educando: o aluno não é um livro em branco a ser escrito pelo professor. O aluno já trás 

consigo saberes de várias naturezas, que precisam ser respeitados e devem ser considerados 

pelo professor ao desenvolver seu trabalho. Se deve respeitar o saber espontâneo do estudante, 

é certo também que o professor deve ajudar a superá-lo. Partindo da realidade, do “saber 

ingênuo” dos estudantes, as possibilidades de aprendizado tornam-se mais reais. E o professor 

precisa buscar as condições necessárias para que o aluno possa aprender criticamente e não 

apenas reproduzir um saber – por isso ensinar exige “rigorosidade metódica”. O ensino deve 

ser um estímulo, desenvolver a capacidade crítica e criadora do educando e não apassivá-las; 

o educador não deve inibir ou dificultar a curiosidade dos alunos, mas deve estimulá-la, 

desenvolvendo suas potencialidades. 

A capacidade crítica é outro saber indispensável ao professor que pretende “fazer 

direito”. O professor precisa ser capaz de avaliar e reavaliar seu trabalho continuamente, 
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precisa ter a capacidade crítica e de reflexão sobre sua prática. Quando faz e pensa sobre o 

que faz é que o professor pode perceber o que faz e como faz, deixando o seu saber fazer 

“ingênuo” para construir o saber fazer “crítico” sobre sua prática e abrir as possibilidades de 

cada vez mais melhorar sua ação docente: “É pensando criticamente sobre a prática de hoje ou 

de ontem que se pode melhorar a próxima prática”.(Freire, 1996) 

Ensinar exige ética e exige bom senso. A prática do professor não pode contrariar seu 

discurso e ele precisa avaliar com critério suas atitudes para agir com autoridade, mas não 

com autoritarismo. O professor tem o dever ético de manter a autoridade, e a capacidade de 

manter a autoridade está ligada à sua competência profissional. Quanto mais sabe, quanto 

mais clareza tem o professor sobre o seu trabalho, mais seguro ele consegue se colocar. Passa 

pela natureza das suas atitudes: o professor não deve utilizar subterfúgios ou os “desvios 

fáceis” para não enfrentar as dificuldades que se lhe apresentem. A ética passa também pelo 

respeito ao aluno, que não pode ser ridicularizado por suas idéias espontâneas, nem sofrer 

discriminação de qualquer natureza. A responsabilidade do professor é grande também porque 

ele é uma referência para os educandos; a sua postura marca de alguma forma a vida dos 

alunos, que vão, inevitavelmente, fazer algum juízo de valor a seu respeito. Também é ética e 

um dever da atividade docente a luta por melhores condições de trabalho, por seus direitos, 

por sua dignidade. 

Ensinar também exige a convicção de que a mudança é possível: deve haver esperança 

de que podemos ensinar e construir com nossos alunos, não nos resignando a uma realidade 

inexorável. O educador não pode ver a prática educativa como algo sem importância. 

A prática educativa também necessita da afetividade. Não uma afetividade artificial, 

falsa, mas  que se assenta no respeito pelo educando. A rigorosidade ou a “seriedade docente” 

não implicam em insensibilidade ou distante frieza do professor no tratamento aos alunos. O 

que não se pode permitir é a interferência da afetividade no cumprimento ético do trabalho 

docente. 

“A tarefa coerente do educador que pensa certo é, exercendo como ser 

humano a irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando com quem se 

comunica e a quem comunica, produzir sua compreensão do que vem sendo 

comunicado. Não há inteligibilidade que não seja comunicação e 

intercomunicação e que não se funde na dialogicidade. O pensar certo por 

isso é dialógico e não polêmico”. (ibid.) 
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2.5 A desconstrução da identidade no mundo pós-moderno 

 

 

Hall (2001) faz uma discussão sobre a questão da fragmentação da identidade cultural 

na pós-modernidade. Descreve15 a conceituação de sujeito, chegando à idéia da constituição 

da identidade pessoal como resultado da interação do sujeito com o seu meio cultural. A 

identidade seria o modo como nos identificamos perante nós mesmos e em relação ao 

ambiente social em que estamos inseridos, fruto dessa inter-relação. Assim, temos a noção de 

pertencimento e identificação, que “estabiliza tanto sujeitos quanto os mundos culturais que 

eles habitam, tornando ambos reciprocamente mais unificados e predizíveis.”(Hall, 2001). 

As grandes e rápidas mudanças, em todos as áreas – econômica, social, tecnológica, 

etc, que nosso mundo vem sofrendo estariam provocando a ruptura dessa identificação 

estável, fragmentando e originando novas identidades: “o sujeito previamente vivido como 

tendo uma identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto não de 

uma única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas” (ibid.). 

Assim, o “sujeito pós-moderno” está sendo entendido como não tendo uma identidade 

fixa, não tendo mais identificação clara e definida, mas diversas, que ele pode assumir 

conforme a necessidade, a situação, interesse ou conveniência. 

“A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 

fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e 

representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com 

cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos 

temporariamente.” (ibid.) 

 

 

2.6 O diálogo efetivo na sala de aula 

 

 

A atividade educativa tem por finalidade aproximar os sujeitos do conhecimento. Para 

isso é necessário que o objeto de ensino seja definido e transformado em objeto de 

                                                 
15 Não pretendemos tratar ou aprofundar essa questão aqui, mas apenas nos apropriar da sua proposição básica. 
Portanto, estamos apresentando de forma muito simplificada as argumentações do autor.  
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aprendizagem, ou seja, a necessidade dos sujeitos que aprendem precisa ser considerada; 

assim também a inserção do sujeito nos diálogos que se estabelecem. Tanto professor como 

aluno precisam ter objetivos comuns, no mínimo convergentes, para poder se apropriar do 

conhecimento, realizar tarefas de forma consciente, passar da pura ação - fazer por obrigação 

- à atividade - fazer para responder a uma necessidade interior (Leontiev, 1978). 

O processo de instrução e a interação social que ocorrem em instituições como a 

escola têm uma grande importância na estruturação dos processos psicológicos dos indivíduos 

que o levam à aprendizagem; por isso, a intervenção pedagógica (do professor) provoca 

avanços no desenvolvimento mental que não ocorreriam espontaneamente. 

Professor e aluno dialogam? Normalmente falam, mas é possível que nem sempre esse 

diálogo se efetive de forma a que realmente esteja havendo comunicação entre educandos e 

educadores, de que eles estejam se entendendo, ou mesmo falando sobre a mesma coisa, pois 

“[...] não há leitura direta da linguagem e da fala. Aquilo que foi transmitido, assim como 

aquilo que vai ser capturado, extrapola, e muito, o sentido que foi estabelecido originalmente” 

(Mrech, 2002). O que o aluno fala pode não ter apenas um significado, mas uma infinidade e 

suas elaborações podem ter sentidos totalmente diferentes daqueles apresentados pelo 

professor. 

Temos aqui um fator que pode gerar grande dificuldade, se não até impedir, o 

estabelecimento de um diálogo efetivo entre professor e aluno, o que pode comprometer o 

processo de aprendizagem. Normalmente o professor peca por partir de uma concepção pré-

determinada, baseada nos conceitos que pretende “transmitir” ao estudante. O aluno fala de 

um lado e ele responde de outro. Mas o professor não está preparado para escutar as idéias 

mais pessoais e originais, encobertas quase sempre pelo que deseja que o aluno aprenda. Não 

sendo da mesma natureza, as perguntas e as respostas, surge um “ruído” na comunicação que 

muitas vezes não consegue ser superado, impedindo a continuidade dessa comunicação e a 

interação professor-aluno. Isto é, o professor também não aprendeu, na sua formação, a 

“ouvir” esses outros significados da fala do aluno. 

A partir da nossa abordagem teórica da nossa própria experiência em sala de aula, 

acreditamos que não é suficiente promover a desestruturação de uma concepção espontânea 

para haver um avanço, mas é preciso também possibilitar a sua reconstrução. O aprendizado 

envolve um processo de internalização por parte do aluno e a reestruturação das concepções 

envolve funções mentais superiores do pensamento, cujo desenvolvimento é mediado pela 

linguagem; ou seja, o avanço desejável deve ser “alimentado” através do esforço pessoal do 

estudante, mas associado a um diálogo significativo promovido pelo professor. Ao aprender 
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uma ciência, o aluno, na verdade, está aprendendo uma nova linguagem, com suas 

características e peculiaridades. 

A interação que ocorre na escola e dentro da sala de aula, o diálogo com o professor e 

com os colegas, tem um papel fundamental no desenvolvimento do estudante e esse papel não 

pode ser relegado a segundo plano. 

 



 47 

 

C
a

p
í

t
u

l
o

 
3

 



 48 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

3. METODOLOGIA 
 

 

3.1 A pesquisa 

 

 

Conduzimos uma pesquisa qualitativa (Bogdan e Bilken,1994, Lüdke e André,1996), 

de caráter observacional participativa, em que o pesquisador faz parte e interage com os 

membros do grupo, com metodologia semelhante àquela desenvolvida em nossa dissertação 

de mestrado (Gircoreano, 1997). O trabalho de campo contempla o registro sistemático das 

observações do que ocorre com os participantes, tanto através de registros escritos como 

gravações em áudio. O tratamento de dados procura ser coerente com o referencial teórico 

adotado (Bogdan e Bilken,1994), pelo qual tentamos configurar categorias e dimensões de 

análise, permitindo identificar as interpretações e os comportamentos do professor e do aluno 

relativos às situações de sala de aula que ele, professor, descreve. 

Desenvolvemos uma fase inicial de aprofundamento teórico, através de levantamento 

e análise bibliográfica, contextualizando o problema. As disciplinas que cursamos durante o 

doutoramento também proporcionaram um aprendizado valioso e enriqueceram sobremaneira 

essa fase de contextualização, principalmente as disciplinas “Formação de professores: 

Tendências Investigativas Contemporâneas”, em que pudemos discutir o conceito de 

professor e a problemática da sua formação e “O conhecimento em sala de aula - a 

organização do ensino”, em que foram analisadas algumas implicações pedagógicas 

resultantes das pesquisas em ensino na organização de atividades educativas. No passo 

seguinte, contemplamos a organização dos sujeitos e a coleta de dados. Trabalhamos 

essencialmente com um grupo de dez professoras do ensino médio de escolas públicas da rede 

estadual paulista, participantes de um projeto de formação contínua 16 . Também 

desenvolvemos uma entrevista semi-estruturada com sete alunos de uma destas professoras. 

A escolha do grupo de professores que observamos levou em conta a proposta de 

ensino que desenvolvem, com viés construtivista, em que eles manifestam a intenção de dar 

real ênfase à participação dos estudantes e incluir efetivamente suas idéias no 

desenvolvimento das atividades de sala de aula, buscando estabelecer um diálogo realmente 

significativo. 
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Conforme nosso referencial teórico, a construção dos significados está ligada ao 

diálogo, às interações entre os membros de uma cultura, em um certo contexto social e 

histórico. Assim acreditamos ser fundamental estudar o papel do professor e como ele 

desenvolve o diálogo com seus alunos. Esse diálogo deve oferecer condições para a 

construção de uma linguagem comum, que no nosso caso, é a linguagem da Física.  

Questionamos justamente se esse diálogo entre professor e estudante está acontecendo 

ou não. Para tentar responder essa questão, necessitamos de instrumentos que possam nos dar 

informações sobre como o professor estabelece ou pensa estabelecer o diálogo significativo. 

Considerando o crescente enfoque que várias pesquisas em Educação (Mortimer e 

Scott, 2002) têm dado ao processo de significação, da construção dos significados em sala de 

aula, torna-se importante analisar a interação que se estabelece nesse espaço. Mortimer (ibid.) 

constrói uma ferramenta para analisar como os professores agem na condução das interações 

que levam à construção de significados numa “tentativa de desenvolver uma linguagem para 

descrever o gênero do discurso das salas de aula de ciências”. Trabalhos como esse trazem e 

avaliam idéias para análise desse discurso apresentando metodologias específicas, com 

quadros de análise de dados sobre as interações nesse espaço educacional já bem 

estabelecidos, oferecendo–nos sugestões de elementos importantes a considerar e observar 

nessa relação. No entanto, dada a sua natureza, necessitamos desenvolver um instrumento de 

análise de dados mais adequado ao tipo de observação que realizamos, pois pretendemos 

obter dados para a análise dessa interação a partir, fundamentalmente, da descrição que o 

professor faz do que acontece na sala de aula, do dialogo que acredita desenvolver com seus 

alunos. O instrumento de análise foi desenvolvido gradativamente, com base nos relatos do 

professor e na reflexão sobre esses relatos, à medida que olhávamos para os dados, criando 

categorias e dimensões, retomando os dados e associando ao nosso referencial teórico com 

sucessivas pressuposições e reelaborações (Pacca & Villani, 1990). Com ele pretendemos dar 

uma interpretação para nosso problema, que envolve as percepções da inter-relação professor-

aluno e a construção do diálogo significativo. 

Na descrição feita pelos professores17 “afluem” elementos que permitem caracterizar 

os diálogos e o que desejamos é justamente partir da descrição que os professores fazem da 

sua prática e identificar a presença de diálogo construtivo ou não, e que fatores dificultam ou 

facilitam seu estabelecimento. 

                                                                                                                                                         
16 O grupo será descrito no tópico seguinte. 
17 Essa descrição que o professor faz é chamada por muitos autores de “representação” e pode nos dar uma 
importante visão de como se estabelecem as relações na sala de aula na visão do próprio professor. 
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Para “ouvir” o outro lado desse diálogo, desenvolvemos uma série de entrevistas com 

alguns alunos. Com essas entrevistas procuramos identificar elementos que nos mostrassem 

um pouco como o aluno recebe e entende as ações de seu professor – o que achou bom, o que 

foi ruim, o que aprendeu, o que percebeu.  

 

 

3.2 Campo de investigação: os professores e os planejamentos didáticos. 

 

 

Nossos dados são obtidos, fundamentalmente, através da observação sistemática de 

um grupo de dez professoras do ensino médio público estadual de São Paulo que lecionam 

aulas de física e participam do projeto de pesquisa “Eletromagnetismo no Ensino Médio: 

Barreiras Conceituais e Estratégias de Ensino”, subsidiado pela Fapesp, através do programa 

especial “Melhoria do Ensino Público” e com apoio do Instituto de Física da USP. 

O Grupo 

O grupo é coordenado por uma professora doutora do Instituto de Física, que 

estabelece as diretrizes e o andamento dos trabalhos. Conta ainda com o apoio de outros dois 

professores que são orientandos da coordenadora. Esses professores auxiliam no 

desenvolvimento das atividades e colaboram com os estudos do conteúdo específico. 

Apesar de lecionarem Física, nem todas são formadas nessa disciplina: quatro são 

licenciadas em Matemática, uma em Biologia e as demais em Física18. A maioria tem um 

tempo razoável de magistério (pelo menos nove anos), sendo que três professoras já são 

aposentadas e continuam a lecionar, e uma lecionava Física há apenas dois anos 

(considerando o momento inicial de nossa tomada de dados). Temos professoras que lecionam 

no período matutino, noturno e em ambos. Uma das professoras leciona para classes de EJA19 

e uma outra que lecionou em salas de recuperação de ciclo20 em 2006 e 2007. 

No projeto, essas professoras desenvolvem uma série de atividades no sentido da 

elaboração e execução de um planejamento escolar que contemple o estabelecimento de uma 

                                                 
18 Essa tem sido uma tendência na rede estadual paulista, inclusive em outras disciplinas da área de ciências, 
como a Química. A Secretaria de Educação contorna esse problema atribuindo classes a professores com outras 
formações que não a específica. É o sintoma de um problema sério que envolve o sistema de ensino público 
19 Educação de Jovens e Adultos – curso de período reduzido destinado a jovens e adultos que não tiveram 
acesso à escola ou foram desistentes na idade própria, tendo a oportunidade de completar os estudos no ensino 
fundamental e médio. 
20  Recuperação de ciclo é nome dado às classes formadas com estudantes que não tiveram rendimento 
satisfatório e foram reprovados ao final dos ciclos (4ª e 8ª  séries). 
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linguagem mais adequada para o trabalho com os alunos. Através da pesquisa e de um intenso 

trabalho de reflexão sobre sua própria prática, essas professoras desenvolvem estudos para 

aprofundamento e melhoria da sua formação didática e específica. 

Os estudos envolvem leitura de textos científicos e sua discussão, tanto sobre o 

conhecimento específico da Física como de pesquisas em concepções espontâneas, troca de idéias 

e de experiências didáticas, desenvolvimento de atividades e experimentos que possam ser usados 

na sala de aula, sempre procurando levar em conta a linguagem específica do estudante, sua forma 

de explicar os fenômenos, para que ele possa chegar à linguagem científica significativa. 

Dada a natureza de nossa pesquisa, a presença de um observador sempre pode 

provocar uma certa interferência no ambiente, causar algum constrangimento. Comportamo-

nos também como professor e também estivemos envolvidos com classes. No entanto, 

procuramos nos incorporar ao grupo da forma que essa participação não provocasse 

interferências que distorcessem as informações que buscávamos. Todas tinham consciência de 

que nossa presença se destinava à realização de uma pesquisa e aceitaram a nossa situação. 

Na verdade, a familiaridade e a inserção que conseguimos junto aos integrantes ajudaram na 

configuração da natureza e forma da tomada de dados. 

Os Dados 

Os dados coletados são relativos aos anos de 2005 a 2007, obtidos pela observação 

sistemática, registros, tanto escritos como gravações de áudio e análise do desenvolvimento 

dos planos didáticos dessas professoras. A organização dos dados e o desenvolvimento do 

nosso instrumento de análise, com a construção de um quadro de categorias, levam em conta a 

perspectiva construtivista na ação do professor e sua relação com o aluno. Nosso enfoque 

busca identificar elementos que nos permitam caracterizar como o professor desenvolve o 

diálogo na sala de aula e o quanto ele se aproxima dessa perspectiva construtivista ou não. 

Não temos, nesta pesquisa, o acesso direto à interação que acontece na sala de aula, 

mas o fazemos pela descrição dessa interação feita pelo professor, afinal cabe a ele procurar 

estabelecer as condições para o diálogo significativo da disciplina específica, e a análise 

desses relatos são tão importantes quanto os “fatos”, inclusive porque acreditamos que a visão 

do professor sobre os fatos da aula também são determinantes da sua prática. Ainda assim, no 

nosso caso, não haveria possibilidade para observar diretamente a sala de aula devido a 

algumas das professoras admitirem que não se sentiriam à vontade com a presença de um 

observador em suas salas, apesar de não se importarem com essa presença nas reuniões, e em 

outros casos, por não receberem autorização da direção para que o pesquisador pudesse 

acessar a escola com a freqüência necessária. 
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Além de uma série de atividades desenvolvidas de forma individual, os integrantes 

têm um período de trabalhos em conjunto, em reuniões semanais com duração de seis horas. 

Geralmente, essas reuniões são divididas em duas partes: na primeira, as professoras fazem 

um relato das suas aulas da semana, do que pretendem fazer e/ou situações que desejem 

compartilhar com o grupo; na segunda parte, são desenvolvidas atividades diversas, como 

estudo, experimentos, discussão de algum tema levantado na parte anterior, de acordo com a 

orientação da coordenadora do grupo. Nessas diversas atividades, os resultados da sala de aula 

são discutidos, interpretados e fornecem informações para o redirecionamento do 

planejamento escolar do professor, levando em conta o corpo de conhecimentos em foco e, 

principalmente, o envolvimento e a participação dos estudantes. 

O momento principal de nossa coleta de dados acontece na primeira parte das 

reuniões, justamente quando são feitos os relatos das aulas dadas pelas professoras, com a 

análise dos procedimentos que adotam, das reações de seus alunos, frustrações e alegrias, 

tanto de um como do outro, do cotidiano escolar como um todo. Cada professora tem um 

tempo, entre dez e quinze minutos para o seu relato; dependendo da situação relatada, esse 

tempo algumas vezes é estendido.  Os outros integrantes do grupo podem fazer comentários e 

perguntas a respeito da descrição que está sendo feita. Fazemos registros escritos e gravação 

do áudio desses relatos e intervenções. E pela forma como nos inserimos no grupo, também 

podemos fazer questionamentos para maior detalhamento e esclarecimento de pontos no 

relato da professora que julgássemos necessários. 

Relatos 

A partir dos relatos, dessas descrições das aulas, trazidas pelas professoras, 

procuramos identificar elementos comuns que pudessem caracterizar o tipo de diálogo que 

elas desenvolvem com seus alunos e que se refletem tanto na relação interpessoal como na 

relação com a aprendizagem específica. Procuramos ficar atentos a qualquer elemento que 

pudesse caracterizar a forma como o professor prepara e desenvolve o diálogo, como 

interpreta os fatos que acontecem e que conseqüências têm para a seqüência do planejamento 

didático. A forma como o professor interpreta os diversos episódios de sala de aula nos dão 

indícios que ajudam a compreender elementos determinantes da sua prática, como seu 

conhecimento específico, sua forma de entender o ensino-aprendizagem, sua relação com os 

alunos, dando-nos a possibilidade de identificar elementos que favoreçam ou dificultem a 

manutenção do diálogo significativo. 

Uma outra importante fonte de dados foi consignada por entrevistas que realizamos 

com um grupo de alunos. Tínhamos o objetivo de tentar colher informações sobre a forma 
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como os estudantes entendiam e interpretavam o procedimento do seu professor. No entanto, 

não pretendemos o aprofundamento da análise das representações do aluno, deixando essa 

questão para um trabalho posterior. 

Entrevistas 

Realizamos entrevistas individuais, semi-estruturadas, com sete alunos de uma das 

professoras, que foram gravadas em áudio para posterior transcrição e análise. Escolhemos 

entrevistar os alunos de uma professora cujos relatos indicavam que ela já tinha desenvolvido 

várias atividades com seus alunos, além de destacar uma grande participação dos estudantes 

nas atividades e considerar que os resultados de aprendizagem eram altamente satisfatórios.  

Fomos até a escola dessa professora e explicamos que nosso objetivo era fazer uma 

entrevista sobre alguns aspectos da aula de Física e a participação dos estudantes seria 

voluntária, mas respeitando apenas uma condição: que o aluno estivesse na classe quando a 

professora desenvolveu as atividades. Procuramos inferir como o aluno recebia a ação do seu 

professor, como se configurava o diálogo na visão dele aluno – se ele percebia a intenção da 

professora, o que despertava sua atenção, o que ajudava, o que gostava, o que não gostava.  

Dos alunos que se apresentaram, seis cursavam o segundo ano e apenas uma cursava o 

terceiro. Note-se que os alunos do terceiro não demonstraram muito interesse em participar da 

entrevista. A quantidade de entrevistas foi determinada pela redundância das informações obtidas. 

O questionário básico 

O que sua profa costuma fazer nas aulas de física? 

Você gosta dos experimentos?Você pode descrever como acontece o experimento? 

Quando a professora dá um experimento, o que você acha mais difícil  e que acha mais fácil? O que você mais 

gosta e o que você não gosta? 

O que vocês fazem depois do experimento? 

Você participa da aula? Como? 

A professora abre espaço para você e outros alunos falarem? Ela leva em conta o que você ou os alunos falam? 

Como você acredita que aprende melhor? 

Para que você vem para a escola? 

Você consegue perceber o que sua professora quer de vocês? 

Tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre as aulas? 

Assim, apesar de não observarmos o diálogo “in loco”, temos informações relevantes 

sobre a construção deste através da visão dos seus interlocutores, uma visão do diálogo, por 

quem o desenvolve. 

Com essas informações, desenvolvemos nosso instrumento para análise de dados e 

procuramos, ao final, dar uma interpretação aos fatos de aula e tentar compreender o que 

caracteriza o diálogo que se pretende e o diálogo que se consegue. 
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4. DADOS DE OBSERVAÇÃO E INTERPRETAÇÃO 

 
 

Nossos dados, fundamentalmente, são obtidos pela observação sistemática das 

reuniões do grupo de pesquisa do projeto FAPESP e análise do desenvolvimento dos planos 

didáticos feita a partir dos seus relatos de aula. A partir dessas fontes, procuramos caracterizar 

o diálogo, identificando elementos comuns na descrição feita pelas professoras que pudessem 

nos dar indícios sobre o estabelecimento ou não desse diálogo, da sua condução com o aluno e 

de seus reflexos tanto na relação interpessoal como na relação com a aprendizagem 

específica. 

Há uma certa recorrência de ações e procedimentos dos quais os professores se 

utilizam e que tentamos agrupar compondo o que denominamos categorias de ações. Essas 

categorias seriam indicativas de momentos em que o professor consegue instigar, favorecer o 

estabelecimento ou a continuidade do diálogo significativo, ou procedimentos que impedem, 

dificultam ou “quebram” as possibilidades desse diálogo. Podemos, de forma mais ampla, 

dispor essas categorias em três “dimensões” que correspondem a relações do professor com o 

saber e com seus alunos. Essas dimensões surgem da percepção de que as ações do professor 

envolvem aspectos distintos: a preparação para o diálogo, a inter-relação com o aluno e a 

forma como o professor obtém e utiliza informações sobre essa inter-relação. 

Conforme essa mesma análise, incluímos em uma quarta dimensão os fatores e 

situações que não dependem necessariamente do professor e do seu planejamento didático, 

mas que interferem decisivamente nas relações de sala de aula. 

Essas quatro dimensões são: 

4.1 A conduta do professor frente ao seu trabalho: refere-se ao seu preparo, sua 

atitude, como ele entende a relação dialógica, o que aprende, sua concepção de ensino, como 

planeja. 

4.2 A conduta do professor frente ao aluno: sua atuação na sala de aula, a interação 

que desenvolve, qual o papel que delega ou atribui ao aluno nessa relação - como dialoga. 

4.3 Avaliação do ensino: a avaliação crítica sobre o ensino-aprendizagem, como 

retroalimenta esse processo, em função da avaliação que faz do aluno e do seu próprio 

trabalho, e como esses resultados influem na seqüência do planejamento – como avalia. 

4.4 Fatores externos: situações que interferem no desenvolvimento das aulas, mas 

não dependem efetivamente da relação entre professor, alunos e conhecimento. 
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Os dados que utilizamos para estabelecer essas dimensões nos dão uma visão do 

processo pelo lado do professor (a visão centrada no professor). Utilizando dados 

complementares para a interpretação, consideramos também o ponto de vista do estudante 

quanto ao diálogo que ocorre em classe. Esses dados são obtidos a partir de entrevistas com os 

alunos para situações mais localizadas e particulares da sala de aula e nos dão a visão do 

aluno. Para estes, consideraremos as mesmas dimensões. 

 

 

A visão centrada no professor 

 

 

A seguir, apresentamos as categorias de ação de acordo com as dimensões que 

estabelecemos. Transcrevemos exemplos de trechos dos relatos das professoras, que 

utilizamos para construir a nossa categorização. As professoras são Car, Cristhi, Gina, Helen, 

Magali, Pal, Sila, Suelen, Val e Viviana (nomes fictícios). A coordenadora do grupo de 

pesquisa é indicada por Coord. e Elise é um dos orientandos da coordenadora que 

trabalhavam com o grupo. Observações nossas em meio a frases das professoras são indicadas 

entre colchetes [ ]. 

 

 

4.1 A conduta do professor frente ao seu trabalho 

 

 

Procuramos relacionar os elementos ligados à conduta, atitude e ao processo reflexivo 

do professor perante sua prática. O que o faz buscar novos conhecimentos, adotar determinada 

linha de ação, suas crença e como propõe o diálogo, se o faz. 

Contrariamente ao senso comum, a formação do professor não se completa ao final de 

seu curso de graduação. Não há como contemplar, nesse período, toda a gama de 

conhecimento e situações que vai enfrentar em sala de aula. O saber humano evolui a todo o 

instante e o professor necessita continuar a aprender, tendo acesso tanto a essa produção mais 

recente, como aprofundando o próprio conhecimento específico objeto de sua formação 

inicial. Existem as iniciativas próprias, como o estudo individual, busca por leituras de textos, 
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jornais e demais fontes de informação, etc. Outras iniciativas nesse sentido advêm da esfera 

governamental, com a proposição e o oferecimento de cursos de formação contínua, também 

chamadas formação em serviço. 

O próprio professor necessita estar consciente de suas limitações e investir na sua 

superação. O grupo de professores que observamos têm a consciência de que esse contínuo 

aprendizado é importante. 

Nesta dimensão, consideramos as categorias de análise seguintes: 

4.1.1 O professor e o planejamento 

4.1.2 O professor e o seu saber 

4.1.3 Estratégias ou articulação do professor 

4.1.4 A habilidade do professor 

4.1.5 A projeção das concepções do professor 

4.1.6 A visão que o professor tem do ensino 

 

 

4.1.1 O professor e o planejamento 

Colocamos em perspectiva aqui elementos que o professor leva em conta para 

planejar. O que pode determinar a inclusão ou não de um tema, de um conceito, de uma 

atividade, qual o papel que atribui a si e aos alunos no seu plano de aula. Nosso interesse, 

neste momento está sobre a intenção do professor, o que ele pretende realizar. 

“Quando eu comecei no projeto, meus planejamentos eram sempre iguais, 

era a cópia do índice do livro. Agora não. Eu crio, faço do meu jeito.” 

(Viviana) 

O planejamento é uma atividade complexa, que exige uma atenção e dedicação 

especial do professor. Pelo menos deveria ser assim. Uma prática muito comum na confecção 

dos planejamentos é o elencar de uma série de conteúdos, na seqüência, inclusive, apresentada 

nos livros didáticos. Com a participação no projeto, Viviana se deu conta de que o 

planejamento é uma construção pessoal do professor e que deve levar em conta muito mais do 

que uma seqüência de temas a serem estudados.  

“Vou usar o circuito [acender uma lâmpada] para que eles tenham a idéia 

de que algo circula [...] acho que é melhor dar a pilha ou eletrólise antes de 

ir estudar a estrutura do fio[...] dá para ver que está acontecendo algo. 

Acho que vou dar a eletrólise porque é muito parecida com o circuito, eles 
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podem comparar. Dá pra ver as bolhas junto dos eletrodos[...] vou começar 

só com água, depois colocar o sal [...] Minha pergunta vai ser por que a 

lâmpada acende? [...] vou deixar eles observarem e levantar idéias [...]” 

(Cristhi) 

Cristhi nos apresenta sua argumentação para incluir as atividades do circuito elétrico e 

da eletrólise. Ela tem em mente o que espera dos alunos (perceber que algo circula) e que a 

eletrólise vai ajudar a aprofundar o entendimento dessa questão (cargas elétricas circulam), 

permitindo ainda que o aluno tenha uma participação efetiva nesse processo, pois ele vai ter 

um tempo para observar, discutir e fazer hipóteses. Ela considera aspectos da teoria e reserva 

o espaço para a interação do aluno. 

“Vou começar com o desenho do átomo e vou usar a caixa surpresa. Acho 

importante fazer isso agora para que eles entendam o que vão estudar, que 

não dá para ver [a corrente, o átomo], que é uma construção baseada num 

modelo. Ao invés do circuito, quero dar uma lanterna para que eles 

expliquem como funciona e acende [...] Meu objetivo final é que eles 

construam um abajur.” (Gina) 

Gina também tem em mente os elementos que podem configurar um obstáculo 

conceitual para os alunos (modelo atômico) e inclui atividade para enfrentá-lo. Além disso, a 

professora faz essa estruturação já pensando no eixo que vai nortear seu planejamento, 

incluindo uma atividade que dá chance do aluno aplicar os conceitos estudados no curso. 

As professoras desenvolveram um instrumento de análise para descrever atividades 

que aplicam em suas aulas. Por esse instrumento, elas deveriam detalhar, por exemplo, seus 

objetivos, situações que podem ocorrer durante a aplicação, conceitos envolvidos, o papel 

exercido pelo aluno, as concepções espontâneas que estão em jogo, entre outros detalhes. Essa 

tarefa levou as professoras a uma reflexão profunda sobre a construção e desenvolvimento das 

atividades. As três passagens seguintes são impressões que as professoras tiveram ao 

desenvolver essas análises. 

“A atividade da Sila é muito difícil [...] Percebi que quando eu planejo a 

atividade acabo planejando pensando no que eu gosto e não no que o aluno 

pode fazer [...] Eu queria dar o eletromagnetismo querendo acertar [...] mas 

parece que a atividade é mais para mim, não penso no que o aluno é capaz 

de fazer” (Helen) 

“Montar a atividade usando o padrão de análise é difícil” (Gina) 
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“Esse é um momento de desabafo meu [...] também tive bastante dificuldade 

em usar o padrão. Não consegui escrever a atividade nova com o padrão, 

então recorri ao planejamento, fiz como estava lá” (Magali) 

A aplicação de atividades experimentais segue alguns preceitos implícitos. Os livros 

didáticos têm várias sugestões, tradicionais até. A questão é que, normalmente, essas 

sugestões não passam de uma série de passos já completamente determinados e seqüenciados, 

são “receitas” a serem seguidas, com o objetivo de proporcionar uma dinâmica diferente à 

aula e/ou “comprovar” algum conceito, que muitas vezes o aluno nem percebe ou não 

relaciona com a realidade. A experiência assume o papel de uma atividade sem crítica e nem o 

professor tem claro tudo o que está envolvido. Daí pode advir a dificuldade para fazer esse 

detalhamento tornar-se explícito no planejamento do professor. 

Na passagem de Helen, ela deixa clara a sua intenção de preparar uma atividade que o 

aluno seja capaz de desenvolver, mas se dá conta que a sua perspectiva é que acaba 

prevalecendo. Gina e Magali relatam seu incômodo, mas Magali nos diz algo mais: que ao se 

deparar com esse obstáculo, ela volta ao seu plano de aula. Como não conseguiu desenvolver 

a nova atividade, apoiou-se na estrutura a que estava acostumada, afinal ela precisa trabalhar 

com seus alunos, precisa “dar” a aula. O professor recorre ao que sempre fez porque precisa 

resolver o seu problema, que é ensinar. 

O trabalho desenvolvido no grupo de pesquisa, colocando foco principalmente no 

conhecimento específico e nas concepções de senso comum, possibilitou às professoras 

identificar dificuldades que poderiam surgir tanto para si como para a compreensão dos 

alunos na escolha dos temas a serem ensinados. 

Em certa oportunidade, as professoras discutiam a forma de trabalhar a idéia de 

materiais condutores e isolantes. Algumas professoras pretendiam fazê-lo através do estudo 

da Eletrização. A partir da análise de um texto histórico que versava sobre esse tema, 

perceberam que esse caminho poderia não ser o mais adequado. 

(Pal) -Estudar condutores e isolantes por meio da eletrização é muito 

complicado[...] 

(?) -Será que é necessário estudar pela eletrização? 

(Suelen) -Realmente, a eletrização é muito difícil e não seria bom iniciar por 

esse caminho[...] 
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O que reside nessa passagem é a reflexão das professoras sobre como 

desenvolver mais adequadamente um tema, procurando não introduzir conceitos que 

gerem mais dificuldades para o aluno. 

“Eu queria começar discutindo o raio [...] percebi que estava cheia de 

dúvidas [...] acho que vou começar então com a questão de uma pessoa 

tomar choque ou não quando usa sapatos [...]” (Helen) 

A professora Helen planejou iniciar o estudo da eletricidade discutindo as descargas 

atmosféricas. Expondo seu planejamento e discuti-lo com o grupo de pesquisa, ela percebeu 

que tinha muitas dúvidas a respeito do fenômeno (“onde fecha o circuito?”) e, provavelmente, 

os alunos teriam dúvidas semelhantes, as quais ela não teria como dar conta naquele 

momento. Por isso procurou um caminho alternativo, que ela acreditava dominar com mais 

segurança.  

Dessa forma, a discussão sobre como iniciar um assunto permitiu às professoras 

identificar possíveis complicadores, inclusive suas limitações teóricas em relação ao assunto 

pretendido. 

“Eu consegui perceber muito bem como eu percebi a luz e como a ciência 

percebe a luz, através dessas respostas aqui. Então a gente levantou as 

concepções. Nós percebemos coisas. Nós tiramos coisas do aluno aqui. Fica 

muito claro porque nós fizemos essas discussões. Em cima disso a gente vai 

elaborar as atividades pra ir contra essa idéia do aluno. A gente vai debater 

com o aluno”. (Gina) 

A professora tem uma visão geral dos passos que vai seguir, partindo das concepções 

dos alunos, que vão nortear as atividades a serem escolhidas e reservando espaço para o 

estabelecimento de diálogo com o estudante. 

“O aluno tem a visão dele. É interessante isso. Ele consegue responder. Ele 

tem a visão dele. Cada um tem. Que nem hoje essa sala, ah mas eu não sei! 

Como você não sabe! Você vivencia essas situações. Mas a ciência tem a 

visão dela. Então eu quero saber a sua visão para mostrar como a ciência 

enxerga. A gente vai tentar planejar. Não é fácil! Nós estamos aqui 

sofrendo! Mas o que a gente pretende é mostrar para o aluno que enxerga 

de outra maneira.” (Gina) 
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4.1.2 O professor e o seu saber 

O conhecimento do professor permite ampliar as suas possibilidades de ação, ser mais 

criterioso na escolha dos recursos a utilizar com os alunos, perceber suas próprias limitações, 

possibilidades e necessidades. Ele amplia sua capacidade crítica sobre o seu trabalho. 

É importante quando o professor é capaz de identificar no material a que os alunos têm 

acesso elementos que reforcem concepções incorretas ou inadequadas, decorrentes 

normalmente de simplificação da teoria envolvida e que podem entrar em contradição com as 

explicações desenvolvidas em sala. O professor busca assim, condições para manter o diálogo 

significativo com seus alunos. 

"Esse livro mostra uma figura da corrente elétrica que induz a pensar que 

os elétrons andam em fileiras, mas já sabemos que isso pode dar uma idéia 

totalmente equivocada para os alunos". (Gina) 

Os livros didáticos de Física, em quase sua totalidade, apresentam figuras explicativas 

para representação da corrente elétrica indicando apenas os elétrons livres movimentando-se 

de forma ordenada, “em fila”, um em seguida do outro, mostrando o efeito resultante das 

interações que ocorrem no fio. Na verdade, há os íons que constituem esse metal e o 

movimento dos elétrons livres não segue essa ordem como é indicado, favorecendo um 

entendimento incorreto do fenômeno em questão. O conhecimento da professora e sua 

preocupação com a aprendizagem coerente do conceito de corrente elétrica fazem com que ela 

dê atenção a esses aspectos. 

As professoras percebem que o aprofundamento teórico e o estudo constante são fatores 

que permitem ampliar, melhorar e facilitar a atuação do professor. As três passagens seguintes 

ilustram algumas percepções das professoras sobre o saber e seu trabalho na sala de aula. A 

professora Gina faz uma comparação entre o conhecimento do professor com a possibilidade 

de movimentos que um professor de educação física pode executar. 

 “Você tem um professor que tem movimentos limitados e outro que tem 

movimentos amplos [...] o professor pode fazer movimentos mais amplos 

quando sabe mais coisas.” (Gina) 

“Fiz a síntese21 numa classe. A ‘nossa’ síntese me fez estudar mais, pensar, 

refletir, buscar outras informações [...] os alunos gostaram da aula do que 

eu fiz [...] fiquei mais tranqüila, aprendi mais” (Val) 

                                                 
21 A síntese foi uma atividade que surgiu como resposta a uma questão das professoras, que acreditavam que, em 
uma perspectiva construtivista, aulas expositivas, ou “aulas com respostas”, não poderiam existir. A 
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“A gente vai mais segura quando sabe mais.” (Gina) 

Quando o professor sabe mais, fica mais seguro, mais à vontade para escolher os 

caminhos para desenvolver seu trabalho frente a diferentes situações. 

Nos trechos seguintes, Val e Viviana destacam que o aprendizado é um ato contínuo e 

não se completa com a leitura de um ou alguns textos, ou com a “absorção” de alguns 

enunciados e definições que serão “repassadas” ao aluno.  

 “Eu antes até lia o livro e vamos dizer meio que decorava o que estava 

dizendo aquele livro.  Ia dar aula sabendo aquilo. Agora eu leio um livro e 

falo: por que isso? Eu quero entender o porquê. Então tenho que buscar 

alguma coisa lá atrás [...] Eu não consigo ler uma coisa: nossa o que 

significa isso e eu quero saber o que tem por trás.” (Viviana) 

“A gente estuda bastante. E quanto mais estuda, mais parece que tem que 

estudar [...]”. (Val) 

O professor também precisa ir além, buscar mais e mais informações que possibilitem 

um real entendimento do corpo de conhecimentos que pretende trabalhar com seus alunos, 

inclusive porque ao procurar “o que tem por trás”, novas questões acabam surgindo e mais 

“tem que estudar”. 

 

 4.1.3 Estratégias ou articulação do professor 

O professor pode utilizar diversas atividades para desenvolver seu trabalho. Aulas 

expositivas, debates, discussões gerais ou em grupos e troca de idéias, experimentos, 

demonstrações, pesquisas de várias naturezas, provas, leituras de textos, exercícios, etc. Não 

existe uma seqüência “mágica” a ser seguida, muito menos uma atividade que dê conta de 

todas as situações de sala de aula. A maior ou menor eficácia das estratégias adotadas pode 

ser influenciada por vários fatores, mas depende principalmente, da clareza que o professor 

tem dos seus objetivos e do seu planejamento didático. A capacidade do professor em 

conciliar seus objetivos com as estratégias e ações mais adequadas à sua realidade podem 

facilitar ou dificultar a real interação com seus alunos. 

“ [...] dei atividades experimentais, demonstrações [...] pedi que os alunos 

desenhassem o átomo [...] usei o pêndulo eletrostático para discutir a 

questão da atração e repulsão, mostrei o eletroscópio [...]reuni os alunos 

                                                                                                                                                         
coordenadora do grupo sugeriu então que cada professor apresentasse ao grupo uma aula expositiva, sintetizando 
um conjunto de conceitos que haviam trabalhado em sala de aula, uma sistematização desses conceitos.  
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em grupo, fazia o trabalho em grupo [...] depois eu fazia uma discussão 

geral com eles” (Helen) 

Nessa passagem, a professora Helen fazia um relato de uma seqüência de aulas em que 

tratou do conceito de Eletrização. As classes de Helen são do EJA22 noturno e têm um número 

grande de alunos. Alguns experimentos foram trabalhados em grupos e ela fazia um 

acompanhamento grupo a grupo; em outros, a professora partiu para uma demonstração, 

considerando a disponibilidade de material de que dispunha. 

O grande número de alunos nas salas de aula acaba tornando certos tipos de atividade 

recorrentes. Trabalhos em grupo são a saída, na maioria dos casos, para poder dar atenção a um 

número maior de alunos, uma vez que atender a todos individualmente é virtualmente impossível. 

Helen procurava desenvolver os trabalhos em grupo e depois, com o problema em foco 

compartilhado e discutido, trazia essa questão para uma discussão mais aberta com a classe. 

As atividades práticas podem proporcionar momentos de rica interação dos alunos 

com o que se deseja estudar, e dos alunos com o professor também. Contudo, acreditamos que 

a intenção e o planejamento do professor nesse tipo de atividade são ainda mais críticos para 

se conseguir o estabelecimento de uma interação adequada, que possibilite ao aluno uma 

aprendizagem desejada. Há atualmente uma tendência de se atribuir um “poder educacional” 

aos experimentos em sala de aula (a “panacéia” da experiência), mas pela nossa própria 

vivência (Gircoreano, 1997), certas atividades e a forma como são conduzidas, podem mais 

reforçar do que contrariar algumas concepções espontâneas dos estudantes. 

As professoras Sila e Helen destacam uma mudança de perspectiva ao propor 

experimentos. Sila preparava roteiros com a indicação de todos os procedimentos e 

observações que o aluno deveria fazer, o que tornava a atividade rígida e direcionada. Ao 

propor atividades com base num problema, em uma pergunta sobre o conceito envolvido, ela 

abre a possibilidade de investigação mais ampla e não de verificação apenas. Há uma margem 

maior para os alunos manipularem, levantarem hipóteses; a atividade não deixa de ter uma 

intenção, um norte, mas torna-se mais flexível, motivadora e significativa. Helen vê a 

atividade como uma possibilidade de confrontar as expectativas, as concepções espontâneas 

dos estudantes e a possibilidade de questioná-las. 

“Então eu tentei colocar algum problema que eles pudessem verificar na 

atividade, porque eu achei que a gente tem que colocar um conflito na 

cabeça do aluno pra ele fazer a atividade.” (Helen) 

                                                 
22 Escola para Educação de Jovens e Adultos 
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“Antes eu dava o roteiro, eu dizia ‘faça assim, coloque isso, coloque a pilha 

assim, dava todos os passos. Quando eu falei ‘de quantas maneiras você 

pode ligar isso?’ foi um desafio. Agora eu coloco uma questão para reflexão 

e agora eles vão, mexem, fazem [...] tem a questão da reflexão, do que eles 

podem ir vendo, levantando hipóteses [...] a participação muda” (Sila) 

No entanto, se os objetivos não estiverem bem definidos, o experimento pode não 

trazer ganhos significativos para uma interação favorável ao aprendizado. O professor tenta 

diversificar as atividades em sala, mas às vezes, não tem clareza do que quer. 

“Mas essa turma, eu levei a cuba, eu levei a mola. Só que é assim, ficou 

tudo mais na observação, que eu mesma não sabia direito como usar tudo 

aquilo [...] eu levei mais uma vez a cuba e eles observaram a reflexão, a 

refração, a interferência, aí eu levei as fotos dos livros pra ver aquilo que a 

gente estava vendo ali. Primeiro eles só olharam no anteparo, que eu usei o 

retro-projetor, eles perceberam que aquilo que a gente estava vendo ali era 

aquilo que a gente via nas fotos. Mas eu não consegui fazer assim, eu pus as 

fórmulas, eu levei a mola, mostrando o que que é fase, o que era 

comprimento de onda, como que media, mas eu não desenvolvi”. (Cristhi) 

Outra atividade que recebe certa atenção é o trabalho com textos. Trabalhando em certa 

oportunidade como professora eventual23, Cristhi reencontrou alguns ex-alunos, agora numa 

série posterior. Um dos alunos queixou-se das atividades de leitura da professora titular, que 

passava muitos textos. Cristhi comentou que também passava muitos textos, mas o aluno, por 

sua vez, respondeu que as atividades eram totalmente diferentes. Com Cristhi, o texto era 

trabalhado com os alunos, ela procurava sanar as dúvidas que surgissem. No atual processo, os 

alunos apenas liam, e quando tinham dúvidas, a professora lhes dizia que procurassem no texto, 

pois a resposta estava lá. 

O relato da observação do aluno que Cristhi nos trás deixa clara a diferença de 

enfoque que uma mesma atividade pode ter e o papel que o estudante assume: o trabalho de 

leitura proposto pela professora titular era “braçal”, inconseqüente, ela se esquivava de 

possíveis interações com os alunos, delegando esse papel ao próprio texto. Já no trabalho 

desenvolvido por Cristhi, havia uma troca, um diálogo em torno do texto e seu entendimento, 

fato identificado e valorizado pelo estudante. 

                                                 
23 O professor eventual é aquele que não assumiu efetivamente nenhuma classe durante o processo de atribuição de 
aulas e, cadastrando-se nas escolas, fica à disposição para substituir professores que eventualmente faltem às aulas. 
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Gina costuma pedir aos seus alunos uma pequena pesquisa extra-classe antes de iniciar 

a discussão de um novo tema. 

“Os próprios alunos percebem que não conseguem entender o que está no 

livro. Isso tem um lado positivo porque abre caminho para o trabalho em 

classe”. (Gina) 

Ela acredita que esse tipo de atividade é importante e facilita o aprendizado, pois 

proporciona um contato inicial, uma primeira aproximação do aluno com o tema, além de 

mostrar também que a ajuda do professor é necessária. 

 

4.1.4 A habilidade do professor 

O professor pode até ter clareza e objetividade ao planejar uma atividade, mas a sua 

execução na prática pode ser limitada pela sua própria habilidade, influindo diretamente sobre 

o sucesso (aprendizagem) ou não da interação. Muitas vezes as professoras se queixam de ter 

dificuldades com a manipulação de material, como no caso da montagem de circuitos. Esse 

fato se torna um complicador a partir do momento em que elas não podem avaliar o que seu 

aluno está fazendo. 

Ao realizar um experimento sobre circuitos em série e em paralelo durante uma das 

reuniões, Gina e Suelen  comentam sobre as dificuldades da montagem: 

“Nossa. É muito difícil fazer as ligações com tantos elementos – fios, pilhas 

[...] Eu não tenho muita habilidade para fazer o experimento com os alunos 

[...]” (Gina) 

“Eu não tenho habilidade nenhuma [...]” (Suelen) 

 

4.1.5 A projeção das concepções do professor 

A concepção do professor sobre um assunto vai nortear e escorar seus objetivos, ações 

e obviamente, suas interpretações. Pode pensar que os alunos dão importância aos mesmos 

aspectos que ele, às vezes prendendo-se a detalhes muito específicos que não estão claros para 

os estudantes. Muitas vezes a questão é um problema para o próprio professor. A dificuldade 

de entender o conceito físico e as concepções espontâneas que o professor desenvolveu 

colaboram para isso. Alguns exemplos a seguir ilustram essa situação. 

                                                                                                                                                         
Quando vai à escola, não há a garantia de que o eventual ministrará aula no dia, e só receberá pelas aulas dadas. É uma 
tentativa de solução paliativa ao problema de faltas de professores no ensino público estadual de São Paulo. 
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Certa vez, Val contava que estava sentindo a necessidade de atividades diferentes, que 

os alunos precisavam “trabalhar mais”. Assim, planejou desenvolver um dos temas (modelo 

científico) através de um trabalho com notícias de jornais a respeito de maremotos e 

terremotos, assunto que estava em voga no momento. No entanto, para ela mesma, a idéia de 

modelos ainda não parecia estar amadurecida. 

(Val) - Eu planejei uma atividade com jornais para explorar a idéia dos 

modelos científicos [...] os alunos procurariam notícias sobre terremotos [...] 

(Suelen) - O que teria esse tipo de notícia a ver com modelos? 

[Val ficou pensando na questão] 

No trecho seguinte, Viviana tenta explicar o que pretendia com a atividade do circuito 

elétrico simples.  

“Eu queria [...] Ai, agora você me pegou, deixa ver, deixa eu pensar. Eu 

queria que eles acendessem a lâmpada e que de alguma forma aqueles 

átomos, que eu fiz a... Aqueles átomos que a gente tinha feito antes da 

eletrização, que ali os átomos se movimentavam.” (Viviana) 

Helen associa a idéia de corrente elétrica à movimentação de cargas, esquecendo que a 

definição de corrente elétrica envolve uma relação temporal. 

(Helen) – Eu parei no conceito de corrente elétrica. 

(Coord.) – E eles terminaram isso, e você explicou como é que você ia 

definir corrente elétrica. 

(Helen) – É, corrente elétrica então seria esse movimento de cargas, 

né. 

(Coord.) – E aí você pegando um corte no fio, quanto que passa por 

unidade de tempo. 

(Helen)  – É, aí posso fazer isso agora, agora a gente pode colocar [...] 

(Coord.) – É, porque pra dar a corrente elétrica você vai ter que dizer isso. 

Né? 

Essa relação temporal é comumente relegada a segundo plano, ficando para uma boa 

parte dos professores a idéia de que corrente elétrica é simplesmente o movimento das cargas 

elétricas. 

 Cristhi também relata um caso em que se perdeu na montagem do experimento: 
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“Eu fiquei até tarde tentando montar e não dava certo [...] resolvi 

tentar na escola assim mesmo [...] demorei muito e não conseguia 

posicionar a lanterna. Eu falava ‘a imagem tem que estar lá’ e eu 

ficava olhando lá pra trás. Até uns alunos vieram me ajudar. Quando 

eu percebi o que eu estava errando eu disse como é que eu não 

percebi isso!” (Cristhi) 

Na montagem em classe, Cristhi não conseguia posicionar os elementos corretamente 

para realizar o experimento, pois tentava focalizar a imagem, que era o resultado (a ser 

observado) da própria montagem. Ou seja, a professora estava usando na tentativa de 

montagem a própria concepção espontânea que pretendia atacar com o experimento. 

 

4.1.6) A visão que o professor tem do ensino 

A forma como o professor concebe o ensino vai influenciar as suas atitudes, objetivos, 

expectativas na relação com o aluno e com o saber - o que quer ensinar, o que pretende que os 

alunos aprendam. 

Algumas passagens mostram que as professoras colocam em primeiro plano a 

formação do cidadão, deixam claro que seu objetivo principal é ensinar “cidadania”, e o 

conteúdo específico fica em segundo plano. Se conseguir que ele aprenda algo de física, é 

bom. 

“Não estou preocupada se eles não souberem a Física. Vou ficar 

satisfeita se o aluno demonstrar certas ações [...]” 

A questão que se coloca é: como a professora pode ensinar cidadania descolada do 

conhecimento, da ciência? Afinal, o que é cidadania nesse contexto? 

Gina e Helen fazem referências importantes sobre o aprender e as relações entre 

professor e alunos. 

 “Quando consigo aprender algo, eles também conseguem [...]” (Gina) 

“O professor precisa desenvolver uma nova consciência sobre sua prática e 

os fatos de sala de aula [...] O professor abre espaço para as intervenções 

dos estudantes e atribui um papel diferente ao aluno, procura fazer algo 

diferente com essas falas [...] precisa colocar um novo olhar sobre o 

conhecimento do aluno e sua reconstrução” (Helen) 
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Helen expressa aqui sua idéia a respeito de uma relação renovada entre professor e 

aluno, em que compartilham a construção do conhecimento. O professor, aberto para ouvir o 

aluno e incluir suas idéias de forma efetiva nas aulas, e o aluno, com uma postura ativa no seu 

aprendizado. 

 

 

4.2 Conduta frente ao aluno 

 

 

Voltamos nossa atenção agora para a interação professor-aluno propriamente. 

Procuramos identificar qual o papel assumido pelo professor e o que este delega ao aluno, 

tentando inferir as conseqüências para o aprendizado e para as relações na sala de aula. 

Nesta dimensão, consideramos as categorias de análise seguintes: 

4.2.1 Oportunidades para o aluno se expor 

4.2.2 O professor procura atividades a partir de dificuldades dos alunos 

4.2.3 O professor que também aprende 

4.2.4 A forma com o professor inicia, retoma e encaminha um assunto 

4.2.5 O planejamento não engessa o professor 

4.2.6 Ações para incentivar e valorizar a participação dos alunos 

4.2.7 Exclusão do parceiro do diálogo 

4.2.8 O “diálogo simulado” - o professor ouve o que quer ouvir 

4.2.9 Professor se refere à aula do ponto de vista do seu foco 

4.2.10 A afetividade direcionando as ações 

4.2.11 O “modus operandi” arraigado 

 

 

4.2.1 Oportunidades para o aluno se expor 

O professor pode adotar estratégias em que abre espaço para os alunos darem suas 

explicações, usarem suas teorias próprias, favorecendo o debate, a troca de idéias e a 

construção e modificação de hipóteses sobre um fenômeno observado. Nesse tipo de situação, 

o aluno tem a oportunidade de participar ativamente da aula e o embate construtivo que 

fomenta o diálogo com seus pares é, para o professor, um momento de identificação das 

formas de explicação que os estudantes estão usando, possibilitando a escolha dos próximos 
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passos e questões a serem apresentados e avançar no sentido de estabelecer uma explicação 

satisfatória para o fenômeno em questão. 

"Quando fui iniciar a análise dos desenhos do circuito feitos pelos alunos, 

um deles sugeriu que eles mesmos explicassem seus desenhos para a classe. 

O "MAR" usou a teoria do encontro do – e do + no filamento da lâmpada e 

convenceu quase a classe toda, menos um único grupo, de meninas, que 

usou a idéia de circulação da energia nos fios.  A partir disso, todos 

tentavam encontrar argumentos para contradizer a teoria das meninas e 

essas contra-argumentavam com maestria, mostrando que sua idéia era 

possível". 

“Os alunos expuseram e defenderam para a sala a sua representação de fio 

condutor. Foi bárbaro! Porque agora eles estão conseguindo conectar o 

modelo atômico com o que acontece no fio, com a estrutura do fio.” (Gina) 

“ [...] Por que eu não coloquei um vidro aqui, separando, por que eu 

coloquei uma superfície porosa, Daí eles mesmos falaram, ´ah, professora, 

pra passar aqui´, falei: é mesmo, né, pra passar. Então, tem uns íons 

passando aqui, né, agora, eu quero saber por que que vai passar. E eu 

coloquei, pra eles perceberem aqui, que essa solução ia ficando com mais 

íons positivos, né,[...]” (Helen) 

Nas três passagens acima, as professoras relatam momentos em que os alunos tiveram 

oportunidade para interagir de forma efetiva e ativa, discutindo, levantando hipóteses, 

trocando idéias; foram momentos de diálogo real com seus pares, com o professor, em torno 

do conhecimento que se pretendia construir. Na seqüência, apresentamos mais dois exemplos 

de situações em que as professoras identificam as limitações da explicação.  

“Então eu pedi para os alunos irem na lousa colocarem as idéias. Eles 

também estavam falando. Eles conseguiram montar um modelo tal que não 

era aquilo que eu entendia e que eu aceito, ou pelo menos que eu estava 

entendendo, mas que eles estavam convencendo a sala inteira da idéia deles. 

É difícil isso também. E o pessoal estava aceitando as idéias dos alunos. Da 

bobina parte de cima gera pólo norte e o debaixo pólo sul, atrás [...] Mas 

eles falavam alto, dois, três meninos na frente e são meninos bacanas [...] a 

bobina começa a girar e todo mundo prestando atenção. Ah gente eu fui lá 

na frente e falei: bom vamos pensar no que eles estavam falando. Eles 

estavam dominando a idéia.” (Gina)   
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”Não, é oh, outra coisa que eu também percebi, que eles acham muito 

esquisito, até uma aluna falou: ´ah, eu vou pegar um ponto aqui, um ponto 

aqui´. E eles querem colocar a imagem toda aqui dentro, eles querem tudo 

de uma vez. E também, eles acharam muito estranho, assim, um aluno, 

vários alunos fizeram os raiozinhos chegando de ponta cabeça, mas aí um 

falou, porque que sai daqui e entra aqui? Porque que ele não vai pra outro 

lado?” (Pal) 

 

4.2.2 O professor procura atividades a partir de dificuldades dos alunos. 

A partir das idéias levantadas pelos alunos, o professor percebe dúvidas ou 

dificuldades que não conseguiriam ser superadas sem sua intervenção. Conhecendo as idéias 

dos alunos e principalmente suas limitações, ele busca uma situação semelhante, mas 

inteligível, que deixa clara essa limitação, dando oportunidade para uma reelaboração e 

superação da explicação inicial. Enseja a necessidade de uma adequação dessa idéia e o aluno 

acaba sentindo necessidade de modificá-la. 

"Eles estavam num impasse quanto à explicação correta, então sugeri uma 

situação em que eles usassem duas lâmpadas em série e analisassem o que 

aconteceria" (Helen). 

“Ó, então primeiro eu perguntei pra eles como eles fariam uma ligação em 

paralelo, né, e daí, eles ficaram em dúvida [...] Então a dúvida ficou aqui, se 

essa lâmpada 1 ia brilhar mais mesmo [por estar mais perto da pilha].” 

(Helen) 

“aí eu passei pelos grupos, e eles, a maioria tava desenhando direitinho, 

porque eu mandei eles prestarem bastante atenção, e depois eu pedi pra eles 

montarem com um fio só. ´ah, dá pra montar?´ e aí consegui, tal. Só que aí  

que teve um dos grupos que fez um desenho, primeiro eles montaram com 

um fio só e o desenho deles tava ligado tudo na lateral da lâmpada. No 

desenho. Aí eu falei, ah, então vamos montar, é assim que vocês montaram. 

Aí eu falei, ‘e funcionou?’. ‘Funcionou.’  Ah, então vamos ligar de novo, 

mostra pra mim. Aí eles  montaram, ‘é, agora não tá funcionando, acho que 

a pilha acabou (rindo), a lâmpada queimou’. Aí eu falei, ‘não, vamos tentar, 

tenta de novo, muda aí a posição, será que é assim mesmo?’” (Pal) 
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4.2.3 O professor que também aprende 

O professor também está sempre aprendendo, reconhece suas limitações e tem a 

disposição para buscar novos conhecimentos, necessidade muitas vezes despertada na 

interação com do educando. 

Quando se dispõe a ouvir, quando dá abertura à participação efetiva dos alunos, ponto 

central do ensino com perspectiva construtivista, o professor está sujeito a se defrontar com os 

questionamentos mais diversos; muitas vezes pode não estar preparado para dar conta da 

dúvida e uma reação comum é ignorá-la e seguir sua seqüência como havia planejado, 

quebrando esta oportunidade de diálogo. No entanto, ao reconhecer sua limitação, o professor 

pode buscar meios para tratar a questão de forma significativa e não só aprender mais, como 

encontrar meios para tratá-la com os alunos. A professora Suelen viveu uma situação que 

ilustra bem esse ponto: 

"Os alunos vieram me perguntar como eu poderia saber o tamanho de um 

átomo se ele é tão pequeno que não pode ser visto. Aí eu fui pesquisar e 

encontrei um experimento que pode ser feita na classe para que nós mesmos 

possamos medir de forma indireta a ordem de grandeza do tamanho de 

moléculas." (Suelen) 

Temos um outro exemplo com Gina: 

“Então eu falei pra eles, ah, isso eu não sei. Eu realmente não sabia, e vi 

que eu tinha que estudar aquilo. Então fiquei de estudar e levar a resposta 

pra eles [...]” 

A partir da questão de um aluno, a professora Sila percebe que não havia pensado na 

estrutura da lâmpada e essa seria uma informação importante para o estudo da corrente 

elétrica no circuito (por onde passa a corrente?). Ela propõe aos alunos que pesquisem juntos 

sobre isso.  

 “Então aí um aluno perguntou, ‘mas como será que a lâmpada é por 

dentro?’, e eu achei tão engraçada essa pergunta, porque eu também pensei, 

‘nossa, é mesmo, né?’ Então nós combinamos de pesquisar e um outro aluno 

trouxe, na aula seguinte [...]” (Sila) 

Val também não sabe responder a pergunta de uma aluna e lembra-se de uma 

discussão no grupo de pesquisa; ela deve ter buscado um entendimento da questão para poder 

dar um retorno à estudante.  
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 “Achei legal o que uma aluna, uma aluna falou uma coisa muito legal, ‘por 

que que emitia a luz?’, ela me perguntou, né, e eu não sabia. Que eu achava 

que emitia luz só por causa do material. E aqui, alguém citou [no grupo de 

pesquisa], não sei se foi a professora, falou sobre, que a velocidade do 

elétron, como se ela pulasse de nível e quando ela volta, ela emite a luz, é o 

fóton, né, daí eu fui ver. Depois eu voltei e falei pra ela.” (Val) 

Saber reconhecer a importância da pergunta e a relação com o trabalho que está sendo 

desenvolvido naquele momento é importante, pois nem sempre as perguntas que o aluno faz 

tem a ver com o que está sendo discutido. É preciso cuidado em não desviar por demais o 

foco: a discussão aberta da questão pode ser significativa para aquele aluno, mas pode não ser 

significativa para os demais e dificultar o entendimento do tema principal. 

 

4.2.4 A forma com o professor inicia, retoma e encaminha um assunto 

Esses aspectos ressaltam como o professor tenta fazer o aluno “comprar um 

problema”, que estratégias o professor usa para atrair a atenção do aluno. Também considera 

as retomadas, a continuidade - para situar os alunos e fazer uma rápida síntese da aula 

anterior, recuperando as passagens importantes, bem como fazendo uma apresentação muito 

breve do que virá em seguida. Frases com “vocês lembram?” “Nós vimos [...]” são bem 

comuns.  

“Eu já até percebi, por exemplo, que a primeira aula que você dá para uma 

sala é muito importante, o primeiro impacto, você consegue seduzi-los a 

fazer algo, depois fica muito mais fácil.  [...] Os começos são importantes na 

sala de aula.” (Pal) 

Pal se refere a um momento mais específico, o início mesmo. Destaca a primeira aula 

como um primeiro momento em que o professor pode mostrar sua proposta de trabalho e 

tentar atrair o aluno para essa jornada. 

 “A cada aula eu coloco uma pergunta. Ele [aluno] vai querer buscar a 

resposta, é um momento de criar o interesse. Sem esse problema, fica solto 

[...]” (Gina) 

 “Eu dei umas perguntas pra eles, daí pra eles lerem um texto e aí a gente 

foi conversando [...]” (Helen) 
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“Primeiro eu dei os probleminhas e eles tiveram que dizer o que ia 

acontecer, o que eles achavam. Isso foi duas aulas. E aí na semana seguinte, 

aí sim eu levei o experimento. Aí eles tinham que confrontar com o que eles 

tinham falado.” (Cristhi) 

Gina, Cristhi e Helen descrevem estratégias para incentivar a participação dos alunos. 

Proporcionam um primeiro contato com o tema a ser abordado e a elaboração de algumas 

hipóteses e explicações. Isso acabaria motivando e atraindo a atenção dos estudantes na 

seqüência das atividades. Essa é a preocupação da professoras. 

  No trecho seguinte, Gina descreve como inicia suas aulas. Ela acredita que desta 

forma os alunos ficam melhor situados e têm maior chance de acompanhar as atividades: 

“Olha, eu gosto de começar colocando um resumo do que a gente vai 

fazer na aula. Acho isso importante para o aluno. Tem vez que eu 

escrevo mais. Eu deixei claro o que eu queria que os alunos fizessem 

[...] Eu acho que colocando o que a gente vai fazer na lousa deixa as 

coisas mais claras para eles e pra mim também. Ficou claro para eles 

e para mim também o que queria fazer na aula”. 

 

4.2.5 O planejamento não engessa o professor. 

Um ponto que pode ser positivo na interação professor - aluno é a capacidade do 

professor de perceber quando os alunos trazem alguma questão significativa e saber 

aproveitar essa “deixa”. O professor se permite desviar da sua seqüência original e incluir esse 

novo aspecto. 

“Eu tinha preparado uma síntese para fechar a seqüência do que a gente 

estudou até aqui, mas um aluno trouxe uma pilha já aberta e eu tive que 

falar sobre os componentes dela [...] Surgiu uma pergunta de como a pilha 

acaba e eu estava preparada [...] que bom que eu tinha lido! Eu acho que 

preciso abrir uma pilha nova para ver se a coloração dos componentes era 

diferente de quando está gasta.” (Sila) 

 

4.2.6 Ações para incentivar e valorizar a participação dos alunos 

É importante que o professor saiba valorizar a produção do aluno, o que pode 

enriquecer e favorecer o diálogo afetivo e significativo. Quando o ambiente oferecido pelo 
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professor é favorável às iniciativas dos alunos, muitas vezes eles apresentam colaborações, 

que devem ser destacadas, demonstrando que a iniciativa é desejável. 

Temos um exemplo de Gina, contando ao grupo que uma aluna fez uma pesquisa 

sobre corrente elétrica por iniciativa própria. 

"Uma aluna trouxe um artigo sobre a experiência, olha que interessante. Eu 

acho que tem que valorizar o que o aluno faz e chamei a atenção da classe 

falando da contribuição da colega [...]" 

A pesquisa é uma atividade muito usada pelos professores e pode significar uma 

continuidade ou não de um diálogo. Dentro de um contexto, com objetivos claros, bem 

definidos e mantendo a ligação com a atividade ou questão que a originou, a pesquisa é uma 

oportunidade de elaboração por parte do aluno e de avanço no entendimento de um problema. 

No exemplo a seguir, a professora tinha como objetivo completar uma discussão sobre 

modelos atômicos, tema discutido em aula. 

“Depois de discutirmos a idéia de modelos com base na atividade da caixa 

surpresa e apresentar alguns modelos de átomo, sugeri que pesquisassem 

quais limitações de cada modelo e o que desencadeou o surgimento de um 

novo” (Gina). 

É uma prática comum de Gina comentar de forma positiva as atividades feitas pelos 

alunos, procurando sempre destacar não o que erraram ou deixaram de fazer, mas algo que 

eles tenham aprendido. 

 

4.2.7 Exclusão do parceiro do diálogo 

Nesta categoria incluímos casos em que o aluno exerce um papel passivo na relação 

com o professor e situações em que um diálogo, mesmo que incipiente, é rompido. Em 

algumas situações, o professor percebe uma participação importante do aluno, mas não 

consegue ou não sabe como incluí-la na sua seqüência e estabelecer/manter o diálogo 

construtivo; ele tem consciência que excluiu o aluno. 

 

• Quando o professor conduz a aula na 1ª pessoa e não há evidência alguma de diálogo 

ou interação; toda a ação foi realizada pelo professor. O aluno não aparece aqui, não 

há espaço para ouvi-lo. 

(Sila) – Então, a princípio até acabei levando a sério [...] mudei a aula 

totalmente pra poder levar aquela reportagem que fala do sistema nervoso 
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relacionado à moral e à ética pra eles verem que tem aquela parte externa, 

né, que tem a (?), pra eles verem que a pessoa é boa [...] 

(Coord.) – Mas não é ele quem tá fazendo, Sila, você tem que levar alguma 

coisa que ele faça, que com o esforço dele [...] 

(Sila) – Tenha um resultado. 

 “Eu tinha começado a apresentar a síntese para os alunos. Ditava um 

parágrafo e comentava alguma coisa que eles tinham feito na sala [...] mas 

dessa forma eu percebi que estava jogando fora tudo o que eles tinham feito. 

Era como se tudo o que eles tivessem feito fosse errado e o que eu falava 

fosse o certo.” (Car) 

"Eu levei o material [...] montei a pilha [...] expliquei que a lâmpada não 

acende por falta de corrente" (Suelen) 

“Eu fiz o circuito, mas eu ´entregue o segredo´ [...] não agucei o interesse 

deles.” (Pal) 

• Quando o aluno não dá as respostas que espera, o professor, até pela sua impaciência 

com o ritmo dos estudantes, ou a impaciência consigo mesmo, assume o controle total 

e dá as respostas que acha necessárias. 

(Suelen) –Porque eu não sabia sair disso, e agora, eu conto?  [...] Porque 

no final das contas eu dou a resposta pra eles.” 

(Elise) –É... bom, mas a resposta não vai sair deles mesmo, né? 

(Suelen) –É, mas é que talvez, Elise, mas você sabe o que que é? É que eu 

acho que eu dou muito antes do que deveria. 

(Elise) – Como é que você sabe que está falando antes da hora, na hora 

errada? 

(Suelen) – Pela cara deles.” 

“Os alunos tinham feito desenhos para explicar o funcionamento do circuito 

simples [...] fui fazendo perguntas sobre os elementos dos circuitos. Mas os 

alunos não relacionavam as perguntas com os desenhos que fizeram. Então 

eu comecei a fazer perguntas sobre o que significavam os elementos 

desenhados [...] perguntei sobre corrente elétrica [...] então eu passei a 

explicar o modelo científico. [...] Depois que a aula terminou, eu percebi 
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que estava mais ansiosa que os alunos e acabei dando a resposta antes deles 

poderem refletir melhor sobre o assunto” (Val) 

• A fala do aluno gera uma dúvida no professor, que prefere ignorá-la. 

“A gente falou que então iria verificar se realmente a lâmpada 1 brilha mais 

que a 2, né, que, só na prática mesmo, né.  [...] Depois teve um grupo, eu me 

lembro de um grupo que falou que realmente a lâmpada 1 brilhava mais que 

a 2. Mas acontece que não ficou muito bem. Na verdade eu deixei escapar 

isso aí, depois eu não lembro direito. No fim ficou mais o efeito de medir 

[...]” (Helen) 

“Eles começaram, a fazer umas perguntas, que aliás, eu nem tinha pensado, 

‘mas esses elétrons aí, por que eles não caem dentro do núcleo?’ Eles 

perguntaram, e eu falei, Jesus Cristo, meu Deus, eu nem toquei nesse 

assunto!” (Suelen) 

“Pedi para eles fazerem um levantamento sobre aparelhos elétricos e 

aparelhos eletrônicos. Aí um aluno comentou que a lâmpada era uma fonte 

de energia [...] eu não perguntei por que ele pensou aquilo, mas eu não 

aproveitei o que ele disse [...] continuei com o que eu queria discutir com os 

alunos. Me senti perdida” (Gina) 

• O professor não sente segurança para lidar com as idéias e intervenções dos alunos. 

 “[...] estava insatisfeita com a dificuldade que eu estou encontrando. Teve 

uma vez que fui pra lousa e não gostei do que eu fiz, só que eu não estou 

sabendo fazer diferente, não tenho certeza de como usar as falas incorretas 

dos alunos. Queria preparar um texto baseado nessas respostas e dar aos 

alunos, mas não tenho segurança em como fazê-lo ainda.” (Val) 

“Os alunos questionam, mas nós, professores, não estamos bem preparados 

para essas perguntas. Eles fazem muitas perguntas! [suspira]” (Helen) 

(Coord.) – Você perceba que, olha, não deu nada certo não era isso que eu 

queria eu preciso estudar melhor, mas você leva umas impressões dos teus 

alunos pra incorporar na próxima coisa. 

(Val ) –Mas é difícil fazer isso. Olha... 
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• O professor acredita que sabe o que o aluno está pensando e não desenvolve o diálogo. 

Nessa passagem, a professora mostra um exemplo de situação em que o professor ouve uma 

resposta formal do aluno, acredita que este já entendeu a questão e não continua o diálogo. 

“Ah, mas tiveram alguns que falaram, uns dois grupos, mas acho que eram 

os meninos que fazem SENAI [...] Não que eu tenha deixado de lado, 

entendeu? Mas aí como eles já sabiam, ah, deixa o que eles sabem mais pra 

frente [...]”. (Car) 

“Às vezes a gente tem claro o objetivo, mas no andamento [da aula] o aluno 

fala algo que muda, se estiver fora a gente meio que deixa de lado”. (Val) 

• O monólogo do conteúdo: o professor mostra que está falando consigo mesmo (ou 

para si mesmo) e com o conteúdo. 

 O professor mantém seu foco na seqüência do planejamento, ignorando qualquer indício 

ou informação dada pelo aluno. Há uma desvinculação entre as atividades desenvolvidas pelo 

aluno e o conhecimento científico que o professor deseja trabalhar. Às vezes, o professor faz 

perguntas aos alunos, ouve suas respostas, mas não faz nada com elas, não as inclui na 

seqüência (neste caso, a fala do aluno não gera nenhuma expectativa ou dificuldade para o 

professor). 

 (Elise) – Como é que você falou de resistência? 

(Val) – Eu falei, eu comecei com resistência elétrica. Você entendeu? E 

assim, eles não entendiam o que que era resistência. 

(Elise) – E o que você fez com essa aula depois? 

(Val) – [...] Ah, aí teve aquela babaquice, né, das propriedades, né? [...] 

Que tem aquelas fórmulas, um sobre a resistência equivalente, calcular a 

corrente, calcular o resistor. Sabe? 

“Eles disseram que tem uma energia que sai do fio, que tem elétrons 

positivos e negativos  [...] e aí o que eu fiz? Aí eu peguei e fui definir pra 

eles o que era condutor.” (Viviana) 

Os relatos de Val e Viviana mostram que as observações dos seus alunos não foram 

significativas na seqüência das suas aulas. Val, apesar de estar consciente de que seus alunos 

não haviam entendido o tema em questão, seguiu seu curso propondo novas definições. Ou 

seja, apesar de haver uma questão importante a ser tratada, ela seguiu seu curso normalmente. 

Viviana ouviu as hipóteses de seus alunos e nada fez com elas. 
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Já no trecho seguinte, o relato da professora evidencia um descolamento entre as 

atividades desenvolvidas com os alunos (em que eles puderam discutir e levantar hipóteses) e 

as definições da Física, que não se aplicariam àquelas situações. 

(Elise) – Por que os alunos ficaram com a impressão de que as aulas 

anteriores à aula expositiva não serviram para nada?] 

(Viviana) – Porque eles viram que realmente o que eles fizeram não tinha 

nada a ver com o que a física na verdade diz, entendeu? 

 

4.2.8 O “diálogo simulado” - o professor ouve o que quer ouvir 

O professor pretende desenvolver o diálogo, mas faz perguntas cujas respostas não 

ensejam uma real participação do aluno e exposição do seu pensamento, acabam direcionadas 

a um sim ou não, é ou não é, ou a algum termo ou definição que espera ouvir. As respostas 

monossilábicas ou diretas lhe dão a sensação de estar desenvolvendo um diálogo com seus 

alunos, de que não está falando sozinho na aula. 

Alguns diálogos são iniciados pelo professor com uma pergunta que não faz sentido 

para a maioria dos estudantes, mas pelo menos um deles sempre dá a resposta que o professor 

esperava ouvir (normalmente esse aluno é muito conceituado pelos docentes da escola). Isso 

não significa que os alunos em geral entenderam, mas atende a uma expectativa do professor.  

Como alguém respondeu, ele assume que a classe como um todo entendeu e prossegue com 

seu conteúdo. 

 Muitas vezes, os elementos que o professor identifica e leva em conta na fala do 

estudante estão diretamente ligados ao seu conhecimento. 

“No fio tem átomos? [...] Vocês entenderam?” (Val) 

(Magali) - Eu começaria colocando uma pergunta: o que é corrente 

elétrica? E ia esperar as repostas [...] 

(Coord.) – Que respostas você espera? 

(Magali) – Eu acho que apareceriam idéias [...] 

(Cristhi) – E se ninguém responder nada? Se responder o que você espera, 

não precisa mais nada! O que isso difere de ler no livro? 

Percebemos pelo relato de Val que a resposta que espera para prosseguir é apenas um 

“sim”. No exemplo seguinte, Magali prevê um espaço para ouvir as idéias de seus alunos, mas 

já restringiu a natureza das respostas que espera receber - está focada na definição de corrente 

elétrica, o que não é trivial, ainda mais quando o aluno está começando esse estudo. Cristhi 
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destaca essa dificuldade que pode surgir, ou seja, os alunos nada responderem ou darem uma 

resposta “decorada”.  

(Sila) – Eles entram, mas derrubando carteira, conversando, pra lá e pra cá, 

eles entram pra ver experiência. 

(Coord.) – claro, pra ver o show que você tá alimentando! 

(Sila) – O show, é. Eu falei, gente, mas olha, quando ele quebrou o meu 

tubo, eu falei, gente, mas como é que pode, né... derrubou tudo no chão. 

(Coord.) – Mas, Sila eu acho que você tá dando corda pra eles, porque é 

isso o que eles querem. Eles querem entrar pra ver o showzinho, e pronto. 

Na hora que você for pedir pra entender, nanana, eles não vão gostar. É, 

pois é. Mas eu acho que não dá pra ficar assim. Agora você vai ter que 

enfrentar essa. 

(Sila) – Agora, copiando eles ficam quietinhos. Nossa, eu falei, gente, o que 

que é isso? [...] 

No trecho acima, Sila refere-se a uma classe de alunos de recuperação de ciclo que 

“têm problema com todos os professores”. Nesse relato, a professora comenta que vários 

desses alunos deixam de assistir outras aulas, mas entram para participar das aulas em que ela 

realiza experimentos. Mas a coordenadora alerta pra o fato de que esta participação está sendo 

parcial, pois a motivação dos alunos é ver os experimentos que a professora trás, não se 

interessando pelo estudo do fenômeno nem seu aprofundamento. 

Mas eu pensei muito na pilha, como eu vou aplicar pra eles, eu acho que ia 

ser uma coisa assim muito interessante pra quem, assim [consegue] 

entender. Eu até pensei assim em uma coisa bonita, porque tem aquela 

reação do nitrato de prata, que a gente coloca um fio de cobre bem flexível, 

que eles podem montar assim uma estrela, uma bicicleta, uma árvore de 

natal, aí a gente vê nitidamente que o cobre perde elétrons, bom, aí eles vão 

fazer ainda, né, mas aí a prata metálica, então aí o cobre fica todinho 

[recoberto] aquela prata bonita, sabe, bem... brilhante [...] (Sila) 

Já nesse caso, Sila pretende demonstrar uma reação que desencadeia um chamativo 

efeito visual e acredita que isso vai fazer com que os alunos percebam que existem átomos, 

elétrons, a estrutura da matéria.  

“Eles fizeram o circuito e acenderam a lâmpada. Aí eu queria que eles 

dissessem que tem os elétrons passando no circuito. Perguntei como a 

lâmpada acende. Os alunos falaram em energia. Aí eu perguntei o que eles 



 82 

entendiam por energia [...] eles deram várias respostas, teve um que falou 

em usina hidrelétrica. Aí eu perguntei o que acontecia na usina [...] eu 

acabei me perdendo, não sabia como voltar para o circuito [...]” (Gina) 

Esse exemplo nos mostra uma situação em que a professora tem a intenção de 

investigar o que o aluno está pensando, mas peca por acreditar que precisa questionar cada 

resposta dada, fixando-se na resposta em si e não no contexto em jogo. Gina queria trabalhar a 

idéia de corrente elétrica; após algumas perguntas, o problema passou a ser o funcionamento 

da usina hidrelétrica. Não se configurou um diálogo significativo, pois o que se fez foi mudar 

de assunto diversas vezes. Notamos que essa situação se verificou com todas as professoras, o 

que denota a dificuldade de desenvolver o diálogo a partir das concepções apresentadas pelo 

aluno. 

 “E eles tinham que fazer a lâmpada acender, prestar atenção nas ligações, 

e depois eles tinham que fazer um relatório sobre aquilo. Mas era só sobre a 

montagem e sobre os problemas que eles tiveram, aí eu pedi pra eles 

colocarem o material utilizado, descrever o experimento e dizer sobre as 

dúvidas e as descobertas que eles tiveram naquele momento. Só que numa 

sala eu só falei isso. Então na hora do relatório eu vi que eles não 

colocaram tudo, até conversei com eles e tal. Aí na outra sala eu escrevi 

isso. Melhor do que falar! Aí então eu coloquei, tátátá. Aí então o relatório 

dessa sala foi um pouquinho melhor.” (Pal) 

Pal relata uma situação em que fez uma série de recomendações aos estudantes, mas 

constata que falou, mas não foi ouvida. Os alunos não fizeram a atividade considerando a 

exigência da professora. 

“Eu perguntei o que tinha no fio que o fazia condutor. Ficou um silêncio, aí 

uma aluna respondeu o que eu queria ouvir: elétrons livres. Sempre a 

mesma aluna responde. Ela é muito inteligente”. (Val) 

“Daí teve um aluno que falou assim, “Ah, professora então fica assim 

circulando”, falei, “é, fica circulando”. Foi um aluno só que falou isso, e 

ele falou bem assim, que ele tava entendendo mesmo, “ah, professora, então 

fica circulando, né?” E daí então eu coloquei o conceito de corrente 

elétrica. É o que eu consegui fazer nessa classe.” (Helen) 

“Eles não chegam ao conceito de carga. Eles falam de uma energia que 

passa, mas eles não falam que é carga. Então na síntese, fui lá e fiz a 
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pergunta, para eles escreverem: ‘O que é carga?’ Ainda não li as 

respostas.” (Suelen) 

Nas passagens de Val e Helen logo acima, percebemos que as professoras ficaram 

satisfeitas e seguiram suas explicações quando algum aluno usa um termo que esperavam. Já 

para Suelen o problema foi justamente o fato dos alunos não usarem o termo que esperava. 

Nos exemplos a seguir, encontramos situações em que o conhecimento do professor 

parametriza o diálogo.  O professor “interpreta” (atribui um significado próprio) à explicação 

do aluno, pois está em primeiro plano o seu próprio entendimento da questão. O aluno 

funciona apenas com um espelho; é a dificuldade que o professor tem naquele assunto que 

fica em jogo. Muitas vezes o professor faz uma leitura subjetiva e pessoal das respostas dos 

alunos, sem atentar para aquilo que o estudante realmente está querendo dizer.  

(Gina) -A fonte de energia, olha que coisa interessante, quando eu falei, eles 

falaram, o que que é? Pilha, só que eles falaram  também a lâmpada como 

fonte de energia. E eu falei, gente será que a lâmpada é fonte, eu achei 

interessante. 

(Coord.) Mas o que você achou, que a lâmpada é fonte de energia? 

(Gina) Não. 

(Suelen) -Mas de calor não é? 

(Gina) -Eu falei, gente! Pensa bem a lâmpada, a gente consegue acender ela 

sozinha? Eu falei isso. 

Nessa passagem, os alunos de Gina apontam a lâmpada como uma fonte de energia. 

Na verdade, não podemos concluir aqui se os alunos pensaram na lâmpada como fonte de 

energia térmica ou outra forma, mas certamente Gina não via a lâmpada como fonte, pois 

estava fixada na questão de fonte de energia elétrica. Esse fato determinou a seqüência do 

diálogo, pois Gina guiou-se pela sua idéia para a condução e perguntas subseqüentes da aula. 

“Quando você percebe que tem um desvio, ou diminui a velocidade, 

significa que esse fenômeno que sofreu a luz chama-se refração. Eu dei essa 

ajudadinha e aí eles entenderam melhor. Aí eu passei pra outra experiência, 

que foi aquela do potinho, do potinho, também não é transparente e 

coloquei uma moeda [a ´pescaria´]” (Magali) 

Magali não se dá conta de que é impossível perceber a mudança no valor da 

velocidade da luz quando esta muda de meios de propagação, pela observação.  
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“Ah, eu tava lembrando da fala de um aluno, que eu até coloquei numa das 

descrições da aula. Eu sinto que o aluno fica eh, um aluno não foi dois 

alunos, `mas professora, se um elétron estiver com outro elétron, ele vai 

repelir como que vai formar corrente se é tudo elétron?´ Viu?  Aí eu tentei 

explicar, porque eu não estava preparada nem dei a parte de eletrostática 

do atrito, né, que também lá no fio acontece o atrito, sabe alguma coisa 

assim, mas eu senti que não convenci! Eu acho que não convenci acho que 

nem a mim mesma.” (Val) 

Val não está preparada para a dúvida do seu aluno e acredita que a resposta envolve o 

conceito de eletrização por atrito; o que não é o caso. 

 

4.2.9 Professor se refere à aula do ponto de vista do seu foco 

O professor se baseia em uma percepção superficial e muito pessoal das reações dos 

alunos. Ele não tenta encontrar ou dar significado ao que o estudante diz, pois não tem dúvida 

sobre a resposta, logo nunca pergunta o que o aluno quis dizer com a resposta. 

Essa situação acontece muitas vezes quando o professor associa uma participação do 

aluno a entendimento dos conceitos. Na verdade, não se tem acesso a nenhuma informação 

sobre como o estudante realmente encarou a situação ou o que realmente entendeu. 

Acreditando que está tudo resolvido, o professor segue sua seqüência e muitas vezes se 

surpreende quando o aluno tem um desempenho insatisfatório nas avaliações. 

"Nós fizemos o experimento e todos se interessaram em saber como eram os 

cálculos" (Gina) 

“Eles começaram a gostar quando eu passei a falar de óptica, dos 

problemas de visão.” (Val) 

(Pal) – é, eu achei legal a idéia, eles podem mexer[...] 

(Coord.) – E que que vocês acham que eles entenderam? 

(Magali) – Não, eu digo assim, dá pra começar a entender, né? 

(Coord.) – Será que eles começaram a entender? 

(Magali) – Eu acho que vai. 

(Pal) – Eu acho que eles vão estar participando mais. 

(Coord.) – Você acha? 

(Pal) – Eu acho... 

(Coord.) Eu não acredito, me prova que eles estão entendendo, que eles 

começaram a entender. Eu não acredito. 
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(Magali) – Que nem a Helen comentou, né, eles perceberam que ficam 

muitos elétrons, que a placa fica muito, com cargas elétricas negativas, né? 

Nesses exemplos, as professoras não oferecem nenhuma informação sobre reações ou 

atitudes dos alunos, são conclusões pessoais. 

“Mas eu acho que a maioria ali, quer dizer, os que tentaram fazer 

conseguiram fazer, quer dizer, tinha uma ou outra dúvida, principalmente 

com gráfico. Eles têm alguma dificuldade na leitura do gráfico. Mas acho 

que nem tentaram, os que não conseguiram na verdade não tentaram, tem 

um ou outro.” (Pal) 

Aqui, a professora já conclui: quem tentou, conseguiu, quem não tentou, não 

conseguiu. 

“Eles chegaram a perguntar ‘professora, o que acontece dentro da pilha 

para que forneça essa energia, para que aconteça isso, para que acenda 

isso?’ [...] Eles não ficaram questionando muito sobre pilha comigo. O fato 

de eu ter explicado que acontecia uma reação química lá dentro [...] eles 

ficaram satisfeitos.” (Magali) 

A professora conclui que sua explicação sobre as reações químicas que ocorrem na 

pilha foram suficientes para que os alunos entendessem e não ficassem com dúvidas. 

(Coord.) – Tá bom. Então, deixa eu continuar a minha questão. Então você 

resolveu problema na lousa. O que que você queria com essa atividade? Isso 

foi uma atividade, né? O que que você queria com isso? Fazia parte do teu 

planejamento? 

(Pal) – Não. 

(Coord.) – Não. Não fazia. E aí ela entrou. Então que que você queria com 

ela? Vamos ver se você consegue dar um significado. 

(Pal) – eu queria fazer eles perceberem que era... era possível fazer e era 

simples... resolver os problemas. 

(Coord.) – Ahn? Era simples? 

(Pal) – É... 

(Coord.) – Pra quem? Pra professora...Pra professora. Sabe, sabe que a 

gente faz muita coisa que a gente não percebe o que que tá fazendo, né? 

Nesse diálogo, a coordenadora do grupo questiona a professora Pal sobre uma 

atividade de correção de uma avaliação. Pal parte do princípio de que os exercícios eram 

simples e que resolveria o problema dos alunos mostrando a resolução dos mesmos na lousa. 
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4.2.10 A afetividade direcionando as ações 

As percepções de tantas pessoas diferentes podem resultar em confronto, necessidade 

de afirmação, falta de satisfação perante uma atitude ou falta de reconhecimento do esforço de 

cada um. O aluno é muito suscetível às atitudes e reações dos professores, mas a recíproca 

também é verdadeira. 

Durante uma reunião do grupo de pesquisa, Gina aproveita um comentário da colega 

Magali sobre interesse e desinteresse dos educandos, pois estava enfrentando uma situação 

semelhante: 

“Eu estou muito brava com essa classe. Eles não se interessam e ficam 

cobrando que querem fórmulas e não se interessam pelos experimentos que 

eu levo. Sinto vontade de passar um texto a aula inteira para eles.” (Gina) 

Gina sente que não há uma reciprocidade e aceitação da sua proposta de aula por parte 

desses alunos, o que a incomoda muito, principalmente pelo desinteresse na discussão dos 

experimentos e quando os estudantes dizem preferir “mais fórmulas”. A professora trabalhava 

sim a parte quantitativa, mas não com a ênfase que é dada no ensino tradicional da Física 

(centrado quase que totalmente parte quantitativa).    

Na seqüência, Val faz um comentário no mesmo sentido: 

“Eu passei uma situação parecida[...] Eu preparei o material para os 

alunos, escrevi uma frase na lousa pra eles pensarem, como a Gina faz, mas 

eu me senti desanimada com a reação deles, que eles falam se a professora 

só vai dar ´aquilo´, que só ficam mexendo com fios, desenhos, lâmpadas, 

fios. Eu cansei e resolvi fazer diferente. Passei toda a matéria na lousa, 

reformulei as frases, peguei as definições num dicionário. Nem olhei pra 

trás. Eles ficaram em silêncio. Se era assim que eles queriam, assim 

tiveram.” (Val) 

A crítica de uma aluna deixa Cristhi em dúvida sobre sua forma de conduzir a 

aprendizagem: 

“A gente fica querendo ouvir o aluno... uma aluna disse assim: ‘você ficou 

ouvindo tanto a gente e agora você quer que a gente responda como o 

Newton explicou? Por que eu tenho que obedecer alguém que já morreu?’ 

Então eu fico sem saber o que fazer. ” (Cristhi) 

A insegurança e a vontade de dar boas aulas preocupam Val nos relato seguinte: 
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(Val) –Então eu acho que a gente ás vezes se apavora né, com a coisa e a 

gente descontrola e aí não enxerga mais nada. 

 (Coord.) –É difícil mesmo viu Val é difícil, eu sei que é difícil. Eh, mas eu 

acho que quem sabe a gente começa né, a se arma dessa dessa coragem, né, 

diz não, eu vou conversar com os meus alunos, você sabe que só conversar 

com as pessoas já é importante né? 

(Val) – Então, só pra terminar, que eu gostaria de ta falando pra senhora e 

pro grupo também, é que nesse dia que eu fiz a que eu refiz, eu fiquei muito 

nervosa. Sei lá, eu acho que sou sincera em dizer né, eu acho que a gente 

fica com a (?) onde já se viu eu errar? Sabe, 20 anos de trabalho, 10 de 

grupo... onde já se viu? [inspira] e eu fiquei muito nervosa, muito tensa. 

Estudeeeei como uma condenada, nossa! Acordei no meio da noite falando 

da (?) bom conclusão, cheguei na sala meia... 

(Coord.). Ela dormiu com o multímetro embaixo do travesseiro... 

(Val) Eu tava meio nervosa sabe? Eu falei eu num vou pedir pra eles 

fazerem de novo vou eu montar e vou explicando pra eles né? Mostrando o 

multímetro, tal e eles perceberam que eu tava tremendo aí um falou assim 

nossa a professora ta tremendo, aí chamou a atenção todo mundo ficou [?], 

aí eu tremi mais ainda! [...]Aí, eu num conseguia imagina colocar o jacaré 

no no bendito motorzinho que é pequenininho né. Ai ´professora a sra ta 

nervosa´! Eu falei ah to nervosa um pouco sim. Nossa professora, aí foram 

(?) ó gente vocês querem saber de uma coisa to nervosa sim! Pra mim não 

foi fácil dar essa aula, sabe? Eu tive que estudar bastante[...] essas coisas 

que a gente fala que eu falo pra vocês, vocês já viram sem o livro? Vocês 

pegaram o livro aí meu levaram pra estudar, acharam no livro? Não? Então 

eu tive que estudar bastante. E eu também tenho aquele compromisso com 

vocês né de ta mostrando as coisas direito, que eu faço parte de um grupo [o 

grupo de pesquisa na USP] e independente do grupo eu quero dar a minha 

aula muito bem dada né? Nossa, eu falei (?) foi super, eu não sabia o que 

fazer. Eu falei olha é difícil, não é fácil não. Nossa, aí veio todo mundo me 

ajudar e foram embora agradecendo a aula (?) me abraçaram, me 

beijaram[...] 

Essa passagem de Val mostra o quanto a parte afetiva e o emocional ficam em jogo 

quando o professor se expõe e acaba determinando muitos dos acontecimentos na aula e nas 

atividades que professor e aluno desenvolvem. A dificuldade de Val e o seu desejo de 
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desenvolver uma boa aula a desestabilizaram. Os alunos entenderam a dificuldade da 

professora e a acolheram. 

 

4.2.11 O “modus operandi” arraigado 

A própria estrutura da escola acostuma o aluno a ter uma atitude passiva, dificulta a 

mudança o entendimento de novas propostas do professor. 

O aluno tem uma visão pré-estabelecida dos papéis a serem exercidos pelos 

protagonistas da sala de aula e muitas vezes é difícil para eles assumirem um papel mais ativo 

na sua aprendizagem; sua expectativa é de que o professor vai lhe “passar” o que for 

necessário. 

“Eu pedi para que eles explicassem por que a situação que escolheram 

como certa permitiria o acendimento da lâmpada. É uma pena que apenas 

um ou outro aluno fala. Eles não estão acostumados”. (Cristhi) 

“Eles estão acostumados a copiar da lousa[...] ele mesmo não está 

acostumado a falar.”(Pal) 

Como vemos, muitos alunos não participam quando têm oportunidade; não estão 

acostumados a participar pois as chances de fazê-lo normalmente são muito limitadas, sem 

esquecer que o número de alunos na sala de aula também contribuiu para essa dificuldade. 

Cria-se uma expectativa em relação ao ensino da Física devida à ênfase no conteúdo 

centrado em fórmulas e resolução de exercícios. 

“Tá. Então eu comecei a trabalhar a ótica com os meus alunos do segundo 

ano. Comecei com esse questionário. Engraçado que eles perguntaram: 

‘professora a senhora nem explicou e cadê os cálculos? Sem fazer 

conta?’[...]  porque eles acham que a função de tecnologia é trabalhar com 

cálculos, tradicional né?” (Magali) 

“Olha, eu tenho três salas interessantes, com alunos interessados e 

participativos. No entanto, tem um grupo de cinco alunos que me incomoda 

muito. Esse grupo causa problemas aos outros professores também. Eles 

não são interessados, tumultuam [...] Ficam pedindo fórmulas, é como se o 

que a gente faz não importasse. Eles ficarem pedindo fórmula me 

incomoda[...] Só que quando eu dei o cálculo da conta de luz, esses alunos 

não fizeram.” (Gina) 
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 “Uma aluna perguntou se a forma de desenvolver o trabalho continuaria 

sendo essa de realizar experimentos e discussões porque ela quer fazer 

cálculos. Eu falei pra ela que nós vamos chegar nos cálculos, a gente está 

caminhando para essa direção, mas é um processo demorado. Essa demora 

dá a impressão de que a aula fica cansativa. A gente tenta fazer um suporte, 

mas eles não ligam. Esse suporte ia ser o embasamento para a compreensão 

das fórmulas.” (Helen) 

Val relata um desconforto dos alunos ao ter que responder um questionário sendo que 

ela “não explicou a matéria ainda”. O questionário é um teste diagnóstico, uma atividade 

preparada para explorar as concepções espontâneas dos estudantes. Mas os alunos estão 

acostumados a primeiro receber o conhecimento do professor para depois poder dar respostas. 

Daí uma resistência natural, pois o aluno teve poucas ou nenhuma oportunidade, na sua vida 

escolar, para colocar suas idéias.  

“Engraçado tenho uma sala bacana e aí eu fui aplicar o questionário. Eu 

não tinha acabado ainda. Não foi um momento bacana sabe! Eles não 

fizeram à vontade. Interessante. Eles até criticaram. Mas porque que eu 

posso fazer isso se eu não sei como é que eu vou responder! Eu falei: calma! 

Resolve. Paciência! Lê!” (Val) 

 

 

4.3 Avaliação 

 

 

Procuramos identificar a forma com o professor avalia seus alunos, seu trabalho e 

como aproveita os resultados dessa avaliação para redirecionar seu planejamento. Que 

elementos são considerados, de que forma ele consegue olhar para a produção do seu aluno, o 

que considera positivo ou negativo nesse momento tão crucial. 

 

“[...] qual é a medida com que eu vou avaliar? Porque se eu quiser um 

conceito físico perfeito, né, correto, sabe, não vou atingir esse objetivo. 

Então, com que medida eu vou avaliar?” (Helen) 

Nesta dimensão, consideramos as categorias de análise seguintes: 
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4.3.1 O “repensar o planejamento” a partir dos fatos de aula 

4.3.2 Utilização das concepções prévias na organização de material e atividades 

4.3.3 Avaliação como fator de diálogo e não com fim em si mesma 

4.3.4 A tradição da avaliação formal 

4.3.5 A expectativa irreal 

4.3.6 Repetição de uma resposta 

4.3.7 A cultura do “fazer pelo fazer” 

 

 

4.3.1 O “repensar o planejamento” a partir dos fatos de aula 

Quando o professor efetivamente “ouve” seu aluno, quando está atento às idéias que 

estes lhe apresentam e considera essas idéias uma referência importante no seu trabalho, pode 

perceber a necessidade de modificação da seqüência que desenvolve, das atividades que 

programa, reavaliando seu trabalho e seu planejamento, que adquire um caráter não estático. 

O resgate dos fatos de aula serve como elemento de reflexão e conscientização sobre a sua 

própria prática. 

“Na verdade eu queria mudar a pesquisa sobre modelos, eu não gostei do 

que fiz no ano passado. Eu ia trazer livros e os alunos iam pesquisar sobre 

os diversos modelos na classe. Agora eu acho que seria melhor pedir para 

os alunos pesquisarem os modelos em casa. Outra mudança seria deixar 

para mais tarde a caixa-surpresa. Acho que o momento que eu fazia não era 

adequado.” (Val) 

Ao conseguir refletir sobre os fatos de aula e analisar suas ações, o professor pode 

identificar se ela transcorreu como planejara, se o tipo de perguntas que fez foi adequado ao 

que esperava obter, perceber se o aluno estava ou não participando daquele diálogo, e o que 

modificar para desenvolver melhor esse momento em outras classes. 

Helen comenta um episódio em que alguns alunos disseram ter dúvida sobre o papel 

da pilha no circuito. 

“Os alunos falam em elétron livre, mas não o colocaram no fio. Então eu 

vou ter que estudar os elementos [...] Eu acredito que para entender o que 

acontece ali vai ser necessário estudar a pilha, a lâmpada, os fios, cada 

elemento em separado.” (Helen) 
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Assim, a percepção da dificuldade dos alunos redireciona para a realização de novas 

atividades. 

Elise apresentou uma aula para as professoras do grupo de pesquisa abordando 

aspectos mais novos no entendimento de corrente elétrica, introduzindo a energia nuclear em 

suas explicações. Ao analisar os comentários feitos pelas professoras, percebeu que elas não 

haviam entendido muito bem a sua proposição. 

“Talvez vocês estivessem preparadas para captar informações sobre algo 

que já era familiar, algo que já estavam esperando e ficava mais fácil pinçar 

as idéias [...]”  (Elise) 

Assim, Elise diz ao grupo que mudaria seu planejamento, evitando certos 

detalhamentos que pareciam ter gerado mais dúvidas do que entendimento. 

Na passagem seguinte, Gina faz uma reflexão sobre erros seus numa avaliação e a 

fazem refletir sobre o significado do erro dos alunos: 

“Entendo que tem coisas que não sei. Mas percebo que tem coisas que sei e 

errei. Coisas que falo em sala de aula com os alunos, por exemplo: 

amplitude, comprimento de onda, velocidade da onda, reflexão da luz e 

mesmo cálculos. Errei e fico me indagando o motivo. Logo penso nos 

alunos. O que significa errar uma questão num determinado momento? Será 

que ele não sabe mesmo ou não pensou direito naquele momento?” 

Helen reflete sobre a busca por atividades que sejam significavas e favoreçam a 

aprendizagem dos estudantes, mas lembra que é difícil saber se o aluno realmente aprendeu 

ou apenas dá respostas que o professor espera receber. 

“Bem, eu acho que a grande dificuldade nossa, minha, principalmente, é 

essa, eh... a gente... preparar a aula, tentar achar uma atividade, a gente até 

tenta, mas a gente nunca sabe o que que ficou mesmo, se aquilo realmente 

foi útil pra aprendizagem ou não. e acho que esse é um grande problema 

[...]”(Helen) 

 

4.3.2 Utilização das concepções prévias na organização de material e atividades 

A escolha de uma atividade é feita em função de uma demanda dos alunos identificada 

na sua forma de pensar, ou seja, a partir de suas concepções prévias. Uma seqüência de 

discussões é feita em torno dessa atividade que vai tentar dar sentido a uma concepção 

científica, permitindo haver um diálogo construtivo entre alunos e professor. 
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"como identificamos as idéias que os alunos têm do átomo, vamos analisar a 

idéia de modelos realizando a atividade da caixa surpresa e discutindo 

alguns modelos de átomo.” (Suelen) 

O professor percebe que seu aluno pensa e reelabora a sua ação em função da 

fala/dificuldade identificada. A idéia do aluno serve como referencia e ajuda a identificar 

pontos a serem trabalhados 

“Mas o que eu queria que eles entendessem é por que a ddp era diferente em 

cada lâmpada quando tá em série. É o que eles acham mais difícil. Eles 

confundem um pouco. Você tá falando da ddp mas eles estão pensando na 

corrente. Né, então eles fazem essa confusão.” (Cristhi) 

 

4.3.3 Avaliação como fator de diálogo e não com fim em si mesma 

Na maioria das vezes, a avaliação é o ocaso de uma seqüência de aulas e serve para a 

atribuição de uma nota ou conceito aos estudantes. Torna-se fato consumado e decreta o que o 

aluno sabe ou não até aquele ponto e não é usada para ajudar a superar as dificuldades que os 

estudantes apresentaram. No entanto, encontramos exemplos nas ações das professoras do 

grupo de pesquisa que apontam para uma visão diferente da avaliação, que passa a funcionar 

como diagnóstico e orientadora na condução do planejamento.  

“Passei umas perguntas[...] fiz algumas perguntas para ter um parâmetro 

‘será que eles entenderam será que eles entenderam alguma coisa?’. Eu 

peguei, fiz a correção ao lado de cada um... eu acabo conversando com eles. 

É um segundo momento, estando ao lado do professor, expondo as idéias, a 

maneira de ver”. (Gina)  

“Falei: quero fazer a correção dessa avaliação ao seu lado [...] é onde 

prevalece aquela concepção dele que naquele momento não estou mais... 

poderia já ter reelaborado e eu acabo conversando com ele. Acho que é um 

segundo momento deles estarem talvez entendendo, porque estando do lado 

do professor, eles tem a oportunidade de estar expondo de uma maneira 

mais tranqüila, é a  idéia dele que a gente está conversando. Então acho que 

outro momento que eu acho importante da gente estar trabalhando é as 

concepções que ainda persistem no nosso caminho é também  a maneira de 

estar trabalhando  o aluno.” (Magali) 
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“Uma coisa que eu achei muito legal foi preparar a avaliação junto com o 

planejamento do bimestre. Avaliar com consciência, quer dizer, então 

enquanto você ensina, você o tempo todo sabe onde quer que eles [os 

alunos] cheguem.” (Cristhi) 

Cristhi lembra-se de um relato de Helen sobre planejar a partir de uma avaliação. A 

idéia é que a avaliação busca verificar o entendimento dos pontos fundamentais dos temas a 

serem trabalhados com os estudantes, é o onde você “quer que eles cheguem”. Assim, a 

professora teria de forma mais clara, os objetivos que pretende alcançar. Ou seja, a 

identificação dos elementos que pretendia avaliar funcionou como parâmetro do 

planejamento. 

“Eles estudam bastante e discutem bastante. E eu fiquei preocupada com a 

questão da prova deles. Eu trabalhei 4 horas e meia corrigindo as provas da 

sala deles. E o meu marido falava assim: não vai acabar? Não. Porque[...] 

Eu ia riscando, perguntando outras coisas. Não pus nota, porque tinha que 

olhar primeiro todas as questões. Dar uma olhadinha e depois eu ponho as 

notas. Então ia fazendo outras perguntas para os alunos... Na hora da 

avaliação, agora eu olho a avaliação de outro jeito. Eu ponho pergunta 

para eles pensarem sobre o que eles responderam. (Viviana) 

Viviana comenta sobre a correção da prova escrita de uma sala. O destaque está na 

atenção dada e na preocupação da professora em “conversar” com o aluno: ao invés de 

colocar certos ou errados, ela procura fazer novos questionamentos, tentando levar o aluno a 

uma reflexão mais profunda sobre sua resposta e seu entendimento. 

 

4.3.4 A tradição da avaliação formal 

Por mais que os professores diversifiquem sua forma de avaliação, a avaliação formal 

através de prova provavelmente continue sendo, no imaginário docente, a sua forma mais 

importante. Às vezes não percebem oportunidades de avaliação que fogem desse esquema, 

pois é algo muito arraigado na cultura não só do professor, como da sociedade. 

(Helen) – [...] Só que eu não falei nada da corrente convencional, preciso 

falar e a minha intenção é fazer uma avaliação agora, não sei como que eu 

vou fazer essa avaliação. Pra ver se ficou, mas agora, agora a sra me deu 

uma idéia, que eu posso, primeiro definir corrente elétrica em termos de 

equação, né, e passar, né, uns exercícios, depois faço avaliação. Posso fazer 

isso. 
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Coord. – bom, a avaliação pode ser ele redigir alguma coisa sobre o 

experimento. 

MH – Eu pedi pra eles escreverem. 

Coord. – então, mas não é uma avaliação? Isso já é uma avaliação, né. Não 

é uma avaliação formal, mas seria uma avaliação. 

 

“Eu acho que foi assim, eles participaram bastante, muito mais que antes. 

Porque valia nota, toda participação valia nota...” (Magali) 

“No final da aula eles entenderam, tanto é que eu pedia para eles, que eles 

explicassem na lousa, porque eles tinham que entender porque eu faria uma 

atividade avaliativa. E essa é uma das questões, ‘então vocês vão ter que 

justificar como acontece a corrente elétrica passo a passo’.” (Magali) 

 

4.3.5 A expectativa irreal 

Há ocasiões em que o professor se decepciona bastante com o resultado de uma 

avaliação. Além de uma real dificuldade que os alunos possam apresentar, o que passa 

despercebido, muitas vezes, é que ele mesmo, professor, não tem clareza sobre o que 

pergunta; em algumas oportunidades, a própria formulação da questão não deixa evidente o 

ponto que deseja explorar. Também há casos em que o professor não se dá conta de que o 

conhecimento trabalhado ainda não dá condições ao estudante de expressar a resposta 

desejada. O resultado da avaliação acaba frustrando tanto o professor como os alunos. 

(Val) – Apliquei uma avaliação. Queria ver o que os alunos tinham 

guardado sobre corrente elétrica [...] fiquei chateada com as respostas, mas 

não sabia o que fazer. A maioria dos alunos não sabia dizer a diferença 

entre condutores e isolantes. Tentei explicar novamente. Eles disseram que 

não haviam entendido. Então eu pedi para escreverem o que soubessem. Os 

alunos reclamaram que não entenderam e eu disse que já tinha explicado do 

jeito que sabia explicar, não tinha como fazer de outro jeito, então era 

melhor eles escreverem e ver o eles conseguiam fazer [...] fiquei preocupada 

porque os alunos já tinham ido mal na prova. 

(Coord.) – Será que você não queria uma resposta que eles não tinham 

condição de dar? 

(Val) – É complicado. Os alunos parecem só pensar em condutores. Ficou 

um texto grande, mas eles não terminaram. 
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(Car) – Eu usei o modelo do átomo e perguntei aos alunos como esse átomo 

se encontraria no fio. Fiquei decepcionada, pois os alunos não conseguiram 

relacionar o fio com esse átomo. 

 (?) Mas você acreditava que apenas a explicação do modelo atômico daria 

condições pros alunos responderem sua questão? 

(Car) – Hum... não. 

Val e Car criaram expectativas que superavam as reais condições do aluno para aquele 

momento. Elas não se deram conta da falta de vínculo entre suas expectativas e o que haviam 

trabalhado com os estudantes até então. 

Na passagem seguinte, Suelen descreve uma situação em que esperava uma 

determinada resposta dos alunos para dar seqüência ao seu plano de aula, mas por mais que 

ela tentasse induzir, eles não conseguiam atender a essa expectativa. 

[Na parte da seqüência sobre a corrente elétrica, sobre a pergunta -  como a 

lâmpada acende?] “Eles não falam da carga, eles continuam falando em 

energia, em coisa-e-tal. Se eles não falam de carga, não chegam na carga, 

como eu posso continuar?” (Suelen) 

Às vezes, o professor pretende abordar um determinado conceito ou explicação, mas a 

forma como elabora a pergunta leva o aluno a destacar um ponto diferente ou a não destacar o 

ponto que o professor objetivava. O aluno acaba respondendo exatamente àquilo que foi 

perguntado. 

Na passagem seguinte, Elise faz um comentário sobre um relato de Gina, que contou 

ao grupo a respeito de uma avaliação. Tratava da experiência da câmara escura (uma 

montagem adaptada, em que os alunos colocam a cabeça no interior de uma caixa 

devidamente preparada, para ver imagens de objetos). Gina se decepcionou tanto com o 

tempo que os alunos necessitaram para responder a quatro questões sobre o experimento, 

quanto com as respostas dadas, uma vez que muitos alunos não respeitaram certos conceitos 

essenciais, como a propagação retilínea da luz e não mostraram detalhes importantes que ela 

esperava. No entanto, o que prevaleceu na explicação dos estudantes foi a ênfase que a 

própria professora havia dado à formação da imagem durante a discussão do experimento e 

também a formulação das perguntas. 

(Elise) – É, eu olhei as imagens e eu li alguns textos [dos alunos], e eu achei 

que em alguns casos eles confundiram mesmo esta questão do caminho da 

luz. Em outros casos, me pareceu, e daí eu queria perguntar isso pra você. 

Me pareceu que o que eles não sabiam era fazer o desenho, de como que era 
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a luz indo do Sol, refletindo no objeto, por isso que sei lá, faziam passando 

através do objeto, por que eles queriam fazer, assim: -  a luz passa no objeto 

e depois ela, entende? Foi o que você deve ter falado pra eles e eles 

quiseram te mostrar, por que eles sabiam, porque eu percebi que os 

trabalhos estão muito bem feitos, super caprichosos... 

(Gina) – Não. Eles fizeram muito bonitinho. Eu achei que eles iam 

responder isso em cinco minutos, e continuaram, eles ficaram e não fizeram 

intervalo [...] 

Os desenhos 1 e 2 são cópias das respostas de dois alunos à questão: “Como vemos a 

imagem dentro da câmara escura? Desenhe e explique” Podemos perceber que são respostas 

diretas, de acordo com a formulação feita pela professora. Ela escreve algumas observações 

que indicam elementos que esperava que constassem das respostas. 

Gina esperava que os alunos descrevessem todo o processo, desde a emissão da luz 

pela fonte primária (o Sol neste caso), a reflexão difusa dessa luz pelo objeto (fonte 

secundária), a entrada da luz na caixa, a nova reflexão no fundo da mesma, a entrada da luz 

nos olhos e a interpretação pelo cérebro, propiciando a visualização da imagem. A professora 

não se deu conta de que a formulação da pergunta estava clara para si, mas não tinha o mesmo 

significado para os alunos, que responderam àquilo que foi perguntado. Para a professora, o 

“como vemos” estava ligado ao processo todo, para os alunos, estava ligado efetivamente 

àquilo que viam (a imagem invertida). 

 

 

 

 

Desenho 1 
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Desenho 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6 Repetição de uma resposta 

Uma atividade muito comum para os professores é a correção de provas e atividades. 

Muitas vezes o professor acredita que mostrando a resolução do problema e/ou pedindo para o 

aluno refazer o exercício após ver a solução, esse aluno irá aprender. No entanto, o mais 

provável é o estudante repetir o que viu. Ou ainda, quando a correção repete algo que o aluno 

já não entendeu, torna-se como uma atividade inconseqüente, que não leva a nenhuma nova 

construção. 

“Aí quando eu coloquei de novo: ah, então vamos responder as perguntas 

né. Aí tem aluno que falava ‘mas professora, nós já fizemos isso ontem. 

Vamos responder de novo?’” (Gina) 

Gina estava preocupada com o resultado da avaliação do experimento da câmara 

escura24. Assim, fez alguns comentários na classe sobre o que esperava e pediu aos alunos que 

respondessem as questões novamente. Mas para os estudantes, os comentários da professora 

não modificaram seu entendimento e por isso não viam motivo para responder essas questões 

mais uma vez. Provavelmente iriam dar as mesmas respostas. 

(Pal) – Ah, passar na lousa... 

(Coord.) – Não, corrigir na lousa não, corrigir é corrigir alguma coisa, né? 

(Pal) – Não, não é corrigir, é fazer. 

(Coord.) – Pois é, então. 

                                                 
24 É a mesma experiência citada com exemplo na categoria 4.3.5 
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(Pal) – Alguns até perguntam, ‘ah, eu fiz, como é que eu não to 

conseguindo, ah como é que é’ então. 

(Coord.) – Mas isso não chama corrigir também. O que que você fez, afinal 

de contas, como é que você descreve o que você fez? 

(Pal) – Alguns, alguns eu orientei como é que fazia, e outros que não tinha 

[nada] então eu fiz o exercício na lousa.  

(Cristhi) – Você fez na lousa e eles copiaram... 

(Pal) – é, alguns copiam, outros. 

(Coord.) – Então isso não se chama corrigir. [pausadamente] Você resolveu 

o problema na lousa. Não é isso? Então... 

Nesse diálogo com a coordenadora do grupo, Pal comentava sobre uma atividade que 

chamou de “correção de exercícios”, em que resolvia alguns problemas na lousa (eram 

exercícios que a professora havia dado aos seus alunos anteriormente). Para ela, os 

interessados que fizeram ou tentaram fazê-los, vendo a resolução feita pela professora, 

entenderiam, aprenderiam. Já a coordenadora, questiona Pal sobre o sentido e o alcance dessa 

atividade. 

 

4.3.7 A cultura do “fazer pelo fazer” 

Talvez pela distorção de idéias do Construtivismo que se referem à valorização do 

conhecimento prévio dos estudantes e pelas condições incompatíveis de trabalho, os 

professores solicitam atividades de pesquisa, tarefas, exercícios, que acabam não tendo 

nenhuma conseqüência ou utilidade; muitas vezes essas atividades nem são lidas pelo 

professor, que não dá nenhum retorno ao aluno. A avaliação é feita considerando que o 

trabalho foi entregue e isso é o bastante, estabelecendo a cultura do fazer pelo fazer. Basta 

entregar para ter o conceito atribuído. Quer dizer, acredita-se que isso é valorizar a produção 

do estudante, pois ele fez o trabalho, mesmo com incorreções, “mas é o que ele pode fazer”. O 

próprio aluno se adapta a essa situação e não espera retorno, estranhando muitas vezes, 

quando o professor faz algum comentário. 

 “Quando a gente comenta o trabalho, eles falam: ‘O que a sra quer mais? 

Eu já não entreguei?” (Gina). 

“No começo, eles não tinham nada registrado. Eles fizeram várias 

atividades, mas o caderno ficava vazio. O registro é importante. Agora o 

caderno de Física fica cheio”. (Gina) 
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(Pal) – É, porque eles não sentem, quer dizer [...] O  problema maior dessa 

turma (deve ser igual à minha), é a auto-estima, quer dizer, eles não se 

sentem capazes de fazer essa coisa e aí eles agridem, eles têm uma relação 

de agressão com a escola. 

(Coord.) – Então, Pal, isso serve pros teus também, eles não têm 

competência pra fazer, porque eles nunca experimentaram fazer. Eles nunca 

experimentaram a situação de um trabalho difícil. De um esforço, de uma 

exigência maior dele mesmo. Ele nunca fez isso, e ele acha que não é capaz. 

 

(Sila) –Mas eu... pensei muito na pilha, como eu vou aplicar pra eles, 

eu acho que ia ser uma coisa assim muito interessante pra quem, 

assim [consegue] entender.” 

(Coord.) –Se você só leva demonstração e coisas bonitas, é o que eles 

querem. 

 

 

4.4 Fatores Externos que interferem na dinâmica da sala de aula 

 

 

Ainda com base nos relatos das professoras, pudemos identificar fatores que não 

dependem essencialmente da relação professor-aluno-saber, mas interferem diretamente na 

dinâmica da sala de aula. São fatores relativos ao contexto social em que a escola está 

inserida, a ações tomadas em níveis superiores da hierarquia escolar, de direção e 

coordenação das escolas, de diretoria de ensino e de Governo. Denominamos de “fator 

externo” a toda ação que parte dessas instâncias e que acaba se refletindo de alguma forma, na 

relação professor-aluno-conhecimento. 

Nesta dimensão, consideramos as categorias de análise seguintes: 

 

4.4.1 Questões organizacionais 

4.4.2 A imposição e superposição de projetos e atividades 

4.4.3 A burocracia escolar 

4.4.4 A escola dentro do contexto social 
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4.4.1 Questões organizacionais 

Consideramos nessa categoria todos os aspectos ligados de alguma forma à 

organização das classes e escolas. 

Uma das conseqüências das ações de reorganização da rede pública paulista a partir da 

década de 1990 foi o aumento do número de alunos matriculados por classe. São formadas 

turmas no ensino médio com mais de 40 estudantes, chegando em vários casos a mais de 50 

alunos por sala. Essa situação, com certeza, influi diretamente nas relações e nas interações de 

sala de aula. Basta considerar o tipo de trabalho que se pode desenvolver com um grupo de 10 

pessoas, um grupo de 30 ou um grupo de 50 pessoas. Obviamente, o envolvimento, a atenção 

que se dá e recebe são totalmente diferentes, mesmo que haja interesse por parte dos 

interlocutores. 

A prática utilizada em algumas escolas de distribuir os alunos em classes conforme 

seu desempenho, cria situações complicadas para a própria escola. Enquanto as classes com 

os “melhores alunos” recebem mais atenção e reconhecimento da escola como um todo, as 

classes dos alunos menos “privilegiados” apresentam problemas quase insuperáveis, com que 

os professores não conseguem lidar. 

Questões como reformas do prédio das escolas também entram nessa categoria pois 

essas obras, quando ocorrem durante o período letivo, alteram sobremaneira a rotina escolar. 

(Coord.) – E aí, Sila, e você? A Sila também anda tão quietinha, tá aí com a 

turminha braba aí, né? 

(Sila) – É, estou com muita dificuldade, de aplicar. Porque naquela oitava, 

eu acho realmente assim que não há chance de retomar o projeto. Teve até 

professores que largaram a classe. 

(Coord.) – Mas você não largou? 

(Sila) – Não, eu não largo. Quer dizer, tem professores que estão saindo da 

classe, de sala de aula. E eu não saio de jeito nenhum. Eu acho que o 

professor não pode sair. Saiam eles, né, se for o caso. 

 

Nessa escola eles montam algumas salas colocando os melhores alunos, 

porque assim pode puxar mais. Eu acabei peguando o 2º D, que é a classe 

dos melhores alunos. Eles são muito interessados mesmo [...] Eles 

perguntam demais [...] (Viviana) 

 “É, a coordenadora sempre diz, não dá pra você ensinar os 40 [alunos]. 

Mas a gente quer os 40.” (Val) 
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“[...] E o pior, sabe o que me deixa assim perplexa também, é que é muita 

gente fazendo isso, na sala de aula, sabe? [...] Eu dou aula em 11 salas.  

“A escola vai entrar em reforma [...] vai haver revezamento de aulas e não 

vai ter a quantidade normal de aulas” (Pal) 

 

4.4.2 A imposição e superposição de projetos e atividades 

 

 A falta de contexto e de continuidade 

 

Nas orientações mais recentes da Secretaria da Educação, tem-se incentivado o 

professor a desenvolver seu trabalho através de “projetos”, tanto próprios, como coletivos. Por 

iniciativa da direção, coordenação ou pela diretoria de ensino da região, um projeto é proposto 

e deve ser desenvolvido por todos os professores da escola indistintamente. O professor 

precisa seguir esse projeto, independentemente do que estiver desenvolvendo no momento.  

Além de projetos coletivos, recomenda que o professor desenvolva projetos próprios. 

No entanto, não oferece o apoio necessário para tal. A falta de compromisso é patente, como 

se pode perceber com as inúmeras atividades alternativas que são programadas (nem sempre 

com antecedência) que levam à suspensão das aulas (passeios, idas a teatro, reuniões, festas).  

Muitas vezes o professor tem uma série de atividades planejadas para uma aula e se vê 

impedido de desenvolvê-las, pois uma atividade alternativa foi definida pela direção para 

aquela semana. Então como dar seqüência a um projeto? Esses cortes acabam prejudicando 

qualquer seqüência bem planejada. 

Mas o mais surpreendente nesse cenário, é que normalmente essas atividades não têm 

nenhuma ligação com um projeto educacional estruturado, são atividades “soltas”, sem 

ligação ou outra conseqüência. São muitas vezes atividades “recreativas”. Um professor fica, 

às vezes, semanas sem dar aulas em determinadas classes. 

O motivo de destacar esses pontos é que essas situações podem “passar” uma 

mensagem, levar a uma forma de entender e encarar a escola e sua função hoje. Quando não 

se dá aula por qualquer motivo ou quando se coloca a atividade em sala de aula como 

dispensável, desnecessária e desinteressante, que mensagem o aluno recebe? Como será que 

ele entende a função da escola, ou melhor, qual seria para ele a função da escola? O que se 

quer do professor e do aluno, afinal? 
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“Temos o projeto 50 anos [da escola], duas semana sem aula[...] Não 

tinha o que fazer com eles [ficaria muito tempo sem haver aula] então 

eu pedi que fizessem o motor e o eletroímã[...] deixei a folha [com 

instruções] no xerox[...] eu não perguntei nada, mas eles 

perguntaram”. (Gina) 

“Essa semana teve olimpíada e reunião [dos professores] [...]” (Pal) 

“Eu não vou poder dar aula porque vai ter festa junina na escola e 

vai parar tudo” (Magali) 

(Magali) – Eu dei aula, mas não foi como eu gostaria que fosse, né. 

Que, lá eles estão treinando pra quadrilha então... tá chique, tão 

botando todos os alunos e eu dei aula a última aula de segunda-feira, 

e a próxima seria na sexta feira, última aula também. Então, só que 

eles deram as 3 últimas aulas pro ensaio. Então eu não consegui. 

(Coord.) – Certo. E essa festa vai ser quando? 

(Magali) – Vai ser dia 16, sábado. 

(Coord.) – Ah, tá. Então até dia 16... 

(Magali) – Provavelmente vai ser complicado também... 

[...] 

(Magali) – Hoje eles ensaiaram mais tempo, não só na quarta e na 

quinta aula, agora [...] já está avançando nas outras aulas. 

(Coord.) – Pois é, agora nesse pedaço aqui, você não vai ter alguma 

aula em junho? [...] 

“Agora, na quinta fica difícil aplicar, né, porque não estou tendo 

assim uma seqüência, quer dizer, o projeto da reeducação alimentar, 

eu preciso mandar uma apostila pra diretoria de ensino.” (Sila) 

“Eu cheguei na quinta-feira com a experiência planejada, mas os 

alunos tinham ido assistir uma peça[...] foi decidido assim, na última 

hora.” (Helen) 

 (Coord.) – Isso aqui [uma avaliação] você já devolveu pra eles? Eles 

já viram? 
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(Gina) – Não, eles não viram. Eu fiz um comentário, na sexta-feira 

passada. Sexta feira passada? Não na retrasada, já faz uns 20 dias. 

(Coord.) – Já encontrou estes alunos depois disso? 

(Gina) – Não, por que terça é feriado e [...] 

 

 

4.4.3 A burocracia escolar 

Apesar do calendário escolar contar com um número determinado de aulas e períodos 

de atividades definidos, questões burocráticas, como atribuição de conceitos finais são 

antecipadas por exigência das instâncias superiores, como as diretorias de ensino e levam ao 

prematuro encerramento das aulas. Junta-se a essa situação a inconseqüência que está 

associada às diversas atividades desenvolvidas ao longo do ano no que se refere aos 

resultados da avaliação do aluno (a cultura do “fazer pelo fazer”). Há suspensão de vários dias 

letivos para reuniões de conselho de classe e escola, colocando novamente a atividade de sala 

de aula em segundo plano. 

 (Coord.) Você tem dado aula ou tem muito playcenter? 

(Val) Não,  até que ... mais ou menos. 

(Coord.) Hã... 

(Val) é que nós estamos em conselho de classe 

(Coord.) Hã... 

(Val) e as aulas foram reduzidas  para 30 min. 

(Coord.) Ah é? 

(Crithi) – já em conselho? 

(Val) – É. 

(Pal) – nossa..  

(Val) – Não, lá é o contrário, nós damos notas por área. Matemática, 

Física, Química, Biologia é uma nota só. 

(Cristhi) –  nossa! 

(Val) português, inglês...  educação física e artes é uma nota só. O 

resto é uma nota só. 

(Cristhi) – E o aluno só vai ter dusa notas...? 

(Val) –  o aluno só tem três notas. 

(Pal) –Três notas... 
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(Val) –Três notas. 

(Coord.) -O que que é o resto? História, geografia... 

(Pal) - o resto! 

(Val) - Sociologia ou... 

(?) -Filosofia... 

(Coord.) –Comunicação, a parte de sociais e exatas... 

(Pal )-E educação física? 

(Coord.) – Comunicação... 

(Pal) –  agora é impossível reter... 

(Coord.) – Bom, mas muito bem... então (Val)  então você está no 

conselho de classe para fazer uma fusão entre essas coisas todas e 

suas aulas são curtinhas... 

 

4.4.4 A escola dentro do contexto social 

O professor tem que lidar com diversas situações as quais, na verdade, não pode ter 

controle. O aluno tem várias referências fora e dentro da escola, questões de ajustamento aos 

seus grupos sociais. Negar que esses fatores contribuem para a forma como se estabelecem as 

relações em sala de aula é negar que a escola está inserida nesse contexto histórico e social. A 

escola não é uma entidade isolada do mundo. E cada vez mais governo e sociedade depositam 

sobre os ombros dos professores a responsabilidade de lidar com essa gama de situações e dar 

conta delas, seja lá como o fizer. 

 “Porque eles acham que a gente... é perfeito[...] Que a gente (?), com pai e 

mãe que se dão bem a vida inteira, que nunca beberam, que nunca... né... e 

aí um aluno me falou, ‘ah, meu pai, ele bebe muito...’, falei, nossa, é 

igualzinho à minha história, né... comentei com eles, e eles ficaram 

horrorizados, ah mas eles ficaram meus amigos.” (Viviana) 

“Não e tem vários detalhes. Dessa turma aí, por exemplo, na minha sala tem 

uma menina, e essa menina, ela fica se insinuando pros meninos e os 

meninos ficam, passam a mão nela, e vai pra lá e vem pra cá e eles ficam 

falando, e ficam dando em cima da menina e fica aquela coisa... eu fico sem 

reação! Tem hora que eu paro, eu sento, chamo a menina, falo, ‘ó, não é 

assim, você não pode agir dessa forma, você não-sei-quê’, e falo pros 

meninos que é pra respeitar... é como se não fosse nada.” (Pal) 
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(Sila) -As 2 primeiras, né... eu tenho as 2 últimas Aí um dia, eis que 

descobrimos:  na hora do intervalo eles, ó, levam bebida alcoólica. Aí nas 

últimas eles tão insuportáveis. 

(Pal) – ah, então pode ser, eles beberam.  

(Sila) – Então a gente descobriu, agora, todo mundo tá de olho, não deixa 

eles ficarem juntos, na hora do  intervalo fica perto, e não deixar eles 

(Pal) – e eles são agressivos, né? 

 

“ [...] daquelas que utiliza pra insulina, bem fininha, que não tem marca, 

não machuca tanto. Encontraram no banheiro. E nós descobrimos, inclusive 

fui eu que percebi também, que tava o celular tocando muito, eles tavam 

recebendo muita ligação. E logo que eles recebiam, eles saíam e iam ao 

banheiro. Aí depois encontraram, eles faziam um ponto de encontro lá no 

banheiro, e ajudavam um ao outro, né e encontraram essas coisas. Aí nós 

começamos a diminuir, não deixar mais eles saírem, porque, realmente, 

após o intervalo, eles ficam impossíveis. Eles não conseguem até, nem ficar 

sentados na cadeira!” (Magali) 

“Todas, a gente percebe que tem um grupinho, não é só meia dúzia... na 

sala. Infelizmente é uma situação muito complicada.” (Magali) 

 

 

A visão centrada no aluno 

 

 

Através da realização de algumas entrevistas, tentamos obter informações sobre como 

os alunos percebem e interpretam as ações do seu professor e, também, sobre o papel que 

assumem no dia-a-dia da sala de aula. Procuramos verificar a interação que lá ocorre a partir 

do seu ponto de vista e se as atividades propostas lhes parecem importantes e significativas. 

Com algumas perguntas sobre os experimentos de que participaram, procuramos 

verificar o que os alunos conseguiam recuperar dessas atividades, tanto no sentido da 

descrição como do aprendizado que proporcionaram. 

As entrevistas foram realizadas no início de novembro de 2006. Nesse período, os dias 

efetivamente sem aulas já se sucediam com maior freqüência, as atividades eram voltadas 
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para o fechamento de conceitos e freqüência e os alunos já começavam a comparecer em 

menor número. Gina, no entanto, ainda incentivava a presença dos seus alunos com 

veemência, pois acreditava na importância de continuar seu plano de aulas. 

A professora havia trabalhado os temas da Eletrodinâmica e do Magnetismo no 

primeiro semestre. No segundo semestre, enfocou o aspecto eletromagnético da luz abordando 

a Óptica e a Ondulatória. Dos alunos entrevistados, seis eram do segundo ano, sendo que LU, 

AL e MA pertenciam a uma mesma turma, ES, RA e LI eram colegas de uma segunda turma 

e FA, a única aluna do terceiro ano que se ofereceu para a entrevista. 

Essa classe de terceiro ano é justamente a classe a que Gina se referira com decepção 

em algumas reuniões do grupo de pesquisa devido ao relacionamento um tanto conturbado e 

falta de envolvimento da maioria dos estudantes nas atividades propostas. 

As ações da professora seguiam um padrão característico. Ela sempre solicitava uma 

pequena pesquisa aos alunos sobre o tema que iriam tratar. Sua expectativa era criar um 

ambiente mais favorável ao aprendizado, um primeiro contato com os novos termos e idéias. 

Em seguida, desenvolvia uma atividade prática, envolvendo uma demonstração (como na 

atividade das ondas ou espelhos) ou construções dos alunos (como no caso dos circuitos 

elétricos ou da câmara escura). Uma interação mais intensa e direta com a classe aconteceria 

nessa fase. A seqüência incluiria explicações, definições (com possibilidade de interação 

também), aplicação de exercícios e avaliação. Outra informação que consideramos importante 

é que nesse ano a professora teve menos tempo para trabalhar cada tema e assim, menos 

tempo para explorar as concepções dos estudantes. Como as concepções espontâneas são 

recorrentes, Gina esperava poder abordá-las em outros momentos do curso. 

Agora, apresentamos as categorias em função das respostas dos estudantes 25 . 

Procuramos apresentar o maior número de falas que permitissem nos dar um panorama da 

visão do aluno frente às aulas.  Basicamente, as repostas foram selecionadas e agrupadas 

considerando as categorias de ação que estabelecemos na análise do trabalho do professor. 

Procuramos indicar as categorias associadas com a indicação do seu número entre 

parênteses, mas três aspectos são apresentados sem seguir essa indicação, por advirem de 

perguntas específicas ao aluno nas entrevistas. 

Consideramos as categorias de análise seguintes: 

 

 

                                                 
25 (E) nas transcrições representa a fala do entrevistador 
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(4.1.1) O professor e o planejamento 

(4.2.1) Oportunidades para o aluno se expor 

(4.2.2) O professor procura atividades a partir de dificuldades dos alunos 

(4.2.4) A forma como o professor inicia, retoma e encaminha um assunto 

(4.2.6) Ações para incentivar e valorizar a participação dos alunos 

(4.2.7) Exclusão do parceiro do diálogo 

(4.2.8) O “diálogo simulado” - o professor ouve o que quer ouvir” 

(4.2.10) A afetividade direcionando as ações 

(4.2.11) O “modus operandi” arraigado 

(4.3.7) O fazer por fazer 

A Avaliação 

• A participação dos alunos na perspectiva dos alunos 

• A intenção da professora na percepção dos alunos 

• Explicando uma experiência 

 

 

(4.1.1) O professor e o planejamento 

Nas passagens seguintes, os alunos relatam o tipo de atividades e o enfoque que a 

professora costuma adotar nas aulas.  

“Assim... ela explica a física de uma forma bem descontraída, só que a gente 

tem que aprender com fórmula porque é geralmente isso que cai em 

vestibular, fórmula. Não vai ter nada assim por exemplo por que que a luz 

pega lá? É sempre conta, a gente vai ter que fazer conta. Então precisava 

passar mais contas né? Tipo ó a fórmula é essa, vocês fazem as contas... 

acho que precisava mais.” (AL) 

 “Hãhã. Ela sempre ela deixa a gente fazê antes pra gente descobri pra 

depois ela explicar. Que nem o da caixa. Ela mandou a gente fazer, a gente 

viu o que acontecia e ela explicou.” (LU) 

 “Ah ela passa a matéria que a gente tava estudando no momento, né que a 

gente tava estudando espelho, esférico tal. Tem dia que ela faz experiência e 

tem dia que não. Só que é complicado porque minha classe como você já viu 

é muito agitada... então ela, não sei se é por ela ser assim ou por pela sala 
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ser agitada, ela se contrai um pouco [...] Mas ela dá experiências, dá 

questões, ela tenta explicar só que é complicado ... complicada.” (FA) 

 “Ela passa o texto na lousa, a gente copia, depois ela explica ela tenta 

explicar, né? Ai a gente copia da lousa, ela explica, faz experimento... 

alguma coisa relacionada com a aula, e só.” (RA) 

“Primeiro assim, antes de dar a experiência ela já dá um exercício sem 

explicar que que é prá fazer, prá ver o que que a gente acha, prá fazer a 

gente pensar (?) (?) então a gente faz os exercícios, aí depois a gente faz 

esses experimentos. Aí dos experimentos, a gente faz outros exercícios que 

vão... prá você ligar entendeu? O que você não sabia com o que você já 

sabia.” (LI) 

[...] Ela ela ja ja ela falou assim que a gente tem que saber o que é Física 

mesmo, não ficar muito na matemática. Mas eu acho que é preciso, não 

sei.” (LI) 

 

(4.2.1) Oportunidades para o aluno se expor 

Procuramos identificar as oportunidades que o aluno tem para se expressar, para 

participar efetivamente da aula. Nesses exemplos os alunos se referem a colocações e 

perguntas que a professora faz e geram debates entre eles. AL e FA têm uma visão negativa 

da atitude da professora. 

 

 “Ela vai perguntando, a gente vai falando até aparecer o que ela quer. 

Depois ela sóoo passa certinho, junta o que cada um, que cada aluno falou e 

faz a te nossa teoria.” (LU) 

(AL) – Dificilmente os alunos perguntam alguma coisa. (?). Ela não fala 

assim vocês têm alguma alguma dúvida não. Ela não pergunta né se tiver 

alguma coisinha (?) se bem que quando a gente faz as perguntas nunca vi na 

nunca vi nada coisa mais engraçada. Quando a gente faz pergunta outro 

aluno chama ela, ela vai andando! Nunca vi isso, é muito engraçado... 

(E) – Não entendi. Você faz a pergunta... 

(AL) – A gente chama ela pra perguntar alguma coisa ela vira e sai 

andando! 
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“É assim. Antes dela passar a experiência, geralmente ela faz a gente... 

antes dela explicá a matéria. Ela geralmente ela faz faz a gente fazê um 

trabalho antes pra gente corrê atrás de saber como é que funciona um 

pouco entendeu. Aí depois ela passa assim, essa experiência, na sala. Ela 

traz ah por exemplo ah, pegou uma mola e ficou pra mostrar como funciona 

as ondas. Ela trouxe uma mola, fez um aluno segurá de cada lado e ficou 

chacoalhando pra mostrar o funcionamento entendeu? São coisas simples, 

mas...” (MA) 

“Por causa que assim... por causa que a sala toda participa porque aí a sala 

fica entretida, participa da aula, tenta entender o que ta acontecendo ali... aí 

eu acho isso legal porque todo mundo fica ali prestando atenção, fica ali... 

todo mundo enturmado...” (ES) 

“Todas as experiências. Ela não deixa a gente mexer. Vamos dizer assim a 

única experiência que que a gente mexeu um dia foi de uuuum... que a gente 

teve que fazê ah eu não lembro o que que era que a gente usou um cordão, 

que ai realmente nós, não sei se porque era fácil era só (?) o cordão.” (FA) 

(LI) Mais. porque aí você vê o que você entende. E aquilo que você não 

entende você fala e ela explica. 

(E) Tem muita gente na sala? 

(LI) – Tem! 

(E)– E não fica bagunça quando começa essa conversa? Todo mundo presta 

atenção? 

(LI) – Às vezes todo mundo quer falar junto mas aí, uma vez ou outra. 

(E) – Mas tá todo mundo prestando atenção? 

(LI) – Presta... ah uns não né? A maioria presta. 

 

“Todo mundo participa. Que que ela assim tem dois alunos hum por 

exemplo tem dois alunos andando mais a professora mais ela e daí ela vai 

perguntando prá cá prá classe e vai questionado ó por que que acontece 

isso? Por que que acontece aquilo? Que que você acha que vai acontecer? 

Vai perguntando prá todo mundo...” (RA) 

(RA) Por que que acontece aquilo? Que que você acha que vai acontecer? 

Vai perguntando prá todo mundo... 

(E) - E você acha isso legal? 
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(RA) - Eu acho, mais tem um pessoal que não entende assim... ela pergunta 

prá um prá outro prá outro, pessoal da (?) fica brincando, acaba não 

entendendo”... “Os alunos, o pessoal do fundão que brinca muito e acaba 

não entendendo. 

(4.2.2) O professor procura atividades a partir de dificuldades dos alunos 

Procuramos identificar as atitudes que a professora toma para tentar dirimir as dúvidas 

dos estudantes. 

 “[...] Onda eu não entendi direito, ela vai faz um negócio com a mola aí da 

pra você entender bem melhor, bem o efeito.” (LU) 

 “Ela anda na sala, ela chama na mesa. Ela sabe a o nome de todo mundo 

por causa que ela presta atenção na dificuldade de cada um.” (LU) 

“É mais fácil de entender, é mais fácil di ver realmente o que que é aquilo 

que ela passou pra gente. A refla a refração da luz. A gente não entendeu 

direito, mas quando ela mostrou que é quando o objeto sobe, é quando o 

objeto muda di di o di material de matéria acontece uma uma reflexão 

diferente. Assim é mais fácil de enteder.” (LU) 

 “Não, tentamos explicar. A gente tentou explicá o que tava acontecendo, 

por que que não conseguiu enxergá  e por que conseguiu. Aí depois 

conforme o que a gente respondeu, ela foi tentando acrescentar coisas ou 

explicar coisas que a gente não tinha colocado ainda...” (ES) 

“Ouve... muito... até demais. Ela ouve mais o que a gente fala do que ... ela 

deixa partir da gente, entendeu? A partir da gente que ela vai fazendo a 

aula. Ela vê o que a gente tá conseguindo pegá da matéria e vai explicando 

a partir daí. Mas a gente fala... muito.” (LI) 

 

(4.2.4) A forma como o professor inicia, retoma e encaminha um assunto 

Procuramos verificar aqui como o aluno percebe o modo como a professora inicia uma 

aula ou mesmo um assunto novo. Em cada início de aula, a professora descreve o que será 

feito, o que irão estudar e fazer. AL e FA tem uma posição negativa quanto a essa prática da 

professora. Provavelmente o fato de não entenderem o que a professora está propondo, e uma 

certa resistência, faça com que essas alunas minimizem esse procedimento. 
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(AL) – Ela sempre escreve assim: hoje nós faremos tal coisa tal coisa, tal 

coisa, escreve na lousa. 

(E) – Isso não ajuda? 

(AL) – Eu acho que não. Num acho que ajude muito porque por exemplo 

hoje a gente vai fazer tal coisa mas a gente não entende, cada exemplo ó. Aí 

ela vai lá faz, mas a gente continua sem entender. A gente entende até o 

fenômeno, a gente entende o que ela quis dizer, mas a gente não entende 

assim eeh porque que isso acontece, entendeu? Tipo... aí tem as fórmulas lá 

a gente precisa (?) as fórmulas mesmo mesmo. 

“Primeiro assim, antes de dar a experiência ela já dá um exercício sem 

explicar que que é prá fazer, prá ver o que que a gente acha, prá fazer a 

gente pensar (?) (?) então a gente faz os exercícios, aí depois a gente faz 

esses experimentos. Aí dos experimentos, a gente faz outros exercícios que 

vão... prá você ligar entendeu? O que você não sabia com o que você já 

sabia.” (LI) 

“Assim no começo, assim entender ali o que está acontecendo assim no 

começo, mas depois que ela começa a explicar, a gente começa a conversar 

fica mais fácil.” (ES) 

 “Ah eu acho, bom eu acho que ela ela deveria. Que sabe,  geralmente tem 

gente que tem dificuldade de aprender só lendo com a pesquisa, precisa de 

alguém pra ensinar né. Então as pesquisas... é, ajuda um pouco, já te deixa 

por dentro da matéria... pra você começá a aprender.” (MA) 

“Naaum ela pergunta, ela passa o objetivo de hoje é vocês descobrirem 

como funciona a luz. Aí ela explica explica explica explica e faz uma 

pergunta, e essa pergunta fica... que é pra gente tentar descobrir ou assim 

até mesmo na própria aula tem ela se aprofunda um pouco com a gente nas 

perguntas pra gente tentá responder só que a gente não consegue porque a 

gente ta aqui pra aprender certo? Então do jeito que ela tem que ensinar 

dar resp perguntar ela tem que dar a resposta certa se a gente não sabe tem 

que explicar o porquê dessa resposta, certo? Mas ela não, ela não faz isso. 

Então é uma coisa que muito que atrapalha muito o nosso raciocínio vamos 

dizer assim né?” (FA) 
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(4.2.6) Ações para incentivar e valorizar a participação dos alunos 

Conforme os relatos da professora, ela costuma dar um destaque positivo para os 

trabalhos feitos pelos estudantes. Dos procedimentos comuns que adota, a pesquisa parece ser 

até bem aceita pelos estudantes. Já as experiências, são atividades motivadoras e que 

proporcionam a participação de boa parte dos alunos, se bem que o aprofundamento das 

questões gera um certo desconforto. Existem alguns experimentos feitos em forma de 

demonstração e outros, feitos pelos alunos. No momento das entrevistas, prevaleciam as 

demonstrações. 

Os alunos e as pesquisas 

(LU) –Ó, as pesquisas até que são boas por causa que faz uma introdução. 

A gente entrega, ela corrige as pesquisas certinho pra ver o que ta certo, 

que ta errado, que ta faltando, e devolve pra gente, pra gente usá pra 

estudá. 

 “Assim, esse bimestre ela ainda não deu prova, mas nos bimestres 

anteriores ela deu prova, deu uma prova e vários trabalhos. Aí ela dá lição 

de casa, que todo mundo ODEIA porque ninguém gosta porque tem outras 

matérias, e aí elaaa ela pega, corrige na próxima aula iii sempre dá uma (?) 

(?) na mesma aula. Ninguém gosta.” (AL) 

 “Ela pede pra gente fazer a pesquisa, leva pra casa e lê... as pesquisas. Ela 

lê, vê tudo direitinho e quando tem alguma coisa que não tem assim que ela 

que ela pediu ela chama a pessoa, explica o que ela queria.” (ES) 

“Ela corrige e dá nota na pesquisa, como se fosse um trabalho entendeu?” 

(MA) 

“Sim... aprendê até aprendo, mas não é daquela forma assim quiii eu acho 

que assim seria mais correto. Porqueee tipo assim ela ensina muito na 

prática, mas quando chega lá escrever fórmula essas coisas ó gente a 

fórmula da luz é essa aqui aí ela não fala isso ela manda a gente pesquisar e 

todo mundo meio que bóia né. A gente não sabe se a pesquisa ta certa essas 

coisas...” (AL) 

 

 

 



 113 

Os alunos e as experiências 

 “O diferente, que eu mais gostei, foi as experiências na sala, que eu entendi 

bem mais. Na outra escola não era assim, a psora só ensinava e passava 

exercícios, nem sempre a gente entendia o que era cada coisa, mas aqui é 

bem mais fácil, porque ela passa, passa exercício, passa um monte de coisa 

e ainda passa como acontece realmente, que ela passa o exemplo certinho, 

como acontece. Isso é bem mais fácil.” (LU) 

 “Assim cada grupo fazê a experiência? Não, agora ela já fez isso também 

de cada um fazê uma experiência, só que ultimamente ela tem ela passa traz 

ela traz o material, que eu acho isso muito legal, e faz os alunos i olhar, i lá 

do lado vê, fazê também, fazê acontece, pra que o aluno provoque a reação 

da experiência.” (MA) 

“Ah, que é legal, que muitas vezes a gente não sabe da onde, o que tava 

acontecendo assim a nossas voltas e por poucas coisas, algumas coisinhas 

que nem da caixa escura da câmara escura a gente fica sabendo porquê de 

muita coisa.” (ES) 

 “... Eu acho legal, eu gosto do experimento. O que que eu mais gosto... ver 

funcionando né. Entender...eu acho que isso que é o legal.”... “Ah dá pra 

entendê é bem bem coisas são simples né as experiências na maioria das 

vezes. São são boas as experiências. Ela gosta de interagir com  a classe, é 

legal isso. Ela gosta que todo mundo participe da experiência... é legal.” 

(MA) 

“Ah, porque a gente vê coisa nova, diferente...certas coisas que a gente acha 

tão simples não é tudo aquilo... interessante...” (RA) 

 

(4.2.7) Exclusão do parceiro do diálogo 

Nessa seqüência, encontramos exemplos de momentos em que a comunicação 

professora-alunos se perde ou não acontece. Percebemos que algumas dessas situações 

acontecessem justamente quando a intenção da professora é fazer com que o aluno questione 

suas concepções, quando quer ajudá-lo a buscar respostas ao invés de dar uma resposta direta, 

uma definição que, ela acredita, não resolveria o problema do aluno. No entanto, às vezes, 

essas perguntas acabam tendo o efeito contrário ao desejado e deixam o aluno com mais 
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dúvidas, faz com que ele perca a sua própria referência, desgastando a relação com a 

professora. 

“[...] Eu não entendi o que ela quis mostrar com a experiência. Isso 

eu não entendi.” (AL) 

(E) – A imagem fica invertida no seu olho pelo mesmo motivo que fica 

invertida na câmara escura? 

(LI) – Não consegui entender isso... 

(E) – Você ficou com essa dúvida? 

(LI) – Fiquei. 

(E) – E aí, você não fez nada? 

(LI) – Eu perguntei várias vezes prá ela, mas eu não entendi do mesmo jeito. 

Aí eu deixei (riso) 

(MA) – Ela gosta que fale assim. Só que às vezes ela sabe que você não sabe 

muito da matéria, aí você quer tirar uma dúvida. Aí ela fica insistindo fica te 

perguntando “mas como? Que que você acha? Você entende o quê?” . Às 

vezes você nem sabe nada ela...ela é um pouco insistente, um pouco chata. 

Isso eu acho que é o chato da professora. 

(E) – Isso é chato? O que você acha que ela devia fazer? 

(MA) – Se ela sabe que você não sabe o que ela ta te perguntando, ela pára 

de perguntar ué?! Pára de ficar... mas ta tão evidente já que você não ta 

sabendo explicar i ela fica... 

(E) – Mas a pergunta que ela faz não ajuda a pensar sobre aquela dúvida? 

(MA) – Ajuda a pensar, mas ela ta fazendo pensar de du de novo, eu já tava 

pensando, não sei se é só comigo que acontece isso, mas já era uma coisa 

que eu tava tentando entender. 

(E)  – Então isso não resolve... 

(MA) – É, isso que ela faz não resolve muito pra mim, resolve mais quando 

ela passa experiência, explica lá na frente, tira dúvida, a dúvida eu repondo 

que é isso ela fala que é isso entendeu? Muita coisa ela faz a gente descobrir 

sozinho, faz entender primeiro o que acontece pra depois ela explicar. 

 

“Ah eu acho legal, só que ela... assim, a professora do ano passado dava 

muita fórmula explicava mais ou menos, falava que não sabia matemática. 

Só que ela explica, só que ela dá as fórmulas e a gente tem que tentar fazer 

sozinhos, só que a gente não consegue, a gente já tem dificuldade de 

matemática normal, então em física é mais complicado que  a fórmula  a 
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fórmula é um pouco mais elaborada que a de matemática, que é o básico, 

subtração, adição iii multiplicação... é o básico. Então ela não explica muito 

assim as fórmulas, as contas como é que tem que fazer certinho...” (RA) 

(RA) – Ela conversa mais, coloca lá na lousa, vê o que a gente entendeu, pra 

mandá a gente fazê pra ver o que a gente entendeu, ai tanto é que ela passou 

uma conta que a gente tinha que fazer, mas ninguém entendeu a conta, 

aquela eu já não sabia fazer a conta. 

(E) – Vocês não perguntaram? 

(RA) – Perguntamos. Mas ela não respondeu direito. A gente também não 

entendeu, do mesmo jeito... a conta. É que era complicado, é que ela 

explicou mas a gente não conseguiu entender. Que ela falou assim vamos 

primeiro dar a a a o que tem na imagem dá primeiro a seqüência vai h é a 

altura, não sei que é o orifício, prá prá gente medir cada coisa. Só que era 

tanta informação que a gente acabou não entendendo nada. Ninguém 

conseguiu fazer as contas. Eu mesma não consegui fazer. Consegui montar 

um esboço da conta, mas o resto eu não consegui desenvolver. 

 

“...E ela tem muito de ser assim, elaaa ela faz uma pergunta pra gente, ta 

certo que é uma coisa de raciocínio que você tem que estar raciocinando mas 

ela faz uma pergunta pra gente e ela não dá a resposta então isso fica com a 

gente, então a gente fica com essa dúvida. Ta certo, é bom que a gente ta 

pesquisando, eu entendo que ela quer que isso aconteça, só que muita gente, 

por exemplo eu mesmo, não sei se é falta de interesse não sei que que é, não 

procuro saber. Então eu fico meio assim eu fico mais confusa porque assim 

uma aula e tinha a outra certo? Então se você não aprende numa aula você 

não aprende na outra. Então ela não é aquela de explicar, não ó essa 

pergunta...durante a aula tentá que a gente consiga dá a resposta dentro da 

nossa (?), não é assim que funciona, assim que funciona, mas não. Ela dá a 

pergunta e deixa o ponto de interrogação com a gente, e ela não dá a 

resposta. Então a gente não sabe se a gente tem a resposta certa ou se a gente 

tem a resposta errada. É isso que eu acho de errado da professora.” (FA) 

“A gente, por exemplo, falava ah professora a gente viu um imagem de 

ponta cabeça. Ah, por que vocês viram a imagem de ponta cabeça? Ah, 

porque ela ta de ponta cabeça. Não, mas tem que ter um motivo. Ah 

professora, eu não sei! Às vezes o pessoal brincava (?) ah professora os 

professores tem que falar o porquê, a gente não sabe, a gente ta 
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aprendendo. E ela não, não, ela falava não, tem que ter um porquê. Vocês 

têm que saber por que fica de ponta cabeça. Não, vamos pesquisar isso, 

vamos pesquisar. E ela nunca falava pra gente. Então até hoje eu não sei 

por que fica de ponta cabeça. Até hoje eu não sei por que a imagem fica de 

ponta cabeça.” (FA) 

 

(4.2.8) O “diálogo simulado” - o professor ouve o que quer ouvir” 

Um exemplo dessa situação acontece quando professora e alunos desenvolvem a 

atividade, usam os termos e conceitos formais, mas esses não fazem sentido para o aluno. Há 

um diálogo e o estudante participa, faz o que a professora solicita, mas isso não resulta em 

aprendizagem efetiva. O aluno não entende o conteúdo desse diálogo e o professor não 

percebe que o aluno não entendeu. 

Algumas vezes o aluno diz o que o professor quer ouvir. São situações em que o aluno 

discute a teoria, mas não está realmente convencido de seu significado, aceitando o que a 

professora definiu, pois encontra uma explicação semelhante em outras fontes, como os 

livros. A professora acredita que o aluno aprendeu, pois o aluno dá a resposta que ela 

esperava ouvir. 

(AL) – Ah é mesmo teve a da mola depois. É que eu num lembro desses... ah 

a da mola fui eu que fiquei segurando. 

(E) – Ah você não lembra e foi você que ficou segurando? 

(AL) – Eu não lembro! É que parece que a outra foi antes porque aquela lá 

eu entendi mais que essa da mola. A da mola... Ah ela pediu pra gente 

reproduzir as ondas na mola, né ela pediu. A hora que ela falou crista e (?) 

eu não consegui entender o que ela quis dizer com aquilo, mas aí a gente 

reproduziu as ondas né (? ?) reproduziu as ondas e aí acho que foi isso. 

Nada mais para mostrar como é que eram as ondas. 

(ES) – [...] Aí ela também explicou que na hora que qui u a velocidade da 

luz na água é uma e no ar é outra e por causa dessa diferença de da 

velocidade da luz a luz se desvia, sofre um desvio. 

(E) – E você acreditou nisso? 

(ES) – Ah aí ela foi tentá a gente foi vê, a gente fez pesquisa, fui vê no livro e 

tava a mesma coisa que ela tava explicando, só que com mais palavras no 

livro. 
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(4.2.10) A afetividade direcionando as ações 

A empatia, antipatia, familiaridade e a (in)tolerância regendo as relações na sala de 

aula. Um exemplo de situação crítica é a relação da turma do 3º. ano com a professora. Gina 

já havia relatado para o grupo de pesquisa sua insatisfação com a posição e atitude desses 

estudantes frente à sua forma de trabalho; aqui, a aluna FA também mostra sua insatisfação. 

Há poucas possibilidades de um diálogo em casos como esse. 

 “Eu acho assim. Gostá a gente até gosta porque é uma aula diferente 

daquela aula só de leitura, de explicação explicação explicação porque a 

gente ta vendo como funciona com não funciona, só que a dela acaba sendo 

uma coisa, fica meia chata porque eh por ela não ter um respeito pela 

vamos dizer assim a sala já não respeita mais. Então a gente já não escuta 

mais nada dela. Já não escuta mais nada. Então com isso ela acaba falando 

com dois alunos, então eu acho num sei se ela ah cansei não quero mais 

explicar, explica de qualquer jeito. Faz a experiência, não deixa a gente 

observar, quem quiser ver, como outro dia ela falou assim ah quem quiser 

ver vem aqui. Ta certo. Tinha muita gente que não queria, não tava nem aí, 

até concordo com ela porque ela não tem que ficar falando com as paredes, 

né, também não acho certo. Mas aí quem tava lá elaaa num explicava 

porque eu acho que ela ficava mais interessada no resto da sala que tava 

falando. Até um dia ela chegou a gente tava sentado esperando ela che ela 

sentou ai ela falou ah eu vou sentar com vocês vou ficar participando da 

conversa de vocês. Eu olhei pra cara dela você não vai dar aula? Ah já vou 

já. Sabe? Num sei se isso foi por causa da sala que ela desinteressou ou ela 

mesmo que é assim, eu não sei. Mas acho que desde o começo ela deveria 

ter colocado, impondo alguma coisa pra sala, falando é assim que funciona 

é assim que funciona, vocês não querem assistir aula vocês vão pra fora. 

Porque a maioria dos professores  ta certo que minha sala não é santa né, 

mas a maioria dos professores a gente tem um respeito a hora de explicar é 

hora de explicar, entendeu? Mas ninguém entende a aula dela, ninguém 

entende a língua dela. Então vai assistir vai prestar  por que ninguém 

entende...” (FA) 

“Assim, porque eu particularmente já não gosto muito de física, o que eu 

gosto na física é que assim pode ser uma aula diferente, não precisa ser 

sempre na lousa, da lousa pro caderno, e acertô e já era. Então assim é uma 

coisa mais assim, como posso dizer... humm diferente! Uma aula bem 

diferente. Uma coisa que tipo assim você faz e você não se cansa de fazer. Aí 
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de vez que ela leva a gente lá pra fora, a gente faz umas experiências lá 

fora, uma coisa uma aula bem diferente...” (AL) 

“Desde o começo. Por que a gente até brinca. Todo dia ela chega o objetivo 

de hoje é isso. Então (?) fica o objetivo de hoje é isso e acabou entendeu? 

Eu sei lá. Num sei, ela não tem a linguagem com a gente os adolescentes, 

ela não fala a nossa língua.” (FA) 

 

(4.2.11) O “modus operandi” arraigado 

A própria estrutura da escola acostuma o aluno a ter uma atitude passiva, dificulta a 

mudança o entendimento de novas propostas do professor. O aluno muitas vezes espera que a 

professora dê todas as respostas, dê as definições. Existe também uma expectativa sobre o que 

ele vai estudar, e a Física gera uma expectativa muito clara: o aluno espera cálculos, fórmulas 

e quando a professora não dá a ênfase esperada nesse aspecto, gera estranheza. Além disso, é 

mais “cômodo” encontrar respostas quando se usa uma equação, mesmo que seu significado 

não seja compreendido. Passa a ser um problema de matemática. A professora, por seu lado, 

fica decepcionada pela cobrança excessiva por fórmulas, afinal ela tenta trabalhar as fórmulas 

dentro de um contexto mais significativo que, no entanto, não é percebido pelos estudantes. 

A atitude passiva 

“Então, justamente essa falta de interesse meu de ter não pesquisado, né, o 

interesse da classe toda, né, acho que mais a revolta da sala é isso, porque 

ela não explica, num sei se é porque o NOSSO costume eeeh isso desde a 

quinta série, a gente tinha as perguntas, a gente quebrava a cabeça aqui na 

sala, mas na sala a gente já tinha as respostas né, e com ela não, já é 

diferente, não sei se é porque o (?) dela é diferente a gente acha estranho, 

não sei o que que é.  Mas então a gente não sabe as respostas. Na maioria 

das coisas!” (FA) 

(AL) – É eu vi a imagem do prédio lá de fora invertido. Agora por que que 

isso aconteceu eu não sei. Não faço idéia. 

(E) –Você tinha ficado com a dúvida e não tinha perguntado pra ela né? 

(AL) – É, aí eu não perguntei. Fiquei quieta. 

 

O papel clássico de cada um: o professor ensina, o aluno recebe as respostas 

“... Só que como a gente perguntou professora mas por que faz isso? Ah boa 

pergunta, por que faz isso? Ah se eu estou fazendo essa pergunta é porque 



 119 

eu não sei. Não mas você tem que tentar descobrir. Como eu vou tentar 

descobrir professora, eu não sei! Só se eu pesquisar! Pesquisar, a gente ta 

aqui professora não é mais fácil a sra chegar e responder?” (FA) 

A Física e as fórmulas 

 “Assim... ela explica a Física de uma forma bem descontraída, só que a 

gente tem que aprender com fórmula porque é geralmente isso que cai em 

vestibular, fórmula. Não vai ter nada assim por exemplo por que que a luz 

pega lá? É sempre conta, a gente vai ter que fazer conta. Então precisava 

passar mais contas né? Tipo ó a fórmula é essa, vocês fazem as contas... 

acho que precisava mais.” (AL) 

“É, mas ela não dá as fórmulas. Ela só dá assim por exemplo hoje nós 

faremos num sei que lá, às vezes algumas contas, mas a gente não tem as 

fórmulas pra fazer...” (AL) 

(MA) - Uma aula que aplicasse mais né entendeu. Mais fórmula que é uma 

coisa que não passa tanto... física fórmula. 

(E) - Física é fórmula? 

(MA) - Basicamente. Muita decorar fórmula essas coisas. 

 

O ritmo do conteúdo 

“Hum, não, ta certo eh ah eu acho errado eu acho que ela devia deixar mais 

o aluno cada um por si entendeu... e passá o conteúdo né, que precisa 

passá.” (MA) 

(4.3.7) O fazer por fazer 

O aluno encara as atividades propostas pela professora apenas com um fim em si 

mesma e não como uma oportunidade de aprendizado. Não se importa em saber o porquê da 

atividade nem o que foi pedido pela professora. 

(AL) – Ah ela deu umas experiências pra gente fazê, a gente fez usina 

termodinâmica e assim outras experiências. Era uma latinha assim, você 

que tinha que esquentar pra rodá um catavento. Aí a gente fez... ta certo que 

eu não ganhei a nota, mais hãhã  a gente fez. 

(E) – Você não ganhou nota? 

(AL) –Não. 

(E) – Por quê você não ganhou nota? 
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(AL) – Ah, porque assim, a menina do meu grupo ela não fez cartaz né,e a 

gente não ia apresentar, só que minha experiência deu certo. Eu fiquei com 

a mão calejada de fazer aquilo...Deu certo. Só que aí ela não aceitou. Aiiii 

ficou desse jeito hã. 

(E) E ela não aceitou porque faltou o cartaz... 

(AL) – Faltou o cartaz...Só por causa disso. 

(E) – E aí, o que vocês acharam disso? 

(AL) – A gente ficou muito fula da vida né, hãhãhã.. (? Fala muito baixo) 

(E) – Ela não foi justa. 

(AL) – Ah, eu não achei que foi justa, maaaaais aí depende né? 

Praticamente... pensamento de cada um né? 

(E) – Mas o que ela tinha combinado com vocês? O que que era pra fazer? 

(AL)– Bom, na verdade eu num vim no dia da explicação, eu vim um dia 

depois. Aí, o que aconteceu? Me falaram que eu tinha que fazer uma 

experiência e deixaram na minha mão. Eu faço a experiência e a gente 

divide aí o que der... hãhã. 

 

“É acaba não ajudando porque ninguém consegue fazê! Ela passa assim ah 

faz a conta, mas... a gente tem que entregá  mas ninguém sabe fazê. Aí pega 

de alguém que saiba, eu mesma já fiz isso. Várias vezes. Porque às vezes eu 

não entendo como tem que fazer a conta eu pego de alguém que saiba prá 

não ficar sem o ponto.” (RA) 

“É a montagem. A gente teve que fazê uma usina elétrica, eu tive que fazê 

sozinha, a montagem foi terrível (riso). A gente teve que fazer uma máquina 

a vapor e a montagem foi terrível, eu até queimei o dedo... que eu tinha que 

fazer com álcool, giz, uns negócio lá. E assim acabou sendo ficou muito 

complicado assim, acabei fazendo umas coisas de última hora, ai acabou 

ficando complicado e não saiu não dando o resultado certo esperado. 

Acabou até queimando a experiência, nem funcionou direito... porque ficou 

muito fraquinha...” (RA) 
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A avaliação 

Aqui levantamos a visão dos alunos sobre a forma de avaliação proposta pela 

professora. Se o aluno percebe como é avaliado e se acredita que essa forma de avaliação 

retrata o seu aprendizado. Alguns alunos, com FA, pensam que a avaliação diversificada é 

apenas uma forma de “dar nota”. Mas a maioria dos alunos de Gina acreditam que ela faz uma 

avaliação adequada. 

“Ela não considera muito nota de prova, que ela passa trabalho, ela passa 

lição, ela gosta mais da participação do aluno na sala pra ver o que ele sabe 

durante aquilo que ela ta explicando, porque na prova a sempre fica nervoso, 

nem sempre vai tão bem. Então ela avalia... a prova sempre valendo acho que 

uns 4 ou 5, e o resto da nota tudo de participação, presença, eeh exercício em 

aula, as experiências, quem participa, tudo.” (LU) 

 (E) – Mas dentro do que ela faz, dá muitas experiências, dá muitos desses 

trabalhos, você acha que ela consegue te avaliar direito? 

(AL) – Assim... eu acho que não. Eu acho que não. Mas aí eu não sei porque 

depende de da forma como cada professor gosta de avaliar. Por exemplo, 

aquele aluno é mais quietinho, aquele aluno me responde mais, tem mais 

pergunta... depende de cada professor. É meio difícil saber o que ela pensa. 

Não deixa claro. 

(MA) - E com prova né. Mas a nota é bem assim tipo... cada trabalhinho 

vale um dois, entendeu, isso vai somando na sua média entendeu não tem 

tipo não é como na escola que eu estudava antes que tudo valia 10 e depois 

dividia. 

(E) - E o que você acha disso? 

(MA) - Hummm, eu acho que assim fica mais fácil pra ela, pra gente, só que 

o método de avaliar talvez assim é se você colocar até 10 você consegue 

avaliar melhor o que ta certo, o que ta errado.  

[...]  porque ninguém entende da matéria dela. Pode ver que as mat as as (?) 

(?) (?) o pessoal tira nota azul porque dá assim (?) trabalho de graça 

entendeu pra gente fazer assim que é coisa de (?) pra pesquisar na Internet, 

trazer e já era, entendeu? Mas de explicar mesmo, de entender com ela isso 

eu acho que não acontece. (FA) 
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 “Ah eu acho que ela avalia assim de acordo por causa que assim ela dá 

muitas vezes ela dá não muitas vezes ela dá exercícios pra gente responder 

aí ela pede pra olhar pra ver quem fez, pergunta se alguém não entendeu e 

vai explicar o que ela tava passando. Aí ela vê como o aluno se comportou 

na sala, se ele participou ou não, o que ele entendeu, se não ele entendeu 

pra ela tentar explicar e tentá mudar assim alguma coisa que o aluno não 

entendeu, explicar melhor, facilitá...” (ES) 

“Eh assim ela considera muito assim o que você achou da matéria o que 

você entendeu. Só que assim nas outras matérias a gente não tem muito 

assim muita coisa. O outro professor anota assim é assim 5 no trabalho (?) 

não sei o quê... prá ela é um ponto, dois pontos, três pontos, (?), aí ela passa 

um trabalho de 10 páginas a gente fica fazendo não sei quantos dias o 

trabalho prá valer um ponto. A gente acha injusto, porque podia valer um 

pouquinho mais né do que um ponto.” (RA) 

Complementando a apreciação dos dados relativos aos alunos, apresentamos a seguir 

três itens que abrangem aspectos específicos ligados à avaliação dos estudantes. Por isso não 

há referência a nenhuma categoria da visão do professor. São a participação dos alunos na 

opinião deles mesmos, qual seria o objetivo da professora e a explicação de um experiemento. 

• A participação dos alunos na perspectiva dos alunos 

Perguntamos aos alunos como consideravam sua participação nas aulas e vemos aqui 

quais os elementos que eles levam em conta para afirmar que participam. Fazer os trabalhos 

solicitados, responder as perguntas da professora, participar das experiências são os elementos 

mais presentes. Interessante notar na resposta de FA que participar da aula é motivo de 

chacota por parte de alguns colegas, fato cada vez mais comum entre os estudantes. 

 

 “Eu faço os exercícios da professora eeh, presto atenção no na nas nos 

exercícios que ela faz com a mola ou com a caixa, tudo que ela explica, a 

gente vê tudo que ela passa a gente vai vendo que ehh que nem a 

experiência dos espelhos esféricos... isso. Assim que eu faço. E além dos 

exercícios que ela passa pra gente fazer as contas tudo.” (LU) 

  (FA) - Quando ela faz as perguntas eu tento né responder, tento ver como é 

que funciona eeeh faço todas as matérias todas as coisas que ela passa na 

lousa, quando tem os experimentos eu tento olhar tento ver como funciona, 
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só que tem vez que eu me revolto, porque ela não dá (?) não explica direito 

não dá resposta então tem vez que eu me revolto. Mas eu presto atenção, 

ajudo, tento, às vezes alguém pergunta eu sei eu respondo, até zoam comigo, 

ah eu tento assim do meu jeito ta entrando na aula pra ajudar. Mas tem vez 

que ela passa coisa n lousa iiii não fala nada, vai fazer isso e acabou, então 

a gente nem tenta participar da aula.  

(E) - E que você faz na escola está de acordo com o seu objetivo? Sua 

dedicação em geral está de acordo com essa expectativa que você tem? 

(FA) - Não! Eu sou muito bagunceira rã rã rã! Assim, eu aprendo, eu sou 

aquela pessoa assim, eu brinco muito, zouo muito, mas na hora de fazer 

lição eu faço (?) eu não tenho nota vermelha, só tem uma matéria que eu me 

dou super mal, eu amo a professora de paixão só que eu odeio a matéria que 

é história, então assim eu tento aprender, tento correr atrás, mas eu sei que 

às vezes eu dou uma pisada de bola, às vezes eu escorrego um pouco. Aliás 

a gente aprende né, a gente ta aqui pra aprender. Mas eu sei que eu 

escorrego um pouco, mas tento levantar e então é assim né? 

Participo. Pergunto, tiro dúvida, não deixo passar nenhuma dúvida, até 

como que faz o símbolozinho da fórmula eu peço pra professora desenhar de 

novo pra eu pegar como faz, eu sou um pouco chato! (MA) 

“Eu pergunto... que mais, eu trago coisas pra ela que eu sei sobre o assunto, 

tem uma outra revista também que eu trouxe foi... a do olho foi a mesma das 

lentes.” (LI) 

“Ah, eu sou mais ouvinte, eu questiono bastante, mas eu fico mais como 

ouvinte. E na hora das contas, qualquer coisa que eu tiver com dúvida eu 

vou, pergunto. Mais isso.” (RA) 

 “Assim, meio que participo de vez em quando participo, de vez em quando 

não. Éhh sempre estou de mp3 no ouvido, mas na média das vezes eu sempre 

to ouvindo o que ela ta falando. Mas geralmente eu sempre escuto o que ela 

fala. Que eu entendo o que ela fala assim. É que assim quando eu já sei a 

matéria que algumas de física eu já sabia ne’, aí eu coloco (?) na sala mas...  

assim, eu sei bastante de física, só não sei as contas, fórmula assim não dá 

pra saber. É um negócio complicado.”... “É ela me chamou pra segurar a 

mola... eu raramente eu faço perguntas né? Mais assim, até que eu participo 

bastante da aula. Pelo menos eu escuto o que ela fala. Quando eu tenho 
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dúvida assim eh.... assim eh quando ela faz pergunta eu sei eu respondo. Eu 

respondo o que eu sei.” (AL) 

 

• O objetivo da professora na percepção dos alunos 

O que os alunos pensam que sua professora pretende com o curso de Física. 

“Eu acho que ela quer mostrar PORQUE acontece. Mas ela não quer dizer 

ah eh assim calculadamente porque calculadamente qui qui ta 

acontecendo.Mas ela quer explicar porque que isso acontece. Ë mais sempre 

assim. Por que que a luz bate no olho, por que que a gente enxerga? É 

sempre assim: por quê?” (AL) 

“Assim, eu acho que ela quer que a gente aprenda o que que ta 

acontecendo, por que aquilo aconteceu e tentá explicar pra ver... o que 

acontece em geral.” (ES) 

“A preocupação dela é que todo mundo aprenda... A matéria dela! Ela já 

falou já que ela não se preocupa muito com a nota que você tem, mas sim 

com o que você aprendeu, que que você absorveu ali na aula.” (MA) 

“Ela ela ja ja ela falou assim que a gente tem que saber o que é Física 

mesmo, não ficar muito na matemática. Mas eu acho que  é preciso, não 

sei.”(LI) 

 

• Descrevendo uma experiência 

Colocamos a seguir alguns exemplos de respostas em que os alunos descrevem alguma 

seqüência de aula, com algum experimento e o seu entendimento a respeito. Nossa intenção é 

ilustrar um pouco o resultado das ações da professora considerando a aprendizagem 

específica. Interessante notar que os experimentos marcam e os alunos são capazes de, mesmo 

depois de um certo tempo, contá-los com certo detalhe. Percebemos também a intensidade 

com que algumas idéias trabalhadas pela professora aparecem no discurso dos estudantes e 

mistura-se a algumas das suas concepções espontâneas. 

 

 



 125 

A refração26 

“Se eu não em engano era aula de é, era aula de refração. Ela tava 

ensinando refração. Por causa do ângulo da água. Que a gente não 

consegue enxergar um objeto duma de uma certa distância. A partir do 

momento que a gente coloca água... barullho né? (muitos ruídos no 

corredor – pequena pausa). Então, era uma experiência que assim, a gente 

pegava uma bacia e assim a gente não consegue enxergar o objeto de longe. 

Então o que a gente tem que fazê?  A gente tem que colocar água no 

recipiente pra gente poder enxergar o objeto porque a imagem ele vai ser 

refletido no topo da água. Aï a gente consegue enxergar. Mas isso eu não 

aprendi com a professora, já tinha aprendido tempos atrás já numa aula de 

MATEMÄTICA! Porque a psora de física também era de matemática, não 

psora de matemática também era de física. Aï aí ela pediu pra gente 6 

experiências, eu fiz todas de física né, aí a gente entregou. Mas isso ai eu já 

sabia que eu vi na Internet.” (AL) 

“O que acontece? A ah professora explicou... a luz entra na água e como a 

luz se propaga numa velocidade diferente dentro da água, fica mais lento a 

isso acaba resulta numa imagem numa pro projeção diferente. Entendeu, 

alguma coisa assim.” (MA) 

(E) – Como acontece?[a respeito de uma experiência sobre refração]  

(MA) – A luz tem que incidir no objeto como acontece, ou luz solar, ou a luz 

da (?), aí entrou ali aí o que acontece, a luz reflete né, aí a luz reflete entra 

no olho aí com isso eu consigo enxergá. Conforme a luz bate no recipiente, 

muda o ângulo sei lá. 

(E) – A água faz alguma coisa com essa luz ou não? 

(AL) – Num sei, ela refrata né? Porque quando aa aa quando a luz passa 

por um meio diferente, por exemplo a água ela passa com menos força, né, 

alguma coisa assim. Aí eu só sei disso, mais ou menos. 

(E) O que é esse menos força? 

                                                 
26 A refração é definida como a mudança na velocidade da luz quando esta muda seu meio de propagação (por 
exemplo, quando passa do ar para a água) e essa mudança de velocidade pode ser acompanhada de uma mudança 
na sua trajetória de propagação, dependendo do ângulo com que incide sobre a superfície de separação dos 
meios. 
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(AL) – Porque é um acho que é um espaço mais difícil né, difícil da luz 

entrar. Um espaço mais digamos não sei uma matéria mais forte, mais 

bruta. Não sei como se fala (fala baixo). Por aí. 

Os alunos conseguem recuperar pontos essenciais do experimento e com parcial 

correção; eles se referem a termos trazidos pela professora ou que encontraram em suas 

pesquisas. A necessidade da luz entrar nos olhos para haver visão aparece, percepção da 

mudança de meios, são resultados desejados, mas percebe-se que o conceito de refração ainda 

não está estruturado, pois os alunos usam a reflexão na sua explicação. Associar termos da 

reflexão para explicar a refração é algo muito comum. 

Sobre a experiência da câmara escura 

“Ela falou... depois que a gente viu nem precisou explicar de  muito por 

causa que entendeu certinho que a luz batia no objeto e a que vinha pra 

caixa, essa luz... entrava na caixa e aparecia lá dentro, que é igual ao olho, 

que entra mas aparece invertido mas o cérebro disinverte. Só que como é a 

caixa, a gente ia vê invertido só.” (LU) 

“A gente fez uma pegou uma caixa de papelão grande, fez um buraco para 

pôr a cabeça e um buraco atrás da cabeça. Deixou a humm pintou tudo de 

preto pra ficar bem escuro e saiu pra pra ver os reflexos pra ver o que ia 

aparecer dentro da caixa. A psora não falou o que ia acontecer. Ela deixou 

a gente ver o que ia acontecer na hora.” (LU) 

“Eu sei qui ela entra luz bate a luz bate no objeto e a luz entra dentro da 

caixa, só que eu não sei como aparece a imagem, mas sei que é assim esse 

processo.” (LU) 

“Acho que era pra entender o caminho da luz. Eu hã pra ser sincera eu não 

entendi muito bem essa matéria.Eu só lembro que a luz ela entra e ai a 

imagem aparece invertida. Eu não lembro porque ela aparece invertida. 

Num lembro, não o, não, eu não entendi mesmo porque que ela aprece 

invertida. Só entendi que a luz entra lá, até tentei fazer um desenhinho meio 

estranho mas... não entendi muito bem por que isso acontece.” (AL) 

“É assim. O olho acontece a mesma coisa com o olho. A gente fomos ver a 

semelhança, que a mesma coisa que acontece com a caixa acontece com 

olho: a luz chega no objeto, se reflete no olho, que daí forma a imagem ao 

só que uma coisa que tem no no no olho humano no corpo humano que não 
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tem na caixa que é o celebro, uma parte do celebro que agora eu não 

lembro o nome, que vai inverter a imagem, que a gente vai enxergar a 

imagem certa, que se não tivesse a gente ia enxergar que nem na folha de 

papel, toda de ponta-cabeça.” (ES) 

“É como no nosso olho, que o buraquinho funciona o buraquinho da 

câmara escura funciona como a pupila do nosso olho que regula a 

quantidade de luz que entra, e no nosso olho fica de ponta cabeça. E o céle 

o cerébro que arruma.” (LI) 

“Tem. É da parte de trás do olho onde forma a imagem, eu esqueci o nome... 

mas a parte de trás que o olho o olho não vê as coisas certinho, vê tudo ao 

contrãrio, aí mando um sinal pro célebro e ele desvira, a imagem.” (RA) 

“Pra gente ver... calma... na caixa escura que era pra gente ver a ... a luz 

refletindo no buraquinho, que, que a o tamanho ele aumenta, ou ele fica de 

ponta cabeça, por que acontece isso... ela queria que a gente tivesse essas 

respostas, vamos dizer assim.” (FA) 

Essa experiência parece ter sido bem marcante para os alunos. A inversão da imagem 

é algo notório e desperta muito a atenção e a curiosidade dos estudantes. Eles são capazes de 

em algum nível perceber o caminho seguido pela luz desde a fonte até seu olho. A professora 

marcou bem essa questão da necessidade da luz entrar nos olhos para podermos ver. Mas a 

comparação do funcionamento da caixa escura com o olho humano ultrapassou o limite da 

analogia e reforçou uma idéia incorreta – de que a imagem na câmara escura forma-se 

invertida pelo mesmo motivo que a imagem é formada invertida na retina. E essa idéia ficou 

marcada nos alunos. 
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5. Considerações Finais 
 

 

A conclusão deste trabalho nos trouxe algumas idéias sobre a situação que envolve o 

professor de modo mais amplo do que aquele que o encontra na sala de aula. A pesquisa que 

realizamos nos permitiu obter mais clareza sobre problemas comuns da sua prática mas nem 

sempre considerados com o devido valor e significado adequados. Consideramos adequada a 

escolha do campo e das informações através dos relatos de professores e alunos para estudar o 

problema que inicialmente poderia ser caracterizado como simples falta de interesse e de 

capacidades específicas de conteúdo disciplinar. 

A metodologia e análise dos dados parece ter levado a resultados pertinentes às questões 

levantadas e conclusões importantes quando se pensa o ensino na sala de aula e também a 

formação do professor. 

Vamos organizar essas considerações finais em sete itens dando conta dos principais 

fatores sobre os quais nos deteremos.  

 

 

5.1 A análise de dados e as categorias 

 

 

Um olhar sobre as ações dos professores e as relações com os estudantes. 

Nossa pesquisa adota um referencial construtivista e a escolha do grupo de professores 

que observamos foi feita justamente em função da intenção dos membros desse grupo de 

desenvolver seu trabalho docente valorizando o diálogo construtivo. Ao procurar incluir as 

explicações espontâneas dos estudantes como parâmetro orientador no desenvolvimento do 

planejamento didático, os professores buscam selecionar atividades mais adequadas ao que se 

pretende ensinar e proporcionar aulas mais interessantes, que ofereçam aos alunos 

oportunidades de aprendizagem significativa e coerente dos conceitos científicos estudados. 

As categorias de análise estabelecidas a partir dos relatos de aula das professoras nos 

permitiram identificar e caracterizar diversos momentos da interação professor-aluno na sala 

de aula, dando-nos a oportunidade de perceber ações e fatores que favoreciam o diálogo 

significativo e efetivo, e ações e fatores que prejudicavam ou rompiam com o diálogo ou sua 

possibilidade de estabelecimento. 
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Essas categorias representam quatro momentos (as dimensões): a conduta do professor 

frente ao seu trabalho, sua conduta frente ao aluno, a avaliação do ensino e a influência de 

elementos não ligados diretamente ao conhecimento específico sobre as relações na sala de 

aula. 

Na relação com seu trabalho, uma questão que muitas vezes “incomoda” o professor é 

o planejamento inicial e a preparação do seu plano didático. Essas atividades costumam ser 

tratadas de forma burocrática e como mera exigência formal. As falas e os planos elaborados 

pelas professoras mostram que, para elas, essa atividade tem um significado muito importante 

de fato e por isso ganhou muita atenção e cuidado na sua elaboração. Destaca-se a 

preocupação em encontrar uma seqüência mais adequada e atividades que favorecessem a 

participação dos estudantes e o seu aprendizado. Nas atividades do grupo de pesquisa, os 

planejamentos eram discutidos, analisados criticamente, recebiam sugestões, mas as 

atividades selecionadas e a seqüência eram construções pessoais de cada professora, 

determinadas pelo seu conhecimento, sua criatividade e sua habilidade. 

As atividades utilizadas nas aulas eram as mais diversas: experimentos, discussões 

leituras, etc. Mas o grande diferencial era a forma de condução, que procurava incentivar a 

participação efetiva dos alunos, a exposição e troca de idéias; a formalização era feita em 

função desse trabalho realizado. Houve ocasiões em que algumas professoras se 

“aventuraram” propondo experimentos que elas mesmas não tinham habilidade para 

desenvolver, o que obviamente causou problemas. 

É importante destacar que o professor precisa ter a consciência de que as suas próprias 

concepções vão estar em jogo o tempo todo e vão influenciar a forma da condução das 

atividades e da seqüência das aulas. 

Pudemos perceber que as professoras procuraram dar cada vez mais oportunidades 

para a participação dos estudantes, incentivando a discussão de idéias, valorizando sua 

produção, ouvindo e aproveitando o que era dito para desenvolver a aula; ao reconhecer 

incorreções, dificuldades ou impasses, procuravam novas atividades que pudessem dar conta 

da situação em questão. Essa disponibilidade proporcionava uma maior mobilidade no 

planejamento, que se configurava como algo vivo e não estático. 

As professoras também demonstraram a capacidade de reconhecer suas limitações 

conceituais e superá-las através do estudo e pesquisa constantes. Algumas vezes, quando 

surpreendidas por uma dúvida durante a interação com os alunos, sua primeira reação era a de 

não dar continuidade (romper o diálogo), mas traziam a questão para discussão com o grupo 

de pesquisa. Outras vezes, elas assumiam essa dúvida frente ao aluno e mantinham o diálogo, 
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comprometendo-se a buscar as novas respostas, ou mesmo convidando os estudantes para que 

buscassem juntos as explicações necessárias. A insegurança com o conhecimento específico e 

com as concepções espontâneas foram determinantes nesse sentido. 

Diversos são os exemplos de situações em que o professor desenvolve o diálogo 

simulado. Ele acredita dialogar com o aluno quando, na verdade, está conversando com o 

conteúdo, afinal,  as observações do aluno em nada modificam o andamento da aula. 

A afetividade está sempre em jogo. Temos os exemplos mais evidentes com Val, que 

foi amparada pelos alunos numa situação de insegurança, e com Gina, que conseguiu motivar 

e se sentir motivada com seu trabalho em várias classes, mas vivia uma dificuldade séria com 

uma turma de 3º ano. Essa classe efetivamente não aceitou a forma de trabalho da professora 

e um clima de insatisfação mútuo se instalou. Note-se que nas entrevistas, FA, aluna dessa 

classe, mostrava uma atitude pouco tolerante em relação à professora, considerando as 

iniciativas adotadas nas aulas pouco úteis. A atitude passiva e/ou uma expectativa socialmente 

incorporada sobre a atuação do professor pode também ter contribuído para essa dificuldade 

de relacionamento e comunicação. 

Na dimensão da avaliação, o diálogo com o aluno possibilitou oportunidades para as 

professoras repensarem seu planejamento e refletirem criticamente sobre seu trabalho, 

identificando as dificuldades no discurso do aluno, redirecionando ações e preparando 

atividades para superar essas dificuldades. 

A avaliação passa a funcionar como um diagnóstico e começa a ser deslocada do final 

de um certo período de estudos para momentos mais diversos durante a seqüência do 

planejamento. O senso comum aponta a avaliação como uma atividade final relativa a um 

certo período de tempo, normalmente final de bimestre.  

Os anos vivendo sob a égide de avaliações formais (provas), a “tradição”, ainda 

permeiam o imaginário da maioria das professoras do grupo, e do professor em geral. Elas 

acabam, inconscientemente, dando mais valor a esse tipo de avaliação do que para as formas 

mais diversas da produção do aluno quando se pensa em aprendizagem. 

Nas avaliações, principalmente formais, é fundamental considerar a expectativa que se 

coloca. O professor pode superestimar as possibilidades do aluno conseguir dar uma resposta 

esperada. Pode também “pecar” na formulação das questões pela falta de clareza com que 

escreve o texto ou mesmo pela sua dificuldade com o próprio conteúdo em questão. Quando 

isso acontece, é praticamente inevitável o descontentamento dos estudantes e do próprio 

professor, que se decepciona com o desempenho de seus alunos. 
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Acreditamos que uma fase importante da avaliação já está ocorrendo em ações da 

segunda dimensão. Pois é quando o professor ouve seu aluno, quando ocorre a interação, que 

ele tem chances de acompanhar e avaliar o aprendizado do educando de forma mais próxima e 

constante. Usando um termo físico, teríamos uma medida da “aprendizagem instantânea” do 

estudante. A terceira dimensão, através das diversas formas de avaliação, entre as quais 

incluímos também a prova formal, destacaria com maior ênfase (mas não só) a autonomia que 

o estudante desenvolveu para lidar de forma independente com os saberes estudados. 

Além dos elementos dessas três dimensões, alguns fatores que não estão ligados 

estritamente à construção do saber entre professor e alunos mostraram-se importantes na 

configuração das possibilidades do diálogo na sala de aula. São os fatores que agrupamos na 

quarta dimensão e denominamos “fatores externos”: questões burocráticas, organização das 

classes e escolas, exigências da direção, diretoria de ensino e/ou governo. 

As condições de trabalho oferecidas para o professor, como grande número de alunos 

por sala e a necessidade do professor ter muitas classe, afeta diretamente a possibilidades de 

um diálogo afetivo, efetivo e conseqüente. Projetos, atividades sem contexto e aleatoriamente 

colocadas, sem um planejamento global tiram do professor e dos alunos um grande número de 

aulas, de dias letivos, quebrando a seqüência de atividades, prejudicando grandemente o 

planejamento didático e o entendimento dos educandos, uma vez que se pode passar muitos 

dias entre uma aula e outra, entre uma atividade e a seguinte. 

Esses fatores, aliados a uma política implícita de aprovação incondicional que algumas 

escolas adotam, acabam dando ao aluno a impressão de que as atividades desenvolvidas na 

sala de aula são secundárias, dispensáveis e desnecessárias. 

 

 

5.2 Diálogo: com quem ou com o quê? 

 

 

Com a análise que desenvolvemos nesse trabalho, não pretendemos criar ou 

estabelecer uma classificação de qualquer natureza para as professoras. Pretendemos sim 

identificar os comportamentos que adotam e suas conseqüências para a interação com os 

alunos no processo de aprendizagem. Todas as professoras observadas tiveram, em algum 

momento, atitudes que se enquadravam nas diversas categorias de ação. A diferença entre elas 

é a freqüência com que suas ações se inserem nessas categorias. Podemos afirmar apenas que 
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a professora oferece mais ou menos oportunidades de diálogo e de construção conjunta do 

saber conforme suas atitudes se encaixam mais em algumas categorias do que em outras. 

Por exemplo, a professora caminha no sentido do diálogo significativo quanto mais 

consegue abrir espaço real para que os alunos exponham suas idéias, quando suscita situações 

em que eles tenham uma produção pessoal e que essa produção seja significativa e valorizada, 

quando insere de fato a fala do seu educando no planejamento. A recorrência em outras 

categorias corresponde a mais momentos de quebra ou não estabelecimento do diálogo com 

os alunos, como nos casos em que o professor desenvolve o diálogo simulado, quando ignora 

a fala do aluno e se atém ao conteúdo. 

Na tentativa de desenvolver um diálogo mais efetivo com seus alunos, as professoras 

vivenciaram diversas “idas e vindas”, momentos em que favoreciam o diálogo construtivo 

contrapostos a momentos em que rompiam o diálogo ou a possibilidade desse diálogo se 

constituir. Elas alternavam momentos de segurança e motivação com momentos de 

insegurança e desmotivação. 

 Não identificamos ligação entre o tempo de exercício no magistério e a capacidade de 

manutenção do diálogo ou da inclusão das falas dos alunos na seqüência de aula. No entanto, 

os próprios relatos das professoras a esse respeito nos indicam que foram a sua segurança com 

o conteúdo em jogo e o conhecimento das idéias espontâneas ligadas a esse mesmo conteúdo, 

os fatores que favoreceram grandemente as situações de abertura para a participação dos 

estudantes. 

Temos diálogos em que ocorrem quebras deliberadas (as professoras quiseram romper 

o diálogo), e outras inconscientes (as professoras não perceberam que o fizeram). A quebra 

deliberada muitas vezes estava ligada a alguma insegurança da sua parte, algum conceito em 

que tinha dúvida, algo que o aluno perguntou e não sabia responder, ou por sentir que não 

sabia como incluir a fala do aluno na sua seqüência. Quebras inconscientes aconteciam 

normalmente quando o professor dava espaço para a participação do aluno, mas a resposta 

não gerava nenhuma conseqüência, nem para o professor nem para a seqüência de sua aula. 

Foi apenas uma abertura (inconseqüente) que o professor ofereceu. 

Quanto mais segura se sentia a professora durante a atividade ou discussão proposta, 

mais ela ouvia, mais ela interagia com os estudantes, questionava, incentivava. Pelo contrário, 

quando tinha dúvidas ou não conseguia relacionar o conhecimento científico em questão com 

as falas dos alunos, tinha menos paciência para ouvir e logo dava uma resposta, uma 

definição. 
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Dessa forma, consideramos que o domínio do conhecimento específico e didático é 

essencial para as possibilidades de estabelecimento e continuidade do diálogo significativo.   

Não estamos afirmando, contudo, que o domínio do “conteúdo” é suficiente para tal, 

muito pelo contrário. Ter o domínio do conteúdo não implica que haja o diálogo, mas sem a 

fundamentação teórica suficiente, não há como manter um diálogo significativo. O professor, 

além de dúvidas que podem surgir, não teria como perceber a coerência da intervenção do 

aluno, identificar possíveis incorreções, qual a concepção por trás da explicação e como fazer 

um encaminhamento no sentido da construção do conceito mais adequado. 

Se não sabe o conteúdo, também não sabe o que ouvir, nem como ouvir. Na verdade, 

concepções dos estudantes podem até ser as mesmas do professor. 

Quando o professor se coloca como o personagem central da sala de aula, não há 

muito risco. Ele é a fonte do saber que os educandos devem receber. Há pouca abertura para 

as questões do aluno, pois o roteiro a ser seguido já está bem definido. O professor não 

precisa “fugir” do seu texto, pois tudo o que precisa ser aprendido está lá, no texto. As 

perguntas que serão respondidas são conhecidas; se estiverem fora do roteiro, não interessam, 

podem ser ignoradas - “fogem do assunto”. Nessa situação, existe um diálogo, mas um 

diálogo com o conteúdo, com as palavras, com as definições. 

O professor sabe reproduzir essas definições, ainda que isso não implique em saber, 

apreender seus significados. É interessante perceber que o professor pode conversar com o 

conteúdo, e ainda conversar mal: ele pode passar o texto (“ensinar”) sem nem ao menos 

entender (parcial ou completamente) o seu significado! O que existe é um pseudo diálogo, um 

falso diálogo. 

No conteúdo estão as falas dos personagens de uma peça; são falas decoradas, 

diálogos irreais sobre um mundo que parece irreal (o mundo da Física), um mundo cuja 

compreensão acaba ficando distante. O professor passa o texto na aula e o que resta ao aluno, 

na maioria das vezes, é decorar, dar as respostas que o professor espera... ou rebelar-se de 

alguma forma, negando-se a tentar falar sobre algo que não lhe faz sentido. 

[...] daí a impossibilidade de vir a tornar-se um professor crítico se, 

mecanicamente memorizador, é muito mais um repetidor cadenciado de 

frases e de idéias inertes do que um desafiador”. (Freire, 1996) 

 

Esse é um dos motivos porque não é fácil ou simples buscar o diálogo significativo. 

Para ajudar o aluno na construção do seu conhecimento, para dialogar, é preciso realmente 
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saber, compreender, apreender o objeto de conhecimento e estar disposto a não apenas 

respeitar a sabedoria do estudante, mas conseguir relacioná-la com o saber específico. 

Dar oportunidade para o aluno se expor pode sim gerar insegurança: o professor 

também se expõe, fica mais vulnerável; a conversa não está mais restrita a algumas definições 

ou texto de um livro. A experiência do aluno entra em cena e o professor não tem mais o 

controle rígido sobre esse enredo: não é mais apenas ele quem fala. Dar oportunidade ao 

educando pode sim gerar ansiedade: não se tem a garantia de que o aluno vai dar aquela 

resposta esperada, aquela resposta que está no seu “script”. Para conseguir realizar seu 

trabalho nesse contexto efetivamente dialógico, não basta saber o texto científico, é 

fundamental “saber”: saber ensinar, saber ouvir, saber aprender. 

As professoras estão tentando fazer a passagem do diálogo ficcional para o diálogo 

real com seus alunos. Por isso entende-se a alternância entre diálogo/quebra de diálogo nas 

suas atividades. Elas têm dificuldades e sabem disso; reconhecem algumas de suas limitações 

conceituais 27  e a dificuldade para usar as idéias dos alunos – esse é um processo em 

construção. E é na interação com os alunos e não só com o conteúdo que elas percebem novas 

nuances do seu trabalho. É como nos diz Paulo Freire (1996): "Só, na verdade, quem pensa 

certo, mesmo que às vezes pense errado, é quem pode ensinar a pensar certo" 

Modificações dessa magnitude na perspectiva de ensino e aprendizagem não são 

rápidas, muito menos fáceis de serem alcançadas. Porque o professor também tem sua 

concepção de ensino e aprendizagem, ele traz uma bagagem de anos, como aluno, da sua 

formação docente e do seu exercício profissional. Ignorar essas concepções docentes é um 

equívoco tão grande quanto ignorar que o aluno traz consigo seus modelos explicativos 

próprios, desenvolvidos ao longo de sua vida e no contato com o saber discutido nas escolas e 

outras fontes de informação. 

O professor não é um ser pronto e acabado. Interagindo com seu aluno, ouvindo-o e 

valorizando o conhecimento que este traz, pode aprender cada vez mais. O professor aprende 

com seu aluno enquanto o ensina. Interagindo, o professor que ensina, acaba aprendendo, pois 

o aluno trás o seu conhecimento. E o professor aprende com ele, aprende para ensinar a ele: 

“Não há docência sem discência [...] Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina 

ao aprender.” (ibid.) 

 

 

                                                 
27 Uma das atividades do grupo de pesquisa é justamente o estudo do conteúdo científicos, que acaba não se 
restringindo apenas à Física. 
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5.3 A aprendizagem significativa 

 

 

Colocamos destaque na aprendizagem significativa, entendida como a aprendizagem 

de um corpo de conhecimentos histórica, social e culturalmente desenvolvidos pelo ser 

humano, ao qual o estudante tem direito de acessar e dominar. A função primordial da escola 

é proporcionar esse acesso e, através de procedimentos adequados, dar condições para que o 

aluno não só aprenda, como apreenda a forma como a ciência descreve a nossa realidade, 

como o faz e por que o faz, desenvolvendo suas potencialidades, sua autonomia e valores 

éticos. 

 Os processos deliberados de ensino pelos quais a criança e o jovem passam na escola 

serão de extrema importância para o seu desenvolvimento cognitivo, alcançando patamares 

que, sozinhos, não conseguiriam atingir. Isso fica claro quando nos reportamos ao conceito de 

“zona de desenvolvimento proximal” (Vigotsky, 1989). É efetivamente aprendendo e 

apreendendo que o estudante pode entender o contexto social em que está inserido, pode 

assumir um papel ativo e positivo na sociedade, perceber-se e perceber as conseqüências das 

suas ações ou omissões, ter condições para sua inserção no mercado de trabalho com 

autonomia para buscar o que deseja, não apenas sendo qualificado para atender a uma 

determinada demanda de mercado. Enfim, contribuir para que se desenvolva plenamente 

como ser humano e como cidadão. 

Destacamos a importância do ensino do conteúdo, ainda que já tenhamos ouvido 

diversas vezes frases do tipo: “Ah, o importante não é o conteúdo, o importante é formar o 

cidadão, ensinar cidadania”. Na perspectiva que consideramos, o professor não se restringe 

apenas a ensinar o conteúdo “puro”, de forma asséptica e isenta, muito pelo contrário. Há 

muitos outros saberes que entram em jogo, mas consideramos que o conteúdo precisa ser 

ensinado. A “minimização” da sua importância é uma idéia que permeia o discurso de muitos 

professores; as professoras do grupo relatam essa preocupação em diversas oportunidades.  

Mas acreditamos que há uma distorção que embasa essa idéia, pois não se ensina a 

cidadania sem contexto, não se ensina cidadania descolada do conteúdo. A cidadania é 

construída através da análise crítica, na discussão, na avaliação de implicações, na interação 

com o objeto de ensino, que deve ser tratado como uma leitura da realidade. 

No estudo da Eletricidade, um exercício muito comum é, a partir da determinação do 

gasto de energia elétrica durante um banho, calcular-se o custo financeiro dessa energia. Não 

acreditamos que, ao ensinar esse cálculo pura e simplesmente, tenha-se trabalhado questões 
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de cidadania ou implicações ligadas ao desperdício de água e energia. Mas também não o 

faríamos se apenas disséssemos aos nossos alunos que eles devem tomar banhos breves e 

economizar energia e água, pois precisamos respeitar os recursos naturais da Terra. 

Se ouvíssemos nossos alunos, poderíamos nos surpreender ao descobrir que algumas 

moças tomam banhos de 20 a 30 minutos porque usam produtos no tratamento de seus 

cabelos que devem agir por esse tempo. E a aluna não vai desligar o chuveiro enquanto espera 

porque não quer “passar frio”. 

Como se percebe, o conhecimento físico não se resume a um cálculo, mas pode dar o 

contexto em que se torna significativa a análise de um problema que abrange a Física, mas 

não se restringe a ela. 

Educar é fazer ato de sujeito, é problematizar o mundo em que vivemos para 

superar as contradições, comprometendo-se com esse mundo para recriá-lo 

constantemente " (Gadotti, 1988 ) 

 

 

5.4 O Projeto “Eletromagnetismo no Ensino Médio 

 

 

“É importante deixar o professor falar para ele perceber que é importante 

ouvir o aluno.” (Viviana) 

 

Ao longo da década de 1990 e neste século também, os governos estaduais28 vêm 

promovendo ou financiando diversos cursos de capacitação (já chamados também de cursos 

de reciclagem, o que já denota bem sua concepção de ensino e de professor) ou formação 

contínua. Esses cursos tinham ou têm como objetivo melhorar a formação didática e/ou 

específica do professor. 

A formação inicial do professor vem sendo apontada como um dos fatores que 

contribuem decisivamente para a má qualidade do ensino público. De fato, a formação inicial 

de grande número de professores é insuficiente, não lhes dando condições mínimas para o 

exercício profissional. A falta de preocupação real com a boa formação teórica e com a 

construção de uma prática docente mais progressista alimenta esse quadro dia-a-dia. 

                                                 
28 Nosso foco é o estado de São Paulo 
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Se é inegável que o governo paulista tem gastado recursos substanciais nesses 

programas de formação contínua ao longo do últimos anos, também é certo que esses cursos 

não têm proporcionado mudanças significativas no “status quo” do ensino. 

Como já destacamos no início deste trabalho, vários indicadores mostram que os 

alunos saem da escola sem a adequada preparação. Acreditamos que um dos fatores que 

contribuem para essa ineficácia dos programas de formação é a sua própria essência: partem 

de um problema geral e não das necessidades reais do professor. Os cursos são organizados 

numa perspectiva de ensino em que o professor é um técnico e o seu problema é não conhecer 

o conteúdo. São pessoas alheias à sua realidade que consideram já saber quais são as 

necessidades da sua “clientela”. 

As professoras do grupo de pesquisa participaram de alguns desses programas e 

relataram sua insatisfação. Val comentou certa vez que passou alguns sábados apenas 

resolvendo exercícios e montando gráficos, enquanto ela e os outros participantes esperavam 

atividades totalmente diferentes. Mudam-se os meios, os locais, os nomes das atividades, mas 

em geral, o discurso propalado nesses programas não é coerente com a sua execução. Talvez 

essa situação ajude a explicar porque existe uma certa resistência ou descrença dos 

professores em geral relativa a esses cursos – fazem um discurso que parece não ter a ver com 

a realidade vivida pelo docente. 

Da mesma forma que o aluno refuta aquilo que não entende, o professor rejeita as 

novidades que lhe são oferecidas, pois muitas vezes ele nem entendeu corretamente as 

proposições. Os cursos acabam não produzindo conseqüências significativas para a dinâmica 

da sala de aula. 

Acreditamos que neste ponto esteja uma das grandes diferenças entre os programas 

tradicionais e o projeto “Eletromagnetismo no Ensino Médio: Barreiras Conceituais e 

Estratégias de Ensino”. Esse projeto tem um viés claramente construtivista, materializado na 

prática, sendo as atividades desenvolvidas a partir do dia-a-dia do trabalho das professoras 

com seus alunos, das suas necessidades reais, nos seus relatos de aula. Por isso é 

imprescindível que os professores participantes estejam dando aulas. 

É a partir da fala do professor, do relato da sua realidade, dos seus sucessos, de suas 

inquietações, dos seus problemas, das suas dúvidas que as reuniões são desenvolvidas. Faz-se 

um acompanhamento contínuo e crítico da prática do professor. As diferenças são muito 

evidentes para quem participa. As mudanças na prática docente não se fazem de repente e sem 

custos. Conseguem-se pequenos avanços que são percebidos no seu dia-a-dia. A contínua 

reflexão sobre os fatos de aula, os problemas comuns, a conscientização, a busca por 
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soluções, a reavaliação de suas ações e reações em sala de aula são algumas das atitudes que 

as professoras desenvolvem, no sentido de construir uma prática crítico-reflexiva. 

 “Aqui a gente carrega energia para a sala de aula [...] faz uma troca de 

conhecimentos, leva os resultados para a sala de aula. A diferença que dá 

para os alunos e para os outros professores da escola [...] dá base para 

nossas discussões. A professora [coordenadora do grupo] põe sementes que 

a gente percebe que brotam na sala de aula. Lá a gente percebe [...] os 

problemas existem, mas tem um resultado brilhante na sala de aula. O que 

aprendemos de Física!” (Gina) 

“Sempre tive dificuldade com o ensino em geral [...] fiz vários cursos, com 

experiências e tudo, mas não interfere. Esse curso interfere. Sempre tem a 

cobrança – sem isso não vai! – Você acaba se cobrando questionando sua 

prática [...] Muitos cursos [...] é difícil, a gente vai ouve um monte de coisas 

e não vai.” (Pal) 

“A gente aprende a ouvir o aluno. Ele acaba fazendo parte do aprendizado. 

Não tem graça se só a gente falar. Isso melhorou a autoestima deles, ele 

percebe que está sendo ouvido. A gente acaba mudando como vai dar aula”. 

(Val) 

“Eles [os alunos] percebem [...] melhora a relação professor-aluno”. 

(Magali) 

As professoras não utilizam materiais especiais, são experimentos até bem comuns. 

Não acreditamos que é o fazer experimentos que torna a aula diferente ou vai fazer o aluno 

aprender com mais facilidade. Ao fazer experimentos, o aluno provavelmente vai olhar o que 

lhe interessa e não aquilo que interessa ao professor. Atividades “diferenciadas”, até com sua 

dose de ludicidade, serão proveitosas não apenas porque o aluno as faz (não é só porque faz 

que ele aprende), mas ele pode aprender se algo for feito com o que ele faz. Do contrário, a 

atividade pode resumir-se a um momento de descontração, um pequeno “show”. 

As atividades, que a gente [...] costumeiramente faz, aquilo que a gente 

viveu, aprendeu assim, né? E a gente agora precisa dar outro significado 

pra ela. E entender, o que que isso tem a ver com o meu planejamento, né, 

de onde eu venho, pra onde eu vou, onde que eu quero chegar e onde que 

isso ta contribuindo. (Coord.) 
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O trabalho desenvolvido pelas professoras do grupo é notado e desperta a atenção 

tanto de boa parte dos alunos, como de outros professores. 

“Até os professores da escola recebem bem a gente. O professor de 

geografia veio falar comigo porque eu tratei do pólo norte e sul magnético 

[...]” (Viviana) 

Em 2007, Gina e Viviana foram para uma nova escola e nos trouxeram relatos das 

suas conquistas com os novos alunos, tal a mobilização, interesse e participação que 

conseguiram. 

“No decorrer do ano ele percebe o tipo de aula que ele vê agora e viu antes. 

Antes era só matemática. O que significava? Tudo isso é construído. Pena 

que são poucas aulas” (Gina) 

Programas de formação contínua em que o diálogo está sempre presente e a voz do 

professor é considerada são espaços que permitem aos professores o estudo e a reflexão 

através das atividades que desenvolvem, oferecendo possibilidades reais de mudança, 

consciente, na sua forma de agir e sua postura em sala de aula, como fica evidenciado nas 

ações das professoras, que passam a buscar a construção de um diálogo realmente 

significativo com seus alunos. 

 

 

5.5 Um olhar sobre as dificuldades na sala de aula 

 

 

As professoras não vivem uma realidade diferente da maioria dos professores da rede 

pública – são representativas dessa população. Elas conseguem efetivamente, uma 

participação significativa dos estudantes nas atividades, mas elas têm também alunos que não 

se envolvem nem se interessam pelas atividades de sala de aula; também têm frustrações, 

sentem-se cansadas, sentem-se oprimidas pelos desmandos que costumam acontecer nas 

escolas. O grupo é formado por professoras reais, com alunos reais e seus problemas. 

 “A gente vê que muitos alunos não aprendem porque não querem aprender. 

Não vê importância nisso. Eu pensava: ah se eu motivar, sempre tem um 

grupo que muda. Alguns não mudam. Parece que quando fazem a 

experiência adoram, mas na hora de aprender, se conseguir metade...” 

(Cristhi) 
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“Nessa classe, devido ao fato de eles não quererem aprender, eu acho 

assim, que o fato de eu conseguir que eles tivessem vontade de fazer, e que 

eles fossem acompanhando e que eles fossem me ouvindo, eu acho que eu já 

consegui muito...” (Helen) 

O trabalho no grupo de pesquisa permite às professoras compartilhar através do 

diálogo contínuo, também, essas dificuldades. E esse compartilhar, a discussão de problemas 

comuns, acaba funcionando como um suporte; as boas experiências, resultado das interações 

positivas com os alunos acabam sendo o combustível que as mantém procurando melhorar, se 

prepararem cada vez mais e olhar para a sala de aula ainda com algum otimismo. A maioria 

dos professores, no entanto, não tem muitas oportunidades dessa natureza. 

“Hoje eu percebi coisas que mudaram [...] os alunos estão mais autônomos, 

fazem coisas que a gente nem pediu, trazem, perguntam [...] Fiquei 

empolgada.” (Pal) 

 Retomamos agora algumas questões que levantamos no capítulo 1, esperando poder 

contribuir na sua discussão. 

  Por que há tantos relatos de casos de indisciplina e indiferença de uma parcela 

considerável dos alunos da rede pública? Por que os estudantes terminam seus estudos com 

níveis de aprendizado tão baixos? E por que também o professor em geral, está tão 

desmotivado e desinteressado da situação que aflige sua profissão e com o (não) aprendizado 

dos alunos? 

Espera-se que o aluno aprenda, domine uma série de conteúdos, seja ativo, 

participativo e cordato. Mas muitas vezes ele enfrenta dificuldades de várias ordens, 

(desestruturação familiar, dificuldades econômicas, a expectativa - ou falta de - quanto ao que 

é a escola e o estudar, etc). Também enfrenta, ainda, na maioria dos casos, aulas realmente 

desinteressantes e professores que não conseguem valorizar nem considerar o seu 

conhecimento e participação. O aluno não consegue entender a linguagem do seu professor 

nem a da ciência. 

Hoje, exige-se do professor que dê aulas interessantes, atraentes, mantenha a atenção 

de todos os alunos, ouça-os, entenda-os, identifique suas dificuldades, corrija essas 

dificuldades e ensine o conteúdo programado; precisa ainda fazer avaliações contínuas, 

oferecer chance de recuperação paralela à continuação do desenvolvimento dos novos 

saberes, independentemente de ter muitos alunos por sala e que ele tenha a necessidade de 

ministrar aulas em várias salas. 
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Talvez tanto o professor, assim como também o aluno, viva uma espécie de paralisia 

provocada pela alta expectativa que se tem dele. A imposição de políticas educacionais, de 

obrigações cada vez maiores e para as quais o profissional docente não foi preparado, 

exigências das quais ele não consegue dar conta, podem ser elementos decisivos para entender 

a (falta de) atitude do professor. 

Mrech (2002) adota uma interpretação psicanalítica para essa questão. Da mesma 

forma que o aluno, submetido a condições e exigências as quais não consegue atender, deixa 

de querer aprender, o professor, também submetido, pode desistir e não querer mais ensinar. 

Podemos pensar então na perda do desejo e na apatia, de professores e estudantes. 

“Quando a pulsão do saber é interditada, o desejo fica abandonado. Da 

mesma forma que a anoréxica não come, o sujeito em estado de anorexia 

escolar despenderá toda a sua energia para nada saber. Antes de voltar a 

essa problemática da inibição, saibamos, desde já, que a razão mais 

freqüente dessa parada deve ser procurada do lado da demanda 

esmagadora do Outro, seja o ‘coma’ ou o ‘aprenda’” (Mrech, 2002). 

Tanto o aluno, como o professor “param”, pois não conseguem responder às 

exigências, não vêem como fazê-lo ou sentem que não conseguem fazê-lo. 

Desconsideremos por um momento os problemas que fogem da natureza da relação 

professor-aluno no âmbito do processo de ensino-aprendizagem que com certeza existem. Se 

o aluno está excluído do diálogo, se ele não entende e não vê sentido na linguagem do 

professor, como ou por que ele vai acompanhar as atividades? Como pode ter um papel ativo 

se não tem espaço verdadeiro para colocar suas idéias? Como ele vai poder responder às 

exigências do professor e da escola? Pode responder dando respostas-padrão que o professor 

espera, mesmo que não entenda, pode responder com indiferença ou com indisciplina, por 

exemplo. Ele pode fingir que aprende, ou se rebelar, ou “cruzar os braços”. 

De outro lado o professor, se não vê condições para fazer o que dele se espera, pois 

precisa trabalhar excessivamente, lida com centenas de alunos, se não sabe ou não entendeu 

como fazer o que esperam que ele faça, que tipo de resposta pode dar? “Dar” aula esperando 

que o aluno seja cordato e o ouça com toda a atenção, dê as respostas que ele ensinou, pode 

resignar-se, omitir-se, ficar indiferente à aprendizagem do aluno. Pode “fingir” que ensina.  

Professor e aluno podem assumir papeis burocráticos, podem representar papéis, numa 

relação vazia e sem sentido para ambos, que em verdade, já perdeu seu sentido. 
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5.6 A fragmentação da identidade do professor, do aluno e da escola 

 

 

Historicamente, professor e aluno tiveram seus papéis muito bem definidos, 

delimitados e conhecidos. No modelo transmissivo-receptivo (ou “bancário”) que prevaleceu 

e ainda prevalece nas nossas escolas, todos sabem o que esperar do professor e do aluno. Do 

professor, espera-se que saiba muito bem o conteúdo, tenha uma “boa didática” (saiba 

transmitir bem o conteúdo) e ensine. Do aluno, espera-se que ele ouça o professor e faça o que 

ele lhe pede, assimile e aprenda. Assim, toda ação está nas mãos do professor. Ao aluno, 

recipiente da sabedoria do professor, resta aprender. O fracasso escolar está ligado à 

incapacidade do aluno aprender. 

A partir das mudanças de orientação pedagógica iniciada na década de 1990 e que são 

conformadas pela LDB (Lei 9394-96), para governo e parte da sociedade, a culpa pelo 

fracasso escolar começa a ser “deslocada” do aluno para o professor. É o professor que não 

sabe ensinar. 

Quando se faz esse deslocamento pura e simplesmente, ignora-se uma questão 

fundamental nas relações de sala de aula: ao adotar uma orientação construtivista, progressista 

e humanista, estamos propondo uma mudança radical nos papéis de professores e alunos, uma 

mudança na inter-relação entre eles e o saber. 

Na nova dinâmica de aula, a interação com o estudante passa a ser essencial, pois 

coloca-se a construção do conhecimento do educando como chave do aprendizado, através de 

uma relação dialógica; o professor não é mais o dono absoluto do saber, agora ele deve 

ensinar através do diálogo construtivo com seu aluno, ouvindo suas idéias e interagindo com 

eles. Dessa forma, o aluno também tem seu papel alterado: ele precisa participar ativamente 

do processo. Se não cabe mais o professor que oferece o saber, também não cabe mais o aluno 

que permanece passivo, paciente, esperando e recebendo o saber que o professor vai “doar”. 

Mais do que beneficiar, a introdução de mudanças pedagógicas vem gerando 

distorções no cotidiano escolar. O professor, além de não conseguir fazer o que se pede, por 

não apreender a natureza das mudanças, sente-se “perdido” frente a todas as novas funções e 

obrigações que lhe foram e continuam a ser delegadas, dentro das condições que se lhe 

oferecem. 

A falta de condições materiais, o excesso de alunos por sala, os baixos salários, uma 

inadequada formação específica e didática, entre outros fatores, inviabilizaram a essência de 

uma postura construtivista e até da essência do regime de ciclos: a avaliação contínua, o 



 146 

acompanhamento sistemático da aprendizagem do aluno e a oferta de meios para ajudá-lo a 

superar essas dificuldades. O professor não consegue ajudar seu aluno a superar suas 

dificuldades, e esse aluno segue seu caminho a cada ano, provavelmente enfrentando mais 

dificuldades nas séries seguintes, criando um efeito “bola de neve” da não aprendizagem. A 

esse estudante restam duas possibilidades: ser reprovado continuamente ou ser aprovado, 

mesmo que com uma formação insuficiente. E aqui tocamos em um ponto muito controverso: 

a “aprovação automática”. 

Muito se comenta (Folha de São Paulo, 2002, Estado de São Paulo, 2007, Carta Maior, 

2006) que o aprendizado insuficiente, a indisciplina e o desinteresse dos alunos deve-se à 

progressão continuada (no ensino fundamental) e a uma progressão continuada “informal” no 

ensino médio: como o aluno “não pode” ser reprovado, ele não estuda, não faz atividades e 

não respeita o professor. Acreditamos que esse pensamento desvia o foco das questões 

centrais: as condições oferecidas para o trabalho docente, o preparo do professor para 

vivenciar esse sistema e a referência que o aluno tem do trabalho na sala de aula e na escola. 

As condições de formação e trabalho docente fazem com que a única preocupação real 

do professor seja sobreviver; ele mal tem tempo de conhecer os nomes de seus alunos, quanto 

mais dialogar e fazer o acompanhamento do aprendizado. Além disso, o professor não 

aprendeu a trabalhar dialogando com seu educando, aprendeu no máximo a trabalhar 

dialogando com o conteúdo. E ainda assim, ele mesmo tem dificuldades com esse conteúdo. 

Não há então, como desenvolver uma relação realmente dialógica em torno do conteúdo, nem 

perceber o que seu aluno pensa. 

Na perspectiva “bancária” de ensino e  aprendizagem, não havia problema: o professor 

“passava” o conteúdo (mesmo que não o dominasse), o aluno estudava (decorava?) e fazia as 

provas. O estudante estudava para “passar de ano”. Olhando por esse ângulo, a avaliação e a 

reprovação, na verdade, tinham poder coercitivo, quer dizer, não havia necessariamente 

disciplina e interesse, mas possivelmente submissão. Quando o poder público incentiva 

deliberadamente (não oficialmente) a aprovação dos alunos, em quaisquer condições, para 

solucionar o problema da repetência e evasão (por isso afirmamos que havia uma “progressão 

informal” no ensino médio), o professor fica desamparado: agora, ele precisa encontrar outros 

meios para manter a atenção e incentivar seus alunos a aprenderem. Como nos diz Paulo 

Freire (1996), “a segurança com que a autoridade docente se move implica uma outra, a que 

se funda na sua competência profissional.” 

Essa ingerência constante sobre seu trabalho, a falta de perspectiva para melhorar sua 

situação, acabam levando o professor ao desanimo e à acomodação. Ele aceita e se submete à 
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situação que o oprime. Oprimido, cede a práticas que desvirtuam sua profissão e sua posição 

perante a sociedade e seus alunos. Práticas como as atividades e avaliações inconseqüentes – 

trabalhos e provas que ele solicita aos alunos e muitas vezes nem lê, mas servem para 

justificar os conceitos; alguns nem avaliação fazem e atribuem conceitos aleatoriamente; 

atribuição de conceitos por questões de afetividade; não “fazer a chamada” e colocar presença 

para alunos faltosos; incentivar os alunos a não comparecer às aulas, inclusive usando sua 

obrigação profissional como “ameaça” (“se vocês vierem, vou dar matéria”); a omissão ao 

não exercer sua autoridade em sala. No entanto, esse é o mesmo professor que muitas vezes 

“dá” aulas em escola particular e cumpre à risca todas as suas obrigações profissionais. 

Um dos piores males que o poder público vem fazendo a nós, no Brasil, 

historicamente, desde que a sociedade brasileira foi criada, é o de fazer 

muitos de nós correr o risco de, a custo de tanto descaso pela educação 

pública, existencialmente cansados, cair no indiferentismo fatalistamente 

cínico que leva ao cruzamento dos braços. (Freire, 1996) 

Os resultados de aprendizagem parecem não lhe significar nada. Recebe os resultados 

das avaliações do ensino, como o Enem, com aparente indiferença, como se não lhe dissessem 

respeito. O fazer do professor parece reduzido a um fazer e refazer monótono, inconseqüente 

e sem sentido - o cumprimento de uma obrigação. Quando um professor diz que escola boa é 

a escola sem alunos, já está desesperançado e não vê perspectiva de mudança dessa realidade. 

E não faz nada para mudá-la. 

Ao aluno, o que cabe?  

Mesmo para o professor que pensa certo e faz certo de Paulo Freire, é preciso 

reconhecer o direito do aluno de não aceitar a sua forma de trabalho: “Não posso negar-lhe ou 

esconder-lhe minha postura mas não posso desconhecer o seu direito de rejeitá-la.”(ibid.) 

Isso, no entanto, não implica a omissão do professor, nem um custo que o aluno 

precisa assumir ao adotar essa posição. 

Nosso mundo vive uma série de modificações que se sucedem de forma cada vez mais 

rápida em várias áreas - sociais, econômica, tecnológica, etc. É um mundo globalizado, que 

cria necessidades e incentiva a rápida satisfação dessas mesmas necessidades (Hall, 2001). 

Vivemos dificuldades no mercado de trabalho, no acesso ao lazer, situações de 

desestruturação familiar, convivemos com a violência. A escola não está imune a esse 

contexto, não está isolada do mundo à sua volta e é certo que ecoa essa realidade. 

Se o aluno vai para a escola e não se sente parte daquela do enredo que o professor 

propõe, se ele não consegue acompanhar o que seu professor fala, dificilmente vai se 
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interessar pelas atividades de aula, ainda mais se tiver algo mais interessante para fazer, como 

ouvir seu “diskman”, ler a revista que fala do dia-a-dia do adolescente ou do seu grupo de 

cantores favorito, conversar com o colega, entre outras. Enquanto não aprende, o aluno vai 

construindo uma realidade à parte, sua, paralela à do professor. 

O aluno também não vai valorizar o espaço da escola se as referências que tem 

diminuem o papel dessa instituição e do professor. O que ele entende quando é desrespeitado, 

quando sua dúvida é ignorada, quando o professor diz que ele não precisa ir à escola porque já 

“fechou as notas” ou porque é véspera de feriado, ou quando as aulas sãos suspensas para as 

mais diversas atividades - parque de diversões, reunião de professores, festas, etc. 

Acreditamos que os estudantes possam encontrar atividades diversas no espaço da 

escola, apenas questionamos se esses eventos, na proporção e momento que são colocados, 

respondem a uma real necessidade de aprendizado e formação dos alunos, ou se tiram deles 

momentos importantes de “aprendizagem rigorosa”. Essa ênfase no lúdico e no “diverso” 

mais parece indicar que as atividades de sala de aula são dispensáveis, sem importância. 

O poder público, por sua vez, contribui decisivamente para o atual estado da 

Educação. A forma aviltante de tratar professor (caso típico das atribuições de aula no início 

do ano letivo, em que os professores ficam horas esperando em pátios de colégios para 

escolher as suas classes), a atribuição cada vez maior de tarefas a professores e escolas, as 

condições de trabalho inadequadas e os baixos salários, as classes superlotadas. Tudo isso 

contribui para o esvaziamento da função social da escola e da relação professor-aluno. As 

instituições falham quando cobram uma determinada postura do professor e não dão as 

condições para que ele saiba como fazer. E quando o próprio poder público não cumpre a lei, 

exigindo que as menções finais, os conceitos sejam entregues antes de terminar o ano letivo 

(normalmente em novembro, quando as aulas deveriam ir até meados de dezembro) mostra 

que sua preocupação não é a aprendizagem. Sua preocupação é apenas burocrática.  

O professor foi abandonado à sua própria sorte e o ensino parece ser tratado apenas 

como uma obrigação legal. A escola parece existir por si, apenas mantendo sua estrutura 

burocrática. As decisões tomadas não levam em conta a realidade dos alunos, nem dos 

professores, muito menos a aprendizagem. As medidas são tomadas verticalmente, impostas 

“de cima para baixo”, sem discussão, sem uma correta e efetiva orientação. O que vem 

acontecendo é que os professores não entendem e não estão preparados para as mudanças 

propostas. Na sua maioria, os cursos de formação contínua não têm modificado essa situação. 

Assumir um viés construtivista nas relações da sala de aula demanda um árduo 

aprendizado e que seus protagonistas entendam e assumam seus novos “papéis”, suas novas 
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identidades. Também é preciso oferecer condições adequadas e compatíveis com a proposta 

que se pretende seguir, sob o risco de, em não o fazendo, agravar ainda mais a situação da sala 

de aula. Pelos dados que obtivemos com as professoras do grupo, com os próprios alunos nas 

entrevistas e de nossa experiência enquanto professor do ensino médio público paulista, 

acreditamos que professores e alunos não só não “assimilaram” as suas novas identidades, 

como oscilam entre antigas e novas identidades (Hall, 2001). 

A escola não pode se furtar ao seu dever de possibilitar o acesso dos estudantes ao 

conhecimento específico e à construção de forma correta e coerente, abrindo reais 

oportunidades de aprendizado.  Se a questão da oferta de vagas foi resolvida, a manutenção do 

atual estado da educação pode funcionar como uma forma de exclusão tão ou até mais 

perversa do que a exclusão por impossibilidade de acesso, pois se vende a falsa idéia da 

inclusão.  

 

 

5.7 Em busca do diálogo 

 

 

Acreditamos que para buscar uma efetiva melhoria nas relações de sala de aula e dos 

resultados da aprendizagem, ainda que isso não resolva todos os problemas, professor e 

alunos precisam se perceber nessa nova conjuntura e reconstruir suas identidades. O aluno, de 

receptor passivo de informações, para um sujeito ativo e consciente, que interage com o 

professor na construção do seu saber. Ele precisa ir, buscar, perceber, descobrir. Por isso 

precisa ter e assumir um compromisso verdadeiro com seu aprendizado e acreditar que a 

escola e o professor são importantes para sua formação. E essa formação não passa apenas 

pelo lúdico ou o fácil. Aprender demanda muito esforço e dedicação. 

O professor também precisa reconstruir sua identidade, deixando para trás a imagem 

daquele que é “fonte do saber” para aquele que se reconhece inacabado, também em 

construção; alguém que se reconstrói enquanto ajuda a construir, que aprende enquanto 

ensina. 

A tarefa do professor não é transmitir, mas ensinar. Ele precisa buscar também a 

reconstrução da sua identidade como profissional que deve ser respeitado, valorizado e 

reconhecido, mas precisa antes de tudo, ser ético. Por piores que sejam suas condições de 

trabalho, ele não tem o direito de não ser ético, não tem o direito de não cumprir com seu 

dever docente. Ele precisa ter consciência das suas responsabilidades e que suas atitudes irão 
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marcar seus alunos de algum modo. O aluno está se construindo e construindo suas 

referências. 

Não posso desgostar do que faço sob pena de não fazê-lo bem...Aceito até 

abandoná-la, cansado, à procura de melhores dias. O que não é possível é, 

ficando nela, aviltá-la com o desdém de mim mesmo e dos educandos. 

(Freire, 1996) 

Da mesma forma que o aluno, o professor não é um livro em branco. Ele tem as suas 

concepções espontâneas não só a respeito dos saberes específicos da sua disciplina, como tem 

uma concepção de ensino e aprendizagem, que desenvolveu ao longo da vida. Esse fato não 

deveria ser ignorado nem em seu curso de formação inicial, nem nos cursos de formação 

contínua. 

O educador precisa sim, aprender a conversar com o conteúdo de forma adequada: ele 

precisa saber. Mas na relação com o aluno, não basta saber.  Desenvolver a capacidade de 

conversar com o estudante sobre suas construções pessoais e sobre o conteúdo específico, 

possibilitando a aprendizagem dos saberes científicos, bem como possibilitando sua inserção 

na vida social, a construção da autonomia, da cidadania, é a tarefa que se propõe ao professor 

progressista.  

Os cursos de formação contínua precisam apontar para essa nova relação de ensino e 

aprendizagem de fato, respeitando as necessidades do professor, sob risco de parecerem 

apenas “conversa de quem não conhece a realidade da sala de aula”. Da mesma forma que o 

aluno não supera seu saber espontâneo apenas porque o professor dá uma resposta “correta”, o 

professor não supera seu saber espontâneo sobre sua prática apenas porque alguém lhe disse 

como deveria fazê-lo.  

O diálogo significativo pode não resolver todos os problemas da sala de aula, pois 

existem fatores que não dependem apenas da relação professor-aluno, mas abre a perspectiva 

de construção de uma relação mais verdadeira e significativa entre os verdadeiros 

protagonistas do processo de ensino e aprendizagem.  
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ANEXO A – Taxas de Aprovação, Retenção e Evasão 

 

 

Apresentamos dados referentes ao “rendimento escolar” dos alunos da rede pública 

estadual de São Paulo no período de 1999 a 2005. As tabelas 1, 2 e 3 indicam as taxas de 

aprovação, retenção e evasão de alunos de 1ª, 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental (EF) e da 

1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio (EM). Para complementação das informações, as tabelas 4 e 

5 trazem dados nacionais do ano de 2005 do ensino público estadual agrupados por regiões. 

  

Tabela 1 - Taxa de aprovação dos estudantes do Ensino Médio e das 1ª, 4ª e 8ª séries do 

Ensino Fundamental da escola pública do estado de São Paulo. 

                  Taxa de Aprovação 
  Ensino Fundamental Ensino Médio 

Ano 1ª 4ª 8ª 1ª 2ª 3ª 

1.999 95.4 91.5 88.4 76.7 82 87 
2.000 94.8 90.5 85.5 75.7 80 85.7 

2.001 96.1 88.3 84.9 79 82.6 87 

2.003 96.6 91.3 83.8 76.2 80.8 85.7 

2.004 96.6 91 81.2 73.4 78.9 84.2 

2.005 96.3 91.6 80.6 70.7 77.3 83.2 
Fonte: INEP/MEC 

 

 

Tabela 2 - Taxa de retenção dos estudantes do Ensino Médio e das 1ª, 4ª e 8ª séries do Ensino 

Fundamental da escola pública do estado de São Paulo. 

                Taxa de Retenção 
  Ensino Fundamental Ensino Médio 

Ano 1ª 4ª 8ª 1ª 2ª 3ª 

1.999 1.1 4.9 3.9 6.7 5.5 4 

2.000 1.1 6.4 6.1 8.6 7.3 5 

2.001 1.5 10 8.6 9.6 7.9 5.7 

2.003 1.5 7.8 11.1 14.2 10.7 7.5 

2.004 1.8 8.1 13.4 17.1 13 9.1 

2.005 2 7.5 13.9 20 14.8 10.4 
Fonte: INEP/MEC 
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Tabela 3 - Taxa de evasão dos estudantes do Ensino Médio e das 1ª, 4ª e 8ª séries do Ensino 

Fundamental da escola pública do estado de São Paulo. 

               Taxas de Evasão 

  Ensino Fundamental Ensino Médio 

Ano 1º 4º 8º 1º 2º 3º 

1.999 3.5 3.6 7.7 16.6 12.5 9 
2.000 4.1 3.1 8.4 15.7 12.7 9.3 

2.001 2.4 1.7 6.5 11.4 9.5 7.3 

2.003 1.9 0.9 5.1 9.6 8.5 6.8 

2.004 1.6 0.9 5.4 9.5 8.1 6.7 

2.005 1.7 0.9 5.5 9.3 7.9 6.4 
 Fonte: INEP/MEC 

 

 

Tabela 4 - Taxas de aprovação, retenção e evasão dos alunos do Ensino Fundamental das 

redes públicas estaduais no ano de 2005, por região do Brasil. 

Região 
Taxa de 

Aprovação 
Taxa de 

Reprovação 
Taxa de 

Abandono 

Norte 76.3 14.3 9.4 
Nordeste 68.9 16.7 14.4 

Centro-Oeste 76.2 13.8 10 

Sudeste 85.8 9.6 4.6 

Sul 79.1 17 3.9 
Fonte: INEP/MEC 

 

 

Tabela 5 - Taxas de aprovação, retenção e evasão dos alunos do Ensino Médio das redes 

públicas estaduais no ano de 2005, por região do Brasil. 

Região 
Taxa de 

Aprovação 
Taxa de 

Reprovação 
Taxa de 

Abandono 
Brasil 70.5 12.3 17.2 
Norte 68.8 8.9 22.3 

Nordeste 68.2 9.4 22.4 
Centro-Oeste 68 11.8 20.2 

Sudeste 73.2 14.2 12.6 
Sul 69.1 15.9 15 

Fonte: INEP/MEC 
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ANEXO B - Alguns Programas de Avaliação do Ensino 

 

 
SAEB 

 

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica foi implantado em 1990 e é 

coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP. A avaliação 

é realizada de dois em dois anos, por amostragem probabilística representativa das unidades 

da federação, pesquisando aproximadamente 700 municípios, 3.000 escolas públicas e 

privadas, 25.000 professores, 3.000 diretores e 220.000 alunos do Ensino Básico (da 4ª e 8ª 

séries do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio) nas disciplinas Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia. 

 

 

ENEM 

 

 

O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado em 1998 pelo MEC . É uma 

avaliação não obrigatória, oferecida aos alunos concluintes ou egressos do ensino médio. 

Através desse exame, pretende-se avaliar as “competências e habilidades” desenvolvidas 

pelos estudantes após o período da educação básica (ensinos fundamental e médio). Proposta 

como uma avaliação de caráter interdisciplinar e contextualizada, pretende colocar situações-

problemas que incentivam a aplicação dos conceitos e não apenas verificar se o aluno conhece 

definições: “valoriza, portanto, a autonomia do jovem na hora de fazer escolhas e tomar 

decisões.” 

A tabela a seguir traz os resultados do ENEM realizado em 2006. 
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Tabela 6 – Desempenho médio na parte objetiva da prova do ENEM 2006, em relação ao tipo 

de escola que cursou, segundo a região e unidade da Federação. 

Tipo de escola em que cursou o ensino médio 

Região/UF Somente em escola 
pública 

Somente em escola 
particular 

Brasil 34,94 50,57 

Norte 31,48 42,79 

Rondônia 32,33 41,88 

Acre 30,27 41,35 

Amazonas 30,65 40,38 

Roraima 31,43 37,65 

Pará 32,07 44,09 

Amapá 31,20 38,42 

Tocantins 29,96 42,51 

Nordeste 32,39 46,44 

Maranhão 31,00 37,57 

Piauí 31,57 44,12 

Ceará 33,08 45,57 

R. G. do Norte 32,71 46,51 

Paraíba 32,16 45,45 

Pernambuco 32,98 47,90 

Alagoas 31,28 41,31 

Sergipe 32,17 49,11 

Bahia 32,33 47,16 

Sudeste 36,35 52,75 

Minas Gerais 37,34 53,36 

Espírito Santo 35,91 50,68 

Rio de Janeiro 35,88 49,16 

São Paulo 36,00 53,97 

Sul 37,41 49,85 

Paraná 36,28 52,30 

Santa Catarina 35,91 48,98 

R. G. do Sul 39,29 45,77 

Centro–Oeste 33,97 48,47 

M. G. do Sul 33,65 44,22 

Mato Grosso 32,44 45,36 

Goiás 33,66 51,54 

Distrito Federal 36,77 51,62 

Fonte: INEP 
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PISA 

 

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes é um programa internacional de 

avaliação comparada realizado a cada três anos, com o objetivo de obter de informações sobre 

os sistemas educacionais no mundo. Avalia o desempenho de alunos na faixa dos 15 anos, em 

leitura, matemática e ciências. O exame é realizado OCDE (Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico), composta por 30 países. O Brasil participa como convidado 

do Pisa por meio do Inep, responsável pela aplicação das provas em todo o País. 

 Em 2006 participaram 57 países: Taiwan, Finlândia, Hong Kong, Coréia do Sul, 

Holanda, Suíça, Canadá, Macao (China), Liechtenstein, Japão, Nova Zelândia, Bélgica, 

Austrália, Estônia, Dinamarca, República Tcheca, Islândia, Áustria, Eslovênia, Alemanha, 

Suécia, Irlanda, França, Reino Unido, Polônia, Eslováquia, Hungria, Luxemburgo, Noruega, 

Lituânia, Letônia, Espanha, Azerbaijão, Rússia, Estados Unidos, Croácia, Portugal, Itália, 

Grécia, Israel Sérvia, Uruguai, Turquia, Tailândia, Romênia, Bulgária, Chile, México, 

Montenegro, Indonésia, Jordânia, Argentina, Colômbia, Brasil, Tunísia, Qatar, Quirguistão. 

Os resultados desse último exame apontam o Brasil com desempenho muito baixo, 

numa das últimas posições do mundo em conhecimentos de matemática. O país ficou no 54º 

lugar da pesquisa, com 370 pontos, ao lado da Colômbia e da Argentina. O estudo avaliou 

400 mil alunos. As médias dos países da OCDE ficaram em 537 e 427. 

 

Tabela 7 - Médias obtidas pelos alunos brasileiros participantes do PISA nos anos de 2000, 

2003 e 2006. 

 PISA 2000 PISA 2003 PISA 2006 

Nº. de alunos participantes 4.893 4.452 9.295 

Média em Ciências 375 390 390 

Média em Leitura 396 403 393 

Média em Matemática 334 356 370 

Fonte: INEP 
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ANEXO C – Transcrição de entrevistas 

 

Apresentamos aqui algumas das entrevistas com os alunos de Gina. A fala do estudante é 

indicada com letra em itálico. 

 

 

Entrevista 1 – LU 

 

O que sua profa costuma fazer nas aulas de física? 

- Ela... passa uns exemplos eeeh..  que ela passa teoria e depois ela passa ah ah a aula 

prática, ela mostra como que acontece... ta gravando? 

Então ela dá teoria e depois... 

- Mostra na prática. Todos os ... exercícios de física. Da onda, ela trouxe uma mola, mostrou 

o efeito da onda... da refração da luz ela fez uma experiência da com água e uma moeda... e 

tinha uma outra que eu não lembro mas ela também passou a teoria e depois na prática, 

sempre pra gente entender bem melhor, que é bem mais fácil. 

E você gosta dos experimentos que ela dá? 

- Gosto, legal! Entende bem mais fácil. 

O que você consegue aprender com eles? 

- O que realmente é o que ela passa assim a , ela passa a teoria e depois entende certinho que 

que é com aquilo que ela mostrou. Onda eu não entendi direito, ela vai faz um negócio com a 

mola aí da pra ce entender bem melhor, bem o efeito. 

Ta. Como, como é que ela desenvolve as experiências? Como ela faz? Ela que faz ou vocês 

que mexem...? 

- Ela... ela sempre trás pesquisa e trás o material e a já com tudo pronto. Aí às vezes ela põe 

a gente pra fazer, que nem o dos espelhos esféricos que ela foi passando um espelho com uma 

lanterna para a gente cada um ver, o daaa o da refração todo mundo ficou em volta ela 

mostrou, fez experiência perguntando assim é bem mais fácil de entender. 

Essa do espelho esférico, o que que vocês viram? Você falou que ela foi passando assim... o 

que vocês fizeram? 

- A gente pegava o espelho, que tinha o côncavo e o convexo, agora eu esqueci qual é qual 

huum.... mas aí adi colocava a lanterna e aparecia a imagem lá, dos dois lados, e a psora já 

tinha explicado aí a gente só via como era como era realmente. 

O que você acha que era para aprender com essa experiência? 
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- O quiii o que acontece dentro do com cada reflexo do espelho ti eeeeeh pra gente ver 

realmente como que é cada um. 

Como você acha que cada espelho funciona? O que você acha que o espelho faz? 

- Ó tem espelhos... os espelhos esféricos e o plano, todos eles refletem, só que cada um de um 

jeito diferente. Cada um recebe a luz e reflete de modo diferente assim que diferencia um do 

outro. 

E aquilo que você vê...você vê uma imagem, né? O que é aquela imagem? O que que significa 

aquela imagem? 

- Éééé... é o reflexo da luz que bate no objeto e a gente vê. No espelho plano é o é a nossa 

imagem que a gente vê que a luz reflete no nosso corpo que incide no espelho aí a gente vê a 

nossa imagem, e os espelhos... eh esféricos é uma lu  não sei a gente não viu em espelho 

grande mas a gente colocava a luz ai tinha o reflexooo... eh digital, alguma coisa assim que 

ela falou que eu não lembro mais, que a gente via a diferença que parecia que saía o objeto 

outro parecia que entrava o objeto dependendo de cada tipo. 

Você falou que no espelho plano... a gente vê a nossa imagem, a luz bate na gente e aí bate no 

espelho e a gente vê, não foi isso? 

- Isso, incide na gente e vai pro espelho.  

E aí? Quando a luz bate no espelho, o que acontece? Como a gente se vê? 

- A gente vê aah o reflexo dano da luz que bate na gente e vai pro espelho, a gente vê esse 

reflexo. A gente vê a nossa imagem refletida. 

Ta, mas como a gente vê isso? Você falou primeiro de onde vem essa luz... 

- Hum hum... 

Aí ela bate na gente... aí ela bate no espelho, não foi isso? 

- Foi 

Completa como a gente enxerga... a hora que ela bate no espelho o que acontece? 

- A imagem entra no nosso olho, aí tem a inversão lá que ele entra no olho inverso lá e o 

cérebro inverte de novo a gente vê assim. Isso que a gente fez a câmara escura pra gente 

aprender desde o começo como o olho vê pra depois pra depois vê cada tipo di... reflexão. 

Então a luz bate na gente, bate no espelho aí... 

- Entra no olho. 

O que entra no olho? A imagem, a luz ou é a mesma coisa? 

- É a imagem refletida que é por causa da luz a imagem que reflete por causa da luz que 

entra no nosso olho. Então ela mistura tudo. 

Mistura tudo? 
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- Mistura tudo. A imagem que só tem por causa da luz. Eu acho que é isso. 

Você falou da câmara escura... você lembra dessa experiência? Como foi? O que foi a 

experiência? 

- A gente fez uma pegou uma caixa de papelão grande, fez um buraco para pôr a cabeça e um 

buraco atrás da cabeça. Deixou a humm pintou tudo de preto pra ficar bem escuro e saiu pra 

pra ver os reflexos pra ver o que ia aparecer dentro da caixa. A psora não falou o que ia 

acontecer. Ela deixou a gente ver o que ia acontecer na hora. 

Mas o que ela falou pra vocês sobre a caixa? 

- Ela falou pra gente fazer a caixa... pra depois ver o que...que ia acontecer. 

Mais nada? 

- É. Aí depois que a gente fez ela explicou tudo certinho. 

Mais ou menos, o que ela explicou? 

- Ela falou... depois que a gente viu nem precisou explicar de  muito por causa que entendeu 

certinho que a luz batia no objeto e a que vinha pra caixa, essa luz... entrava na caixa e 

aparecia lá dentro, que é igual ao olho, que entra mas aparece invertido mas o cérebro 

disinverte. Só que como é a caixa, a gente ia vê invertido só. 

Então ela disse que o olho é parecido com a caixa. A luz entra... só me explica um pouquinho 

quando a luz entra na caixa... o que acontecia prá você enxergar... Como você enxerga aquela 

imagem? 

- Eeeh. Como o sol bateu no objeto, incid a luz do objeto incidiu pra caixa que entrou ai com 

a luz aparece a imagem lá dentro da caixa que é como se fosse o olho mesmo então vai 

aparecer por causa... por causa da luz mesmo não entendi essa parte como que a gen como 

aparece isso ai. Mais foi isso que deu pra entender, que é como o olho. A gente não sabe 

como que vê aquilo certinho lá como que aquilo vai parar lá dentro aquela imagem. 

Você não sabe como aquela imagem vai parar lá dentro... 

- Eu sei qui ela entra luz bate a luz bate no objeto e a luz entra dentro da caixa, só que eu não 

sei como aparece a imagem, mas sei que é assim esse processo. 

E você enxergar, como acontece? 

- A luz bate no objeto, entra no olho e acontece a mesma coisa que na caixa, inverte. 

Depois da experiência o que vocês fizeram? 

- Da câmara escura? 

Vocês fizeram, viram a imagem, e aí? 

- Aí a profa passou uns exercícios... 

Ela explicou alguma coisa? 
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- Explicou. Explicou todo o processo da caixa e depois ela passou uns exercícios pra gente ir 

explicando o que acontecia até decorar, várias vezes, fazer o desenho da caixa, mostrar como 

que, da onde vem a luz, aonde bate a luz, como entra essa luz na caixa. 

O que você mais gosta e o que você não gosta quando a professora dá um experimento? 

- É mais fácil de entender, é mais fácil di ver realmente o que que é aquilo que ela passou pra 

gente. A refla a refração da luz. A gente não entendeu direito, mas quando ela mostrou que é 

quando o objeto sobe, é quando o objeto muda di di o di material de matéria acontece uma 

uma reflexão diferente. Assim é mais fácil de enteder. 

É com o objeto? É o objeto que está num lugar diferente? 

- Não, é o reflexo dele que aparece num lugar diferente. Ó, ela pôs a moeda e depois ninguém 

via, dentro de um pote, depois ela pôs a água e aquele objeto refletiu prá água Então ele 

subiu refletindo na água. Aí que a gente conseguiu vê. Por causa que subiu a imagem. 

Então ta refletindo. 

- Ta. 

O que aconteceu pra você poder ver essa imagem? O que aconteceu quando ela colocou a 

água? Tenta explicar... o que aconteceu prá você poder enxergar quando ela colocou a água? 

Eu sei que você já falou um pouquinho... 

- Eeh, ela coloca água, aaah, aquela o objeto vai refletir praquela água, vai subi por causa 

que a luz vai entrá e ele vai refletir, como tem outro material, outra matéria, vai refletir nessa 

matéria e a gente vai olhá, aí vai acontecer aquela mesma coisa vai entrar no obje vai entrar 

no olho... 

O que entra no olho? 

- A imagem... a imagem refletida da moeda... que a gente vê. 

Essa imagem tem alguma a ver com a luz? 

- A imagem refletida? A luz bate no objeto que reflete pra água! 

E da água pra você? O que acontece? 

- Eu vejo o objeto refletido que entra no meu olho. Acho que é isso. 

Você costuma participar da aula? 

- Sim. 

Como? O que você faz? 

- Eu faço os exercícios da professora eeh, presto atenção no na nas nos exercícios que ela faz 

com a mola ou com a caixa, tudo que ela explica, a gente vê tudo que ela passa a gente vai 

vendo que ehh que nem a experiência dos espelhos esféricos... isso. Assim que eu faço. E além 

dos exercícios que ela passa pra gente fazer as contas tudo. 
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Ela faz perguntas, deixa vocês falarem? 

- Hãhã. Ela sempre ela deixa a gente fazê antes pra gente descobri pra depois ela explicar. 

Que nem o da caixa. Ela mandou a gente fazer, a gente viu o que acontecia e ela explicou. 

Na hora que ela está explicando, é só ela que fala ou vocês falam alguma coisa, perguntam? 

- Ela vai perguntando, a gente vai falando até aparecer o que ela quer. Depois ela sóoo 

passa certinho, junta o que cada um, que cada aluno falou e faz a te nossa teoria. 

Vocês fizeram experiência com a mola agora há pouco tempo né? Como foi essa experiência?  

- Ela pegou dois alunos, pois um em cada lado da sala e começou a fazer os movimentos de 

onda pra de cada tipo de onda diferente pra gente vê o que é, como acontecia a onda. 

Como ela começou essa aula? O que ela falou pra vocês, o que você iam fazer? 

- Primeiro ela passou um trabalho de onda pra gente, pra gente pesquisar tudo todos os 

tipos. Aí depois, ela trouxe a mola e falou que ia fazer essa experiência pra mostrar pra gente 

que que é a onda certinho. Aí deu pra eu entender melhor. 

Essa coisa de fazer a pesquisa antes ajuda? Ou não? 

- A pesquisa antes nem sempre, mas o que acontece na sala acontece melhor. 

O que você acha dessas pesquisas, e o que ela faz com as pesquisas depois? 

- Ó, as pesquisas até que são boas por causa que faz uma introdução. A gente entrega, ela 

corrige as pesquisas certinho pra ver o que ta certo, que ta errado, que ta faltando, e devolve 

pra gente, pra gente usá pra estudá. 

E depois... 

- Depois a gente estuda pras provas. 

Você falou que às vezes a pesquisa não ajuda muito... por quê? 

- Porque é só uma introdução e nem sempre a gente presta muita atenção quando faz o 

trabalho. 

Como ela avalia vocês? 

- Ela não considera muito nota de prova, que ela passa trabalho, ela passa lição, ela gosta 

mais da participação do aluno na sala pra ver o que ele sabe durante aquilo que ela ta 

explicando, porque na prova a sempre fica nervoso, nem sempre vai tão bem. Então ela 

avalia... a prova sempre valendo acho que uns 4 ou 5, e o resto da nota tudo de participação, 

presença, eeh exercício em aula, as experiências, quem participa, tudo. 

Considerando tudo isso, essa avaliação dela acaba sendo boa pra mostrar o que vocês sabem 

de verdade da matéria? 

- Sim, porque na prova como eu falei, a gente sempre fica nervoso então meio que dá um 

branco às vezes, mas durante a aula, aquilo que a gente aprendeu, que a psora ta ensinando, 
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a gente vai mostrando pra ela, ela vai vendo, a gente vai fazendo exercícios, a gente tenta 

fazer os exercícios, mostra pra ela, ela corrige na hora, ela explica pra cada um com que é, a 

gente aprende bem mais fácil. 

Mas não tem muita gente na classe? 

- Tem, só que ela consegue um por um. Ela anda na sala, ela chama na mesa. Ela sabe a o 

nome de todo mundo por causa que ela presta atenção na dificuldade de cada um. 

Ela ouve vocês mesmo... 

- Ouve. Que ela sempre pergunta quando ela faz experiência. Ela que vai perguntando: que 

que se ta vendo, que que cês tão enxergando? Que que cês sentem? Que é aí que a gente vê. 

Mas quando ela ta atendendo cada aluno individual, não fica bagunça na sala? 

- Fica, mas só que ela faz a chamada, aí, ela vai, às vezes ela passa na lousa e vai discutindo 

todo mundo. Tem sempre uns que não prestam atenção, mais uma boa parte da sala presta 

atenção, faz exercícios... às vezes faz na sala, qui ela sempre passa exercícios pra fazer na 

sala. Ela passa uns textos na lousa pra gente copiar, bem pouquinho, mas depois ela passa 

exercícios. 

Tem algum comentário que você gostaria de fazer sobre as aulas, o que você achou 

diferente... você veio até de outra escola, né? O que você achou diferente, o que você gostou, 

que que você não gostou desse método dela? 

- O diferente, que eu mais gostei, foi as experiências na sala, que eu entendi bem mais. Na 

outra escola não era assim, a psora só ensinava e passava exercícios, nem sempre a gente 

entendia o que era cada coisa, mas aqui é bem mais fácil, porque ela passa, passa exercício, 

passa um monte de coisa e ainda passa como acontece realmente, que ela passa o exemplo 

certinho, como acontece. Isso é bem mais fácil. 
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Entrevista 2 - AL 

 

O que sua professora costuma fazer nas aulas de física? 

- Assim... ela não explica muito bem a matéria, ela manda a gente pesquisar a matéria. Num 

sei se é muito certo, porque a gente mais ou menos que não entende, mas ela faz umas 

experiências bem legais, diz o que a gente tem que fazer, por exemplo, a (?) da água, aí a 

gente faz. 

Ta. O que que você acha das aulas de física? 

- Pessoalmente (riso), eu não gosto assim porque ah sei lá tipo é meio difícil você ela ela 

pede pra você chutar uma fórmula e tipo, fica meio assim, entendeu, fica meio que no ar. Aí 

eu, aah a galera meio que não entende. Aí todo mundo tira aquela nota mesmo (?). 

Como assim ela pede pra você chutar uma fórmula? 

- É assim: ela pede pra gente pesquisar as coisas mas depois acaba meio que não explicando 

né, explica meio assim, então a gente não entende direito o que ela quer então fica difícil a 

gente entendê a matéria. Isso na minha opinião, porque eu num entendo. 

Ela faz experimentos? 

- Faz. Bastante. Um teve um que ficou por nossa conta he. 

Como é que é? 

- Teve um que ficou por nossa conta. 

Como é que é “por nossa conta”? O que vocês fizeram? 

- Ah ela deu umas experiências pra gente fazê, a gente fez usina termodinâmica e assim 

outras experiências. Era uma latinha assim, você que tinha que esquentar pra rodá um 

catavento. Aí a gente fez... ta certo que eu não ganhei a nota, mais hãhã  a gente fez. 

Por que você não ganhou nota? 

- Ah, porque assim, a menina do meu grupo ela não fez cartaz né,e a gente não ia apresentar, 

só que minha experiência deu certo. Eu fiquei com a mão calejada de fazer aquilo. 

A experiência deu certo? 

- Deu certo. Só que aí ela não aceitou. Aiiii ficou desse jeito hã. 

E ela não aceitou porque faltou o cartaz... 

- Faltou o cartaz. 

E aí, o que vocês acharam disso? 

- A gente ficou muito fula da vida né, hãhãhã... 

Ela não foi justa? 
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- Ah, eu não achei que foi justa, maaaaais aí depende né? Praticamente... pensamento de 

cada um né? 

Mas o que ela tinha combinado com vocês? O que que era pra fazer? 

- Bom, na verdade eu num vim no dia da explicação, eu vim um dia depois. Aí, o que 

aconteceu? Me falaram que eu tinha que fazer uma experiência e deixaram na minha mão. 

Eu faço a experiência e a gente divide aí o que der... hãhã. 

Quando ela dá experiências, o que isso tem de bom? O que você gosta nas experiências em 

geral? Seja qualquer uma. Ou não tem nada que você goste? 

- Assim, porque eu particularmente já não gosto muito de física, o que eu gosto na física é 

que assim pode ser uma aula diferente, não precisa ser sempre na lousa, da lousa pro 

caderno, e acertô e já era. Então assim é uma coisa mais assim, como posso dizer... humm 

diferente! Uma aula bem diferente. Uma coisa que tipo assim você faz e você não se cansa de 

fazer. Aí de vez que ela leva a gente lá pra fora, a gente faz umas experiências lá fora, uma 

coisa uma aula bem diferente. Agora assim experiência que eu mais gosto? Acho que assim... 

eu gosto daquelas que são mais complicadas, é que mais difícil fazê, pra professora tem que 

fazê, mas eu gosto daquelas mais complicadinhas, que depois ela explica porque que 

aconteceu. 

Por que que você gosta das experiências mais complicadas? 

- Ah, porque eu acho que fica sei lá fica maaais fica mais complexo eu gosto de tudo que é mais 

complexo assim, que eu acho que fica mais sei lá... parece que deu muito trabalho pra (?) 

Parece que deu muito trabalho... 

- É. 

Pra você? 

- Pra mim não no caso 

Pra ela? 

- Pra ela, no caso [riso]. 

Ah, você gosta que dê trabalho pra ela? Não entendi. 

- É que é assim... quando a gente vê umaaaa coisa mais complexa a gente fica ah sei lá eu 

fico com vontade de fazê igual (?) de fazer igual. Aí quando eu vejo uma coisa complexa eu 

geralmente procuro na Internet e tento fazer em casa. Aï eu gosto das experiências mais 

complexas assim. Tem aquelas muito simples, por exemplo ce, uma vez ela deu uma bacia 

d’água, perguntou se a gente enxergava o objeto lá dentro, e aí a eu falei assim pra psora 

tem que colo tem que  colocar água pra gente enxergar. 

Você falou? 
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- É. Só que eu acho uma experiência muito simples assim eu gosto daquelas que a gente sei lá 

aperta botãozinho fazendo as coisas assim, pra gente ligar a lâmpada. Uma coisa assim eu 

prefiro. Mais legal. 

Essa experiência da água, você achou que ela é simples... 

-É simples, mas é prá explicar. 

Quando ela foi dar essa experiência, o que que ela fez? 

- Se eu não em engano era aula de é, era aula de refração. Ela tava ensinando refração. Por 

causa do ângulo da água. Que a gente não consegue enxergar um objeto duma de uma certa 

distância. A partir do momento que a gente coloca água... barullho né? [muitos ruídos no 

corredor – pequena pausa]. Então, era uma experiência que assim, a gente pegava uma bacia 

e assim a gente não consegue enxergar o objeto de longe. Então o que a gente tem que fazê?  

A gente tem que colocar água no recipiente pra gente poder enxergar o objeto porque a 

imagem ele vai ser refletido no topo da água. Aï a gente consegue enxergar. Mas isso eu não 

aprendi com a professora, já tinha aprendido tempos atrás já numa aula de MATEMÄTICA! 

Porque a psora de física também era de matemática, não psora de matemática também era de 

física. Aï aí ela pediu pra gente 6 experiências, eu fiz todas de física né, aí a gente entregou. 

Mas isso ai eu já sabia que eu vi na Internet. 

E você sabe o que está acontecendo ali? 

- Como assim acontecendo? 

Por que que quando você coloca a água você consegue enxergar? 

- Ah eu sabia... que era porque a imagem ela é refletida em cima né a imagem daa da chave 

que tava lá embaixo, que era uma chave né, era uma chave.Quando eu fiz a experiência uma 

moeda. A imagem ela é refletida na parte de cima é por isso que você consegue enxergar. Por 

que se não aa o negocinho da... ela trouxe uma fôrma, então o negocinho não dá pra vê né? 

Ela tampa. A hora que ela põe água a imagem é refletida, você consegue ver que é uma 

chave. 

O que que tampa? 

- É que é assim, é uma bacia né? É que o ângulo de cada um tava diferente, uns inxergavam, 

outros não. Aí, mais ou menos a bacia aqui [levanta para mostrar a posição da bacia] aqui a 

gente não conseguia enxergar um (?) (?) aqui. Aí a gente não conseguia enxergar porque ela 

tava mais ou menos aqui [distante da posição onde estaria a bacia]. Aí quando colocava a 

água dava pra vê mais ou menos pro ladinho de cá. 

Você falou assim: coloca água e reflete, não é isso? Aí fica mais pra cima... 

- Parece que ta mais pra cima. 
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Parece ou ta mais pra cima? 

- Não, parece só. Porque é só imagem. É só imagem que fica pra cima. 

Como você enxerga essa imagem. 

- Como assim? Um pouquinho distorcida? Ela fica um pouquinho distorcida. 

Queria saber é como é que você enxerga. Por que antes você não enxergava. 

- Antes não. 

Por que antes... você falou já. Por que que antes  você não enxergava? 

- Porque antes não tinha água, porque não tinha nada pra refletir a luz que tava batendo na 

chave. 

Tinha luz batendo na chave... 

- TINHA luz batendo na chave, mas eu não conseguia enxergar. 

Agora tem água. 

- Tem água agora. Agora que colocou a água refletiu uma imagem em cima eu consigo ver. 

Então a água só põe a imagem mais pra cima? 

- Só. Só a imagem. A chave continua lá embaixo, é só a imagem que sobe. 

Acontece alguma coisa entre você e essa imagem? 

- Entre eu e essa imagem? A imagem ta lá. Eu consigo vê ela. 

Não tem nada entre você e essa imagem pra você poder enxergar? 

- A luz. 

Que luz? 

- A luz que vem do eeeh do caso lá é da lâmpada, da da sala, mas eu só consigo enxergar por 

causa da luz. Por que a chave ela tava refletindo luz por isso que eu consigo enxergar. 

Essa luz tem alguma a ver com o seu olho? 

- Tem. A luz ela bate na chave e entra no meu olho. 

A luz bate na chave e entra no seu olho...  Mas você falou que é a imagem que você vê, que ta 

pra cima... 

- É a imagem que ta pra cima. Não é uma imagem real no caso. Eu não lembro o que que era 

imagem real ou virtual exatamente, mas eu acho que não era imagem real. 

Por quê? 

- Porque a chave tava lá embaixo né? Se eu for tentar pega (rindo) a chave ela não ta lá em 

cima, ela ta lá embaixo. 

Ela não fez alguma coisa nessa experiência pra mostrar que aquela imagem não era 

verdadeira? 

- Não, ela fez outra. 
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Ela só pois água, vocês olharam e só? 

- Só. Aí depois ela explicou na outra aula, porque tava no finalzinho da aula já ai a gente 

teve que ver na outra. Ela explicou refração, mas não tava lá mais a experiência... no caso. 

Na experiência ela só pois água, vocês enxergaram... 

- E aí a gente teve que sair da aula. Hãhã. 

Ah então nem teve tempo de pensar mais nada? 

- Não teve tempo, acabou a aula. 

Então você disse que tem a luz, ela bate na chave, só que tem a água. Eu queria que você 

tentasse, sei que pode ser difícil, que você tentasse explicar o que está acontecendo com essa 

luz, desde que ela sai da lâmpada, até chegar no seu olho? 

- Eu sei que ela sai da lâmpada, ah ela bate na chave, são vários raios, são vários raios de 

luz, ela bate na chave, ela ref, aí ela chega no meu olho. O olho converte cor, lálálálálá, aí eu 

consigo enxergar o objeto. 

A água faz alguma coisa com essa luz ou não? 

- Num sei, ela refrata né? Porque quando aa aa quando a luz passa por um meio diferente, 

por exemplo a água ela passa com menos força, né, alguma coisa assim. Aí eu só sei disso, 

mais ou menos. 

O que é esse menos força? 

- Porque é um acho que é um espaço mais difícil né, difícil da luz entrar. Um espaço mais 

digamos não sei uma matéria mais forte, mais bruta. Não sei como se fala (fala baixo). Por 

aí. 

Você não sabe como a imagem se forma mais pra cima? 

Não, não faço idéia. 

Mas você me disse que precisa sair luz de lá pra chegar no teu olho... 

- É que a luz quando bate na água sofre uma pequena curvinha né. Todos os desenhos 

aparece ela sobre uma curva agora como depois que sai da chave ali depois que bateu na 

chave eu não sei como ela chegou no meu olho. Se ela entorta um pouquinho ou se chega 

aqui, aí eu já não sei. 

Você aprende com os experimentos? 

- Assim... aprendê até aprendo, mas não é daquela forma assim quiii eu acho que assim seria 

mais correto. Porqueee tipo assim ela ensina muito na prática, mas quando chega lá escrever 

fórmula essas coisas ó gente a fórmula da luz é essa aqui aí ela não fala isso ela manda a 

gente pesquisar e todo mundo meio que bóia né. A gente não sabe se a pesquisa ta certa essas 

coisas... 
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Mas ela não faz nada com a pesquisa depois que vocês fazem? 

- Algumas ela só vistava o caderno, ah agora outras fica com ela. Mas aí são trabalhos, por 

exemplo de onda, e assim vai. O que me salva mesmo é que meu irmão sabe física. Aí eu pego 

tudo com ele. 

O que você quer dizer com ele te salva? Você pega o que com ele? Os trabalhos? 

- Não assim, matéria, por exemplo, eu falo (?) não entendi, ele vai lá e me explica. Aï 

matemática é a mesma coisa huhu (riso). Só não explica química. 

Ela nunca faz nada com a pesquisa? Ela só dá visto e guarda? 

- Ela dá visto só. 

Ela dá a pesquisa antes ou depois da experiência? 

- Acho que varia. Ela daaa ela dá pesquisa, não, ela dá pesquisa, acho que depois uma aula 

pulando assim ela dá uma experiência. Aiii meio que a gente entende daquelas né. A gente 

até entende a experiência, o que a gente não entende é a fórmula na hora de fazer a conta. É 

na hora da conta que ta o problema. É que ninguém sabe fazer mesmo. 

Então o fenômeno você entende? 

- O fenômeno eu entendo, eu não entendo as contas que eu tenho que fazê! 

Você não entende por que tem que fazer aquelas contas. 

- Não, porque que eu tenho que fazer eu sei. É calculaaa ângulo essas coisas assim. Mas só 

que eu não sei a CONTA... entendeu? Porque por exemplo lá na pesquisa a gente não sabe se 

o que a gente pesquisou ta certo e assim vai. Fica desse jeito. 

Tem alguma coisa que você não gosta quando faz experiência? 

- Não, sempre gostei de experiência. 

Você falou que gosta de coisa mais difícil. 

- Eu gosto de experiências mais difíceis. Por exemplo aquela de bater uma moedinha na 

outra uma sai andando. Então assim simples eu não gosto. As experiências mais por exemplo 

aquela que você vai passando o arame no negocinho minha colega fez aí eu gosto acho mais 

legalzinho. Eu não sei montá direitinho mas eu gosto. 

Vocês fizeram uma experiência com caixa escura, não fizeram? Por que vocês fizeram essa 

experiência? 

- Acho que era pra entender o caminho da luz. Eu hã pra ser sincera eu não entendi muito 

bem essa matéria.Eu só lembro que a luz ela entra e ai a imagem aparece invertida. Eu não 

lembro porque ela aparece invertida. Num lembro, não o, não, eu não entendi mesmo porque 

que ela aprece invertida. Só entendi que a luz entra lá, até tentei fazer um desenhinho meio 

estranho mas... não entendi muito bem por que isso acontece. 
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Mas ela falou por que vocês iam fazer a experiência? 

- Não, de começo ela só falou que a gente ia fazer experiência... e a gente fez, aiii huumm... é 

que faz tempo que  a gente fez essa experiência... não lembro muito bem o que ela falou... ela 

mandou a gente fazer essa experiência a gente fez, só que aí na hora de explicá... assim ela 

até explicou bem, mais é que eu nuuum  entendi direito. Num entendi muito bem o que ela 

quis. 

Por que você não perguntou? 

- Porque assim né ah eu sou meio preguiçosa né! Vou perguntá ah não entendi então eu sou 

meio preguiçosa mesmo.Por natureza. 

Ela não dá abertura pra vocês perguntarem? Durante as explicações não dá pra vocês fazerem 

perguntas?  

- Não, pode fazer... 

Os outros alunos não falam coisas que ajudam você a tirar dúvida? 

- Dificilmente os alunos perguntam alguma coisa. (? Som baixo). Ela não fala assim vocês 

têm alguma alguma dúvida não. Ela não pergunta né se tiver alguma coisinha (?) se bem que 

quando a gente faz as perguntas nunca vi na nunca vi nada coisa mais engraçada. Quando a 

gente faz pergunta outro aluno chama ela, ela vai andando! Nunca vi isso, é muito 

engraçado... 

Não entendi. Você faz a pergunta... 

- A gente chama ela pra perguntar alguma coisa ela vira e sai andando! 

Ela vai... 

- Ela vira e sai andando... 

Vira e sai andando? 

- Meio distraída assim num sei... 

Não responde? 

- Não responde! E a gente fica meio assim! (riso) Fica desse jeito... 

Ta. Faz tempo, mas vamos tentar lembrar mais um pouco da experiência da caixa... então ela 

pediu pra vocês fazerem, ela não explicou nada, só pediu pra fazer no começo... 

- No começo só pediu prá fazer. 

Aí vocês olharam... você viu o quê? Você fez também, não fez? Você disse que viu um 

negócio invertido... 

- É eu vi a imagem do prédio lá de fora invertido. Agora por que que isso aconteceu eu não 

sei. Não faço idéia. 

Você tinha ficado com a dúvida e não tinha perguntado pra ela né? 
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- É, aí eu não perguntei. Fiquei quieta. 

Mas se você tentasse explicar, o que você diria? 

- Bom, que eu lembro mais ou menos, que aquela caixa escura é o olho né, era o olho 

humano, quiii a hora que a luz entrava aah tem uma parte que ela faz a imagem invertida e 

depois que ela sai sai da forma normal. Alguma coisa assim. 

Ela sai pra onde? 

- Sai por onde eu to enxergando né? Ela sai da é que assim tudo aqui ta invertido, eu to 

vendo tudo aqui ta invertido, mas meu olho converte né, alguma coisa assim. Ele vira a 

imagem você vê tudo de pé. 

Então vamos fazer assim: você ta vendo um objeto. O que acontece pra você ver esse objeto. 

Por exemplo essa caneta. Como você vê essa caneta? 

- Por que ta bantendo luz nela. 

Luz que vem de onde? 

- Do sol. 

Só pode ser do sol? 

- Não, pode ser da lâmpada também. 

Então a luz bate aqui e... 

- Aí ela bate aqui, reflete no meu olho, meu olho converte essa imagem e eu consigo enxergar 

a caneta do lado certinho. 

A luz ou a imagem entra no seu olho? 

- A luz. É a luz que bate aí e reflete no meu olho, eu consigo enxergar. 

O que acontece quando entra? 

- Aí ele entra, inverte ai, ai não, eu to eu to enxergando invertido no caso. Aqui dentro ta 

invertido, é que eu consigo ela retinho porque aqui faz tipo meio que vira assim. Não sei 

explicar direito. 

O que que vira? 

- É alguma coisa no meu olho que vira, isso eu não entendi direito. Vira a imagem, aí eu 

consigo enxergar. 

Sai alguma coisa do seu olho? 

- Não sai nada do meu olho. 

Certeza? 

- A luz chega aqui e pára. 

Tem certeza? 

- Acho que sim 
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Acha ou tem certeza? 

- Ah não assim, pelo menos o que eu sei é chega aqui no olho e pára. 

Volta pra caixa. A luz entrou na caixa? 

- Entrou pelo buraquinho. 

E aí pra você enxergar a imagem... Não to perguntando se ta invertido, o que acontece com 

aquela luz prá você enxergar. 

- Isso é uma (?). Não faço idéia. 

É diferente do que acontece com essa caneta? 

- É diferente porque lá só tinha um feixinho de luz né. Aí... 

Lá tinha pouca luz? 

- Muita pouca... era um feixinho bem pequenininho, aí a gente enxergava a imagem invertida, 

mais daí agora eu não sei explicar. 

Ela não precisa entrar no seu olho pra você enxergar? 

- Precisa. Qualquer coisa pra mim enxergar precisa chegar no meu olho. 

Certeza? 

- Certeza isso. Agora é certeza. Preciso de luz pra enxergar qualquer objeto. Ela perguntou 

até do gato. Do gato ela não respondeu! Ela perguntou se o gato enxergava no escuro, aí eu 

não sabia né porque o olho do gato brilha né, quando a gente ta andando... eu não sei. Ela 

não respondeu se o do gato enxerga ou não. Eu acho que não. A gente não, sem luz não dá 

pra ver nada. 

Ela deu uma última experiência agora há pouco tempo não deu? 

- Deu, essa que eu falei do do espelho côncavo, foi depois dessa da refração, da bacia. 

Ah, a do espelho foi depois da refração? 

- Ehh, eu não lembro direito a ordem. Primeiro ela deu do espelho, depois ela deu essa da 

refração, e depois ela deu a daa a hum tipo uma taça que a gente virava a lanterna nela. 

O que você acha que ela queria que vocês aprendessem com essa experiência do espelho? 

- Do espelho? (pausa) Do espelho eu não lembro (riso). Não! Não lembro mesmo... não 

entendi exatemente. 

Ela falou alguma coisa sobre o que ela queria que vocês aprendessem? 

- Não, ela fala meio desviado ah gente cês tão vendo que isso aqui acontece? A gente meio 

que... eh que cada um fica num ângulo na sala, uns não enxergam né? Tipo vocês estão 

entendendo o que está acontecendo aqui? Ninguém entende. Aí... 

Quando ela foi começar a aula: olha, nós vamos trabalhar com espelhos, ela falou alguma 

coisa, falou isso ou chegou e mostrou os espelhos e começou a mexer? 
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- Não, ela falou assim: ó gente eu trouxe um espelho e vou mostrar um negócio pra vocês, 

mostrar lá o que acontece, mas (?). 

A semana passada ela não fez uma outra? 

- Foi essa da taça, com a lanterna. 

Ela não deu uma com mola? 

- Ah é mesmo teve a da mola depois. É que eu num lembro desses... ah a da mola fui eu que 

fiquei segurando. 

Ah você não lembra e foi você que ficou segurando? 

- Eu não lembro! É que parece que a outra foi antes porque aquela lá eu entendi mais que 

essa da mola. A da mola... 

Qual você entendeu mais? 

- Eu entendi mais essa da lanterna, que mirava hum uma tacinha. Essa eu entendi mais! 

O que você entendeu? 

- Que era realidade eh imagem virtual e imagem real. Quando a gente mira assim parece que 

a luz ta encima, quando a gente vira o negocinho pra baixo parece que a luz ta lá dentro. A 

imagem virtual e a imagem. real. 

 E essa da mola como foi? 

- Ah ela pediu pra gente reproduzir as ondas na mola, né ela pediu. A hora que ela falou 

crista e (?) eu não consegui entender o que ela quis dizer com aquilo, mas aí a gente 

reproduziu as ondas né (? ?) reproduziu as ondas e aí acho que foi isso. Nada mais para 

mostrar como é que eram as ondas.  

Ela tinha falado alguma coisa de ondas antes? 

- Não, só deu o trabalho e trouxe a experiência. 

Ela só deu visto? 

- Ee, ela deu nota, entregou pra gente e só. Aí a gente fez ela mostrou cada tipo de onda né?  

Só que aí tinha os pon quando a gente fez a pesquisa tinha uns pontos lá, mas ela não 

explicou esses pontos, tinha uns centímetros lá também... 

E quando você fez a experiência o que você achou? 

- Mostrou as ondas e eu entendi que tem uma onda que faz 1, tem outra que faz 2, uma outra 

que faz 3, só isso que eu entendi. 

E como ela avalia vocês? 

- Assim, esse bimestre ela ainda não deu prova, mas nos bimestres anteriores ela deu prova, 

deu uma prova e vários trabalhos. Aí ela dá lição de casa, que todo mundo ODEIA porque 
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ninguém gosta porque tem outras matérias, e aí elaaa ela pega, corrige na próxima aula iii 

sempre dá uma (?) (?) na mesma aula. Ninguém gosta. 

Ninguém gosta de fazer trabalho? 

- Não ninguém gosta assim porque a gente já tem outras matérias né aí já vai atolando o 

negócio... 

E ela dá sempre... 

- É que é assim a aula dela cai de 5ª e 6ª , ela não aceita. É que a aula dela é de 5ª e 6ª, já 

num pega aquelas matérias já tá... eu pelo menos pego já pra mandá vê. Aíiii é complicado 

né, tem lição de física pra fazer, fazê o quê? É porque eu faço curso de sábado também, já 

tira um pouco do tempo já. 

Mas você acha que é justa...? Ela consegue avaliar tudo, por que você falou que ela não ouve 

muito vocês né? 

- Muita gente não. 

Mas tem muita gente na sala também, ou não? 

- Hoje faltou bastante, mas tem bastante gente na sala. 

Mas dentro do que ela faz, dá muitas experiências, dá muitos desses trabalhos, você acha que 

ela consegue te avaliar direito? 

- Assim... eu acho que não. Eu acho que não. Mas aí eu não sei porque depende de da forma 

como cada professor gosta de avaliar. Por exemplo, aquele aluno é mais quietinho, aquele 

aluno me responde mais, tem mais pergunta... depende de cada professor. É meio difícil 

saber o que ela pensa. Não deixa claro. 

Já estamos acabando... 

- Rã! Não, é aula de matemática! 

Sei que você já respondeu alguma coisa sobre isso, mas vou ser mais específico. Você 

participa das aulas? 

- Assim, meio que partic de vez em quando participo, de vez em quando não. Éhh sempre to 

de mp3 no ouvido, mas na média das vezes eu sempre to ouvindo o que ela ta falando. Mas 

geralmente eu sempre escuto o que ela fala. Que eu entendo o que ela fala assim. É que assim 

quando eu já sei a matéria que algumas de física eu já sabia ne’, aí eu coloco (?) na sala 

mas...  assim, eu sei bastante de física, só não sei as contas, fórmula assim não dá pra saber. 

É um negócio complicado. 

Mas como você participa? Você falou às vezes participa, às vezes não. É ouvindo só? Você 

não foi lá segurar a mola? 



 180 

- É ela me chamou pra segurar a mola, quando ela fez a experiência da água ela falou assim, 

o que eu posso fazer pra enxergá, eu que falei tem que pôr água pra enxergar... perguntas 

assim... eu raramente eu faço perguntas né? Mais assim, até que eu participo bastante da 

aula. Pelo menos eu escuto o que ela fala. Quando eu tenho dúvida assim eh.... assim eh 

quando ela faz pergunta eu sei eu respondo. Eu respondo o que eu sei. 

O que você acha que sua professora quer ensinar pra vocês? 

- Assim... ela explica a física de uma forma bem descontraída, só que a gente tem que 

aprender com fórmula porque é geralmente isso que cai em vestibular, fórmula. Não vai ter 

nada assim por exemplo por que que a luz pega lá? É sempre conta, a gente vai ter que fazer 

conta. Então precisava passar mais contas né? Tipo ó a fórmula é essa, vocês fazem as 

contas... acho que precisava mais. 

Mas se ela ficasse dando conta será que a aula seria legal? 

- Então ela tinha que dividir, tinha que saber dividir. Essa aula de hoje é pra vocês 

aprenderem as fórmulas, essa aqui é pra gente se distrair um pouco, essa aqui a gente faz 

experiências e tal. 

Então parece que a preocupação dela não é preparar para o exatamente pro vestibular, até 

deve preparar de alguma forma, mas não é a função principal, é isso? 

- É. Não é a função principal. Eu tinha um professor o ano passado de química que ele fazia 

assim: a gente não usava nenhum caderno eeh assim a gente usava caderno, só anotava 

algumas coisas, a gente não usava livro, ele não usava caderno, ele só passava na lousa a 

matéria. Ele dava aula em cursinho. Ele explicava a matéria ele explicava de uma forma bem 

divertida e as contas também. A gente sempre aprendia, mas a gente não tinha nada no 

caderno. Eu achava aquilo um barato e a gente sabia responder as coisas. 

E agora vocês têm coisas no caderno? 

- Não mas agora o professor de química foi embora... 

Não, no de física. 

- No de física? Eu particularmente não tenho nada porque eu não tenho (?) copiar (fala 

baixo), mas tem, tem bastante coisa no caderno. 

Mas você não tem? 

- Eu não. 

Mas ela dá bastante. 

- É, mas ela não dá as fórmulas. Ela só dá assim por exemplo hoje nós faremos num sei que 

lá, às vezes algumas contas, mas a gente não tem as fórmulas pra fazer... 

Então ela mostra no começo da aula o que vocês vão fazer? 
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- Ela sempre escreve assim: hoje nós faremos tal coisa tal coisa, tal coisa, escreve na lousa. 

Isso não ajuda? 

- Eu acho que não. Num acho que ajude muito porque por exemplo hoje a gente vai fazer tal 

coisa mas a gente não entende, cada exemplo ó. Aí ela vai lá faz, mas a gente continua sem 

entender. A gente entende até o fenômeno, a gente entende o que ela quis dizer, mas a gente 

não entende assim eeh porque que isso acontece, entendeu? Tipo... aí tem as fórmulas lá a 

gente precisa (?) as fórmulas mesmo mesmo. 

Voltando naquela questão do que você acha que ela quer que vocês aprendam. Vocês vêm pra 

escola. O que vocês acham que ela pensa que é importante pra vocês? Você consegue 

perceber isso? 

- Eu acho que ela quer mostrar PORQUE acontece. Mas ela não quer dizer ah eh assim 

calculadamente porque calculadamente qui qui ta acontecendo.Mas ela quer explicar porque 

que isso acontece. Ë mais sempre assim. Por que que a luz bate no olho, por que que a gente 

enxerga? É sempre assim: por quê? 

E por que você vem pra escola? 

- Eu venho porque eu quero fazer uma faculdade. 

Você acha que o que você faz na escola, na aula de física, que é o nosso foco, mas você pode 

falar em geral também, é o necessário pra quem quer entrar na faculdade? 

- Qualquer matéria aqui é o básico 

O que você faz, o seu comportamento, você acha que é o necessário para entrar na faculdade? 

- Eu acho que sim. Engloba tudo. É que no meu caso eu pretendo ser estilista, fazer moda né, 

desenhar. Sö que em física, outras matérias assim eu acho que é mais matemática que (?) (?) 

(?) e desenho. Assim, mas de resto... Acho que é pelo menos o que tem que entrar na 

faculdade porque eu não sei (?) entrar na faculdade direito. 

Física não serve pra nada pra você? 

- Física eh eu vou entender porque que acontece, mas assim, na minha área de faculdade 

num vai servir pra muita coisa. É bom a gente saber porque que as coisas acontecem... É 

legal saber. É divertido saber, só que precisa de conta porque se cair em vestibular é 

necessário. Infelizmente. 

Você quer fazer mais algum comentário? 

Não, só isso 
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Entrevista 3 - FA 
 

 
- Pergunta difícil de física não ne’? há há há há há 

O que sua professora costuma fazer nas aulas de física? 

- Olha ela passou uma... assim, de matéria você quer dizer? 

O que ela faz? 

- Ah ela passa a matéria que a gente tava estudando no momento, né que a gente tava 

estudando espelho, esférico tal. Tem dia que ela faz experiência e tem dia que não. Só que é 

complicado porque minha classe como você já viu é muito agitada... então ela, não sei se é 

por ela ser assim ou por pela sala ser agitada, ela se contrai um pouco, Quer dizer, ela tenta 

dar aula só que ela não consegue. Então ela dá aula, faz as experiências, só que é difícil da 

gente entender. Num sei assim... hum, é assim, ela tem uma dificuldade com a gente quando 

ela ta explicando, então a gente não entende a fala dela, a língua dela vamos dizer assim. 

Então fica um pouco complicado, só que ela tenta, só que pra gente entender fica complicado 

realmente. Mas ela dá experiências, dá questões, ela tenta explicar só que é complicado ... 

complicada 

O que você acha das aulas? 

- O que acho das aulas? Eh...olha, eu acho que ela precisa se entender mais com os alunos, 

saber explicar mais. Ela acho que ... o que ela sabe ela guarda prá ela, ela não consegue 

explicar. Sabe... a gente sabe que ela sabe, só que ela não consegue explicar de uma maneira 

que nós conseguimos entender... aí fica meio complicado. 

Você gosta das experiências? 

- Gosto! 

Por quê? 

- Ah porque é uma coisa que a gente vê como funciona né vê como que acontece o que não 

acontece porque quando a fala é diferente de quando você vê daí quando você vê fica aquela 

coisa mais bacana, a aula fica mais bacana, dá um pouco mais de interesse pros alunos então 

fica mais bacana. Eu gosto. 

Como acontecem as experiências? O que normalmente ela faz? 

- No dia ela trás coisas né, no caso a gente teve uma experiência de espelho esférico tal então 

ela trás ela mesmo monta e tenta explicar como por exemplo como a luz bate, o que reflete o 

que não reflete, assim ela tenta dar o máximo ela tenta realmente explicar os mínimos 
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detalhes assim vamos dizer o que ela consegue né aquilo que dá realmente pra gente ver a 

olho nu... é isso. 

Então é ela quem faz tudo? 

- É ela que faz. 

Todas as experiências? 

- Todas as experiências. Ela não deixa a gente mexer. Vamos dizer assim a única experiência 

que que a gente mexeu um dia foi de uuuum... que a gente teve que fazê ah eu não lembro o 

que que era que a gente usou um cordão, que ai realmente nós, não sei se porque era fácil 

era só (?) o cordão. 

Cordão? O que vocês fizeram com o cordão? 

- Ah eu não lembro direito o que que era. 

Faz muito tempo, pouco tempo...? 

- Não, foi logo no começo, bem no comecinho quando ela entrou na sala. Depois ela que 

...(?) (?) chega ali dentro da aula ela mesmo monta ela explica não deixa a gente mexer. 

Por que você acha que ela não deixa vocês mexerem? 

- Ah não sei! (?) a gente quebrar ou  ela quer ensinar e sei lá quer que a gente aprenda, ela 

mesma explica... igual o espelho (?) que só tinha sobrado um (?) (?) (?) ela montou ela 

explicou ela que ... ela não deixou a gente ficar mexendo, não sei se tava com medo de 

quebrar ou porque a gente (?), a gente aprende fazendo né? 

Então você acha que olhar não resolve muito... 

- Não a gente tem que tar fazendo estar vendo como que funciona mesmo... porque quando é 

pra você olhar a luz refletindo em outros lugares aí sim é só olhar mas é legal a gente estar 

vendo se colocar de um lado como fica, se colocar de outro lado como fica. Isso não, ela faz 

do jeito que é e acabou. E ela tem muito de ser assim, elaaa ela faz uma pergunta pra gente, 

ta certo que é uma coisa de raciocínio que você tem que estar raciocinando mas ela faz uma 

pergunta pra gente e ela não dá a resposta então isso fica com a gente, então a gente fica 

com essa dúvida. Ta certo, é bom que a gente ta pesquisando, eu entendo que ela quer que 

isso aconteça, só que muita gente, por exemplo eu mesmo, não sei se é falta de interesse não 

sei que que é, não procuro saber. Então eu fico meio assim eu fico mais confusa porque assim 

uma aula e tinha a outra certo? Então se você não aprende numa aula você não aprende na 

outra. Então ela não é aquela de explicar, não ó essa pergunta...durante a aula tentá que a 

gente consiga dá a resposta dentro da nossa (?), não é assim que funciona, assim que 

funciona, mas não. Ela dá a pergunta e deixa o ponto de interrogação com a gente, e ela não 
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dá a resposta. Então a gente não sabe se a gente tem a resposta certa ou se a gente tem a 

resposta errada. É isso que eu acho de errado da professora. 

Mas ela nunca dá uma resposta? 

- Naaum ela pergunta, ela passa o objetivo de hoje é vocês descobrirem como funciona a luz. 

Aí ela explica explica explica explica e faz uma pergunta, e essa pergunta fica... que é pra 

gente tentar descobrir ou assim até mesmo na própria aula tem ela se aprofunda um pouco 

com a gente nas perguntas pra gente tentá responder só que a gente não consegue porque a 

gente ta aqui pra aprender certo? Então do jeito que ela tem que ensinar dar resp perguntar 

ela tem que dar a resposta certa se a gente não sabe tem que explicar o porquê dessa 

resposta, certo? Mas ela não, ela não faz isso. Então é uma coisa que muito que atrapalha 

muito o nosso raciocínio vamos dizer assim né? 

Vocês nunca disseram isso pra ela? 

- Ah já conversamos, só que sei lá não adianta, ela fala que a aula dela é assim. Por isso que 

a gente até brinca às vezes que (?) (?) objetivo de hoje é esse, todo dia ela fala isso. Então 

eeeh a gente fica brincando. Desde que a professora entrou falô que era difícil que tem (?) 

aah! porque ninguém entende da matéria dela. Pode ver que as mat as as (?) (?) (?) o pessoal 

tira nota azul porque dá assim (?) trabalho de graça entendeu pra gente fazer assim que é 

coisa de (?) pra pesquisar na Internet, trazer e já era, entendeu? Mas de explicar mesmo, de 

entender com ela isso eu acho que não acontece. 

Ela sempre ficou assim distante da classe? Desde o começo? 

- Desde o começo. Porque a gente até brinca. Todo dia ela chega o objetivo de hoje é isso. 

Então (?) fica o objetivo de hoje é isso e acabou entendeu? Eu sei lá. Num sei, ela não tem a 

linguagem com a gente os adolescente, ela não fala a nossa língua. O que ela sabe, eu sei que 

ela sabe muito, que ela é super inteligente, o que ela sabe ela guarda pra ela, ela não 

consegue se expressar, pra gente, ela tenta, sei lá, ela fala inglês com a gente vamos dizer 

assim, ela não consegue se expressar direito. Num sei, pelo jeito que ela fala, pelas coisas 

que ela fala, ou pelas coisas que eu disse pra você, é uma aula atrás da outra. Então a gente 

não aprendeu nessa aula, na aula que vem a gente não vai ta sabendo, vai ficar flutuando em 

algumas coisas que a gente não aprendeu nessa aula entendeu? Então pode ser por isso 

também né, que ela ta seguindo a matéria, a aula e a gente ta ficando pra trás. Porque a 

gente num ta aprendendo, ta ficando pra trás. 

Mas você falou na experiência dos espelhos... Você gostou dessa experiência? 

- Gostei, é uma coisa que eu aprendi, que realmente eu aprendi porque, porque eu... como ela 

num, ela deu um trabalho pra gente fazer em casa então nisso eu acabo entendendo. Ai no 
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dia que que ela fez a experiência eu já já tinha dado uma olhadinha, pela Internet já tinha 

procurado pra fazer o trabalho, mas foi por isso que eu aprendi, pelo trabalho que eu fiz né, 

não por ela! Ela tenta explicar, mas a gente não entende a língua dela. Não tem conversa. 

O que você aprendeu nessa experiência? 

- O que eu aprendi em relação aos espelhos? Não, da da reflexão da luz, que quando você 

bate a luz ela reflete em outro lugar, que ela tem um grau que só só somente esse grau, é é, 

realmente referente aos espelhos esféricos, mas só isso eu aprendi. As fórmulas eu não sei... 

não sei assim, eu sei porque eu gosto muito de matemática então se ela dá a fórmula eu faço 

pela fórmula. Mas se precisa dá um problema, eu não sei fazer porque eu não entendo. Por 

exemplo, ela coloca um negócio de ah eu não entendo a fala a fala física dela, como eles 

falam, (?) (?) soma subtração, eles têm uma fala fisica né? Essa fala física eu não entendo eu 

não sei. Porque eu acho que isso veio mais da professora não ter nos ensinado. Porque ela 

dá questão na lousa e dá a fórmula, então com a fórmula é fácil. Você sabe, você pega a 

fórmula, coloca os números e acabou entendeu? Só que ela não explica o que cada (?) cada 

função, qual é o problema entendeu? Não tenta ajudá a gente a fazer isso, que é uma coisa 

que acaba complicando. 

Ela costuma dar fórmula? 

- Fórmula? Ela dá fórmula. Todos os os que a gente aprendeu de física que tem fórmula ela 

dá a fórmula. 

Você acha que o que você aprendeu é o que ela queria que você aprendesse? 

- Não. Não. O que eu aprendi foi muito pouco. E por ela ser professora ela tinha que ensinar 

realmente como funciona, como é que é. 

Você lembra da experiência da caixa escura? 

- Lembro! 

Por que vocês fizeram aquela experiência? 

- Pra gente ver... calma... na caixa escura que era pra gente ver a ... a luz refletindo no 

buraquinho, que, que a o tamanho ele aumenta, ou ele fica de ponta cabeça, por que acontece 

isso... ela queria que a gente tivesse essas respostas, vamos dizer assim. 

Como você ficou sabendo que era isso que ela queria? Ela falou isso no começo? 

- Ah pra descobrir levou um tempo né porque na hora ela chegou não falou nada, vamos ver 

com funciona a câmara escura. Aí a gente até fez a câmara escura foi lá do lado de fora por 

causa da luz né, a gente usou a câmara escura e ela perguntou o que que vocês viram? Aí a 

gente falou, ah ah aí eu achei bacana esse também porque deu pra gente vê, não é uma coisa 

que a gente ta aprendendo por ela, uma coisa que a gente viu, a gente aprendeu sozinho. 
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Lógico que a gente ajudou, no caso de ta mostrando pra gente como funciona. Só que é uma 

coisa que a gente viu. ;Ó professora eu vi  a árvore de ponta cabeça, ou conforme pelo 

movimento aumentou a imagem, ou diminuiu. Então foi isso. 

E depois que vocês fizeram a experiência, como foi? O que vocês fizeram? 

- Ela deu uns exercícios. 

Ela não explicou? Vocês fizeram pesquisa...? 

- Não. Ela só (?) nesse dia que fazia as perguntas e a gente tinha que dar as respostas. 

Então ela ia fazendo perguntas e vocês falavam o que tinha acontecido. 

- Isso. Primeiro a gente fez um resumo da aula, né vamos dizer assim, ela perguntou como 

foi, o que vocês viram? Aí a gente comentou o que a gente viu e no dia seguinte ela deu 

exercício mesmo na mão mesmo, escreveu na lousa pra gente ta fazendo no caderno. 

Conforme vocês iam respondendo,o que ela fazia? 

- A gente, por exemplo, falava ah professora a gente viu um imagem de ponta cabeça. Ah, por 

que vocês viram a imagem de ponta cabeça? Ah, porque ela ta de ponta cabeça. Não, mas 

tem que ter um motivo. Ah professora, eu não sei! Às vezes o pessoal brincava (?) ah 

professora os professores tem que falar o porquê, a gente não sabe, a gente ta aprendendo. E 

ela não, não, ela falava não, tem que ter um porquê. Vocês têm que saber por que fica de 

ponta cabeça. Não, vamos pesquisar isso, vamos pesquisar. E ela nunca falava pra gente. 

Então até hoje eu não sei por que fica de ponta cabeça. Até hoje eu não sei por que a imagem 

fica de ponta cabeça. 

Você pesquisou? 

- Então, justamente essa falta de interesse meu de ter não pesquisado, né, o interesse da 

classe toda, né, acho que mais a revolta da sala é isso, porque ela não explica, num sei se é 

porque o NOSSO costume eeeh isso desde a quinta série, a gente tinha as perguntas, a gente 

quebrava a cabeça aqui na sala, mas na sala a gente já tinha as respostas né, e com ela não, 

já é diferente, não sei se é porque o (?) dela é diferente a gente acha estranho, não sei o que 

que é.  Mas então a gente não sabe as respostas. Na maioria das coisas! 

Vocês ainda queriam que ela desse uma resposta... 

- Ah não, queria que ela ajudasse né, um pouco mais. 

Então ela não deu as respostas, vocês não pesquisaram e ficou por isso mesmo? 

- Ficou por isso. Aí ela deu a prova, deu umas coisas da câmara escura, outras de fórmula... 

acabou. 

Então todos tiraram zero... 
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- Não, porque tinha umas perguntas que a gente não sabia, mas tinhas umas ah o que que 

vocês viram na câmara escura? Aí, ai a gente sabia o que a gente viu né? A gente olhou, a 

gente sabia responder. Como vocês fizeram a câmara escura? Desenhe a câmara escura. Eh 

desenhe como a luz reflete o que vocês vê. A gente fez a câmara escura, colocou uma luz, um 

bonequinho na luz refletido numa folha branca... cabô! Aí deu umas formulinhas, aí quem 

saber essa fórmula fazia, quem não sabia não fazia... e foi aí, acabô. 

Vocês não gostam das pesquisas? 

- Eu acho assim. Gostá a gente até gosta porque é uma aula diferente daquela aula só de 

leitura, de explicação explicação explicação porque a gente ta vendo como funciona com não 

funciona, só que a dela acaba sendo uma coisa, fica meia chata porque eh por ela não ter um 

respeito pela vamos dizer assim a sala já não respeita mais. Então a gente já não escuta mais 

nada dela. Já não escuta mais nada. Então com isso ela acaba falando com dois alunos, 

então eu acho num sei se ela ah cansei não quero mais explicar, explica de qualquer jeito. 

Faz a experiência, não deixa a gente observar, quem quiser ver, como outro dia ela falou 

assim ah quem quiser ver vem aqui. Ta certo. Tinha muita gente que não queria, não tava 

nem aí, até concordo com ela porque ela não tem que ficar falando com as paredes, né, 

também não acho certo. Mas aí quem tava lá elaaa num explicava porque eu acho que ela 

ficava mais interessada no resto da sala que tava falando. Até um dia ela chegou a gente tava 

sentado esperando ela che ela sentou ai ela falou ah eu vou sentar com vocês vou ficar 

participando da conversa de vocês. Eu olhei pra cara dela você não vai dar aula? Ah já vou 

já. Sabe? Num sei se isso foi por causa da sala que ela desinteressou ou ela mesmo que é 

assim, eu não sei. Mas acho que desde o começo ela deveria ter colocado, impondo alguma 

coisa pra sala, falando é assim que funciona é assim que funciona, vocês não querem assistir 

aula vocês vão pra fora. Porque a maioria dos professores  ta certo que minha sala não é 

santa né, mas a maioria dos professores a gente tem um respeito a hora de explicar é hora de 

explicar, entendeu? Mas ninguém entende a aula dela, ninguém entende a língua dela. Então 

vai assistir vai prestar  por que ninguém entende... 

Então o pessoal começa a bagunçar porque não está entendendo... 

- É, niguém ta entendendo nada vai ficar prestando atenção nela por quê? E o que mais 

revolta que a gente pergunta e ela não dá a resposta. Professora, por que isso? Boa 

pergunta! Por quê? A gente até tenta, ah professora pode ser isso pode ser isso pode ser 

isso... ah não sei tenta descobrir não sei... Então isso que revolta, porque a gente quer saber 

a resposta né? 

Mas a pergunta que ela faz não ajuda a pensar na dúvida? 
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- Siiim justamente! Ela faz a pergunta a gente tenta descobrir, a gente tenta descobrir a gente 

quebra a cabeça tentando descobrir a resposta. Só que cada resposta [bate a mão] ela coloca 

outra pergunta em cima e pergunta por quê. Ta certo, outra resposta outra pergunta outra 

resposta outra pergunta, só que assim no final dá na mesma. A gente fez pergunta, fez outra 

pergunta em cima de outra pergunta , fez outra pergunta em cima de outra pergunta, acabou 

entendeu? Eu pelo menos eu não chego a nenhuma conclusão. 

Bom, parece então que em algum momento ela tenta ouvir vocês. 

- Tenta. Assim... tenta... ela tenta tirar as nossas dúvidas dando outra pergunta em cima, só 

que é onde ela deixa mais dúvida. 

Teve um outra experiência, que você não conseguia ver uma chave ou uma moeda? 

- Teve. 

Você lembra o que fizeram? 

- Eu não lembro direito, lembro que teve. 

Você fez? 

- Fiz. Fiz não né!  Eu tava aqui na sala. Mas essa eu não cheguei a prestar atenção. Porque 

tava muita bagunça e ela explicou assim por cima, falou assim... nessa realmente eu não 

prestei atenção.nenhuma. 

Você nem sabe o que aconteceu? 

- Nem lembro o que aconteceu. E acho que ela nem deu questão dessa experiência. Que se 

não eu tinha sentido né... na nota hã hã que eu não tinha prestado atenção. Mas eu acho... 

você pode perguntar. Eu pelo menos nem prestei atenção. 

O que você acha mais difícil quando faz um experimento? 

- O que acha mais difícil?  Quando ela faz as perguntas [bate a mão] no experimento... por 

exemplo nesse do espelho que foi o que eu mais aprendi. Ela colocou uma luz tal tinha um 

espelho, tinha uma luz a luz foi lá refletiu do outro lado. Você colocava de um lado (?) um 

ângulo colocava de outro lado refletia de outro ângulo. Assim, ela perguntava mas por que ta 

refletindo desse jeito? A gente falava por causa do ângulo, mas por que o ângulo ta desse 

jeito entendeu? Então uma pergunta atrás da outra a gente ta vendo o experimento parece 

que a gente entende só que ela coloca mais dúvida em cima da gente então a gente acaba 

vendo e não entendendo nada. Só vendo como funciona e acabou, acaba não entendendo 

nada. Agora  a gente vê é assim que funciona você coloca a luz de um lado [bate a mão] 

reflete do outro e acabou. Agora por quê? Ah porque a luz vem reflete do outro e acabou. 

[bate a mão]. Porque assim, o ruim é isso entendeu? Porque na hora é legal, você ta vendo, 

você ta aprendendo. Eu aprendo assim eu sou aquela pessoa que aprende fazendo e vendo 
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entendeu? Então tem que ver tem que fazer tem que saber como funciona. Só que como a 

gente perguntou professora mas por que faz isso? Ah boa pergunta, por que faz isso? Ah se 

eu estou fazendo essa pergunta é porque eu não sei. Não mas você tem que tentar descobrir. 

Como eu vou tentar descobrir professora, eu não sei! Só se eu pesquisar! Pesquisar, a gente 

ta aqui professora não é mais fácil a sra chegar e responder? Ta certo que pode ser falta 

interesse por parte da gente, mas eu acho que ela tinha que dá pra gente depois ela fala ó 

vocês vão pesquisar isso isso isso ou vocês vão fazer o relatório da aula que a gente teve hoje 

o que vocês aprenderam. Acho que seria uma forma bem melhor da gente ta aprendendo 

porque a gente ta fazendo relatório do que a gente aprendeu. Aí em cima disso ela ia ver o 

que a gente aprendeu ou não. Porque não adianta você passar puma matéria sem saber a 

outra, porque uma matéria leva a outra. Então não adianta, a mesma coisa matemática, não 

adianta você passar para subtração se você não sabe soma. Então uma matéria leva a outra. 

Você acha que ela não avalia vocês direito? 

- Não. 

No fundo deveria ir todo mundo mal? 

- Sem dúvida! No bolo... ninguém sabe nada na sala. São poucos são poucos assim que sabem 

alguma coisa. 

E esses que sabem alguma coisa, você acha que sabem por quê? 

- Ah porque... eles procuram saber entre eles. Eles têm a vontade de aprender sem o 

professor ta lá. A professora falou isso? Ah vou pesquisar. Ou já aprendeu em outro lugar... 

mas o que a professora passa dentro da sala a maioria não sabe, não, todos num... assim sai 

a maioria uma coisa o outra como o que eu falei pra você agora o que eu aprendi na sala. 

Mas assim, sabe uma coisa ou outra....(?) (?) da câmara escura, alguma coisa da experiência 

dos espelhos, igual esse aí... da pescaria eu não sei nada, entendeu? Então assim sabe uma 

coisa ou outra, só que o que a gente tinha que aprender realmente, o que ela tinha que passar 

pra gente aprender a gente não aprendeu. Ela passou! Mas ninguém aprendeu. E ela não 

procurou saber se a gente aprendeu ou não aprendeu, quem fez quem não fez... toda quinta-

feira ela passa uma pesquisa pra gente fazer pra entregar na outra semana. A gente faz a 

pesquisa, entrega na outra semana pra ela, ela dá o visto e acabou. Ela quer a próxima 

matéria... aí ela explica, explica assim, do jeito dela né, ninguém entende nada, ela dá umas 

questões, a gente pega no caderno que a gente tem a pesquisa, acabou. Ou você pega do 

colega né? 

E como você faz as pesquisas? Você faz mesmo ou pega na Internet? 
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- Não, eu particularmente eu procuro saber porque eu sei que com ela eu vou tar 

aprendendo. Então eu procuro quando tenho a oportunidade né, quando ela fala pra 

pesquisar eu vou lá e pesquiso, que eu sei que tenho que entregar aí eu procuro entender o 

que escreveu o que eu to fazendo porque até então eu nem...  eh copio né, por exemplo eu 

procuro na Internet então nem copio porque copiar você copiar aí já era. Eu não. Eu leio, 

coloco o que eu entendi, quando tem uns desenhos os desenhos eu copio. Mas assim, eu 

particularmente eu tento procurar entender antes de estar escrevendo porque eu sei que vai 

ser uma forma de eu me dar bem na aula dela porque eu sei que é próxima matéria então eu 

já li um pouco disso eu sei como funciona entendeu? Agora quando ela não passa nada pra 

procurar fica por isso mesmo eu não procuro. 

Ela lê as pesquisas? 

- Magina! Lê nada! Mas eu eu por consciência minha, eu por eu saber que um dia mais tarde 

eu vou tar precisando EU vou usar isso eu vou usufruir no dia-a-dia ou alguma coisa pra 

conseguir um emprego sei lá o que que eu vou fazer e tem que saber, eu só sei que um dia vou 

utilizar. Então eu procuro saber por consciência minha entendeu? Porque eu to na escola pra 

aprender. Então eu sei que com o professor eu não aprendo, mas quando tem uma pesquisa, 

isso eu faço com todas as matérias. Eu tento ler, eu sei que ela ela num lê, só vai dar o visto 

ver se você fez e acabou, entendeu? Mas pra mim mesmo, eu tento fazer pra eeuuuu  pra pra 

deixar  fazer a matéria saber alguma coisa porque eu sei que não aprendo nada com ela... 

agora coisa que eu faço que eu entendo aí eu faço o que eu entendi, o que eu não entendi fica 

de lado porque... nem nem tento tirar dúvida com ela porque eu tento tirar dúvida uma vez eu 

tentei tirar dúvida, uma pergunta em cima da outra me deixou mais confusa aí eu fiquei 

nervosa ai eu não quis mais saber ah então deixa pra lá professora, não quer falar a resposta 

pra mim, não tem onde procurar você tem que falar a resposta pra mim tem que me explicar 

como funciona. Aí ficou por isso mesmo. 

O que te faz pensar que ela não lê a pesquisa? 

- Porque não dá tempo. Ela chega, você fez? Fiz. Qual é o número? Ela nem olha pra você. 

Ela não recolhe nada? 

- Trabalho ela recolhe, pesquisa não. 

Trabalho ela olha? 

- Acho que sim, não sei. Por exemplo, o trabalho dos espelhos esféricos que tinha que fazer 

numa folha quadriculada, fazer seis espelhos esféricos. A gente fez e tal, entregou, aí eu acho 

que ela deve ter olhado porque ó ó como é que é as coisas. Ela pediu pra gente fazer o espelho 

esférico, só que assim no livro não tem como a gente saber a medida certa porque no livro tem 
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uns espelhos pequenos, uns espelhos grandes... assim, você faz as sua medida certo? Você ta 

fazendo (?) do livro, pelo menos é o que eu pensava né? Ela deu pra uns ela deu 0,35, pra 

outros ela deu 1,0 por quê? Porque uns tavam com uma medida e outros tavam com outra 

medida. Isso é ridículo! Como pode um tar com uma medida e outro com outra medida? Se ela 

fala assim eu quero espelho esférico com ESSA medida, é diferente. Só que ela fala assim pra 

gente ó vocês fazem espelho esférico na folha quadriculada. A gente vai adivinhar a medida 

que tem que fazer? Se tem que fazer menor, quadrado redondo? A gente ta fazendo o desenho 

igualzinho só que as medidas não tem como! Então achei absurdo uma coisa absurda. Até 

então eu faltei no dia que eu fiquei doente eu trouxe até o atestado e vou entregar pra ela, só 

que assim eu vou entregar do jeito que eu fiz. Mas pra saber se ela vai dar menos ponto pra 

você por causa daquela medida... Falei assim meu ela não pediu pra fazer assim. Então vou 

entregar desse jeito. Acho isso ridículo. Quando é trabalho trabalho ela dá uma olhadinha. 

Mas pesquisa assim ela passa, dá o visto, dá o ponto e acabou, e gente faz porque ela dá ponto, 

se não ninguém fazia. Sabe que vai dar uma ajuda na nota. 

E você participa da aula? 

- Participo. 

Como? 

- Quando ela faz as perguntas eu tento né responder, tento ver como é que funciona eeeh faço 

todas as matérias todas as coisas que ela passa na lousa, quando tem os experimentos eu 

tento olhar tento ver como funciona, só que tem vez que eu me revolto, porque ela não dá (?) 

não explica direito não dá resposta então tem vez que eu me revolto. Mas eu presto atenção, 

ajudo, tento, às vezes alguém pergunta eu sei eu respondo, até zoam comigo, ah eu tento 

assim do meu jeito ta entrando na aula pra ajudar. Mas tem vez que ela passa coisa n lousa 

iiii não fala nada, vai fazer isso e acabou, então a gente nem tenta participar da aula. 

Tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre as aulas? 

- Como eu já havia dito, acho que assim eeeh se ela conseguisse ter uma fala melhor com a 

gente, se ela conseguisse explicara direito, se expor direito, falar sobre a matéria e tentar 

saber quem aprendeu e quem não aprendeu eu acho que ficaria bem mais legal entendeu? Dá 

pra aprender mais do que desse jeito que ta hoje ninguém ta aprendendo nada. 

O que você acha que ela quer que vocês aprendam? Você já pensou nisso? 

- Que a gente aprenda aquela matéria só quiiii da maneira dela vamos dizer assim. 

E você o que você quer? 

- Eu quero que ela ensina a matéria, em cima em cima da matéria (?)  sei lá porque assim 

uma coisa vem uma coisa vem atrás da outra entendeu? Então ela devia tentar ensinar a 
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matéria sabendo se a gente ta aprendendo, não só querer dar a matéria fazer o trabalho dela, 

dar matéria e acabou. Tem muito professor que (?) posso dar a minha matéria e acabou. 

Ninguém vai saber se a matéria que eu to dando se você ta aprendendo ou não.  Então eu 

queria que ela desse a matéria, ensinasse e explicasse falasse o que que a gente poderia estar 

utilizando no nosso dia-a-dia através dessa dessa sei lá experiência, mas não, ela não explica 

isso. Então eu acho legal se ela tivesse assim mais aulas de experimentos, que eu gosto, que é 

uma coisa que a gente aprende que é legal porque é uma coisa que a gente fica ligado pra 

saber como funciona como não funciona, acho que a gente aprende mais assim, não é aquela 

aula monótona, só que ela teria que dar as perguntas (?) e no final ajudar a gente com a 

resposta, dar a resposta pra gente. Tentar junto com a gente dar as respostas, descobrir as 

respostas. Porque ela quer que a gente descubra, só que ela não fala se é certo, errado, se 

não é, entendeu? Então aí fica uma coisa chata, a gente não aprende nada, fica com mais 

dúvidas eu acho na matéria do que se eu não soubesse a matéria. 

Para que você vem à escola? 

- Pra aprender.... não só pra aprender aaa as lições as matérias, mas aprender a lidar com a 

vida... aqui dentro você aprende muita coisa. Nas matérias, no convívio com os colegas, com 

professores, por exemplo filosofia, a matéria a gente aprende a razão e a emoção, é uma 

coisa que a gente usa no nosso dia-a-dia. Então a escola realmente (?) aprender porque até 

então se a gente não souber não saber ler escrever saber sobre a razão e a emoção a gente 

não consegue viver na vida, não consegue ser uma pessoa, ser alguém. 

E que você faz na escola está de acordo com o seu objetivo? Sua dedicação em geral está de 

acordo com essa expectativa que você tem? 

- Não! Eu sou muito bagunceira rã rã rã! Assim, eu aprendo, eu sou aquela pessoa assim, eu 

brinco muito, zouo muito, mas na hora de fazer lição eu faço (?) eu não tenho nota vermelha, 

só tem uma matéria que eu me dou super mal, eu amo a professora de paixão só que eu odeio 

a matéria que é história, então assim eu tento aprender, tento correr atrás, mas eu sei que às 

vezes eu dou uma pisada de bola, às vezes eu escorrego um pouco. Aliás a gente aprende né, 

a gente ta aqui pra aprender. Mas eu sei que eu escorrego um pouco, mas tento levantar e 

então é assim né? 
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Entrevista 4 - ES 

 

O que sua professora costuma fazer nas aulas de física? 

- Ah ela passa assim a teoria na lousa e leva experiências... pra gente fazer experiência (?), 

que ela ela falou assim que acha melhor que vê ni livro assim que é melhor na prática eu 

gosto assim das aulas dela. 

Você gosta? 

- Gosto... do jeito que ela dá. Gosto muito. 

Você gosta dos experimentos também... 

- Gosto 

Por quê? 

- Ah, que é legal, que muitas vezes a gente não sabe da onde, o que tava acontecendo assim a 

nossas voltas e por poucas coisas, algumas coisinhas que nem da caixa escura da câmara 

escura a gente fica sabendo porquê de muita coisa. 

Você lembra como foi essa da caixa escura? 

- Lembro. Ela pediu pra gente pegar uma caixa caixa de papelão e forrá por dentro com uma 

folha de sulfite e forrá ela por fora toda de preto ao pra não deixar a luz entrá e fez um 

buraco assim, aí a gente via a imagem invertida na folha de papel, como se fosse o olho. Eu 

achei legal eu gostei, da experiência. 

Como ela explicou que seria a experiência? 

- Ela explicou como é que tinha que fazê iii explicou como ia funcioná, diz que mas não falou 

o que acontecia por dentro. Aí a gente, toda a sala concordou, fez, gostou, e fez... o projeto, a 

gente fomo na garagem onde tinha luz aí a gente todo mundo participou, viu. Pelo menos a 

sala inteira gostou. 

Ela só explicou como montava, vocês não sabiam o que iam fazê? 

- Ela explicou que era uma câmara escura. Ela explicou tudo direitinho , que era uma 

câmara escura, como é que tinha que fazê, perguntou se a sala queria fazer. 

Ela explicou a montagem ou o que vocês iam aprender com aquilo? 

- Ah, também, a montagem e o que ia aprendê. Ela falou que ia tentá vê como funcionava 

assim dentro do olho e como a luz tipo se refletia no olho. 

Depois que vocês fizeram a experiência depois? 

- A gente, ela passou umas questões e pediu pra gente responder conforme o que a gente viu 

na caixa. 

Ela explicou mais alguma coisa? 
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- Ela conforme iam surgindo as dúvidas ela ia explicando assim na aula. 

Vocês fizeram as questões logo depois de fazer a experiência? 

- No dia da experiência a gente voltamos pra sala, mas não deu tempo pra ela passa pra 

gente respondê em casa. Aí na sexta-feira teve outra aula dela, aí ela foi lá passou, explicou 

tudo aí conforme foi surgindo as dúvidas da sala, ela ia respondendo. Aí a gente ia 

respondendo junto, da sala. 

Como ela faz quando passa essas questões? Passa as perguntas, deixa vocês falarem...?   

- Assim, ela passa a teoria na lousa, ela pede pra gente i copian copiá, aí depois que todo 

mundo terminô de copia ela explica e faz as experiência conforme a aula. 

Primeiro ela explica e depois faz a experiência? 

- Isso. Conforme ela vai fazendo experiência ela vai também explicando, muitas vezes 

Mas você tinha falado que ela passava as perguntas e depois ia explicando... nessa hora que 

ela ta explicando, o que vocês fazem? É só ela que fala, vocês falam... 

- Não, todo mundo. Todo mundo vai participando. Aí as dúvidas que vai surgindo da sala... 

ela vai explicando, todo mundo pergunta todo mundo participa. 

Vocês perguntam, ela responde... 

- Isso todo mundo ela tenta fazê todo mundo ajuda a respondê junto. Fazê a sala inteira 

participá. 

Explica essa parte com mais detalhe...como ela faz todo mundo participá? 

- Ah, aí ela que nem a experiência da caixa ela pediu pra gente fazê. Aí todo mundo trouxe a 

caixa a câmara ai a gente subimo pra onde tinha mais luz assim onde tinha o sol assim pra vê 

a experiência, aí a experiência que num deu certo ai ela mandou deixar de lado e vê nas 

outras que deu.que nem muitas vê muita gente participando pra vê pra tentá responder pra 

todo mundo participar da aula. A gente voltou pra sala a gente voltou pra sala e aí as 

dúvidas foi surgindo, a sala inteira vai participando... 

Então vocês vão conversando... 

- Isso... 

Você acha que assim você consegue aprender melhor? 

- Isso. 

Melhor do que só ela falando... 

- Isso Aí porque toda sala participa, toda a sala... 

Toda a sala participou? 

- É participou. Assim, poucos assim que num participam mas a maioria participou. 

Você acha que aprendeu com isso? 
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- Aprendi. 

 O que você acha que aprendeu com essa experiência? 

- Ah assim, antes de eu fazer a experiência eu ficava me perguntando assim como é que o 

olho funcionava, como é que a luz chegava, aí depois da experiência eu fiquei sabendo que a 

câmara parece a formação do olho, só que num inverte a imagem, fica de ponta-cabeça. 

Como é que forma a imagem na caixa? 

- Eh que nem a gente coloca a caixa na cabeça i tipo vê um lugar assim onde tenha luz, que a 

luz possa entrar, que vai se refletindo do objeto  Aí a luz essa luz bate no objeto, reflete no 

orifício, no buraco da caixa que depois reflete no papel na folha de papel que daí vai 

formando a imagem na folha de papel. 

E como você vê essa imagem? 

- Invertida, de ponta-cabeça. 

Tudo bem. Você disse que a luz chegou no papel, mas o que acontece que faz com que você 

consega ver a imagem? 

- Como eu consigo vê a imagem?Ah eu acho quiii (riso) deixa eu pensar... porque assim 

depois que pois a gente a gente foi vê com a luz poderia chegá. Que daí a luz reflete, a luz 

refletiu no objeto que daí a luz do objeto se entrou no ori no buraco da caixa pra depois 

refleti numa folha de papel daí a gente a folha de papel serviu como se fosse um olho, como 

se fosse... refletiu pra formar a imagem aí, na folha de papel branco. 

 Eu entendi que a luz chega no papel branco e forma a imagem. A imagem ta no papel? Como 

você consegue enxergá aquela imagem? 

- A luz do papel, aa luz que bateu no papel se reflete de novo no meu olho. Daí eu vou poder 

enxergá a imagem 

O que faz o que no seu olho? 

- A luz a forma a luz e a formação da imagem. 

Qual é a semelhança entre o teu olho e essa caixa? A professora falou que eram semelhantes 

não foi? 

- É assim. O olho acontece a mesma coisa com o olho. A gente fomos ver a semelhança, que a 

mesma coisa que acontece com a caixa acontece com olho: a luz chega no objeto, se reflete 

no olho, que daí forma a imagem ao só que uma coisa que tem no no no olho humano no 

corpo humano que não tem na caixa que é o celebro, uma parte do celebro que agora eu não 

lembro o nome, que vai inverter a imagem, que a gente vai enxergar a imagem certa, que se 

não tivesse a gente ia enxergar que nem na folha de papel, toda de ponta-cabeça. 

Depois vocês fizeram outra experiência... não sei se ela chamou de pescaria... você lembra? 
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- Lembro. Foi que ela trouxe da casa dela uma bandeja, e colocou um objeto lá dentro aí ela 

colocou numa mesa mais ou menos no centro da sala. Pediu pra gente tenta enxerga o que tava 

dentro, muitos não conseguiam enxergá. Aí... muitos não conseguiam enxergá. Aí quem conseguia 

não podia falar o que era. Aí depois de um tempo ela foi lá, colocou água dentro da bandeja aí uns 

conseguiam enxergá outros ainda não conseguia mas quem conseguiu ela foi tentá explicá o que 

tava acontecendo quem conseguiu enxergá que conseguiu e por que (?) não conseguiu enxergá o 

objeto. Aíii ela pediu pra tentar pescar o objeto. Muita gente não conseguiu... muita gente não 

conseguiu, pescá tipo, chegá ali onde ta o objeto. Aí ela foi lá, foi explicá o que acontecia.porque 

porque ninguém tava conseguindo. Aí ela explicou que a gente tava tentando pescá ali era a 

imagem e não o objeto. Aí ela aí foi que ela foi explicá que na hora a luz tipo sofria um desvio entre 

a água e o ar aí por isso que a gente via a imagem e não o objeto. 

Vocês tentaram explicar o que estava acontecendo ou ela já deu a resposta? 

- Não, tentamo explicar. A gente tentamo explicá o que tava acontecendo, por que que não 

conseguiu enxergá  e por que conseguiu. Aí depois conforme o que a gente respondeu, ela foi 

tentando acrescentar coisas ou explicar coisas que a gente não tinha colocado ainda. 

Então ela se baseou no que vocês falaram para poder explicar... 

- É isso, pode explicar melhor pra ficar melhor pra gente. 

Você consegue lembrar o que acontece? Como explicar o que acontece? 

- Aí ela fez o desenho na lousa pra explicar melhor. Aí ela fez o desenho tipo fez um desenho 

colocou um quadrado fingindo que era o objeto aí ela explicou aí fez a linha reta fez a luz do objeto 

e na hora que ela foi passar a reta tipo a luz deu uma quebrada assim se se desviou aí ela começou 

a explicar aquele desvio porque que acontecia isso. Aí ela também explicou que na hora que 

acontecia isso. Aí ela também explicou que na hora que qui u a velocidade da luz na água é uma e 

no ar é outra e por causa dessa diferença de da velocidade da luz a luz se desvia, sofre um desvio. 

E você acreditou nisso? 

- Ah aí ela foi tentá a gente foi vê, a gente fez pesquisa, fui vê no livro e tava a mesma coisa 

que ela tava explicando, só que com mais palavras no livro. 

Vocês fazem a pesquisa antes ou depois da experiência? 

- Antes. Ela pede pra fazer antes pra gente (?) a pesquisa, ela pede ela pede pra fazê antes aí 

com a pesquisa ela faz a experiência e explica, que tava explicando o que tava acontecendo o 

que ela queria. 

O que você acha desses trabalhos, dessas pesquisas? 

- Ah eu acho legal. Porque daí muitas vezes quem não pesquisa, dá pra saber quem pesquiso 

quem não quem não pesquiso quem se interessou aí conforme isso a gente vai sabendo mais 
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vai aprendendo mais ela vai explicando as coisas que tali que a gente não entende. 

A pesquisa é só pra olhar antes? 

- Ela pede pra gente fazer a pesquisa, leva pra casa e lê... as pesquisas. Ela lê, vê tudo 

direitinho e quando tem alguma coisa que não tem assim que ela que ela pediu ela chama a 

pessoa, explica o que ela queria. 

Então ela lê as pesquisas? 

- Lê. 

E você acha importante? 

- Acho. 

O que você mais gosta quando faz experiências? 

- Por causa que assim... por causa que a sala toda participa porque aí a sala fica entretida, 

participa da aula, tenta entender o que ta acontecendo ali... aí eu acho isso legal porque todo 

mundo fica ali prestando atenção, fica ali... todo mundo inturmado. Que nem da mola, ela 

chamou pediu dois alunos dois voluntários pra fazer a experiência da mola, isso foi legal que 

todo mundo ficou entretido ali vendo. 

Como foi essa experiência da mola? 

- Ela trouxe uma mola e pediu pruuu pediu pra representar um a onda. Eu num lembro assim 

como é que foi, como é que funcionava, aí ela foi pedindo pra eles chacoalhar e conforme a 

freqüência com que eles balançavam aí ia aumentando a onda, o tanto de onda que fazia na 

mola. Aí ela eles foi fazendo e foi explicando. 

Ela tinha explicado alguma coisa sobre isso? Vocês tinham feito a pesquisa? 

- Tinha. Ela pediu pra fazer a pesquisa. 

Isso ajudou na hora que vocês foram mexer com a mola? 

- Ajudou. 

Você sabe o que estava vendo quando estavam mexendo na mola? 

Quando eles estavam mexendo?Ah assim pelo que eu entendi não sei se muita gente entendeu 

a mesma coisa que eu que conforme... ah aí ela foi explicá da freqüência de rádio que era a 

mesma coisa porque tem freqüência diferente toca música diferente umas mais rápidas outras 

termina primeiro outras antes aí depende por causa que é da freqüência que a antena que ta 

na torre balança. 

Sobre o que vocês estavam aprendendo? 

- Sobre a freqüência. Que conforme a freqüência que ele balançava aumentava o número de 

de molas de ondas assim que fazia assim na mola. Conforme a freqüência que ele balançava 

aumentava. 
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O que você acha mais difícil quando faz uma experiência? 

- Assim no começo, assim entender ali o que está acontecendo assim no começo, mas depois 

que ela começa a explicar, a gente começa a conversar fica mais fácil. 

Tem alguma coisa que você não gosta quando faz experiência? 

- Não. Gosto de tudo. 

Você costuma participar da aula? 

- Costumo. 

Como? 

- Ah fazendo perguntas, muitas vezes uma pessoa assim não entende aí a gente come começa 

a conversar com as pessoas assim todo mundo fica enturmardo. 

Você acha que ela avalia vocês correntamente? 

- Ah eu acho que ela avalia assim de acordo por causa que assim ela dá muitas vezes ela dá 

não muitas vezes ela dá exercícios pra gente responder aí ela pede pra olhar pra ver quem 

fez, pergunta se alguém não entendeu e vai explicar o que ela tava passando. Aí ela vê como 

o aluno se comportou na sala, se ele participou ou não, o que ele entendeu, se não ele 

entendeu pra ela tentar explicar e tentá mudar assim alguma coisa que o aluno não entendeu, 

explicar melhor, facilitá... 

Você acha que assim ela consegue ver o que vocês estão realmente aprendendo? 

- Isso. 

Você acha que aprendeu alguma coisa? Pouco ou bastante? 

- Bastante. 

No geral, o que você acha que ela quer que você aprenda? 

- Assim, eu acho que ela quer que a gente aprenda o que que ta acontecendo, por que aquilo 

aconteceu e tentá explicar pra ver... o que acontece em geral. 

E você? O que você que quando vem pra escola? 

- Ah entender mesmo, entender mais, saber mais. 

Tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre as aulas... sobre a física... 

- Assim no começo assim antes deu conhecer a física eu me perguntava por que aquilo era 

importante mas depois que eu comecei comecei assim a ter as aulas assim do primeiro pro 

segundo eu acabei vendo certas coisas que eu não sabia por que da como é que a gente vê um 

objeto, como é que se reflete, por que da  (?) da freqüência, por que que muda, muitas coisas 

que eu não sabia antes eu sei pra explicar (?) claro. 

 


