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Primeira Entrevista -    09/09/2003 – LaPEF 

 

ATP – Assistente Técnico Pedagógica da Diretoria Regional Ensino - Leste 3 

Participante do Projeto do Conhecimento Físico iniciado em 1999 

 

 D4 - ATP 

M1 – MIRR 

Comentários com respeito à categoria conteúdo 

 

1)D4 – Me deu bronca nessa semana, porque eu não consigo marcar, o 

segundo encontro lá com os coordenadores. Todos me cobram! Todos, todos, 

todos. 

Sabe aquele lá que você foi? Dos coordenadores?  

2)M1 – A continuação da irradiação? 

3)D4 – Aí o Coordenador falou: Ta vendo, tá vendo, você demora muito (pra 

marcar). É isso que eu falava! Você demora pra fazer o retorno... 

4)M1 – Porque você não pode? 

5)D4 – Porque eu não consigo. Desde que eu voltei, no dia 4 de agosto, estou 

até hoje nesse projeto, escola da família, está me matando não estou 

conseguindo...Eu perdi aula dois dias dessa semana  na prefeitura porque... 

6)M1 – Mas a irradiação não é da Diretoria? 

7)D4– É... 

8)M1 - Eles não sabem que você tem que fazer? 

Ou tem tanta coisa que você tem que escolher ... 

9)D4– Sabe só que  eles estão com prioridade nesse projeto. 

11)M1 – Então você faz a hora que der.. 

12)D4 – Eu já marquei duas vezes. Marquei a semana passada, daí a Ivete virou 

e falou assim: não eu acho melhor você desmarcar porque vai Ter a “passeata 

da Paz”, todos os coordenadores vão estar envolvidos. Marquei esta semana, eu 

vou operar do olho... 

13)M1- Por que? 

[A1] Comentário:  
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14)D4- Miopia e astigmatismo... 

15)M1 - Pra não usar mais óculos? 

16)D4- É, vou tentar...Vai fazer os exames, tal...então , já não deu. Aí marquei, 

não sei se é dia 17 ou 18, ou 16 e 17, só que eu já tenho atribuição de aula na 

prefeitura não sei se vai dar. 

Mas mesmo assim eu vou tentar fazer, pelo menos um dia, aí na próxima 

semana eu já faço a outra. 

17)M1 – Assim não tem continuidade, não é? 

18)D4 – E tem pessoas...ainda nessa semana foi lá uma outra escola pegar o 

material, que está fazendo, tem várias pessoas que fizeram... 

19)M1 – Elas estão sob o efeito do encontro ainda... 

20)D4 – É... 

21)M1 – Eles não podem delegar alguns trabalhos para outras pessoas e você 

ficar com outros? 

22)D4 – Então...do Núcleo, só eu fiquei, porque as outras duas estão com 

inclusão digital, que é aquele pessoal que comprou o computador, financiado 

pelo governo e aí tem que fazer o curso agora, e nós vamos começar a dar os 

cursos. Tanto da internet na educação como o básico. 

Então, é muita coisa... 

23)M1 – Vocês são muito atarefadas, para eu marcar entrevista, nossa!! 

24)D4 – Você conseguiu entrevistar a Roseli..? 

25)M1 – Não, nenhuma delas... 

 

26)M1 – Então, eu queria que você me contasse como é que você começou na 

carreira de ensino...Você já me contou muita coisa... 

27)D4– Como é que eu comecei como professora? 

Assim, na realidade quando eu fui fazer faculdade eu fiquei na dúvida se fazia 

odonto mas aí não deu pra fazer, não tinha condição. Aí eu fui fazer Biologia, 

gostei... depois que eu terminei a faculdade, logo depois, eu terminei em 83, 

acho que eu me formei em fevereiro...em março eu já substituí uma professora 
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minha, na faculdade. Foi a primeira experiência que eu tive, eu já tinha feito 

estágio... 

28)M1 - De prática de ensino... 

29)D4- de prática de ensino, mas registrada eu substituí uma professora minha. 

Só que eu fiquei apavorada. Eu ia fazer laboratório de ciências para o pessoal 

de matemática, então era aula prática, e o que eu fazia, eu assistia a aula da 

professora, antes, a mesma aula de uma outra professora, que ela dava e aí eu 

repetia o experimento com os alunos da matemática, mas era bem assim,  tipo 

receita mesmo, naquela época, mesmo na faculdade..então acho que foi a 

primeira experiência. 

30)M1- E você gostou? 

31)D4– Gostei. Gostei, os alunos eram super, assim, colaboravam, ajudavam. 

Eu super insegura , porque eu não tinha experiência nenhuma daí depois que eu 

terminei a faculdade eu entrei direto e fui fazer especialização em imuno 

imunologia, pela FUNDAP, com bolsa, dois anos, aí trabalhei em Bauru, hoje é 

instituto mas antes era  hospital. 

32)M1 – E aula você dava  onde, não era em São Paulo? 

33)D4– Em Bauru. 

34)M1 – Você morou lá? 

35)D4– Me formei em Bauru, onde hoje é a UNESP. Mas na época não era 

UNESP, era Fundação..E aí eu dava poucas aulas, eu não era efetiva, eu dava 

poucas aulas de quinta à oitava e já estava também no segundo grau, na época, 

era segundo grau, os alunos me confundiam, porque eu era bem nova, quando 

eu entrava eles me confundiam com aluno, não achavam que eu era professora. 

36)M1 - Que idade você tinha? 

37)D4- Em 1983...que idade eu tinha, nasci em 1958..uns vinte anos. 

Depois eu fiquei, dava poucas aulas, eu estava mesmo era na área da Biologia, 

da pesquisa, inclusive eu escrevi um artigo, eu fiz pesquisa, eu trabalhei com 

ranseníase, com lepra e com AIDS, logo que a AIDS começou  em 86, fiquei 

dois anos e meio. 

38)M1 – Aí você parou de dar aula? 
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39)D4– Dava poucas aulas nessa época, pegava bem aula assim, eventual, 

substituição, porque eu não era efetiva ainda. Porque eu me efetivei em 86, eu 

me formei em 83. Eu dei essa aula que eu te falei, logo no começo, de Prática 

de Ensino em Ciências na turma de matemática. Aí depois de lá, eu me efetivei 

no Estado, prestei concurso, fui para Marília, trabalhava em Marília como 

Bióloga, dava aula pro pessoal de medicina, de prática de ensino mas, Biologia, 

na Imuno, uma matéria que os alunos da medicina pouco sabiam, não sabiam 

muito ainda, como a AIDS todo mundo estava pesquisando, pesquisando, então 

eu trabalhava no laboratório, fazia os exames, todos de Biologia e eles 

passavam, o pessoal da medicina, no laboratório e eu também dei aula pra eles 

40)M1 – E você dava aula no Estado também, pro ginásio ? 

41)D4– nessa época eu dava aula pro ginásio, lá em Marília mesmo. 

42)M1 – Essa sua primeira experiência que você contou, foi na faculdade? 

43)D4– Foi na faculdade, com alunos de primeiro ano de faculdade, assim, bem 

morrendo de medo, nem sei como,,, 

44)M1 – E no Estado, foi a primeira vez que você deu aula de quinta à oitava 

série? 

45)D4– Não, eu já dava mas não era assim constante porque eu não era efetiva, 

eu pegava substituição, eventual de três meses e parava, pegava mais três e 

parava. Porque eu trabalhava como Bióloga e aí quando eu me efetivei aí sim, 

eu tive que pegar, eu dava aula à noite e trabalhava durante o dia na faculdade, 

na faculdade não, no hospital, e também tinha hora de ensino, era duas horas ou 

quatro horas, por semana, até tenho registro, tudo, em carteira, dessa época. E 

assim, eu sempre gostei,  eu lembro que quando eu estava na faculdade, 

quando eu estava trabalhando no hospital, eu levava todas as experiências, 

levava órgãos pro pessoal ver, no Estado, convidava alguns estudantes de 

medicina para dar palestras, pra falar do coração, assim, era bem gostoso, eu 

gostava 

46)M1 – E o que você achou da escola quando você começou a dar aula? 

47)D4– Em que sentido? 

48)M1- Precisava mudar alguma coisa...você acha que estava.. 

[x6] Comentário: Opinião da 
ATP sobre mudança no ensino 
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49)D4– Eu acho que a escola não mudou nada, eu acho que continua a mesma 

coisa. Muito pouco mudou, porque é esse ensino mesmo, inclusive a gente, que 

começa, você pega o livro didático, você tenta fazer, até usar algumas 

experiências, mas é bem aquele método mesmo de demonstração, bem 

conteúdo, bem seguindo uma receita, não...acho que não mudou muito, eu acho 

que os alunos continuam os mesmos.. 

50)M1- Nossa, você acha isso? 

51)D4– Eu acho. Eu tinha facilidade de trabalhar com aluno de sexta, sétima, eu 

tive assim, um pouco de dificuldade no começo com quinta série, com alunos 

mais velhos eu sempre tive mais facilidade, mesmo no colegial, embora, assim, 

eu tivesse bastante dificuldade, eu acho ainda 

52)M1 – No colégio? 

53)D4– É.. 

54)M1 - Dificuldade com que? 

55)D4– É, experiência mesmo de você dar aula e de vencer  as dificuldades 

mesmo de conteúdo, eu acho que o que pega bastante é isso. 

56)M1 – Hoje você não dá aula no colégio? 

57)D4– Hoje não, eu fiz o concurso, passei em Biologia, só que aí não dava, eu 

..não tinha jeito de ficar nos dois cargos, ciências e Biologia. Uma escola era na 

Moóca, isso já aqui em São Paulo e a outra era lá onde eu trabalho perto de 

Guaianazes, então não conseguia, aí eu resolvi ficar com ciências porque tinha 

mais aulas e o salário era o mesmo, mas eu gostava também de trabalhar com 

Biologia. 

58)M1 – E você falou que não mudou nada de lá pra cá, mas no que,  como 

assim? 

59)D4 Acho assim que, o que eu sempre falei, a escola mudou, as propostas do 

governo, inclusive de querer mudar, de achar realmente que a escola é chata, 

houve muito curso de capacitação, inclusive, quando eu estava na escola eu 

fazia bastante, ia muito para a oficina pedagógica, fazer curso, tanto é que eu fui 

convidada pela direção pra fazer parte da oficina porque eu ia, e acho que a 

menina lá, a ATP, na época que eu nem sabia o que era oficina pedagógica, me 

[x7] Comentário: Conteúdo, 
no ensino de biologia , 
inicialmente... 

[x8] Comentário:  Segunda 
abordagem, o que não mudou do 
início para os dias de hoje? 
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convidou, porque eu fazia realmente, eu tentava trabalhar sempre com outra 

professora, a gente fez uma amostra, eu trabalhei, eu ia precisar de todas as 

partes do corpo humano, por exemplo, em massa, aí eu pedi ajuda pra 

professora de arte, eu trabalhei junto com a professora de português, bem 

antes... que eu nem sabia o que era... 

A gente trabalhava teatro na escola, era uma tentativa de trabalhar junto, mas 

assim, era uma tentativa meio que...só se você, mesmo assim, então é nesse 

aspecto não muda muito, você não tem a escola.. 

60)M1 - Era por sua conta que você trabalhava 

61)D4- É você tinha liberdad... 

62)M1 - (continuando) ...não tinha projeto? 

63)D4– Não,..., não existia projeto. Quando você ia, nas oficinas, eles davam 

sugestões, e você tentava aplicar essas sugestões na sua aula, e uma das 

sugestões era essa, trabalhar com massinha, dengue, fazia um monte de..então 

a gente tentava fazer isso com os alunos. 

64)M1- E aí você usava.. 

65)D4 E uma vez a gente fez uma amostra na escola, eu convidei a ATP, na 

época, pra ir visitar, ela não foi, mas foi muito legal, de ciências e seres vivos 

eles coletavam, eu tentava fazer algumas coisas, não sei se ficava bom, mas eu 

tentava fazer coisas diferentes, eu lembro que meus alunos lá em Guaianazes, 

foi a primeira experiência aqui em São Paulo, que eu vivi, eles traziam ovos de 

aranha, sabe...coisas de ciências mesmo. Traziam folhas, a gente tentava fazer 

a pesquisa assim, mas era muito solto, assim, não tinha ninguém para te 

orientar, não tinha um projeto na escola, hoje, acho que mudou no sentido 

assim, a proposta é outra, a proposta tanto dos PCN a época...como é que 

chamava aquela proposta do vermelhinho lá...não pe proposta curricular... 

66)M1 – De física são uns caderninhos verdes 

67)D4– Era...cada matéria tinha um...antes dos PCN. 

68)M1 – Era um programão básico... 

69)D4– É, Programa Curricular, 

70)M1 – É para elaborar um programa, abria aquele livro e via os pontos.. 

[x9] Comentário:  
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71)D4- É mas era uma proposta já bem avançada, principalmente em ciências, 

eu achava bem avançada, a proposta já de formação de professores, de 

pesquisa, de...como é hoje, mas eu acho que na teoria, a teoria é uma, a prática 

eu acho que está bem longe ainda, nos aspectos gerais. A escola, no meu ver, 

ela não muda muito. Assim, se você tenta, igual: nessa semana...no começo do 

ano, a minha escola, a gente fez uma atividade lá de sexualidade, eu e uma 

outra professora de ciências, fomos nós que: há vamos fazer? Vamos tal... 

Tal dia, vamos fazer o baile...  

Era AIDS, drogas, não lembro agora as atividades, aí todas as salas, a gente 

dava aula só para duas salas, e aí todas as outras salas foram envolvidas só 

que eu e a outra professora que fizemos, foi no pátio... 

72)M1 - Você que planejou tudo? 

73)D4- Eu que tive a iniciativa e ela que também é muito, ela topa, tal...a gente 

fez, daí falaram pro NAE, e foi legal...é difícil, mas foi legal...Aí nessa semana 

ela a coordenadora perguntou: Ah, você não vai fazer de novo? outra atividade, 

a mostra.... 

O que eu tento fazer é, por exemplo, nos alunos mais novos é mais difícil de 

trabalhar eu acho,  o aluno regular..na sétima série eu estou trabalhando mais o 

corpo humano e na oitava mais química e física, embora eu aborde meio 

ambiente, sexualidade, eu sempre gosto... 

Eu dividi...eu gosto muito de trabalhar em grupo, isso é um método já bastante 

antigo... 

74)M1 - Você já usava antes, já usava desde o começo? 

75)D4- Já, desde o começo,  tentei, eu gostava muito..sempre trabalhei com 

artigos de ciências, a gente sempre tinha um dia que eu falava, olha vocês vão 

lendo jornal, aí vai ter um dia que cada um vai trazer, vai ler pra sala e a gente 

vai discutir, isso eu faço até hoje. 

76)M1 – Inicialmente ninguém tinha dado essa idéia? 

77)D4– Não lembro direito, pode ser na faculdade, pode ser nas reuniões lá da 

diretoria. Porque tinha algumas que eles davam sim, a gente fazia cursos, tal, 

[x13] Comentário: A escola 
não muda, de novo. Aspecto do 
envolvimento dos professores, se 
ela não inicia alguma ação... 
Falta de comprometimento 

[x14] Comentário: Conteúdo 
na escola 
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então eu acredito que sim, que deve ter tido alguma sugestão, agora, não me 

recordo... 

E hoje, há uns quinze dias atrás eu levei essa coleção Galileu, aquela revista, 

então eu vou com aquele monte de coisa, distribuo na sala, então eu sempre 

ando empacotada porque eu acho assim, se a escola tivesse um ambiente, uma 

sala ambiente que eu pudesse ter tudo lá dentro, uma sala de vídeo, não que 

isso vai determinar se meu ensino é bom ou não, isso aí eu acho que também 

ajuda muito, seria mais fácil para eu não precisar ficar carregando. Eu trabalhei 

com torso, sabe aquele bonecão que você você desmonta e monta todos os 

órgãos? Emprestei da oficina, levei, aquele negócio é grande..levei nas duas 

escolas... 

Quando eu trabalhei na prefeitura com esse projeto, tinha que ficar carregando... 

Então eu acho assim, que propostas existem, mas eu acho que a escola, é o 

que eu falo, não tem trabalho coletivo, não tem um projeto  pedagógico, 

realmente, só tem no papel, acho que as pessoas trabalham muito no individual, 

então...aí então, eu estava falando da coordenadora que falou, e a gente está 

trabalhando eu falei para eles, olha, cada um vai pesquisar um órgão...fazer na 

cartolina ou em massinha, aí vocês vão apresentar, cada grupo vai apresentar 

para a sala, depois a gente vai tentar montar bancas e as outras salas estarão 

vindo visitar e vocês vão estar falando. 

Para o pessoal da oitava, eu comprei aquela coleção “jovens cientistas” que tem 

eletricidade e magnetismo, tem mais a experiência em si, mas eu falei assim, 

vocês vão pesquisar, porque é fácil de fazer, mas aí não explica muito o 

fenômeno em si, aí eu falei, cada grupo escolhe uma ou duas, vocês vão estar 

trazendo aqui na sala, a gente vai fazer aqui, vocês vão tentar pesquisar e a 

gente vai explicar pros outros grupos, e a gente vai chamar também as outras 

salas, eu estou fazendo tanto de manhã, que é mais difícil o grupo, quanto a 

noite , que eles são mais, eles são do supletivo, eles são mais envolvidos é mais 

gostoso, está ficando bem bonito os trabalhos que eles estão fazendo. 

78)M1 – É interessante que você trabalha tanto como professora, quanto como 

formadora de professores.. 

[x16] Comentário: Atualment
e, 2003, continua com essa prática, 
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79)D4- Trabalho...Como formadora, eu fui convidada pela direção, eu nem sabia 

o que era, aí eu passei por uma entrevista, eu e uma outra, aí eu fiquei, desde 

92 que eu estou na oficina pedagógica, só que eu trabalhava com ciências, ATP 

de ciências, a gente dava as orientações técnicas para professores de ciências 

80)M1 - Nesse núcleo mesmo? 

81)D4– Na diretoria que era na Moóca, depois houve várias e várias mudanças e 

foi aí que eu comecei ª. 

82)M1 - Antes era delegacia de ensino, não? 

83)D4-  Antes era delegacia de ensino... 

Como professora, eu trabalhei de 86, assim, todos os dias, de 86 até 92, depois 

eu parei, aí eu fui para a oficina pedagógica, de 92 a 2000, eu fiquei sem dar 

aula, com aluno, só ficava com professor e depois eu entrei na prefeitura de 

2000 a 2003 eu comecei com aluno de novo, foi assim, foi muito bom porque 

tudo que a gente aprende deu pra você tentar colocar em prática com o aluno, 

pra você ver   realmente se é viável ou não, se as dificuldades que a pessoa fala 

que existe, existe mesmo.  

Então mas é isso que eu sinto da escola, aquilo que eu sempre falei nas 

reuniões, sempre falei quando a gente faz os grupos, eu acho que cada um tinha 

que cumprir seu papel mesmo, e a gente não consegue, por várias razões, de 

estrutura mesmo, tipo assim, eu sinto maior dificuldade em estar preparando 

aula, se eu tivesse um tempo pra estar sentando, ler e preparando, quanto mais 

você lê, mais você mais você vai tendo idéias: puxa, dá pra fazer isso, dá pra 

fazer aquilo... 

Só que a gente nunca tem esse tempo...você está sempre na correria... 

84)M1 – E os outros professores também, porque eles dão aula em duas três 

escolas.. 

85)D4– Exatamente, e aí, na escola que você deveria aproveitar o tempo, sei lá, 

deveria...eu não tenho esse tempo na prefeitura tem, quem faz GEI tem 11 

horas, eu acho que é mau aproveitado...os HTPC, que mesmo uma hora por 

semana, também não são bem direcionados 

86)M1– E você não pode dar idéias para a diretoria... 

[x21] Comentário: A 
importância de trabalhar como 
professora e formadora 
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87)D4– A gente dá várias idéias, várias... 

88)M1– Você não tem essa oportunidade de... 

89)D4- Tem...a gente já trabalhou muito em HTPC...dá várias idéias eu acho que 

é assim, eles estão tendo que mudar, porque é muita cobrança , estão pedindo 

muito retorno, etc...etc... 

Não sei, as capacitações são muito boas mas parece que você não vê muito 

resultado...não sei o que acontece.. 

90)M1- Isso não é discutido na diretoria? Assim entre as ATP? 

91)D4– É discutido, é discutido... (ai meu Deus...fiz a maior sujeira agora – virou 

a água ...) 

(risos) 

92)M1- Molhou você? 

93)D4– Molhou, molhou um pouquinho, molhou o chão... 

94)M1 – Quer um papel? 

95)D4– Não, não precisa não... 

96)D4– Assim,  é discutido, é falado...mas eu acho assim, são sempre as 

mesmas, assim: falta de organização, falta de coletividade. 

97)M1- Isso quem, as ATP ? 

98)D4- Não, as ATP não, os professores e os coordenadores. Eles saíram da 

oficina nessa última reunião com 9 folhas das circulares que são um monte 

assim de coisas para fazer... 

99)M1- Os professores.. 

100)D4- O s professores e os coordenadores. 

101)M1 - E eles têm que dar conta disso? 

102)D4 - Têm que dar conta. Aí uma professora veio e falou para mim: " Aí, você 

sabe que quando eu vi que você não estava lá na sua reunião eu até respirei 

fundo, de tanta coisa que tem!" 

Ah, é muito, é ...é concurso de meio ambiente, coisas assim, puntuais. 

103)M1 - Mas isso você não pode falar na diretoria? 

104)D4- A gente pode mas vem tudo de cima. 

105)M1 - Então continua, mesmo você como ATP... 

[x24] Comentário: Por que ela 
nãoconsegue intervir junto à 
diretoria para mudar a  situação

[x25] Comentário:  Muita 
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106)D4- Continua, e você tem que fazer...é "meio ambiente", "escola aberta"... 

Eu acho assim, as propostas são boas mas acho que falta ter alguma coisa que 

direciona tudo para o mesmo canal. Então fica tudo assim...as pessoas nem 

conseguem imaginar que todos os projetos têm o mesmo objetivo e você 

também acaba só fazendo o seu, só fazendo aquilo e o tempo vai passando... 

Não sei, eu acho que mudança tem, é aquilo que a Maria Lucia sempre fala: 

Mudança tem, mas é pequena. 

107)M1 - A longo prazo... 

108)D4- A longo prazo mas eu acho que ainda...não sei...mudou muito pouco. 

Eu vejo assim na escola, aonde você atua...os professores no geral, não que 

você seja...é  muito diferente mas é aquela aula mesmo bem conteudista, aquela 

aula bem texto, bem livro didático,. 

109)M1 - Orientação Técnica e Orientação Pedagógica é a mesma coisa? 

110)D4- É  a mesma coisa. 

111)M1 - E oficina, é a  mesma coisa? 

112)D4- É oficina Pedagógica é onde a gente trabalha. Dentro das oficinas, tem 

as ATP e cada uma para uma área só que eu trabalho com informática. 

113)M1 - Você não é ATP de ciências? 

114)D4- Eu não sou desde 99... 

115)M1 - E porque você mudou? 

116)D4- Então, por que quando teve a reorganização, a nossa dirigente, que era 

da Moóca, ela foi para Guaianazes e ela convidou algumas pessoas e ATP de 

Ciências já tinha, e ela me convidou para ser ATP do núcleo, de informática, 

mas mesmo no Núcleo a proposta é pedagógica, é você dar informática voltada 

para Educação, informática Educacional e tem uns cursos muito bons viu...,de 

Biologia, de Ciências, e só que a única diferença é que é por tópicos, é um apoio 

mas são bem... quando a gente montou os cursos, a gente que montou, 

inclusive está com o nome da gente desde a concepção das oficinas, a gente 

consultou os PCN, o grupo todo do Estado, cada um se dividiu e foi fazendo né, 

e são propostas muito boas. 

117)M1 - A gora, como que você conheceu o projeto aqui? 

[x26] Comentário: Qual o 
alcance da intervenção da ATP nos 
projetos da diretoria 
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118)D4 - Então, foi que a..só que depois do PEC, a nossa região não foi feita 

pela USP, vocês que fizeram. 

119)M1 - O PEC foi em 98 não é? 

120)D4- É, na nossa região foi o "PALMA" (?) 

121)M1 - Capacitação para as ATP do Estado? 

122)D4- Foi para todo mundo. Foi para os professores de ciências todos, 

primeiro grau, segundo, Ensino Médio, Ensino Fundamental e para 

coordenadores e ATP. Eu participei dos dois, participei na de Ciências e 

participei da Capacitação também como ATP. 

123)M1 - E você trabalhou com conhecimento físico nessa... 

124)D4- Aí depois que houve, parece que houve uma proposta da USP para 

todas as diretorias, a USP convidou e essa minha dirigente a Florença, ela falou, 

ela queria que eu viesse em tudo. Eu vinha no GEPEC, em química, eu não 

entendia nada, quase morri por que...mas ela queria. 

125)M1 - GEPEC é do Ensino Médio? 

126)D4 - É , é do E.Médio, é de uma proposta, era para professor, nem era para 

ATP, porque eles queriam que fizesse as atividades, desse o retorno,,, além de 

eu não entender nada de  química... mas fiquei umas duas reuniões e parei.  

E foi nessa época que a Anna Maria convidou e a gente veio para cá. Na época, 

vieram todas as diretorias, eu lembro que tinha um monte de gente... 

127)M1 - Para fazer o curso? 

128)D4- Para fazer o curso, não foi um curso, foi uma orientação que a Maria 

Lucia deu, ela deu algumas experiências, discutiu, ela...primeiro era a Anna 

Maria... 

129)M1 - Ah, ela que deu as primeiras atividades? 

130)D4- Ela que fez com a gente. 

131)M1 - Fez as atividades, era sozinha ou tinha mais alguém? 

132)D4- Era ela...olha, se não me engano, era sozinha. 

133)M1 - E aí, o que você achou? 

134)D4- Ela apresentou o projeto...ah, eu amo...sempre gostei... 

135)M1 - E o que te atrai, por que você gostou? 

[x33] Comentário: ATP 
participou no projeto do conh 
físico cquando era só professora e 
após  na capacitação das ATPs 

[x34] Comentário: A dirigente 
fez a ATP participar de curso de 
capacitação em química, ela não 
entendia nada de química.. 

[x35] Comentário: Convite da 
Anna Maria para uma orientação 
na FEUSP sobre o ocnh físico, as 
atividades, Mlucia atuou como 
orientadora do grupo 
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136)D4- Eu acho assim, que é, não só a experiência, né? Você aprende um 

monte de coisas novas, física, mas não é só mesmo, mas realmente a proposta 

de trabalho mesmo, como é colocado... 

Você tem muita dúvida, de como se deve fazer, de como se deve dar aula, como 

trabalhar com os professores e eu... gostei desde o primeiro momento, sempre. 

137)M1 - Aí você começou a levar para a orientação pedagógica? 

138)D4- Ela convidou, a gente aceitou, aí foi a proposta, convidar uma escola e 

aplicar isso na diretoria, aí a gente já apresentou, eu e a So, a gente começou, a 

dirigente, na época, ela queria que todas as ATP, que tivesse duas ATP por 

projeto, aí eu comecei, a gente escolheu uma escola para trabalhar e a gente já 

começou, fomos lá, apresentamos o projeto para a direção, primeiro para as 

nossas dirigentes, depois para a supervisão, aí a gente já passou para a escola 

nós falamos com a direção e a coordenação, eles aceitaram e aí já começamos. 

Mesma coisa que ...a reação é a mesma em relação ao início do projeto, foi a 

mesma coisa. A gente teve um monte de dificuldade, fizemos bastante coisas 

erradas, mas eu acho assim, eu acho, no primeiro momento, a gente não 

esclarece muito bem o que é o projeto, você fala muito por cima. 

139)M1- Isso foi no começo ou agora? 

140)D4 - No começo. Acho que mesmo todo processo a gente não aprofundou 

muito. Nesse aspecto dos objetivos, da pesquisa, da proposta... 

141)M1 - Ficou mais preocupada em mostrar a experiência . 

142)D4 - É, eu acho que isso foi interessante, foi algo também, porque é aquilo 

que eu sempre falo, que a gente caminha muito perto de algo que já existe, mas 

ainda falta muito, porque precisa mesmo desse aprofundamento teórico das 

concepções mesmo, da prática, da metodologia. Não sei se elas entendem, não 

sei nem mesmo se a gente passou direito isso, se elas entenderam a proposta, 

que eu acho que é isso. 

143)M1 - Porque você acha que não dá? O que você mudaria? 

Porque eu assisti o HTPC, aquele que você está com elas (as professoras) 

assim sentada... 

144)D4- Nem lembro qual é... 

[x37] Comentário: A 
Metodologia é o que atrai nas 
atividades c físico 
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145)M1 - Me parece que é do começo. 

146)D4 - Que eu apresento a coordenadora e a oficina? 

147)M1 - Não, você está conversando com elas, tem até alguns alunos fazendo 

atividades, você deve ter gravado uma aula e depois você está sentada com as 

professoras, cada uma está contando o que fez, até elas falam também, da 

mesma coisa que eu ouvi falar nesse último: do problema de estar fora do 

programa, que está difícil... 

148)D4- Ah, então não deve ser do comecinho, já deve ter... 

149)M1 - Por que, como era no começo? 

150)D4 - Eu tenho uma, eu preciso achar lá em casa. Eu tenho uma gravada, 

que foi lá na...nessa primeira escola. 

151)M1 - Que escola era? 

152)D4 - É, Eduardo Prado, ali na Moóca, a gente fez...Uma das coisas que eu 

coloco naquele trabalho que a gente apresentou no ENDIPE, foi isso, a maneira 

da gente colocar o projeto, foi muito simplista assim, a proposta, e...a gente 

começou a fazer, as professoras gostam...mas eu acho que não exis...não sei, 

não deu para analisar muito por que na primeira escola a gente ficou de maio a 

junho, nós ficamos só dois meses...três meses na escola. 

153)M1 - Na Eduardo Prado? 

154)D4 - Na Eduardo Prado. 

155)M1 - Aquela da inclusão? 

156)D4 - Isso, que tinha...a gente tinha aluno de classe especial, tinha aluno 

deficiente mental, auditivo e acho que tinha também...não só tinha DM e DA, e 

essa escola, ela era sala ambiente, então todas as professoras assistiam mas só 

as que tinham sala ambiente de ciências é que davam, porque tinha professoras 

que dava ciências então só elas que aplicavam. 

Assim, as dificuldades foram um monte, tinha algumas perguntas que eu não 

sabia responder em relação à física, pressão... 

157)M1 - De conceito mesmo... 

158)D4 - É, de conceito. 

159)M1 - E aí, o que você fazia? 

[I42] Comentário: Como era a 
aplicação do projeto no início? 

[I43] Comentário: Dificuldade
s iniciais de conceitos físicos 
escola Eduardo prado 
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160)D4 - Devo ter gravado, não sei se respondi errado ou se eu não respondia.. 

Então é assim, interessante porque ao mesmo tempo que você tinha alguns 

bastante envolvidos, você tinha outros que também não estavam muito...eles 

comiam no HTPC, eles não estavam...eles conversavam...talvez por falha 

mesmo minha. 

161)M1 - Mas hoje já não acontece isso? 

162)D4 - Ah, eu acho que hoje eles estão mais envolvidos, talvez, eu acho que, 

talvez porque foi mais programado, a gente tem mais um objetivo claro daquilo 

que a gente pretende, não sei, eu acho que é isso, talvez porque, é..., as 

professoras tinha tudo aquilo também, a indisciplina, elas reclamam desde o 

começo . 

163)M1 - Ah, durante as atividades? 

164)D4 - Isso sempre houve, desde o começo, uma reclamou que eles faziam a 

atividade depois da Educação Física, então eles estavam mais ainda... 

Mas sempre uma coisa que eu sempre achei muito interessante é que todas 

chegam a mesma conclusão, que os alunos gostam, que eles aprendem, que 

eles conseguem aprender, que eles conseguem resolver o problema...é isso... 

165)M1 - Mas existe esses probleminhas... 

166)D4 - Existe esses probleminhas, que é o conteúdo, abordar o conteúdo, a 

indisciplina...o que mais elas falavam... 

167)M1 - E você acha que é isso mesmo, ou que nem esse HTPC que eu fui por 

último, que você fez, que tinha a Míriam, a Berenice... 

168)D4 - A Míriam, a Benedita... 

169)M1 - Elas estavam lá há muito tempo no projeto... 

170)D4 - Desde o começo, desde o começo. 

171)M1 - E sempre gostavam? 

172)D4 - A Eliane, aquela uma que agora...ela sempre participou, muito, muito, 

muito...os alunos dela ...Não sei porque...elas falam que foi porque não houve 

um retorno das atividades, de uma discussão mais aprofundada, de uma 

demora...elas foram...a desculpa era que os alunos ...pros alunos dela já não 

servia mais... 

[I44] Comentário: Não deixou 
claro o que fazia em relação ao 
problema conceitual em física, 
partiu para apontar problemas nos 
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173)M1 - Aquela... 

174)D4 - A Eliana , aquela que fica sempre com o Coordenador... 

175)M1 - Quer mais um copinho de água? 

176)D4 - Ah, eu bebo aqui na garrafa mesmo...é isso, é que são várias coisas 

que na hora você você não lembra né... 

177)M1 - O que você...naquele último HTPC, o de irradiação, que era a primeira 

vez que elas estavam em contato com essa metodologia. 

178)D4 - Que antes até algumas escolas já tinham pedido, mas eu não tinha 

tempo, não conseguia. 

179)M1- E o que você mudou, se é que mudou alguma coisa, no primeiro 

(HTPC) que você deu e nesse que eu assisti? 

180)D4 - Você está falando do HTPC ou da Irradiação? 

Porque são coisas diferentes... 

181)M1 - Mas você não fez a mesma proposta de trabalho? 

182)D4 - É a mesma proposta, mas nos outros era no HTPC, era uma hora só, e 

nesse... 

183)M1 - Ah, nesse são quatro! 

184)D4 - Nesse são quatro, bem diferente! 

É uma hora entre aspas, porque é uma hora de HTPC, elas chegavam 

atrasadas...elas saem antes e ...até você começar é horrível...então quando a 

coisa está ficando boa, aí já acabava. Aí na outra semana, não podia eu ou não 

podia o coordenador. A gente fazia, elas faziam as atividades, todas faziam no 

começo. 

185)M1 - Agora, a orientação pedagógica sempre dura quatro horas? 

186)D4 - A proposta é uma vez por mês também. 

187)M1 - E esse HTPC é por conta do projeto? 

188)D4 - Não, o HTPC existe na escola. 

189)M1 - Você atuava no projeto do HTPC 

190)D4 - No projeto 

191)M1 - Não podia ser noutro horário? 

[I49] Comentário: Em relação 
ao primeiro HTPC de irradiação
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192)D4 - Não podia ser noutro horário. É no horário que elas estão disponíveis 

na escola. Uma hora por semana, são 2, só que uma hora do HTPC eu usava . 

193)M1 - E para elas participarem de uma Orientação Pedagógica elas precisam 

ser convocadas? 

194)D4- Convocadas... 

195)M1- Elas não dão aula naquele dia... 

196)D4 - Exatamente... 

197)M1 - E não seria uma boa fazer assim sempre? 

198)D4 - Pra todas? 

199)M1 - Uma vez por mês convocar as professoras do projeto... 

200)D4 - Então, mas como que eu vou convocar a escola inteira? Aí a gente não 

pode ter aula. 

201)D4 - Esse da Irradiação é isso...Todos que estão participando a gente, uma 

vez por mês, a gente, eu gostaria de fazer, né, umas quatro horas, mas até 

agora eu fiz uma que foi no final de maio, aí o encontro, a gente já tinha 

combinado que o Encontro aqui na USP ficaria como o segundo e o terceiro 

seria em Agosto, só que não foi. 

202)M1 - Eles não ganham nada financeiramente, eles só deixam de dar aula... 

203)D4 - É, é assim, na oficina pedagógica todas as vezes que ela chama, ela 

paga dez reais de transporte e dá o lanche. Só que nós não temos verba, a 

gente mandou esse projeto para a CEMP, mas até agora não houve retorno, até 

a gente estava pensando em mandar novamente. Até hoje eles me cobram 

aquele primeiro encontro. 

Eu falo, gente eu não tenho verba, eu preciso até saber se vocês querem 

continuar mesmo sem receber, e aí elas querem. Eu já fiz essa proposta. Vocês 

querem continuar, porque não veio a verba, pode ser que venha, mas acredito 

que não... 

204)M1 - Quer dizer que um é de uma hora e o outro é de quatro horas de 

duração. Mas a maneira de você trabalhar, o que mudou? 

205)D4 - Ah, mudou um monte de coisa, porque é assim, essas reuniões aqui, 

elas são essenciais mesmo... 

[I53] Comentário: Professoras 
são convocadas para participar, 
nesse dia não atuam em sala de 
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206)M1 - É, por que? 

207)D4 - A discussão, as propostas, o que as pessoas trazem de fora, todas as 

dificuldades que elas passam, a gente vê que são as mesmas  em todas as 

escolas, que as ATP tem a mesma dificuldade e as sugestões que são dadas 

acho que tudo isso muda bastante...tenho mil idéias, mil, e assim, as professoras 

também, o resultado também é diferente. Você vê continuar porque sempre no 

começo tudo é muito bom. 

208)M1 – Continuar o que? 

209)D4 – Assim, esse entusiasmo que eles tiveram...as avaliações, não teve 

uma avaliação negativa! Uma! 

210)M1 – Porque sempre tem? 

211)D4 – Tem, reclamam disso, reclamam daquilo...a única coisa negativa é que 

uma escola falou “que pena que eles não tem material”, e eles teriam que 

trabalhar com sucata. Mas assim, vem mil idéias de propostas mesmo de como 

você transformar as atividades do livro didático em atividades de propostas 

problematizadoras. Eu acho que mudou bastante,  mas para isso você precisa 

preparar, e eu gosto de preparar muito antes, ficar pensando, vendo texto, ficar 

pensando qual texto vai falar isso, mas aí você precisa de tempo, essa segunda 

eu já consegui, já tem várias coisas xerocadas já comecei a fazer a pauta. 

212)M1 – Aquele filme que você apresentou... 

213)D4 – Tudo e eu estou querendo pensar em alguma coisa no final e não 

consigo, entendeu, alguma coisa que encaixa. 

214)M1 – Mas aí você pode perguntar para alguém? 

215)D4 – Posso, posso. Fico procurando nos meus e-mail alguma coisa que 

tenha a ver com aquilo, porque quando nós falamos do “coletivo” aquela 

apresentação do power point tinha tudo a ver...Tem várias propostas.. 

216)M1 – Você não passou aquilo para mim pela internet? 

217)D4 – Ah, eu posso passar... 

218)M1 – Nossa, tem tudo a ver, foi uma seqüência assim excelente! 

219)D4 – Foi uma seqüência excelente... 

[I58] Comentário: A rsposta 
parece ser as discussões nas 
euniões. Isso foi o que auxiliou a 
mudar. 
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220)M1 – E quanto aos professores falam que “esse projeto é da USP”, o que 

você pensa em fazer para que isso não aconteça... 

221)D4 – Então isso eu acho um...assim, lá no Humberto Dantas isso sempre foi 

um problema, sempre...elas sempre acham que, ou que você está usando elas 

para pesquisa ou que o trabalho delas vai ser....Não é porque você gostaria de 

ajudar a escola a mudar, não sei, então é isso que eu falo, talvez a explicação, o 

estudo a discussão em relação à proposta, à metodologia, à concepção, à 

prática não ficou muito bem clara, ou a gente tenha medo  de falar disso e 

discutir sobre isso e ser mal interpretada, porque a discussão é “você não está 

na sala de aula, tudo é muito bonitinho” , na teoria tudo funciona, mas lá com o 

aluno a coisa é diferente, aquilo que a Lucélia fala, “vem tantas, tantas 

atividades que você fica perdido”, você não sabe se você vai aqui ou se você vai 

lá, daí você acaba não fazendo nada direito, isso é realmente uma coisa que 

sempre foi falha na secretaria da Educação, eles mandam coisas por todos os 

lados e você não faz nada muito bem...Faz tudo e não faz nada muito bem 

222)M1 – Tem que dividir o tempo ... 

223)D4 – Tem que dividir o tempo, e  é assim, cada pessoa da Secretaria da 

Educação ou sei lá aonde, eles tomam conta de um projeto, só que todos 

mandam os projetos para a oficina, então a gente tem que ficar com 3 4 ou 5 

projetos, e aí você...não dá tempo, para você se dedicar realmente, para você 

fazer um trabalho de qualidade e aí quando você pensa, que é o caso desse 

daqui, todo mundo...eh...eles não aceitam, por que, muito tempo que eu gasto 

numa coisa que eles acham que não...tem muita coisa para fazer para você 

gastar muito tempo... 

224)M1 – Mas inicialmente eles gostavam? A Dirigente gostava? 

225)D4 – Nunca, nunca eles aceitaram... 

226)M1 – E como que ficou tanto tempo assim? 

227)D4 – Pois é, não sei... 

(risos) 

228)D4 – A dirigente sempre permitiu, mas também nunca se envolveu muito 

para saber o que é realmente, porque também não tem tempo, não faz reunião 

[I62] Comentário: Problema 
dos professores acharem que a 
Universidade está usando-os para 
pesquisa, um problema que surgira 
no antigo grupo do HTPC 
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com a gente, a gente cobra que ela vá, que faça reunião mas ela não faz , mas 

assim, as pessoas, os ATP, também nunca...é muito tempo, você vem toda 

semana, se dedicar, entendeu?  Esse preconceito eu sempre tive. 

229)M1 – Agora se pudesse assim, antes de...você é ATP desde noventa... 

230)D4 – E dois. 

231)M1 – e dois...você entrou no projeto em 98... 

232)D4– 99! 

233)M1- 99. Como que era sua prática antes de você entrar no projeto e agora 

depois do projeto, tem alguma diferença, o que  mudou... 

 

(final lado A) 

 

234)D4 – Eu sempre gostei de coisas diferentes, tentar fazer coisas diferentes, 

trabalhar com jornal, levar ...fazer palestras, trabalhar diferente, não só no livro, 

no giz e tal mas você não tem jeito, você acaba se apegando ao livro didático, 

acaba fazendo aulas bem....colocando ponto na lousa, fazendo questionário, 

embora você tente mudar, depois do projeto eu acho que eu mudei bastante, eu 

tento, cada aula você tenta pensar como você poderia fazer diferente, como 

você poderia fazer para incentivar o aluno... 

235)M1 – Como formadora de professor, o que  mudou? 

236)D4 – Como formadora... 

237)M1 - É, como ATP, mudou alguma coisa? 

238)D4 – Ah, acho que muda bastante também, eu acho que mudou, porque 

você tenta passar uma outra proposta, não sei, porque assim, ciências, eu 

sempre achei que a proposta de ciências da CEMP, sempre foi avançada, 

sempre foi nesse caminho do projeto, não mudou muito, sempre eles falavam de 

você trabalhar assim, discutia o tradicional, o construtivista, o problematizador, 

as atividades que eles propunham lá nas orientações técnicas, sempre foi nesse 

caminho, de estar mudando. Eu lembro que, inclusive no projeto EP que era na 

Secretaria da Educação, que é um projeto muito antigo, acho que de 80, tem a 

fita da Anna, tinha nas oficinas e tinha a experiência do barquinho, e eu já 

[I66] Comentário: A DRE não 
aceitava a dedicação a esse projeto, 
começou a implicar com suas 
saídas para reuniões. 

[I67] Comentário: O que 
mudou antes e depois da 
participação dela no projeto? 

[I68] Comentário: Ela 
responde em relação a sua posição 
de professora do EFII 
Apesar de sempre ter tido idéias 
diferenciadas, apegava-se ao livro 
didático 

[I69] Comentário: Cada aula 
eu penso o que devo fazer para 
incentivar o aluno 

[I70] Comentário: Como 
fromadora de professor o que 
mudou 



 21

assistia, então já tinha essas discussões, tinha essa preocupação da mudança 

na educação, de mudar os currículos, da gente não centrar tudo no conteúdo, 

que o conteúdo de ciências era uma espiral, que você poderia começar no 

mesmo assunto e ir ampliando nos outros, essa concepção, quando você é ATP 

tem essas discussões e isso, acho que foi bom, porque em todas as orientações 

dos cursos, coisa que você não faz quando você está na escola, você não tem 

esse tempo de parar e pensar pesquisar e estudar e ouvir outras coisas, 

realmente que vale a pena em relação a isso, vale. Eu fiz muitos cursos aqui na 

USP, na FDE, de física, os professores de Física da USP iam lá e davam 

cursos.. 

239)M1 – Então, o projeto já era uma coisa comum, você já trabalhava dessa 

forma? 

240)D4 – Não é que eu trabalhava, eu tentava, porque aqui é diferente, você faz 

muitos cursos mas não tem uma continuidade, não tem uma discussão 

prolongada, não tem uma seqüência... 

241)M1 – Eu digo, aqui no projeto... 

242)D4 - Aqui no projeto, acho que isso foi bom, essa discussão, essa coisa 

regular, que eu acho importante para...eu acho que se eu não tiver, vai ficar 

muito difícil , porque eu chego aqui eu exponho minhas dúvidas, elas colocam, a 

gente discute, uma coloca uma coisa a outra coloca outra, fala de 

experiências...então isso acrescenta muito, ajuda muito, embasa muito a gente, 

então, eu acho que isso o projeto do conhecimento físico me ajudou muito, não 

só em relação ao conhecimento físico mesmo,  porque acho que isso foi o de 

menos, mas em relação à formação, concepção, prática; essa discussão de 

clarear um monte de coisas que você tem dúvidas,  isso sem dúvida o projeto 

ajudou e ajuda muito. 

243)M1 - O que do projeto você acha, que a gente fez a leitura de texto, tem as 

discussões.. 

244)D4 – Tem as discussões, tudo, a proposta inteira, discussões de formação 

de concepção, de prática, dos problemas que a gente tinha na escola, dos 

problemas dos professores, essas discussões, eu acho assim, essenciais, 
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mesmo as próprias experiências, as atividades que a gente desenvolvia aqui, 

eram muito desafiadoras para a gente, muita coisa nova que a gente não 

conhece, quando a Candida, a Candida teve uma época que ela fez, ela realizou 

as experiências com a gente, mesmo a Maria Lucia... 

245)M1 – Você já fez todas as experiências ? 

246)D4– De flutuação...fiz todas... 

Com eles não, com eles eu fiz onze... 

247)M1 – Com os professores do projeto não, parou em qual? 

248)D4– Eu não fiz uma super fácil, que é a do equilíbrio... 

249)M1 – Faltava qual, a do equilíbrio... 

250D4 – Faltava equilíbrio... 

251)M1 – A do imã... 

252)D4 – Do imã eu fiz...os quatro quadrados...que é do centro de massa, 

ah...que mais? (pensando) 

253)M1 - São três, não são? 

254)D4 - Reflexão, a reflexão da luz, faltavam quatro, eu fiz onze...Eu sei que foi 

a da...reflexão, dos quadrados, do equilíbrio...e tem mais uma que eu não fiz, 

mas aqui a gente fez todas... 

E assim, embora o que a MIRR, quer dizer, a ML e o pessoal sempre discutiu...a 

D5, né, é que o projeto, ele...esse projeto, ele tem uma proposta boa, só que as 

vezes a gente pode também fazer como o livro didático se apegar ao livro, como 

livro didático, e que a proposta não é essa...você seguir...eu sempre segui. Eu 

sempre fazia, como eu pegava o livro, pegava as perguntas...você pode ver 

depois eu vou achar as fitas... 

255)M1 - Então, foi por isso que eu perguntei no dia que você fez o HTPC, você 

usou a mesma forma de passar para eles. 

256)D4 - A mesma forma, a mesma forma que eu tinha aqui e que o livro 

propunha eu fazia com.. 

257)M1 - Só que aí tinha que fazer várias vezes... 

258)D4 - Isso é... 

259)M1 - Na primeira, você demorava uma hora? 
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260)D4 - Um dia a gente realizava o experimento e fazia a discussão ali.. 

261)M1 - Punha a pergunta, tudo... 

262)D4 - Punha igualzinho, problematizava, colocava a pergunta, 

problematizava, eles iam fazer, discutiam, se envolviam, elas sempre se 

envolviam na experiência...impressionante! Sempre! (com empolgação). 

263)M1 - É, eu vi! 

264)D4 - Então, mas desde o começo, desde a primeira experiência elas se 

envolveram. Muito interessante! 

265)M1 - É engraçado que nessa última sua (reunião de HTPC)... 

266)D4 - Porque a proposta é muito boa... 

267)M1 - (Continuando)...embora eles tenham falado que gostavam e que os 

alunos aprenderam...perderam o incentivo por outros aspectos e aí menos de 

um mês depois a gente fez o de irradiação, né? 

268)D4 - É... 

269)M1 - Totalmente diferente! Eu pensei: puxa, o que mudou de lá para cá? O 

que você acha que mudou daquele último para o de... 

270)D4 - É, mudaram as pessoas, porque é assim, o Humberto Dantas, eles 

estão desde 99, eu acho que eles cansaram também, é o que a ML falou, que 

eles cansaram, houve todos esses problemas que eles colocaram, mas não foi 

culpa minha, e assim, quantas vezes eu tentava marcar e não conseguia (o dia 

do HTPC)... ou era porque eles não podiam, ou era porque tinha uma outra coisa 

importante para passar no HTPC ou porque eu viajei...em 2000, fiquei 15 dias 

fora, fazendo cursos do núcleo, depois, tinha muitas capacitações durante o ano, 

então atrapalhou mesmo, eu ficava fora uma semana, 15 dias, depois mais uma 

semana e outras coisas, então...mas a gente tinha, fazia todas as...tentava fazer 

de quinze em quinze dias. 

271)M1 - Nessa última, não sei como eu ficaria no seu lugar, porque eles 

estavam atacando você... 

272)D4 - No HTPC ? 

273)M1 - Você fez jogo aberto... 

274)D4 - No HTPC... 
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275)M1 - ...."Eu ouvi falar, que vocês não estão gostando..." (lembrando da fala 

da Lourdes durante o HTPC). 

276)D4 - Não, eu sabia que iria ser isso! Eu já sabia que eles queriam terminar... 

277)M1 - Mas você poderia se esconder, não é, e esperar que elas falassem... 

278)D4 - Não, eu sempre coloquei, porque o Genaldo sempre jogou: "É, elas 

não têm coragem, elas não têm coragem..." 

279)M1 - Eu ouvi ele falando no corredor... 

280)D4 - Porque chegava no HTPC era tudo às mil maravilhas, a gente abria 

para discussão "ninguém" falava nada! Reclamavam das coisas normais...que 

não sei o que, não teve tempo, mas ninguém chegava e falava que não estava 

mais a fim, que não queria mais, na realidade não eram todas, eram algumas... 

281)M1 - É... 

Eu percebi que você não ficou abalada em momento algum... 

282)D4 -Não, porque eu acho que tinha que ser claro, eu falei: "Coordenador”, 

eu estou aberta, se elas... 

Olha, sugestões, todas as sugestões que elas pediam, eu levava, então, elas 

não tinham muito que... 

"Ah, a gente gostaria de dividir as experiências..." 

Fui, levei todas aquelas que vocês têm,,,a sinopse de cada um, o que trata cada 

experiência, que elas resolveram dividir por série, tudo... 

Uma vez a Eliana falou assim: Ah, nós queremos a ampliação, porque um dos 

nossos problemas a gente dá o da pressão e daí? Quais os outros assuntos 

para ampliar? 

Peguei um monte de livros didáticos que tinha e ...como sugestões, então, acho 

que... 

Ah, uma coisa acho que faltou mesmo a gente pegava todos os trabalhos, eu 

tenho todos até hoje, e não tinha retorno, isso eles reclamavam... 

283)M1- Que trabalho? 

284)D4 - Dos alunos. Elas trabalhavam com os alunos, relatórios também, eu 

tenho todos eles. 

285)2M1 - Fitas que elas gravavam... 
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286)D4 -Então, fitas tem pouquíssimas, poucas quiseram.. 

287)M1 - Aí, se elas quisessem elas filmavam... 

288)M1 - Mas não era obrigada a filmar? 

289)D4 - Não era obrigada. Elas não se sentiam à vontade no começo tinha uma 

coordenadora que ela filmava para mim, era muito envolvida com o projeto. 

O Genaldo já era...começou bem mas depois também...não sei, no final... 

290)M1 - Não se interessou. 

291)D4 - Não se envolvia muito não. Porque realmente precisava, elas 

reclamavam, primeiro porque elas não queriam ser gravadas, eu acho que é a 

...maioria não queria... 

292)M1 - Tem diversos aspectos... 

293)D4 - É, segundo que realmente é difícil eu...quando a So saiu do projeto eu 

me perdia toda porque tinha que Ter uma pessoa gravando, uma pessoa 

anotando...porque eram riquíssimas as discussões. Se você não grava se você 

não filma, você perde...eu sempre falava isso para elas, “está vendo como foi 

rico hoje o HTPC, só que a gente perdeu...” 

E no começo também, elas que davam as aulas e a gente assistia as aulas 

delas... 

294)M1 – Com elas? 

295)D4 – Com elas no HTPC que foram assim, mas depois a coisa foi 

embolando tanto, porque tinha dois tipos de HTPC: tinha os com as atividades 

depois a gente retornava e depois discutia como é que foi quais as dificuldades 

que elas tiveram, como os alunos reagiram, tinha esse momento, as vezes a 

gente colocava o filme delas. 

296)M1 – Porque você acha que elas eram mais empenhadas, porque era o 

início? 

297)D4– Eu acho que era porque era o início, fazia mais coisas. 

298)M1 – Tinha mais encontros, era mais frequente... 

299)D4 – Tinha mais encontros, tem uma época que...agora quando assim tem 

uma parada mais acentuada, antes não, foi quando...lembra do último encontro 

que era o de “autonomia” e ficou decidido, eu que resolvi continuar, ficou 
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decidido que todo mundo iria parar, porque queria ver como que a escola iria 

continuar. 

Se sem a interferência direta do ATP ela continuaria fazendo as coisas e a 

maioria das pessoas pararam, eu que tentei continuar e mesmo tentando 

continuar foi bem mais espaçados. E eles pediram, eles acharam em vários 

momentos que eu tinha que arrumar a sala – eu sempre me coloquei à 

disposição. Eu arrumava aquela primeira sala, quando eles chegavam com os 

alunos, já estava tudo montado. 

300)M1 – Ah, vocês que organizavam tudo. 

301)D4 – Eu que organizava. 

Quando era na sala, quando elas me pediam eu ia filmava, muitas vezes eu fiz 

para elas, a “das sombras”, duas professoras me pediram, elas não se sentiram 

à vontade para fazer, então pediram, elas estavam juntas, elas me ajudaram, 

mas foi eu que fiz, tanto é que no relatório dos alunos fala. Eles citam meu 

nome, como fazendo. 

Então acho que aí é falha de todo mundo, porque... 

E tem aquele que elas falaram também muita cobrança, muita atividade, muita 

coisa para eles pensarem: dia das mães, dia dos pais, aquelas coisas que a 

escola não acabou ainda. 

E assim, não aproveita como projeto para trabalhar, faz as coisas tudo meio... 

Mesmo muita atividade prática, eu acho legal lá porque aquela escola lá tem 

muita atividade, dança, etc... mas é muito assim, não tem um embasamento 

teórico, não tem uma discussão por trás daquilo. 

302)M1 – É a atividade pela atividade mesmo 

303)D4 – É não tem um conteúdo assim para discutir e outras coisas que eu 

sempre quero fazer nas minhas aulas, quando eu dou o vídeo, eu sempre tenho 

a discussão do vídeo, sempre coloco lá o que que eles acharam do personagem 

e tal, na opinião deles o que eles fariam, qual o final da história. Tem um lá que 

discute a  utilização da camisinha entre casais, que é a história de uma família 

lá. Daí eu vou perguntando para cada um, no final eu deixo aberto, sempre 

pergunto: Qual a sua opinião... 
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Então, são coisas mais abertas. As provas normalmente...em relação às provas, 

avaliação, teve uma época que eu nem dei prova sempre falo no primeiro dia de 

aula já falo como eles vão ser avaliados  que a avaliação não é só do aluno, a 

avaliação é minha, é da escola, dos pais, todo mundo, que a importância não é 

eles tirarem nota, eles têm mais é que aprender e se eles não estão 

aprendendo, alguma coisa tem que ser mudada, porque eu não estou 

conseguindo seguir meu objetivo de...eles estarem...então eu sempre coloco 

assim, que a prova vai ser em grupo, vai ser individual, mas com consulta e 

assim que eles não têm que ficar se preocupando com nota, nota é o de menos 

ali no processo, tem que se preocupar se eles aprenderam ou não, se está tendo 

uma troca, lá não é só eles que aprendem, eu também aprendo com eles, que ali 

existe uma troca, sempre coloco porque a gente trabalha em grupo, porque o 

grupo, um ajuda o outro, um tem uma habilidade, o outro tem outra, e o grupo, 

não é você estar em grupo e trabalhar individualmente, porque tem muito disso, 

você passa um artigo, aí eles dividem o texto em partes, daí eu falei: não 

adiantou nada, você tem que discutir junto e entrar. 

304)M1 – E como formadora de professores, você usa isso também 

305)D4 – Uso... 

306)M1 – Para mostrar para eles que isso é importante 

307)D4 – Discuti muito trabalho coletivo, trabalho em grupo, discuti muito, por 

exemplo, no núcleo a gente tenta mostrar que o computador ele é mais um 

recurso, não pode ser único, que ele não pode virar também um livro didático, 

que é como a biblioteca, como qualquer outro, a sala de vídeo e que ele tem que 

ser usado como projeto, porque um dos problemas da sala de informática é : 40 

alunos numa sala pequena, como que vai fazer, então a gente sempre trabalha 

porque eles têm que trabalhar com  projeto...enquanto tem 20 alunos ali, tem 

que Ter 20 fazendo a mesma coisa mas pesquisando, isso a gente sempre 

tenta. 

308)M1 – O que você faria para mostrar para eles que a metodologia é 

importante, o que você faria num próximo encontro para realçar isso? 
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309)D4 – Então, é aquilo que eu lhe falei, até pensei em estar, prá não ficar 

aquela coisa da proposta do livro, das atividades do conhecimento físico, tem 

uma proposta, um projeto até fiz com a sala ambiente de informática que não 

aconteceu, que era nesse segundo semestre que era exatamente isso tentar 

implementar, fazer isso da sala de informática usando essa metodologia não só 

de Química, Física e Biologia, e a proposta era essa, chamar os professores e a 

gente, em grupo, tentar discutir, cada um na sua área, mas trazer propostas 

mesmo de criação de atividades usando em metodologia problematizadora. Ou 

tentar transformar o que já existe. 

310)M1 – Ah, você me falou que eles transformavam. 

311)D4 – É, transformar o que já existe em alguma coisa diferente, não sei, 

trabalhar mesmo em grupo, criar. 

312) – Você acha que seria possível o próprio professor elaborar, ele próprio 

criar uma atividade? 

313)D4 – Então, eu acho que tem, eles são bem criativos 

314)M1 – Porque eles gostaram daquela atividade, da maneira que eu vi, eles 

adoraram... 

315)D4– Eles adoraram, então, eu acho inclusive eu acho que eles já houve 

essa ampliação, aquele mesmo do prédio que a menina fez com o aluno... 

316)M1 – Hum, hum... 

317)D4 – Então eu acho que já é a ampliação, eles já criam, eles são muito 

criativos. 

Eu estou dando Física para meus alunos e tem coisa que eu não sei nada...e 

eles talvez eles não saibam a teoria, mas eles já vão montar circuito elétrico, já 

vão montar motor elétrico e eles...eu falei: você tem que pesquisar, não adianta 

fazer só o experimento. Daí o professor é a mesma coisa, o aluno é a mesma 

coisa. Tem um...que eu pretendo usar com eles nos HTPC, é aquele poema da 

Cecília Meirelles, que fala: “Diz-me por que professor...”, daí ela fala por que 

isso, por que aquilo... 

318)M1 – Ah sei... 
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319)D4 – Eu já trabalhei muito nos HTPC com aquilo, e eu gostaria de trabalhar 

com eles também. Tem um vídeo que passou naquele canal, escola ....”Espaço 

da educação”, tem um pedacinho que é sobre o ensino de ciências e o professor 

fala exatamente sobre isso: não adianta a gente chegar pro aluno e contar, ele 

quer saber por que acontece isso: por que o céu é azul? 

Aquilo que o palestrante (Maurício Pietrocola) falou no encontro (terceiro 

encontro na FEUSP) que eu achei muito interessante... 

320)M1 – O Maurício. 

321)D4 – Então ele fala um pouco disso...” Por que? Por que?” , porque para o 

aluno isso é importante, ele saber o que está acontecendo. E aí se eu chegar e 

contar!?...Eu ainda tenho muita dificuldade ...por exemplo, nesses dias eu 

comecei com átomo...então fica aquele negócio...não sei, até que ponto eu 

posso dar, porque para eles fica uma coisa muito abstrata, por mais que você 

tente falar ...comparei, fiz analogia com o alfabeto: “O que que tem aqui na sala? 

Eles começam a relacionar:  “cadeiras...” Até que você chegue no átomo  e 

comece a mostrar que o átomo, que existe hoje noventa e poucos e mais alguns 

que eles descobriram sinteticamente como tudo que existe no universo é 

constituído de átomos, como que vocês podem explicar? 

Daí faz analogia com o alfabeto, 23 letras...você entende. 

Mas mesmo assim você sente que eles, depois que você vai, daí tem que fazer 

bolinha colorida mostrar os tipos a quantidade... 

322)M1 – Engraçado, química é uma coisa complicada. Meus filhos estão no 

ensino médio, e a professora pediu que eles levassem palitos e balas de goma 

para montar as moléculas. Eles ficaram maravilhados, daí eu falei: nossa que 

coisa! 

323)D4 – Ah, mas eu faço isso, eu faço com bola de isopor...já fiz isso! 

324)M1 – É magnífico! 

325)D4 – Inclusive antes de ser ATP  a gente fez, quando eu fiz, com a sétima, 

eu fiz corpo humano; ainda seguia o livro didático mas a gente discute, mas eu 

tento ampliar, tento relacionar o corpo humano com tudo que existe, não ele 

sozinho; relacionar ele na sociedade, ele sozinho, e na química eu fiz isso, eles 
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montaram moléculas de gás carbônico tudo com bolinha de isopor e palito; e  a 

gente faz até hoje isso. 

326)M1 – É uma maneira de enxergar .. 

327)D4 – Mas é difícil, a gente tem muitas dúvidas, a gente tinha que ter uma 

pessoa para orientar pra falar  e depois acho que acaba indo pro lado meio 

tradicional, se bem que eu sempre tento, acho que isso é uma coisa que eu 

sempre tento fazer mesmo, problematizar, lançar uma pergunta, eh....entrar 

naquelas perguntas: por que que não cai...por que que a Lua então, se tudo cai, 

por que que a Lua não cai, por que que o pára-quedas ....sempre se tenta 

lançar, não sei se depois ...e tem muitas coisas que eles já sabem...eles lêem, 

eles sabem a história da eletricidade, entendeu; mas não é fácil, porque eu acho 

que precisa de tempo, uma das coisas que precisa para preparar é você ler... 

328)M1 – Eu assisti ontem no “Roda Viva”, o Rubem Alves, já ouviu ele falar? 

329)D4 – Já, eu já trabalhei com o Rubem Alves, nossa ele é ótimo! 

330)M1 – Tinha o professor de Biologia fazendo perguntas para ele. 

331) – Ah, perdi  que pena... 

Acho que o último texto que a gente trabalhou lá, se não me engano foi o do 

Rubem Alves. 

332)M1 – Ele falava: mas para que decorar enzima disso, enzima daquilo, vai 

fazer o que com isso? 

333)D4 – É por isso que eu falo, a tabela periódica...você vai lá e consulta, 

essas coisas...acho que mudou bastante, está mudando muito em relação a 

isso... 

334)M1 – Agora só para terminar... 

335)D4 – É que a maioria dos professores, não sei, não é falando mau, e assim, 

eu acho que tenho muitas falhas, mas você vê na escola, não tem jeito. Lá no 

Humberto Dantas, por exemplo, a professora “berra”, “berra” com os alunos. 

Uma das coisas que pega na escola é esse relacionamento professor-aluno. 

Uma coordenadora estava falando ontem numa vídeo conferência da “escola da 

família”, e ela estava falando que entrou uma professora com a postura muito 

ruim, então os alunos, eles não respeitam, não sei o que a professora disse “ah,  
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não vai ter", e eles já queriam bater na professora, e ela não, essa coordenadora 

ela fala que até puxa a orelha deles, mas ela é bem assim, nordestina, bem 

aberta. Ah, por que que vocês querem me bater se eu puxo a orelha de vocês? 

“Ah professora, você é diferente, você se importa com a gente. 

Então eles percebem quando os professores tem algum... 

336)M1 – Quando ele é autoritário e quando ele está fazendo porque gosta.. 

337)D4 – E é assim, é uma questão de você se importar mesmo com a pessoa, 

como pessoa, como aluno, eu acho que isso é uma coisa que a escola ainda 

não.....é aquela coisa : eu sou o professor e você tem que ficar...e se você faz a 

síntese da escola, como formadora de professores, você tem liberdade, na 

escola a gente tem liberdade, isso os professores esperam que você tenha 

liberdade de dar aula, se você quiser, como você quiser, eu acho difícil porque 

não existe um projeto, porque se existisse um projeto, um coletivo seria muito 

mais gostoso, muito mais fácil. Mas na escola eu acho que isso ainda é muito 

característico, o aluno, ele  é tratado...porque ele é difícil mesmo, o aluno hoje 

não te respeita, não se respeitam, muito mais entre eles ... 

338)M1 - E como você trabalha com isso, você como professora? 

339)D4 – Eu, o tempo todo eu tento, “Ah, isso é jeito de tratar seu amigo?” 

340)M1 – E quantos alunos têm na sala de aula? 

341)D4 – Olha, uns 30, 35. 

342) – Ah, não passa disso? 

343)D4 – Durante o dia, não. Agora à noite tem mais, acho que uns 39 ou 40. 

343)M1 – Porque isso é um fator que complica, né? 

344)D4 – Eu acho que complica, mas acho que não é o principal, não! 

345)M1 – Você se dá bem com os alunos? 

346)D4 – Normalmente me dou, eles gostam. Então, mas é isso que eu ia falar, 

às vezes a professora entra, esses dias eu levei, vou fazer o carrinho com eles, 

falei: pessoal, olha (levei o palito, levei as tampas, levei a garrafa, mostrei, daí 

distribuí as bexiga s, daí – meu Deus! – foi um tal de estourar bexigas... 

(risos) 

347)M1 – Aí como é que você faz? 
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348)D4 – Aí estouraram todas as bexigas e não fizeram nenhum carrinho. 

Mas eu dei para eles fazerem em casa.    falei olha gente, eu trouxe o carrinho... 

349)M1 – Ah.... 

350)D4 – Daí, às vezes tem outros professores que não entendem...quando 

você dá muito trabalho em grupo, tem os alunos que levantam muito.. 

351)M1 – Que fazem “bagunça”... 

352)D4 – Que fazem “bagunça”, eles acham...eu acho que eles acham que você 

está matando aula. 

353)M1 – Como você sabe disso ? 

354) – Porque é assim, tem algumas professoras...na escola eu fico muito 

pouco, agora na diretoria, eles são muito carentes...tudo que você fala para eles 

tudo que você dá de sugestão, eles acatam, eles querem, eles gostam, não sei 

se eles praticam, não sei se chega lá e... 

355)M1 – Porque será que eles fazem isso? 

356)D4 – Não sei, eu acho que eles querem alternativas mesmo para resolver o 

ensino e a aprendizagem, eles querem que a escola mude, eu acho, que muitas 

pessoas querem que a escola mude, mas, eu não sei se essa oportunidade é 

dada a todos, se são sempre os mesmos também. 

357)M1 – Quem que é chamado pela Oficina? 

358)D4 – (ao mesmo tempo) Eu acho que é a dinâmica da escola que não está 

legal. 

359)M1 – Que professor é chamado pela oficina, porque eu tenho muitos 

colegas que dão aulas no Estado e... 

360)D4 – Nem todos são chamados...Todas as escolas são chamadas, mas 

nem todos da escola são chamados. No meu projeto, eu pedi professores que 

não estejam participando de nem um outro projeto na oficina, entendeu. Mas, 

depende, às vezes é só de quinta série, às vezes só primeira e segunda, que é 

alfabetização. Acho que os professores é assim, o que também eles estão 

cansados, se você der uma coisa muito maçante, que ficou, algumas reuniões 

ficaram muito assim: discute um  texto e expõe no papel pardo, então ficou muito 
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uma coisa cansativa, então o pessoal andou, a gente ouve o pessoal 

reclamando – “ Ah, mas de novo isso!” – entendeu? 

Fica uma coisa muito teórica, não sei... 

361)M1 – Fale três pontos importantes do nosso trabalho em grupo aqui no 

projeto. 

362)D4 -  A regularidade, eu acho importante, toda semana sei lá, estar em 

contato com vocês, assim, todos vocês; esse apoio que a gente tem, de querer 

saber de...Eu tenho muita ansiedade de querer saber se eu estou certa ou estou 

errada, se eu já entro em discussão, nem ligo de falarem: olha não é assim, é 

assado...às vezes você é mau interpretada e não que você não está 

concordando, mas que existe algumas questões que eu acho muito importante, 

essa discussão, essa troca mesmo de idéias, cada uma vem com uma, sei lá, 

cada uma entende de alguma coisa...agora ele está bem...não está só ciências, 

não está só física, mas no fundo no fundo é tudo formação de professores, 

concepção e prática. E eu acho que o próprio grupo, o vínculo que a gente tem, 

acho que são coisas bastante importantes. Essa questão da pesquisa, de você 

discutir o que que é o professor pesquisador, que é diferente né, é uma coisa 

que você começa a ler e não tem, se você não tem esse momento de discussão, 

você não consegue entender, a importância disso, de no dia à dia você ser um 

professor pesquisador  da sua prática, de tudo. Tudo isso, essas coisas 

aconteceram para despertar para tentar mudar e para você repensar o que você 

faz. 

363)M1 – E isso ajudou você na prática com os professores? 

364)D4 – Ajudou e ajuda, bastante. Você tem vontade, gostaria de ficar só nisso, 

entendeu, só fazendo isso. Tentando elaborar um monte de coisas (telefone 

toca)...e tudo isso leva tempo, não gosto de fazer as coisas pra ficar ruim, eu 

acho horrível... 

365)M1 – Corrida não é... 

366)D4 – Eu gosto de fazer as coisas pro pessoal elogiar mesmo ; “Ah, ficou 

legal...” 
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Pra valer a pena, porque eles chegam lá, são quatro horas e não valer a pena, 

alguma coisa que você acrescenta . Porque é assim, às vezes você tem idéia 

mas é assim , quando você está no grupo, essas idéias aumentam 

367)M1 – Ah, claro! Com certeza... 

368)D4 – Acho que é isso... 

369)M1 – Agora você acha que estas professoras do Humberto Dantas, elas não 

vão continuar usando as atividades? 

370)D4 – Elas falaram que... 

371)M1 – Não tem como saber... 

372)D4 – Tem, tem como saber, elas não usaram ainda não, preciso até 

conversar com a Mí, estou até para entregar pra ela a entrevista dela e não 

entreguei ainda. Estou com ela todo dia  ...Já entreguei pro coordenador e para 

a Benedita, mas pra ela não entreguei. Porque a Beni disse que iria continuar 

usando, mas não sei, nem se a menina que está participando – tem uma do 

Humberto Dantas que está participando, a Lucélia, na irradiação,  se ela fez com 

os alunos dela de novo, porque ela já tinha feito. 

373)3M1 – E a proposta da irradiação é o professor levar para o HTPC, e ela 

deve estar fazendo isso.... 

374)D4 – E já irradiar, não sei, no Humberto Dantas eu não sei. Várias escolas 

já. A professora  fez e já irradiou e outras professoras da escola fizeram 

também, 

375)M1 – Não é obrigada? 

376) – Não, não, não é obrigada...só se quiser. 

377)M1 – E essa orientação pedagógica  que vocês fazem da diretoria, eles são 

obrigados  assim, a usar na escola ou não? 

É um momento só de aprendizado ? E depois se quiser usar a proposta... 

378) D4 – Não, a proposta da oficina, e da nossa mesma, que a nossa é curso 

de 30 horas, eles recebem um certificado, mas tem uma continuidade, tem uma 

proposta até de continuar, de estar usando as sugestões com os alunos, mas a 

oficina em geral, ele a cada orientação técnica, elas pedem a aplicação com os 

alunos... 
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379)M1 – Um retorno oral mesmo? 

380)D4 – Um retorno oral, um retorno das atividades com os alunos. E isso não 

é só elas, a CEMP está pedindo muito...Quer dizer, a gente recebe orientação 

da CEMP. 

381) – O que se faz com o material, elas entregam para a CEMP, e aí? 

382)D4 – Elas selecionam alguns e fazem encontro geral, estadual, regional, é 

isso. 

Agora está tendo muito..No núcleo a gente teve amostra de projeto no final do 

ano. Cada escola teve que apresentar o seu projeto realizado na sala de 

informática. Então teve projeto jornal; projeto xadrez, que eles usaram junto com 

a sala de informática; uns fizeram livros. Eu apresentei o projeto do 

conhecimento físico, eles ficaram muito... foi lá que até eles tiveram até muito 

contato, que eles tiveram.  E assim, eles estão ótimos! Uma escola fez uma 

tabela periódica maravilhosa ... 

383)M1 – Ah, eu vi... 

384)D4 – Você viu, foi até para a Estação Ciência, a E.C. queria...E foi até para 

fora ... 

Então, a escola ela tem trabalhos ótimos, tem professores bastante envolvidos. 

Mas ainda, quer dizer...na prefeitura, não sei se eu fico pouco, não vejo...é só 

aquela coisa de “abre o livro na página tal...” “responde o questionário” , ou põe 

o texto na lousa..., não sei, não sei, eu acho que... 

385)M1 – É algo difícil de mudar mesmo, não é? 

386)D4 – Mas existem trabalhos muito bons na escola, existe professores bem 

envolvidos que querem mudar, que fazem, que... 

387)M1 – Bem, muito obrigada... Você me deu uma fita pequena.. 

388)D4 – Pois é essa fita, não tem o adaptador, infelizmente eu escolhi a Sharp 

e não tem adaptador, porque tem uma técnica que da própria máquina você 

passa para o televisor, mas eu não sei fazer isso! 

Em off –  

399)D4 - Eu gostaria que você discutisse comigo o próximo encontro, gostaria 

de algumas sugestões. Você poderia me ajudar. 
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400)MI - Você disse que queria propor aos professores construir atividades 

através da problematização.. 

401)D4 – Lembra daqueles problemas abertos que me falou? 

402)M1 – Ah, sim, os de física... 

403)A gente pode conversar antes da próxima reunião... 

 

 

 

 

 

 

[I150] Comentário: A 
utilização dos problemas abertos 
do Gil-Pérez. A ATP usou mesmo 
com os professores no próximo 
encontro tem gravado em vídeo


