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Resumo
RABELO, Leandro de Oliveira. Estágio com pesquisa e aprendizagem expansiva: reflexão
crítica, autonomia e criatividade para o desenvolvimento da práxis docente. 2022. Tese
(Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2022.
A literatura acadêmica aponta que o estágio com pesquisa pode favorecer a formação docente
reflexivo-crítica, em que o professor é concebido como um intelectual-crítico que busca
transformar a realidade por meio da promoção de uma educação emancipatória. Apesar disso,
são poucos os cursos de formação de professores que assumem a investigação como elemento
central da formação docente, limitando as possibilidades da transformação da educação básica
em nosso país. Buscando contribuir com a reflexão sobre a formação de professores reflexivoscríticos, esta pesquisa tem como tema central o estágio com pesquisa e suas possíveis
contribuições para a aprendizagem e desenvolvimento dos futuros professores. O contexto da
pesquisa são as disciplinas de Metodologia do Ensino de Física I e II do curso de Licenciatura
em Física da Universidade de São Paulo, em que os licenciandos realizaram estágios com
pesquisa, mediados por Projetos de Investigação em Docência (PID). Considerando este
contexto, esta pesquisa tem como objetivo geral investigar quais as contribuições do estágio com
pesquisa, realizado nos moldes do PID, para a aprendizagem expansiva dos licenciandos. Em
especial, tomamos como unidade de análise as atividades de estágio de dois licenciandos em
Física. Nesse contexto, assumimos a posição co-formador, juntamente com a docente
responsável pelas MEF I e II. Nesse papel de pesquisador/formador, obtivemos informações
referentes à unidade de análise considerada, por meio de: portfólios; questionários; entrevistas;
gravações de aulas das disciplinas e reuniões de orientação de estágio. Essas informações foram
analisadas com base na Teoria Sócio-Histórico-Cultural da Atividade (Teoria da Atividade),
sobretudo, nos pressupostos teóricos desenvolvidos por Vigotski, Leontiev, Davidov e
Engeström. A análise revelou que o estágio com pesquisa, nos moldes do PID, realizado nas
MEF I e II, favoreceu a aprendizagem expansiva, ao potencializar: i) a transformação expansiva
das atividades de estágio; ii) processos de ascensão do abstrato ao concreto, os quais
possibilitaram a articulação teoria-prática, de modo a favorecer o desenvolvimento do
pensamento teórico; e iii) desenvolvimento da agência, ao mobilizar a superação das
contradições emergentes nas atividades, em oposição aos processos de alienação. Essa
aprendizagem expansiva estimulou o desenvolvimento da práxis dos licenciandos, por meio da
mobilização das unidades dialéticas motivo-objeto, sentido-significado, ruptura-desenvolvimento
e imitação-criação. Esses resultados indicam que a pesquisa, nos moldes do PID, pode se
constituir como um elemento potencializador para a formação de professores em uma
perspectiva reflexivo-crítica. Assim, destacamos como essenciais ações formativas que
mobilizem: a reflexão-ação crítica, a autonomia e a criatividade dos sujeitos. Para tal, é
fundamental articular os motivos dos sujeitos com as demandas dos contextos escolares, bem
como propiciar espaços coletivos de compartilhamento e elaboração de artefatos culturais
mediadores que possibilitem a superação das contradições que alienam o professor em seu
trabalho.
Palavras-chave: Formação de professores. Estágio supervisionado. Professor Reflexivo. Ensino
de Ciências. Teoria da Atividade.

Abstract
RABELO, Leandro de Oliveira. Internship with research and expansive learning: critical
reflection, autonomy, and creativity for the development of the teaching praxis. 2022. Tese
(Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2022.
Academic literature points to the fact that the research internship can be favorable to the
reflexive-critical teacher education teaching formation, where the teacher is conceived as an
intellectual-critic who searches for reality transformation through the promotion of an
emancipatory education. Nevertheless, there are few teachers’ formation courses which
acknowledge the investigation as a central element of the teacher education, by limiting the
possibilities of basic education transformation in our country. By searching for a contribution on
the reflection about the reflexive-critical teacher education, this research has as its central theme
the internship with research and its feasible contributions to the future teacher’s apprenticeship
and development. The Methodology of Physics Teaching I and II (MPT I and II) disciplines of
course Physics Teacher Education Program of University of São Paulo are the research context,
where the licentiate degree students accomplished their internship with research, through
“Research Projects in Teaching” (RPT). Considering this context, this research has as general
objective to investigate which are the internship contributions with research, in the RPT form, to
the expansive learning of the licentiate degree students. In particular, we use as unit of analysis
the internship activities of two Physics licentiate degree students. In this context, we assume the
trainer of student teachers position, jointly with the MPT I and II responsible docent. As
researchers and trainers, we achieved information regarding the considered unit of analysis,
through supervised internship reports, questionnaires, interviews, classes recordings of the
disciplines and supervised internship orientation meetings. This information was analyzed based
on the Cultural-Historical Activity Theory (CHAT) (Activity Theory), mostly, on the theoretical
assumptions developed by Vygotsky, Leontiev, Davydov and Engeström. The analysis revealed
that the internship with research, in the RPT form, accomplished in the MPT I and II was
favorable to the expansive learning once it intensified: i) the expansive transformation of the
internship activities; ii) the abstract to concrete’s ascension process, which turned possible the
theoretical-practical articulation, so that it is favorable to the development of the theoretical
thought; and iii) the agency development, once it stimulated the overcoming of the emerging
contradictions in the activities, which is opposed to the alienation processes. This expansive
learning stimulated the student teachers praxis development, through the mobilization of the
motive-object, sense-meaning, contradiction-surpassing, and imitation-creation dialectic unities.
These results indicate that the research, in the RPT form, can be constituted as an intensifier
element to the teacher’s formation in a reflexive-critical perspective. So, we detach as essentials
the formative actions which mobilize: the critical reflection-action, the autonomy and creativity
of the subjects. So as to, it is fundamental the articulation of the subject’s motives with the
school context demands, as well as it is fundamental to open the way to sharing collective spaces
and the elaboration of go-between mediating cultural artifacts enable the overcoming of the
contradictions that alienate the teacher at his job.
Keywords: Teacher Education, Supervised internship. Reflexive teacher. Science Education.
Activity Theory.
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Introdução

A presente tese de doutorado tem como tema central a aprendizagem e o
desenvolvimento de futuros professores por meio de estágio supervisionado com pesquisa,
realizado no âmbito das disciplinas de Metodologia do Ensino de Física I e II (MEF I e II),
ofertadas pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FE-USP). Nessas
disciplinas, os licenciandos realizam os estágios com pesquisa por meio de Projetos de
Investigação em Docência (PID). Em particular, nesta investigação, analisamos dois casos
particulares de estágio com pesquisa, desenvolvidos por dois licenciandos do curso de
Licenciatura em Física da USP, no ano de 2019, tendo em vista a seguinte questão de
pesquisa:
Quais as contribuições do estágio com pesquisa, realizado por meio de Projetos de
Investigação em Docência, no contexto das Metodologias do Ensino de Física I e II da USP,
para a aprendizagem expansiva dos licenciandos?
Embora possamos ter maior clareza sobre o objetivo desta pesquisa nesse momento de
finalização da tese, a definição de suas particularidades é fruto do processo de
desenvolvimento da própria pesquisa, bem como do meu próprio desenvolvimento enquanto
pesquisador. Ou seja, a questão de pesquisa e os resultados aqui apresentados representam a
síntese de um determinado momento do processo de investigação que estamos realizando, o
qual deve continuar após a finalização e publicação da tese. Assim, considerando esse
processo dialético de transformação da pesquisa e do pesquisador, é fundamental apresentar
alguns antecedentes que explicam os nossos motivos em realizar essa investigação sobre o
estágio com pesquisa realizado nas disciplinas de MEF I e II da FEUSP.
Em um primeiro momento, é importante mencionar algumas experiências que tive em
minha formação inicial na Licenciatura em Física da Universidade Estadual Paulista
(UNESP), campus Guaratinguetá, as quais ajudam a entender o início do meu interesse em
pesquisar a formação de professores. A primeira dessas experiências ocorreu quando fui
professor e coordenador de um projeto de extensão na graduação durante três anos. Esse
projeto se configurava um como curso pré-vestibular social (FEGVEST), o qual apesar de ter
como foco a preparação dos estudantes de baixa renda para os vestibulares das universidades
públicas, tinha como um dos seus objetivos servir de espaço para a formação inicial docente,
sobretudo, dos licenciandos em Física e Matemática do campus. Assim, enquanto
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coordenador, em muitos momentos, tinha que lidar com questões relacionadas à formação e à
atividade docente, o que exigia pensar em ações para melhorar a preparação dos professores
do curso.
Além dessa experiência no curso pré-vestibular, durante a minha formação inicial, fui
bolsista do Programa de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) durante três anos. Nesse
programa, além de ter experiências com a atividade docente, pude, em conjunto com colegas
bolsistas licenciandos, professores da escola e da universidade, refletir e analisar aspectos de
nossa própria formação docente. Além disso, por conta do PIBID, participei de congressos e
encontros sobre a formação de professores, o que despertou meu interesse em pesquisar esse
tema desde a graduação.
Essas duas experiências foram importantes para a minha formação inicial docente,
sobretudo, por conta da pouca efetividade do estágio supervisionado que realizei na
graduação. No meu estágio supervisionado não havia disciplinas vinculadas, de modo a
estabelecer um diálogo com experiências vividas na escola. O estágio era avaliado apenas
através de um relatório final, o qual deveria ser entregue com as 400 horas de estágio
assinadas. Por consequência, os sentidos que atribuí ao estágio supervisionado eram restritos
ao contexto de minha formação inicial, isto é, de um estágio como a parte prática do curso,
sem ter espaço para reflexões e articulações entre teoria e prática.
Posteriormente, já na pós-graduação, durante o mestrado na USP, tive a oportunidade
de atuar como monitor da disciplina de Práticas em Ensino de Física do Instituto de Física da
USP (IFUSP), durante três anos. Nessa função, como bolsista do Programa de Formação de
Professores da USP, tinha que cumprir 30 horas semanais de trabalho, nas quais auxiliava os
docentes responsáveis pela referida disciplina a organizarem as ações realizadas nas aulas e
nos estágios supervisionados. Além disso, como monitor dessa disciplina, oferecia oficinas de
preparação de atividades didáticas aos licenciandos, em que discutíamos questões gerais do
estágio, da escola e do Ensino de Física.
Essa experiência foi muito importante a para minha formação, pois permitiu ter
contato com uma nova forma de organização de estágio supervisionado, muito diferente da
qual havia vivenciado durante minha graduação em licenciatura em Física da UNESP. Por
essa razão, a disciplina de Práticas em Ensino de Física IFUSP foi importante para que eu
elaborasse novos sentidos sobre o estágio supervisionado, pois percebi que havia outras
formas de organizá-lo, bem como a importância das aulas e oficinas de preparação para o
aprofundamento das reflexões das experiências vividas pelos estagiários nas escolas de
educação básica.
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Entretanto, embora eu percebesse os avanços proporcionados por esse estágio
supervisionado, promovido na disciplina de Práticas em Ensino de Física do IFUSP,
sobretudo, em relação ao estágio que realizei em minha formação inicial, alguns aspectos de
sua organização e dos resultados obtidos me pareciam insuficientes para mobilizar os
licenciandos no estágio. Em outras palavras, eu percebia que muitos licenciandos não se
engajavam na atividade de estágio e que poucos conseguiam articular teoria e prática no
desenvolvimento dos projetos de estágio.
Tais aspectos se tornaram mais evidentes no doutorado quando acompanhei a
disciplina de Metodologia do Ensino de Física II no segundo semestre de 2017, oferecida pela
Profª. Drª. Maria Lucia Vital dos Santos Abib (orientadora desta tese). Nessa disciplina, me
chamou a atenção o envolvimento dos licenciandos com as atividades de estágio, bem como o
fato de suas ações e reflexões apresentarem, em muitos casos, articulações entre teoria e
prática. Com o tempo, fui compreendendo que o estágio supervisionado, promovido por essa
disciplina, tinha como perspectiva de formação docente a racionalidade crítica-reflexiva, em
que se buscava a articulação entre teoria e prática na formação inicial docente.
A partir desse momento, mais exatamente no final do primeiro ano de doutorado,
minha perspectiva de investigação sofreu uma grande mudança. O foco de minha pesquisa
que, inicialmente, era a formação docente no contexto do PIBID, foi alterado, de modo a
centra-se na aprendizagem e desenvolvimento dos licenciandos no estágio com pesquisa.
Além disso, nesse processo houve também a mudança de referenciais de base da pesquisa, os
quais estavam, a princípio, relacionados à sociologia da educação.
Os novos referenciais teóricos da tese passaram a ter como base o materialismo
histórico-dialético, em especial, a Teoria Sócio-Histórico-Cultural da Atividade (TSHCA), em
que se destacam como principais autores, utilizados nesta tese: os russos Lev Semionovitch
Vigotski (1896-1934), Alexis Nikolaevich Leontiev (1903-1979), Vasily Vasilovich Davydov
(1930-1998) e o finlandês Yrjo Engeström. Embora já conhecesse alguns desses autores, por
conta dos trabalhos desenvolvidos no grupo de pesquisa LAPEF-DECIM1 da FEUSP e de
outros grupos de pesquisa, dos quais participei, somente a partir do segundo ano do doutorado
é que busquei estudar de forma sistemática os pressupostos teórico-metodológicos da
TSHCA.

1

Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física – Desenvolvimento da Educação em Ciências e Matemática.
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Além do grupo de pesquisa LAPEF-DECIM, outros grupos foram importantes no
processo de desenvolvimento da tese. Em especial, em um primeiro momento de estudo,
realizado no ano de 2018, foi importante participar do Grupo de Estudos e Pesquisas em
Didática Desenvolvimental e Profissionalização Docente (GEPEDI) da Universidade Federal
de Uberlândia (UFU), coordenado pela Profª. Drª. Andréa Maturano Longarezi e pelo Prof.
Dr. Roberto Valdés Puentes. Nesse grupo pude ter contato, sobretudo, com os pressupostos
teóricos desenvolvidos por Davidov e outros autores do ensino desenvolvimental.
Posteriormente, a partir do final de 2019, pude também participar do projeto “Os
modos acoplados de aprender a ser professor e supervisor na atividade do estágio
supervisionado”. Esse projeto, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES) e coordenado pelo Prof. Dr. Cristiano Rodrigues de Mattos, foi
importante para melhorar a minha compreensão sobre os pressupostos teóricos da TSHCA,
principalmente em relação aos conceitos de sistema de atividade e aprendizagem expansiva
(ENGESTRÖM, 2014).
Além desses dois projetos, durante o doutorado, também participei do projeto
“Formação profissional e gestão democrática: uma parceria universidade-escola para a
melhoria do ensino”, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP), coordenado pela Profa. Dra. Maria Lucia Vital dos Santos Abib. Embora nesse
projeto não tenha atuado diretamente no eixo relacionado ao estágio supervisionado, pude
atuar no eixo que investiga a constituição e a manutenção de parcerias entre universidades e
escolas de educação básica, as quais são fundamentais para a concretização de estágios
supervisionados bem estruturados.
De forma complementar a essas experiências em projetos de pesquisa, ao longo do
período de desenvolvimento da pesquisa de doutorado, apresentamos alguns resultados de
nossas investigações sobre o estágio com pesquisa, em forma de artigos e trabalhos de
congressos (RABELO; ABIB, 2018; RABELO; AZEVEDO; ABIB, 2020; RABELO; ABIB;
AZEVEDO, 2021). Apesar de não apresentarmos de forma sistemática e detalhada os
resultados dessas investigações nesta tese, a elaboração desses trabalhos foi importante para o
aprofundamento da reflexão sobre o estágio com pesquisa, assim como dos referenciais
teórico-metodológicos que adotamos nesta pesquisa de doutorado.
Ao realizarmos esses estudos e investigações, pudemos perceber que embora o estágio
com pesquisa seja considerado uma importante forma de promover a formação inicial docente
em uma perspectiva crítica, ainda são poucos os trabalhos que abordam essa temática na área
de Ensino de Ciências. Como buscaremos abordar mais adiante, existe uma lacuna de
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pesquisas não só sobre o estágio com pesquisa na área de Ensino de Ciências, como também
de pesquisa que abordem o estágio em uma perspectiva histórico-cultural, sobretudo, com
base na TSHCA. Nesse sentido, esperamos que a presente pesquisa de doutorado possa
contribuir para preencher essa lacuna de estudos sobre a formação de professores na área de
Ensino de Ciências, possibilitando compreender os processos de formação inicial docente
promovidos pelo estágio com pesquisa.
Para alcançar esse objetivo e responder à nossa questão de pesquisa, organizamos esta
tese em sete capítulos. No primeiro capítulo abordamos alguns aspectos da formação e do
trabalho de professores de Ciências no Brasil, destacando a relação entre os modos de realizar
a formação de professor de Ciências e os processos de transformação do Ensino de Ciências
no país. No segundo capítulo, apresentamos o referencial teórico, iniciando com um breve
histórico do surgimento da Psicologia Histórico-Cultural, bem como alguns dos pressupostos
teóricos desenvolvidos por Vigotski, passando pelo desenvolvimento da TSHCA com os
trabalhos de Leontiev, e, mais recentemente, de Yrjön Engeström. No terceiro capítulo
buscamos refletir sobre a formação de professores com base na TSHCA, focalizando no
conceito de práxis como modo de superação dos processos de alienação e de desarticulação
entre teoria e prática na formação e na atividade docente. No quarto capítulo tratamos do
contexto e da metodologia de pesquisa, apresentando alguns aspectos gerais do curso de
Licenciatura em Física da USP e das disciplinas de MEF I e II, bem como apresentando os
pressupostos metodológicos da TSHCA e os instrumentos de pesquisa empregados nesta tese.
No quinto capítulo descrevemos o contexto específico de nossa pesquisa, as disciplinas de
MEF I e II do período diurno de 2019, em que foram realizados os estágios com pesquisa
analisados nesta tese. Nos capítulos seis e sete analisamos os processos de realização do
estágio com pesquisa dos dois licenciandos selecionados como sujeitos desta pesquisa. Por
fim, apresentamos nossas conclusões e reflexões finais sobre a investigação que realizamos,
tendo em vista o objetivo de pesquisa almejado, bem como as referências bibliográficas e os
anexos utilizados nesta tese.
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1. O Ensino de Ciências e a Formação de Professores no Brasil

O desenvolvimento da área de Ensino de Ciências juntamente com outras, tais como a
pesquisa em Educação e a Formação de Professores, tem influenciado as transformações
ocorridas nos currículos, materiais didáticos e políticas educacionais da educação científica no
país. Essas transformações têm impactado a maneira como concebemos e realizamos a
formação de professores de Ciências no Brasil.
Neste subcapítulo, buscamos tratar da relação entre a transformação da área de
pesquisa em Ensino de Ciências e a formação de professores em Ciências. Seguindo um
percurso histórico de constituição da área de pesquisa em Ensino de Ciências, em um primeiro
momento apresentamos alguns apontamentos sobre a origem desta área de pesquisa e as
concepções sobre a formação e o trabalho docente entre as décadas de 1930 a 1960. Em
seguida, abordamos os movimentos de renovação da educação cientifica da década de 1970 e
1980 e suas consequências para a formação de professores de Ciências. Por fim, tratamos da
consolidação da área de Ensino de Ciências, ocorrida nas últimas décadas, e como esse
processo tem impactado a pesquisa sobre a formação de professores de Ciências.
1.1. A formação de professores e o desenvolvimento da área de Ensino de Ciências
Do mesmo modo que ocorreu com a formação de professores de outras áreas, a
formação específica de professores de Ciências no Brasil passou a ser realizada de forma mais
organizada em nível superior a partir da década de 1930. Isso se deu por conta da crescente
demanda pela escolarização da população, a qual também exigia uma melhor educação
científica, e da institucionalização das universidades brasileiras (AYRES; SELLES, 2012).
Nesse período, a organização da formação de professores para o ensino secundário foi
promovida em conjunto com a criação e o crescimento de outros cursos de nível superior. As
recentes faculdades criadas ofereciam cursos de bacharelado em diferentes áreas e formação
complementar pedagógica para atuação no magistério, o que ficou conhecido como modelo “3
+ 1” de formação docente. Assim, “a concepção de professor vigente era essencialmente
daquele que dominava os conhecimentos da disciplina que iria ensinar e as técnicas
necessárias para garantir a aprendizagem” (AYRES; SELLES, 2012, p. 98).
Esse modelo de formação docente no ensino superior foi predominante ao longo das
décadas seguinte. Somente no início do século XXI com as Diretrizes Curriculares Nacionais
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de 2002 (DCN/2002) é que houve uma busca institucionalizada de romper com esse modelo
formativo de professores. Contudo, ainda hoje é possível encontrar algumas instituições
brasileiras de ensino superior que realizam a formação de professores nesse modelo.
No caso da formação de professores de Ciências, embora o modelo “3 + 1” tenha
predominado até o início do século XXI, a forma de sua realização foi sendo alterada ao longo
do tempo. Esse processo de mudança ocorreu, principalmente, a partir da década de 1960.
Nesse período, o processo de urbanização e industrialização, o crescimento populacional, a
crescente necessidade de melhorar a formação dos trabalhadores, os movimentos que
reivindicavam a democratização do acesso à educação básica, dentre outras transformações
ocorridas no país, elevaram a demanda pela formação de professores para a educação básica.
Entre as áreas da educação básica privilegiadas, esteve as de “Ciências Naturais e da
Matemática onde se verificava a maior escassez de professores qualificados, justamente, por
causa do número reduzido de cursos para esta ciência” (NASCIMENTO, 2012, p.345).
A carência de professores dessa época fez surgir, em caráter emergencial, cursos de
licenciatura de curta duração de três anos. Dentre esses cursos, existiam aqueles que
formavam professores polivalentes, habilitados para atuarem nas disciplinas de Ciências e
Matemática do ensino secundário. Tal medida teve continuidade no governo militar sob
outros moldes, de modo a atender aos seus ideais educacionais tecnicistas e
profissionalizantes. Isso ocorreu, porque o aligeiramento da formação docente atendia a visão
produtivista de educação proposta pelo governo militar, em que se buscava a maximização
dos resultados com mínimo de gastos (SAVIANI, 2008).
Outra mudança importante, também ocorrida a partir do final da década de 1960, que
afetou a formação de professores de Ciências não só no Brasil, mas também em outros países,
foi o movimento de renovação do Ensino de Ciências.
Embora possamos falar que o Ensino de Ciências é uma atividade tão antiga quanto à
própria Ciência, como área de pesquisa é um fenômeno recente. Alguns fatos históricos, tal
como a criação do IBECC (Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura) na década de
1940, foi um marco importante para o início da educação em Ciências no Brasil (NARDI,
2014). No entanto, o início da pesquisa em Ensino de Ciências teve como contexto a corrida
espacial, em especial um evento particular: o lançamento do Sputnik pela antiga URSS em
1957 (KRASILCHIK, 2000; MARANDINO, 2002; VILLANI; PACCA; FREITAS, 2002;
NARDI, 2005; 2014). Esse evento teve como consequência diversas reformas educacionais
nos EUA e na Inglaterra, visando à melhoria da educação científica e matemática nesses
países. Essas reformas educacionais exerceram grande influência sobre a educação científica
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dos países do ocidente. Tais reformas tiveram como foco o currículo e a produção de
materiais didáticos, de modo a instrumentalizar os professores de Ciências.
Entre os materiais didáticos produzidos com a participação de cientistas e com forte
apoio financeiro do governo americano, podemos citar: Physical Science Study Commitee
(PSSC), Science Mathematics Study Group (SMSG), Chemical Bond Approach (CBA) e
Biological Science Curriculum Study (BSCS) (KRASILCHIK, 2000). Esses materiais
didáticos, bem como as propostas curriculares, tinham como objetivo a inserção de jovens na
carreira científica, ou seja, um Ensino de Ciências voltado à formação de novos cientistas.
Para alcançarem esse objetivo, os materiais didáticos tinham como elemento central a
experimentação. Com isso, esperava-se que os alunos pudessem reproduzir o método
científico em sala de aula, de modo a aprender a serem cientistas. Essa compreensão do papel
da experimentação nos processos de ensino-aprendizagem na educação científica tem como
base uma visão empírico-indutivista das Ciências, em que a ênfase está na vivência do aluno
no método científico (VILLANI; PACCA; FREITAS, 2002).
Outro projeto curricular, elaborado nos EUA na década de 1960, foi o Projeto
Harvard. Embora não tenha sido implementado, como os outros projetos norte-americanos no
Brasil, tal proposta curricular se diferenciava por não possuir uma grande ênfase na
experimentação (PENA, 2012). O Projeto Harvard possuía “uma forte componente
humanística” (ibidem, p.1701-2), buscando, por meio da história da ciência, evidenciar “a
ciência como uma capacidade humana e o conhecimento científico acumulado como herança
cultural a que todo indivíduo tem direito” (ibidem).
Na Inglaterra, com financiamento da Fundação Nuffield, também surgiram propostas
curriculares paras as diferentes disciplinas de Ciências (VILLANI, PACCA, FREITAS,
2002). No entanto, esses projetos também foram pouco aplicados na educação científica
brasileira da época.
A implementação dessas propostas norte-americanas foi facilitada pela criação de
Centros de Ciências em seis capitais brasileiras (Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Salvador e Recife), que tinham como objetivo a formação de professores e a
produção de materiais didáticos. Além disso, outro fator importante a se destacar foi o
estabelecimento da Lei de Diretrizes e Bases de 1961 (LDB/1961) que instituiu a
obrigatoriedade da disciplina de Ciências desde o curso ginasial e aumentou da carga horária
de Física, Química e Biologia no curso colegial (KRASILCHIK, 2000; VILLANI; PACCA;
FREITAS, 2002).
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No entanto, esse processo não ocorreu de maneira acrítica no Brasil, ou seja, os
projetos estrangeiros foram alvos de críticas e questionamentos quanto à aplicabilidade no
contexto educacional brasileiro da época. Assim, depois de um primeiro momento de
traduções e adaptações desses materiais, os pesquisadores brasileiros buscaram desenvolver
materiais próprios, tendo em vista o contexto da educação do país. Por exemplo, no caso do
Ensino de Física, os principais projetos criados foram: Física Autoinstrutiva (FAI); Projeto de
Ensino de Física (PEF); e Projeto Brasileiro de Ensino de Física (PBEF). A elaboração desses
projetos foi importante para a constituição da área de pesquisa em Ensino de Ciências
(NARDI, 2005).
Embora tenham buscado adequar o Ensino de Ciências ao contexto brasileiro, esses
projetos nacionais ainda mantiveram a mesma abordagem dos projetos norte-americanos.
Segundo Pena (2012), o PEF e a FAI, assim como o PSCC, apresentavam a ciência de forma
pouco contextualizada, desconsiderando “quase por completo as contribuições da história da
ciência para o ensino da física (...). Diferente do PBEF que foi mais sensível à abordagem
contextual, sendo nítida a influência do Projeto Harvard” (ibidem, p. 1701).
Além da influência da visão empírico-indutivista da ciência, é importante lembrar que
na década de 1960, o pensamento sobre “o processo de ensino-aprendizagem era influenciado
pelas ideias de educadores comportamentalistas que recomendavam a apresentação de
objetivos do ensino na forma de comportamentos observáveis” (KRASILCHIK, 2000, p.87).
Nesse contexto, a formação e atuação de professores assumiu um caráter técnico de
aplicação das propostas curriculares vigentes na época.
Apesar da renovação das expectativas dos professores, do movimento
produzido e das assessorias dos especialistas quando os projetos foram para
as salas de aulas, os resultados não se concretizaram da maneira esperada.
De certo modo, os professores eram considerados simples executores dos
projetos, nos quais a explicitação das etapas do método científico ajudaria a
moldar o aluno na direção da prática científica, dependendo da qualidade do
produto produzido (VILLANI; PACCA; FREITAS, 2002, p.3).

Essa forma de conceber o trabalho e a formação docente tem como base o modelo
formativo estruturado sobre a racionalidade técnica (DINIZ PEREIRA, 2007). Nesse modelo
há a primazia da teoria sobre a prática, de modo que as questões educacionais podem ser
resolvidas com a aplicação racional da ciência (ABIB, 2010). Com base nessa perspectiva, o
professor não precisa ter domínio sobre os conhecimentos científicos, mas apenas aplicar as
técnicas desenvolvidas pela ciência.
No entanto, ao longo das décadas seguintes, novas formas de conceber a formação e o
trabalho dos professores de Ciências foram sendo elaboradas. Tais mudanças acompanharam
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as transformações políticas, econômicas e sociais do país, no campo da Educação e do Ensino
de Ciências.
1.2. A renovação da área de Ensino de Ciência e a formação de professores
Entre as principais mudanças ocorridas no mundo a partir da década de 1970, podemos
destacar a intensificação do desenvolvimento tecnológico e científico, da ciência internacional
e globalizada. Entretanto, esses avanços foram acompanhados pelo agravamento dos
problemas sociais e ambientais, crescimento da preocupação com as armas nucleares, com a
preservação do meio ambiente, com a crise energética, etc. (KRASILCHIK, 2000; VILLANI;
PACCA; FREITAS, 2002). Assim, nas escolas surgiu a necessidade de aproximar os
estudantes das questões sociais e ambientais.
Nesse contexto, nasce o movimento CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) no campo
do Ensino de Ciências, que visa promover a compreensão dos estudantes sobre as relações
entre ciência e tecnologia presentes em seu cotidiano, os fatos de relevância social que
envolvem a aplicação da ciência e tecnologia, a natureza da ciência e do trabalho científico e
os aspectos éticos relacionados à aplicação dos conhecimentos científicos e tecnológicos
(AULER, 1998). Esse movimento foi favorecido pelos avanços na compreensão sobre os
processos de desenvolvimento da ciência e do trabalho dos cientistas do final da década de
1970 (KRASILCHIK, 2000; VILLANI; PACCA; FREITAS, 2002).
Com a publicação dos trabalhos sobre Filosofia da Ciência, sobretudo de Thomas
Kuhn, que questionava a visão empirista e positivista da ciência, foi introduzido no campo da
educação científica uma nova forma de compreender a natureza da ciência e do trabalho
científico (VILLANI; PACCA; FREITAS, 2002). Somado a isso, no campo educacional, com
a publicação e difusão dos trabalhos de Piaget e outros construtivistas, começou a ser
elaborada uma nova forma de compreender os processos de ensino-aprendizagem na educação
em Ciências. Essas novas concepções passaram a suplantar as ideias behavioristas da época
(KRASILCHIK, 2000; VILLANI; PACCA; FREITAS, 2002).
Além disso, no campo da pesquisa em Ensino de Ciências, houve a criação dos
primeiros programas de pós-graduação na USP e UFRGS, inicialmente nas áreas de Física e
depois em outras áreas. Posteriormente, houve a criação de periódicos acadêmicos específicos
(Revista de Ensino de Física) e de eventos científicos da área de Ensino de Ciências
(Simpósio Nacional de Ensino de Física) (NARDI, 2014).
Em relação às políticas públicas de educação, houve a aceleração da expansão do
ensino público, tendo em vista o crescente processo de urbanização e industrialização do país,
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o que levou a aumentar ainda mais a demanda de professores da educação básica, sobretudo,
do ensino médio. Também ocorreu a publicação da LDB de 1971, que embora no discurso
buscasse valorizar a educação científica, diminui o tempo destinado às disciplinas de
Ciências, promovendo uma formação profissionalizante dos estudantes (KRASILCHIK,
2000).
Esses processos de mudanças, que levaram à renovação do Ensino de Ciências, foram
intensificados nas décadas seguintes. Na década de 1980, com o fim da Guerra Fria, houve a
expansão do sistema político, econômico e social capitalista. Com isso, ocorreu a
intensificação dos processos de globalização e de redemocratização em diversos países,
inclusive no Brasil. Tais mudanças foram acompanhadas pela desestabilização econômica e
produtiva, o que acarretou no agravamento das condições de vida das populações mais pobres.
Como consequência, surgiram grandes movimentos populares, que reivindicavam melhorias
na qualidade de vida e maior participação nas decisões políticas.
O desenvolvimento tecnológico e a intensificação dos problemas socioambientais
acarretaram na maior valorização da educação científica (VILLANI; PACCA; FREITAS,
2002). Um exemplo foi a proposta “Ciência para Todos”, promovida pela Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciências e Cultura (UNESCO), que buscava promover uma
educação científica voltada “para o exercício da cidadania, no sentido de dialogar
permanentemente com o meio cultural e questionar a submissão acrítica ao conhecimento
difundido pelos meios de comunicação de massa” (ibidem, p.7). Outra iniciativa foi a criação
de “projetos para Melhoria do Ensino de Ciências e Matemática visando ao desenvolvimento
de melhoria local ou em rede” (ibidem, p.8), vinculados à CAPES.
Villani, Pacca e Freitas (2002) também ressaltam outros avanços ocorridos no campo
do Ensino de Ciências na década de 1980. Esses autores argumentam que houve a
intensificação dos processos de renovação da educação científica e da formação de
professores de Ciências em três aspectos fundamentais. O primeiro está relacionado às
transformações curriculares e abordagens metodológicas no Ensino de Ciências. Segundo
eles, os pesquisadores sobre a educação científica passaram a reivindicar a inclusão da ciência
moderna nos currículos da educação básica, pois para eles haviam ocorrido poucas mudanças
nos conteúdos curriculares da educação básica, mesmo com os avanços da ciência no último
século. Assim, a formação inicial e continuada de professores deveria promover o
“aprofundamento desses conteúdos de modo a permitir ao professor enfrentar a demanda dos
alunos e da sociedade em geral pela introdução da ciência moderna” (ibidem, p.8).
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Outra demanda que afetava a educação científica, a formação e o trabalho docente era
a inclusão de novas tecnologias de informação e comunicação na educação básica, bem como
a necessidade de ampliar a abordagem CTS na educação científica, de maneira que os
estudantes pudessem ser “capazes de participar do processo de tomada de decisões coletivas
em favor do ‘bem comum’ e de entender as utilizações e o papel da ciência nas escolhas
políticas a serem feitas pelo país e pelas autoridades constituídas” (VILLANI; PACCA;
FREITAS, 2002, p.8). Também havia a reivindicação de renovar o Ensino de Ciências com
base nos novos entendimentos sobre a natureza da ciência e do trabalho científico, por meio
da inserção da História e Filosofia da Ciência (HFC) na educação científica. Assim, a
formação de professores de Ciências deveria objetivar o enriquecimento da “qualidade do
conteúdo ensinado e ir ao encontro das exigências metodológicas que estavam sendo
consideradas como mais adequadas” (ibidem, p.9).
Villani, Pacca e Freitas (2002) argumentam que tais exigências metodológicas, as
quais estão relacionadas também aos avanços sobre o entendimento dos processos de ensinoaprendizagem propiciadas pelo construtivismo, se constituíram como o segundo aspecto
fundamental da renovação do Ensino de Ciências e da formação de professores na década de
1980. Com base nos pressupostos teóricos construtivistas, sobretudo piagetianos, que já
embasavam os documentos oficiais brasileiros (KRASILCHIK, 2000), houve um grande
movimento de pesquisa com o objetivo de mapear concepções prévias dos alunos sobre os
fenômenos naturais e como transformá-los no sentido de aproximarem dos conceitos
científicos, o que ficou conhecido como modelo de mudança conceitual (AGUIAR, 1998).
Embora tenha se configurado como tendência das pesquisas na área de Ensino de Ciências, a
“expressão ‘mudança conceitual’ reuniu significados muito diferenciados, orientações para o
ensino distintas e até mesmo incompatíveis entre si” (ibidem, p. 108).
Por fim, o terceiro aspecto de renovação do Ensino de Ciências e da formação de
professores levantado por Villani, Pacca e Freitas (2002) ocorreu por conta dos movimentos
que reivindicavam o desenvolvimento profissional docente. Tais movimentos tiveram origem
nos trabalhos de Donald Schön e Lawrence Stenhouse, que evidenciaram a necessidade de o
professor desenvolver a capacidade de reflexão sobre a própria prática. Com esse modelo
formativo docente, tais autores buscavam contrapor a racionalidade técnica que predominava
na formação docente da época, promovendo uma nova racionalidade: a racionalidade prática
na formação de professores.
Na racionalidade prática, a profissão docente é vista em sua complexidade, em que o
professor interroga, reflete e analisa as suas ações no cotidiano da sala de aula. O professor
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não é um mero técnico que aplica os conhecimentos produzidos pelos especialistas, mas sim
um profissional autônomo que possui e desenvolve conhecimentos e saberes sobre sua própria
prática. Nessa perspectiva, os professores estão constantemente em formação, elaborando
saberes profissionais sobre a prática docente, em uma atitude investigativa sobre a realidade
escolar e aquilo que fazem.
Assim, seguindo um processo de transformação do mundo, na década de 1980
ocorreram diversos avanços sobre o Ensino de Ciências, bem como da formação docente para
a educação científica.
De um lado, procurava-se desenvolver o modelo de Mudança Conceitual
com suas estratégias para garantir o domínio da sala de aula e a
aprendizagem dos alunos. Do outro lado, começava a ser estabelecida uma
nova relação entre o especialista e o professor: o caminho foi focalizar a
reflexão na ação e favorecer as atividades metacognitivas do professor.
Ainda não era posto em prática um resgate autêntico da autonomia do
professor em sua prática docente, pois a formação dos professores em
serviço ainda era considerada uma atividade sob controle dos especialistas;
porém a figura do professor já era valorizada profissionalmente e, pelo
menos teoricamente, já era reconhecida a complexidade do exercício da
docência” (VILLANI; PACCA; FREITAS, 2002, p.8).

Além desses aspectos levantados pelos autores, a ampliação da área de pesquisa em
Ensino de Ciências intensificou esse processo de renovação da educação científica no país.
Houve o surgimento de novos programas de pós-graduação e ampliação dos já existentes, de
modo a contemplar as diferentes disciplinas da área da educação científica. Também surgiram
novos congressos de Ensino de Ciências (Simpósio Sul Brasileiro de Ensino de Ciências;
Encontro de Pesquisadores em Ensino de Física, Encontro Nacional de Ensino de Química,
Encontro e Debate sobre o Ensino de Química, Encontro Nacional de Ensino de Biologia e
Encontro, Perspectivas do Ensino de Biologia) (NARDI, 2014).
Nas décadas seguintes, influenciada pelas transformações sócio-histórico-culturais da
época, a educação científica foi sendo transformada. A seguir, apresentamos algumas dessas
transformações e como impactaram a formação de professores de Ciências.
1.3. Consolidação da área de Ensino de Ciências e a formação de professores
Na década de 1990, com o desenvolvimento das pesquisas na área de Ensino de
Ciências, Educação e Formação de Professores, alguns desses aspectos que favoreceram a
renovação da educação científica e da formação de professores, foram sendo transformados e
ampliados. Tais transformações se deram em um contexto de intensificação da globalização e
do neoliberalismo, os quais resultaram na privatização de vários setores no Brasil, inclusive
da educação. As novas exigências do mercado de trabalho global por profissionais mais
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capacitados para atuação em sistemas produtivos cada vez mais complexos acarretaram
políticas mais intensas de padronização da educação mundial. Assim, no Brasil, ao mesmo
tempo em que houve a descentralização da execução da educação, atribuindo aos estados e
municípios a responsabilidade pela educação básica, ocorreu a “centralização das diretrizes,
mediante os parâmetros curriculares nacionais e avaliações das instituições de ensino”
(VILLANI; PACCA; FREITAS, 2002, p.11). Além disso, o agravamento dos problemas
ambientais e sociais exigiu a formação de uma sociedade mais sustentável e igualitária, o que
colocava em pauta a criação de currículos voltados às necessidades da sociedade globalizada e
à universalização da educação básica (VILLANI; PACCA; FREITAS, 2002). Com isso,
houve a intensificação das reformas curriculares no Brasil.
Nesse período, a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (LDB/1996) e os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs) promoveram transformações na educação no Brasil. No caso
da educação científica, essas reformas tiveram como objetivo
adequar o conteúdo científico às exigências de uma sociedade em crescente
desenvolvimento científico e tecnológico, com problemas sociais, culturais e
ambientais sérios, e atualizar a prática pedagógica de acordo com os
modelos mais sofisticados de educação que estavam sendo elaborados
visando atender novas exigências profissionais colocadas pela sociedade
globalizada (VILLANI; PACCA; FREITAS, 2002, p.12).

Essa adequação dos conteúdos e práticas pedagógicas na educação científica foi
acompanhada por transformações no campo da pesquisa em Ensino de Ciências e da formação
de professores. No Ensino de Ciências, a necessidade de desenvolver uma educação científica
mais contextualizada exigiu um maior rigor no uso da HFC (DIAS, 2008) e da abordagem
CTS na educação científica. Sobre essa última abordagem do Ensino de Ciências, havia a
crítica do uso do termo CTS apenas como um slogan nas propostas curriculares e didáticas,
por propagarem uma visão reducionista da ciência e tecnologia (superioridade das decisões
tecnocráticas, determinismo tecnológico, atributo salvacionista de neutralidade das Ciências e
tecnologia) (AULER, 1998).
Segundo Nardi (2014), nesse período, houve um processo de consolidação da área de
pesquisa em Ensino de Ciências, que culminou na sua institucionalização em 2000 pela
CAPES, ao ser criada a Área de Ensino de Ciências e Matemática. Entre os fatos históricos
que marcaram essa consolidação, o autor cita: a realização do I Encontro de Pesquisa em
Educação em Ciências (ENPEC); o surgimento de importantes periódicos científicos, tais
como a Revista Ciência & Educação e a Investigações em Ensino de Ciências; e a ampliação
dos programas de pós-graduação da área no país.
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Na década de 2000, a expansão da pesquisa na área de Ensino de Ciências se acelerou
com o crescimento do ensino superior, não só da graduação, mas também da pós-graduação
no país. Por exemplo, o número de programas de pós-graduação em Ensino de Ciências
passou de 7 no ano 2000 para 60 em 2010 (NARDI, 2014). Essa expansão da área se deu não
somente em número de pesquisadores formados, mas também pela ampliação das temáticas
pesquisadas no Ensino de Ciências. Sobre isso, Nardi (2005) comenta que
a área atingiu um expressivo nível de consolidação, mas, a exemplo de
outras áreas que são integradas às Ciências Humanas, abriga uma pluralidade
de concepções e metodologias, relacionada à diversidade da formação dos
pesquisadores (o lugar de onde falam – origem acadêmica, localização
geográfica, ideologia, valores, etc.) (...). Essa dispersão de pontos de vista se
explica também pelo fato de que as questões que interessam à área são
multifacetadas, parecendo altamente improvável que a pesquisa acadêmica
possa sustentar-se a partir de uma abordagem única, excludente das demais
(p.97).

A diversidade das pesquisas no Ensino de Ciências pode ser percebida pelas linhas
temáticas do XVIII ENPEC de 2021: 1) Ensino e aprendizagem de conceitos e processos
científicos; 2) Formação de Professores; 3) História, Filosofia e Sociologia da Ciência; 4)
Educação em Espaços não-formais e Divulgação Científica; 5) Educação Ambiental e
Educação do Campo; 6) Educação em Saúde e Educação em Ciências; 7) Linguagens e
Discursos; 8) Educação CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente) e Alfabetização
Científica e Tecnológica; 9) Diferença, Multiculturalismo, Interculturalidade; 10) Processos,
Recursos e Materiais Educativos; 11) Políticas Educacionais e Currículo; e 12) Questões
Teóricas e Metodológicas da Pesquisa.
Acompanhando esse desenvolvimento da pesquisa da área, houve um crescimento do
interesse dos pesquisadores em Ensino de Ciências sobre a formação docente (DELIZOICOV;
SLONGO; LORENZETTI, 2007; ALMEIDA; NARDI; 2013; RAZERA, 2016) e sobre o
estágio supervisionado (ASSAI; BROIETTI; ARRUDA, 2018). Esse crescimento segue uma
tendência mais ampla de aumento do interesse dos pesquisadores sobre formação docente a
partir da década de 1990 (ANDRÉ, 2016; ZEICHNER; ANTUNES, 2009).
Com a ampliação dos estudos sobre a formação de professores, a ideia do professor
pesquisador ou professor reflexivo ganhou forte adesão nas pesquisas em educação
(BRZEZINSKI; GARRIDO, 2001). Segundo Slongo, Delizoicov e Rosset (2010), essa
tendência foi absorvida pela área de Ensino de Ciências. Esses autores, ao analisarem os
trabalhos sobre formação de professores, publicados nas atas do Encontro Nacional de
Pesquisas em Educação em Ciências (ENPEC), entre 1997 e 2005, identificaram que tanto as
investigações sobre a formação inicial, quanto à formação continuada, mostraram-se
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“convergentes com relação aos conceitos de ‘professor pesquisador’ e ‘professor reflexivo’”
(ibidem, p.115).
Contudo, principalmente, a partir da década de 2000, alguns teóricos realizaram duras
críticas às pesquisas que utilizam esses conceitos de maneira indiscriminada, ressaltando que
pouco tem sido produzido para compreender a formação de professores, se configurando mais
como um slogan em moda na pesquisa em educação, o qual tem sido usado pelos projetos
neoliberais para controlar a formação de professores (DINIZ-PEREIRA, 2007; ZEICHNER;
DINIZ-PEREIRA, 2005; PIMENTA, 2005; ZEICHNER, 2008).
Diniz-Pereira (2007), por exemplo, destaca que a pesquisa do professor foi utilizada
nos discursos das instituições conservadoras para camuflar suas propostas alinhas à
racionalidade técnica. No mesmo sentido, Libâneo (2005) ressalta que a necessidade de se
formar um professor que reflete sobre a própria prática surgiu de um movimento de reformas
educacionais, que tinham como base a reestruturação produtiva no âmbito do sistema
capitalista. Esse movimento demandava mão de obra mais especializada, com maior
conhecimento intelectual, para produção de bens de consumo cada vez mais sofisticados e
especializados.
Libâneo (2005) acrescenta que há dois tipos básicos de reflexividade: neoliberal
(linear, dicotômica, pragmática) e crítica. O primeiro tipo está relacionado ao movimento
supracitado, isto é, a formação de força de trabalho intelectual para uma sociedade pósindustrial. O segundo tipo de reflexividade vai além da reflexão mais imediata dos problemas
práticos da docência. Refere-se à reflexão dialética crítica sobre o papel da docência no
contexto político, social e econômico. Uma reflexão que possibilite o desenvolvimento da
capacidade dos sujeitos de elaborarem uma "instrumentalização conceitual que lhes permitam,
mais do que saber coisas, mais do que receber informação, colocar-se frente à realidade,
apropriar-se do momento histórico de modo a pensar historicamente essa realidade e reagir a
ela" (ibidem, p.85).
No mesmo sentido, Zeichner e Diniz-Pereira (2005) pontuam que ao se opor à
racionalidade técnica, é importante não centralizar as atenções no polo oposto, desvalorizando
a teoria em relação à prática, pois isso pode levar a uma visão distorcida da atividade e da
formação docente. Além disso, a reflexão sobre a própria prática pode acarretar o fechamento
do professor às questões da sua própria sala de aula, sem uma apropriação teórica que o ajude
a romper com suas próprias concepções.
Assume-se frequentemente que os educadores, ao desenvolverem pesquisas
sobre suas próprias práticas e, consequentemente, ao tornarem-se “mais
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reflexivos”, necessariamente transformar-se-ão em melhores profissionais e
que o conhecimento produzido por meio de suas investigações será
necessariamente de grande importância, independentemente de sua natureza
e qualidade. Essa visão ignora o fato de que maior autonomia e poder
exercidos pelos educadores podem ajudar em alguns casos a solidificar e
justificar práticas que são prejudiciais aos estudantes e à população de
maneira geral (ibidem, p.64).

Assim, esses autores e outros, tais como John Elliott, José Contreras e Gimeno
Sacritan, ao perceberem algumas lacunas no modelo de formação docente embasado na
racionalidade prática, ampliaram o conceito do professor reflexivo, pesquisador da própria
prática, para a concepção de um professor reflexivo-crítico. Deste modo, propõe um modelo
de formação embasado na racionalidade crítica, ou seja, que trate a educação e a formação de
professores como historicamente localizada, uma atividade social, intrinsecamente política e
problemática, sendo que o professor é visto como aquele que levanta problemas, de modo a
buscar soluções (DINIZ-PEREIRA, 2007).
Diferentemente, dos outros modelos, os quais têm uma concepção instrumental
(técnica) e interpretativa (prática) dos problemas, “os modelos críticos têm uma visão política
explícita” (ibidem, p.31). Tal racionalidade busca também romper com a desarticulação entre
teoria e prática, na qual a “prática é concebida como ponto de chegada e a teoria a partida”
(SILVA; COMPIANI, 2015, p.1101).
Com base na racionalidade crítica da formação de professores, o estágio
supervisionado é visto não como um espaço coletivo de reflexão teórica e prática sobre a
docência (PIMENTA; LIMA, 2017). Ou seja, essa perspectiva visa superar a concepção de
formação docente polarizada na teoria ou na prática, entendendo o estágio não como uma
parte prática das licenciaturas, em oposição à teoria, mas sim
como instrumentalizadora da práxis docente, entendida esta como atividade
de transformação da realizada. Nesse sentido, o estágio curricular é uma
atividade teórica de conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na
realidade, esta, sim, objeto da práxis (PIMENTA; LIMA, 2017, p.36-37).

Pimenta e Lima (2017) argumentam que o estágio deve ser concebido com uma
"atividade

teórica

de

conhecimento

da

realidade

e

definição

de

finalidades,

instrumentalizadoras da práxis do futuro professor" (ibidem, p.239). Essas autoras defendem
uma perspectiva de estágio com pesquisa, onde os estagiários, orientados pelo docente
responsável e com a colaboração do professor da escola, realizam pesquisas que possibilitam
aprofundar o entendimento acerca dos problemas da educação básica.
Essa perspectiva de estágio
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envolve o estudo, análise, a problematização, a reflexão e a proposição de
soluções às situações de ensinar e aprender; experimentar situações de
ensinar, aprender a elaborar, executar e avaliar projetos de ensino; o
conhecimento, a utilização de técnicas, métodos e estratégias de ensinar em
situações diversas; a habilidade de leitura e reconhecimento das teorias
presentes nas práticas pedagógicas das instituições escolares (PIMENTA;
LIMA, 2017, p.240-241).

Segundo Ghedin, Oliveira e Almeida (2015), o estágio com pesquisa é um instrumento
valioso para a constituição de uma nova identidade docente, não restrita apenas ao exercício
profissional, mas como produtor de conhecimento, tendo em vista o contexto e as condições
de atuação dos professores. Isso não quer dizer que o objetivo da formação de professores
deva ser a formação de pesquisadores, mas sim que essa formação possibilite aos
profissionais da educação uma formação científica, de modo compreenderem e agirem em seu
trabalho docente com base na cultura científica. Assim, para esses autores, a pesquisa se
constitui como elemento central da formação docente em uma perspectiva crítica, pois
possibilita ao professor na relação com o saber consolidado e com a reflexão
que ele organiza a partir da prática e da experiência, um elemento que
possibilita ao professor elaborar os próprios conhecimentos de modo
sistemático. Que dizer que possibilita construir metódica e radicalmente um
modo de compreender, de explicitar e de interpretar o mundo. (...) Dizer
que o processo formativo do professor passa por uma formação de
pesquisa é um elemento chave que pode possibilitar uma outra formação do
professor que não seja aquela tradicional. Tradicional quer
dizer aqui aquela formação onde o professor é mero reprodutor das
teorias e das ideologias que a sociedade econômica propõe ou que o
capitalismo impõe ao professor e à sociedade. (...) Nesse sentido, o
professor, no espaço da escola, de sua formação inicial e de sua formação
contínua torna-se aquele sujeito que assume a responsabilidade ética com
todo o processo formativo sob o qual a humanidade se atualiza e se
reatualiza. Assim, o professor deixa de ser um sujeito que reproduz as
informações para se tornar aquele ser que elabora, permanentemente, uma
hermenêutica do mundo, fazendo descortinar-se diante de si e da
humanidade o vislumbramento de querer sempre saber mais,
pois compreende que o saber, resultante desse processo investigativo,
é constitutivo da humanidade (ibidem, p.53-54).

Embora o estágio com pesquisa possibilite a melhoria da formação inicial de
professores, ainda são poucos os trabalhos na área de Ensino de Ciências que abordam essa
perspectiva de estágio. Analisando o levantamento realizado por Assai, Broietti e Arruda
(2018), de artigos sobre estágio supervisionado publicados em 56 periódicos nacionais da área
de Ensino de Ciências, entre janeiro de 2000 e junho de 2018, encontramos poucos trabalhos
que abordam o estágio com pesquisa. Alguns trabalhos, como por exemplo, Abdalla (2009) e
Araújo (2018), ressaltam a importância do estágio com pesquisa, mas são poucos os que
focalizam nessa perspectiva de estágio. Dos 87 artigos encontrados por Assai, Broietti e
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Arruda (2018), apenas seis abordam o estágio nessa perspectiva (PEREIRA; GHEDIN, 2009;
ALMEIDA; GHEDIN, 2009; OLIVEIRA; GHEDIN, 2009; OLIVEIRA; GONZAGA, 2012;
RAZUCK; ROTTA, 2014; TESTONI; ABIB; AZEVEDO, 2017).
Essa lacuna nas pesquisas sobre a formação de professores de Ciências no âmbito do
estágio supervisionado evidencia a necessidade de avançar na compreensão do estágio com
pesquisa, bem como sobre a formação de professores de Ciências na perspectiva da
racionalidade crítica. Além dessa lacuna, podemos mencionar outras existentes nas pesquisas
dessa área sobre o estágio supervisionado, a qual está relacionada aos referenciais teóricometodológicos adotados nessas pesquisas.
Especificamente, nos referíamos ao fato de embora existir uma grande diversidade
teórico-metodológica nas pesquisas da área de Ensino de Ciências, ainda são poucas as
investigações sobre a formação de professores de Ciências no contexto do estágio que têm
como base teorias sócio-histórico-culturais. Dos trabalhos levantados por Assai, Broietti e
Arruda (2018), apenas seis têm como base algum referencial teórico nessa perspectiva teórica.
(OLIVEIRA, 2009; RAZUCK; ROTTA, 2014; WYZYKOWSKI; FRISON, 2015;
QUADROS et al., 2016; TESTONI; ABIB; AZEVEDO, 2017)2. Com exceção de Oliveira
(2009), todos esses trabalhos tomam como base algum dos pressupostos teóricos
desenvolvidos por Lev Semionovitch Vigotski (1896-1934), um dos precursores TSHCA.
Contudo, embora Wyzykowski e Frison (2015) e Testoni, Abib e Azevedo (2017) citem
também trabalhos de Alexis Nikolaevich Leontiev (1903-1979), um dos principais
responsáveis pelo desenvolvimento da TSHCA, os mesmos não aprofundam as suas análises
com base nesse referencial teórico.
Essas duas lacunas na pesquisa sobre a formação inicial de professores de ciências no
contexto da área de Ensino de Ciências evidenciam a importância de investigações sobre o
estágio com pesquisa com base na TSHCA. Assim, com esta pesquisa, esperamos contribuir
com o desenvolvimento da área, buscando propiciar reflexões sobre os processos de
aprendizagem e desenvolvimento de futuros professores de Ciências.
Desta maneira, buscando apresentar o referencial de base adotado nesta pesquisa, no
próximo capítulo, tratamos de alguns dos principais pressupostos teóricos da TSHCA.

2

Utilizando o softwarer Atlas.ti, realizamos uma busca nos trabalhos Assai, Broietti e Arruda (2018) com as
palavras: histórico-cultural, histórico e cultural, histórico cultural, materialismo, práxis, Vigotski(y), Vygotski(y)
e Leontiev. Após esse levantamento, os textos selecionados foram lidos para verificar se tem como base algum
referencial teórico sócio-histórico-cultural.
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2. Teoria Sócio-Histórico-Cultural da Atividade

Este trabalho tem como fundamentação teórica a TSHCA, a qual teve início com os
estudos da Psicologia Sócio-Histórico-Cultural, desenvolvida por Lev Semyonovich
Vigotski3 (1896-1934) e colaboradores, tais como Alexei Nikolaievich Leontiev (19031979)

e

Alexandre

Romanovich

Luria

(1902-1977).

Embora

a

formulação

e

desenvolvimento dessa teoria tenha tido a contribuição de diversos autores, focalizamos nos
pressupostos teóricos desenvolvidos por Leonteiv e pelo finlandês Yrjö Engeström.
Para iniciarmos esse capítulo, apresentamos alguns aspectos do surgimento e
desenvolvimento da Psicologia Histórico-Cultural e, posteriormente, evidenciamos alguns
de seus fundamentos teóricos que alicerçaram a TSHCA.

2.1. Surgimento e desenvolvimento da psicologia sócio-histórico-cultural
A Psicologia Sócio-Histórico-Cultural surgiu no auge do contexto pós-revolucionário
soviético, no qual havia a necessidade de construir uma nova sociedade em um contexto
marcado pelo intenso conflito gerado pela luta de classes, pelas pressões política, econômicas
e militares das nações ocidentais (TULESKI, 2008).
Um país enorme em proporções geográficas, com grande atraso econômico e
cultural, arrasado pela guerra civil e pela guerra imperialista, deveria se
transformar em um curto espaço de tempo em um país capaz de produzir o
suficiente para garantir a sobrevivência e a satisfação da população, sob a
pena de mergulhar na mais profunda barbárie (ibidem, p.81).

Para superar essas dificuldades foi necessário empreender um processo intenso e
rápido de industrialização da produção, o que exigia a qualificação dos trabalhadores que
haviam saído do campo. Além disso, para sustentar o ideário revolucionário, era preciso
investir no desenvolvimento cultural da população, que, em sua maioria, era analfabeta.
Portanto, nesse contexto, muitos esforços foram empreendidos para melhorar a educação da
população e fazer avançar as técnicas de produção.

3

Como as primeiras traduções dos textos de Vigotski não ocorreram diretamente do russo para o português, mas
sim de outras línguas (inglês, espanhol, alemão e francês), na literatura é comum encontrarmos diferentes grafias
do seu nome, como por exemplo: Vygotsky, Vygotski, Vigotsky, Vygotskii, Wygotski, Vigotski, Vuigotskij ou
ate mesmo Vigotski (PRESTES, 2010, p.90). Nesse trabalho, optamos por escrever Vigotski e manter a tradução
utilizada nas citações de outros autores.
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Para isso ocorrer, houve um grande incentivo à produção científica, de modo que a
ciência passou a ser extremamente valorizada por conta das necessidades de afirmação
ideológicas e das demandas da sociedade socialista (MARTINS; ALVES, 2013).
Consequentemente, nesse contexto houve uma intensa elaboração de novas teorias nos
diversos campos do conhecimento. Essas teorias tinham como ponto em comum a abordagem
histórica dos objetos de pesquisa.
Especificamente, no campo da psicologia era preciso superar a "velha psicologia",
que separava corpo e mente (TULESKI, 2008). Nesse período, havia três grupos principais de
psicólogos, que disputavam de espaço na ciência na União Soviética (MINICK, 2013). Um
grupo liderado por G. I Chelpanov (1862-1936), fundador e diretor do Instituto de Psicologia
de Moscou, entendia a psicologia, com base no idealismo, como uma ciência mental, a qual
não poderia ser estudada pela ciência objetiva, se limitando à descrição subjetiva do
comportamento humano. Outro grupo, liderado por I. P. Pavlov (1849-1936) e V. M.
Bekhterev (1857-1927), inspirada nas Ciências Naturais e no empirismo, tinha como foco de
investigação as manifestações exteriores do comportamento humano. E, por último, o grupo
liderado por K. N. Kornilov (1879-1957) buscava realizar uma síntese das duas outras
perspectivas (RIVIÈRE, 1988).
Tal disputa representava não só o embate entre ideias científicas, mas também era
reflexo das lutas ideológicas do contexto pós-revolucionário soviético, pois a construção de
uma "nova psicologia" representava a superação do idealismo pelo materialismo, do mesmo
modo que o comunismo deveria superar o capitalismo (TULESKI, 2008). Segundo Teixeira
(2004), o marco dessa tensão ocorreu no I Congresso Pan-russo de Psiconeurologia, realizado
em Leningrado, no ano de 1923. Nesse evento, os psicólogos que se identificavam com a
revolução socialista se opuseram às teses da psicologia subjetiva de Chelpanov e da
psicologia empirista defendida por Bekhterev.
Nesse contexto, Kornilov, que discordava de ambos, fora hábil em
apresentar sua posição como a única perfeitamente identificada com a
filosofia marxista. Esse cientista defendia que a psicologia deveria estudar de
forma objetiva as reações humanas em seu ambiente biossocial, mas
evitando tanto o reducionismo do psíquico ao social, quanto o reducionismo
do psíquico ao físico. As teses de Kornilov prevaleceram e meses depois este
veio a substituir seu antigo mestre (Chelpanov) na direção do Instituto
(TEIXEIRA, 2004, p.227).

É nesse contexto que os jovens Luria e Leontiev, que viriam a ser dois dos grandes
psicólogos russos, começaram a trabalhar no Instituto de Psicologia de Moscou. Um pouco
depois, no ano de 1924, se juntaria ao grupo de Moscou, o ainda desconhecido Vigotski.
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A chegada de Vigotski ao Instituto de Psicologia de Moscou aconteceu depois do II
Congresso Pan-russo de Psiconeurologia. Nesse congresso, Vigotski fez uma apresentação
que impressionou os demais pesquisadores, o que levou ao convite de se juntar ao grupo de
psicólogos de Moscou (RIVIÈRE, 1988).
Vigotski, apesar de não ser um psicólogo, pois estudou direito e literatura na
Universidade de Moscou4, apresentava "uma inteligência dedicada ao estudo da cultura e da
arte a partir de uma perspectiva dialética e com uma orientação para colocar problemas em
termos semióticos" (RIVIÈRE, 1988, p.18). Além disso, ele já demonstrava interesse pela
psicologia desde a Universidade,
seu trabalho monográfico de final de curso na Universidade Chaniavski
sobre a tragédia Hamlet, de Shakespeare, não é mais um tratado sobre a obra
do famoso escritor. Na verdade, parecia anunciar o nascimento de um
pensador original, preocupado em fazer uma análise psicológica da obra de
arte (PRESTES; TUNES; NASCIMENTO, 2012, p.42).

Assim, Vigotski teve uma formação interdisciplinar, transitando por diversas áreas do
conhecimento, sendo professor em diferentes disciplinas, inclusive psicologia, e crítico
literário em sua cidade natal, Gomel na Bielorrússia (RIVIÈRE, 1988).
Com o novo membro, os psicólogos do Instituto de Psicologia de Moscou iniciaram a
revisão crítica da psicologia russa e mundial, bem como o estudo dos processos psicológicos
humanos.
Quando Vygotsky chegou a Moscou, eu ainda estava realizando estudos pelo
método motor combinado com Leontiev, que havia sido discípulo de
Tchelpanov, a quem me associei desde então. Reconhecendo as habilidades
pouco comuns de Vygotsky, Leontiev e eu ficamos encantados quando se
tornou possível incluí-lo em nosso grupo de trabalho, que chamávamos de
“tróica”. Com Vygotsky como líder reconhecido, empreendemos uma
revisão crítica da história e da situação da psicologia na Rússia e no resto do
mundo. Nosso propósito, super ambicioso como tudo na época, era criar um
novo modo, mais abrangente, de estudar os processos psicológicos humanos
(LURIA, 2010, p.22).

Esse projeto audacioso deveria ser realizado com base no materialismo históricodialético. Essa orientação marxista dos estudos dos processos psicológicos superiores coube a
Vigotski, pois dentre os três, era reconhecido como pesquisador do instituto com mais sólida
formação marxista (LURIA, 2010).
4

Vygotski era judeu, e para os judeus era muito difícil o ingresso à universidade na Rússia czarista. Apesar
disso, em 1913, Vigotski foi aprovado e ingressou no curso de Medicina da Universidade de Moscou. A escolha
ocorreu por insistência de seus pais. Contudo sua vocação e interesse se direcionavam para as humanidades,
levando a transferir para o curso de Direito na mesma universidade. Como esse curso não tinha disciplinas de
História e Filosofia, Vigotski também foi estudante na Universidade Popular de Shanyavsky (RIVIÈRE, 1988).

33

Prestes e Tunes (2017), evidenciam que, apesar da deturpação, sobretudo no ocidente,
da história de vida e convicções políticas de Vigotski, colocando-o à margem do processo
revolucionário soviético, o estudo de seus textos mais recentemente publicado, demonstra não
somente o seu envolvimento com os "acontecimentos na Rússia, mas sua conclamação aos
judeus, às organizações partidárias e movimentos sociais judaicos para aderirem ao processo
revolucionário que estava em curso e que levaria à instalação do poder soviético" (p.288).
Por exemplo, segundo Sobkin e Klimova (2017), Vigotski, ainda como estudante
universitário, trabalhou como secretário-técnico da revista judaica Novi Put’ (Novo
Caminho), que seguia linhas políticas de esquerda. Nessa revista, Vigotski publicou alguns
textos que revelam seu envolvimento com as questões políticas e sociais da época, muito
antes de ingressar no Instituto de Psicologia de Moscou. Entre março e setembro de 1917,
Vigotski publicou na Novi Put’ diversos textos sobre a revolução socialista, ocorrida em
fevereiro do mesmo ano, que revelam seu envolvimento e preocupação com os processos
revolucionários da Rússia.
Conforme Luria (2010), a influência do marxismo no pensamento de Vigotski era tão
evidente, que "quando publicou a conferência que o trouxe à Moscou, incluiu uma citação de
Marx que era um dos conceitos-chave do quadro teórico de referências que nos propôs"
(ibidem, p.25). Além do mais, as teses marxistas influenciaram Vigotski a concluir que o
estudo das origens dos processos psicológicos superiores deveria ter como base a análise das
relações sociais dos indivíduos com o mundo, considerando a tese marxista de que "o homem
não é apenas um produto de seu ambiente, é também um agente ativo no processo de criação
deste meio" (ibidem, p.25).
No entanto, embora Vigotski buscasse construir uma nova psicologia com bases
marxistas, ele não deixava de reconhecer a importância de outras escolas psicológicas. Ao
realizar a revisão crítica da psicologia, ele mergulhou "fundo nos textos alemães, franceses,
ingleses e americanos, e deles absorvendo muita coisa, Vigotski desenvolveu sua análise
daquilo que chamou a crise na psicologia" (LURIA, 2010, p. 23).
Entre os teóricos da psicologia natural, estavam os estudos de Pavlov sobre a atividade
nervosa superior, como relata Luria (2010, p.24): "a psicofisiologia pavloviana proporcionou
um apoio materialista a nosso estudo da mente". No entanto, o autor afirma que esses estudos
"poderiam servir como o fundamento material da mente, mas não refletiam as realidades
estruturais do comportamento complexo ou as propriedades dos processos psicológicos
superiores" (ibidem).
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O grupo de psicólogos de Moscou também estudou a obra de Piaget, A linguagem e o
pensamento da criança, considerando-a em desacordo com a forma que interpretavam a
relação entre a linguagem e o desenvolvimento do pensamento humano. Entretanto, eles
acharam interessante o método clínico utilizado por Piaget para o estudo dos processos
cognitivos (LURIA, 2010).
Com isso, podemos perceber que a revisão crítica da psicologia da época, realizada
por Vigotski na década de 1920, abrangeu diferentes escolas psicológicas, inclusive a
marxista, pois não deixou de analisar criticamente a psicologia marxista em desenvolvimento
na época (TULESKI, 2008). Para ele, a maior parte dos pressupostos teóricos desenvolvidos
pela psicologia marxista até então "não passava de uma concha de retalhos de Marx e Engels
superpostas às análises de fenômenos psicológicos realizadas pela psicologia ocidental"
(ibidem, p.101-102). Isto é, Vigotski considerava que era uma psicologia que se aproximava
muito mais da psicologia burguesa do que de uma nova psicologia com base no marxismo.
Para Vigotski, a psicologia burguesa é aquela que reflete sobre as relações burguesas,
típicas do capitalismo, ou seja, que busca entender o ser humano na sociedade capitalista.
Desta forma, quando busca superar a "velha psicologia", ele tem como objetivo a superação
da sociedade capitalista e das suas relações burguesas, de modo a criar uma nova psicologia
que fosse capaz de explicar as funções mentais do ser humano na sociedade comunista
(TULESKI, 2008). Contudo, para ele, como essa nova sociedade ainda estava em construção,
vivenciando diversas contradições, não era possível estabelecer essa nova psicologia de forma
acabada. Ela só se completaria "com a existência real da sociedade comunista, com a
concretização destas formas de organização social e com a transformação das relações
sociais" (ibidem, p.104). Portanto, enquanto não houvesse uma sociedade realmente
comunista, em que as relações burguesas desapareceriam, "a nova psicologia deveria
aproveitar os avanços da psicologia burguesa com o objetivo de superá-la durante esse
período" (ibidem, p.106).
Tal postura crítica de Vigotski e de seus colaboradores foi vista como problemática
para o período mais conservador da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
Esse período, que se inicia com ascensão ao poder de Stalin em dezembro de 1929, depois de
vencer Trotski dentro do Partido Comunista, é marcado por grande centralização do poder,
repressão aos opositores das ideias do ditador e cerceamento da liberdade científica. Buscavase a purificação da "ciência socialista das influências pequeno-burguesas do ocidente"
(TEIXEIRA, 2004, p.228).
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Nesse contexto, Vigotski e seus colaboradores sofreram muitas críticas dos membros
do novo governo e em 1936, dois anos após sua morte por tuberculose, seus textos e tudo que
se refere à pedologia5 foram proibidos pelo Partido Comunista. A proibição e censura à
pedologia foi imposta a partir da resolução do dia 4 de julho de 1936, adotada pelo Comitê
Central do Partido Comunista da União Soviética. Este documento afirmava que
[...] a pedologia surgida da classe burguesa até o solo soviético. Constituindo
uma completa afronta ao estudante, esta disciplina encontra-se em total
contradição com as finalidades buscadas pelas escolas soviéticas e com os
ditames do bom senso (p.238).
[...] Estas posições apoiam-se, sobretudo, na “lei” fundamental da pedologia
contemporânea, isto é, a que estabelece que o desenvolvimento da criança
depende de fatores biológicos e sociais, consistentes na influência da herança
e de uma espécie de ambiente imutável. Esta “lei” profundamente
reacionária encontra-se em completa contradição com o marxismo e com a
prática de sua construção socialista, que na atualidade está reeducando com
todo êxito o povo no espírito do socialismo e aniquilando os restos do
capitalismo que ainda persistem na economia e na consciência da
comunidade (TEIXEIRA, 2004, p.241).

Com isso, o ensino de pedologia como ciência nos Institutos de Psicologia foi abolido,
as obras sobre o tema e os pedólogos foram censuradas. Consequentemente, a obra de
Vigotski foi censurada, sendo a referência aos seus trabalhos proibida. "Em suma, no início de
1950, havia crescido uma geração inteira de pedagogos e psicólogos que sequer conhecia o
nome de Vigotski ou que apenas sabia dele por ter ouvido falar" (REIF, 2011, p.8, apud.
PRESTES; TUNES; NASCIMENTO, 2012, p.45).
Em 1953, com a morte de Stalin, as ideias de Vigotski voltaram a circular livremente
nas universidades. Porém, somente em 1955, Luria conseguiu que fosse publicada uma
coletânea de textos de Vigotski nos Estados Unidos e, no ano seguinte, foi editada a coletânea
Estudos Psicológicos Escolhidos, rompendo com as duas décadas de silenciamento do grande
psicólogo russo (PRESTES; TUNES; NASCIMENTO, 2012).
Hoje os trabalhos de Vigotski e outros psicólogos histórico-culturais são utilizados
como referências em diversas áreas de conhecimento, principalmente na educação e na
psicologia. A seguir, apresentamos alguns conceitos teóricos importantes da psicologia
histórico-cultural, desenvolvida por Vigotski e seus colaboradores.

5

"A pedologia aborda o processo de desenvolvimento humano a partir da relação dialética entre os aspectos
sociais e biológicos, e da relação dialética das funções psicológicas superiores" (MARTINS; SOUZA, 2018,
p.294).
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2.2. Fundamentos teóricos da psicologia histórico-cultural - Vigotski
Vigotski e colaboradores buscaram criar uma nova psicologia de base marxista, com o
objetivo de investigar o desenvolvimento dos processos psíquicos superiores que caracterizam
os comportamentos tipicamente humanos, os quais permitem ações conscientes e controladas
sobre a natureza. Neste tópico serão abordados alguns aspectos da teoria vigotskiana sobre o
desenvolvimento das funções mentais superiores.

2.2.1. Mediação e internalização dos artefatos culturais mediadores
As funções superiores caracterizam os seres humanos, pois possibilitam ações
conscientes sobre a natureza, bem como o controle sobre seu comportamento (VYGOTSKI,
2012a). Diferente das formas inferiores da conduta, em que o traço essencial é dado por uma
relação de estímulo e resposta, o comportamento humano superior tem como traço essencial
"a autoestimulação, a criação e emprego de estímulos-meios artificiais e a determinação da
própria conduta com sua ajuda" (ibidem, p.82, tradução nossa). Tais funções superiores
podem ser divididas em duas formas: as que revelam processos de domínio dos meios
externos do desenvolvimento cultural e do pensamento (linguagem, escrita, cálculo e
desenho); e as que envolvem o desenvolvimento das funções psíquicas superiores especiais
(atenção voluntária, memória voluntária, formação de conceitos, imaginação, pensamento
verbal, etc.).
Para compreender o desenvolvimento dessas funções, Vigotski buscou investigar,
sobretudo, o desenvolvimento das crianças. Isso lhe permitiu identificar leis básicas gerais do
desenvolvimento dos seres humanos (VIGOTSKI, 2018). Quando Vigotski começou esses
estudos na década de 1920, o desenvolvimento infantil e as funções mentais superiores não
eram investigadas de forma integrada pela psicologia, o que não possibilitava explicar de
forma satisfatória e coerente as diferentes implicações dos processos orgânicos e culturais
para o desenvolvimento dos indivíduos. Isso ocorria, porque os psicólogos da época de
Vigotski compreendiam e pretendiam investigar em "uma só linha os eixos do
desenvolvimento cultural e orgânico do comportamento da criança e considerar a uns e outros
como fenômenos de mesma ordem, de idêntica natureza psicológica, e com leis regidas pelo
mesmo princípio" (VYGOTSKI, 2012a, p.13, tradução nossa). Vigotski discordava desse
raciocínio. Para ele, ao se analisar a evolução do psiquismo humano, é necessário diferenciar
e estudar de forma integrada dois processos distintos de desenvolvimento humano: "biológico
de evolução das espécies animais que conduziu à aparição da espécie Homo Sapiens; e (...)
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histórico, graças ao qual o homem primitivo se converteu em um ser culturalizado" (ibidem,
p.29, tradução nossa).
Conforme o autor, nós humanos, diferente de outros animais, passamos por um
processo de desenvolvimento psíquico especial, pois conseguimos criar ferramentas que
ampliam as nossas capacidades de modificar e agir sobre a natureza. E o mais importante, é
que isso ocorre sem que o nosso organismo biológico se modifique de forma significativa.
Assim, o que se transforma substancialmente no processo de desenvolvimento humano não
são os aspectos biológicos, mas sim os artefatos culturais criados pela humanidade.
Embora essa capacidade de utilizar ferramentas tenha levado milhares de anos para se
desenvolver no decorrer da evolução humana, na vida de um ser humano, tais ferramentas
começam a ser desenvolvidas desde o primeiro ano de vida (VYGOTSKI, 2012a). Nessa fase
da vida, do mesmo modo que outros primatas adultos, como por exemplo, os Chipanzés, os
bebês começam a utilizar ferramentas simples para resolver tarefas. Entretanto, diferente
desses primatas, a criança ainda não está totalmente desenvolvida biologicamente, de modo
que o desenvolvimento do uso de ferramentas ocorre de forma simultânea ao seu
desenvolvimento biológico. Desta forma, esse processo
não têm semelhança nem com a história do desenvolvimento dos animais e
nem com a história do desenvolvimento da humanidade. (...) A criança não
chega a empregar as ferramentas como o homem primitivo, cujo
desenvolvimento orgânico já está completado. (...) O cérebro e as mãos da
criança, toda a área dos movimentos naturais a seu alcance não estão,
todavia, maduros quando a criança ultrapassa os limites dessa área. Um bebê
de 6 meses é mais desvalido que um pintinho; aos 10 meses ainda não sabe
andar nem se alimentar por si só; no entanto, manuseia a ferramenta pela
primeira vez (VYGOTSKI, 2012a, p.38, tradução nossa).

Vigotski afirma que esse exemplo da primeira utilização de ferramentas pelos bebês
evidencia como a filogênese (evolução da espécie) e a ontogênese (desenvolvimento do
organismo) estão entrelaçadas no processo de desenvolvimento da criança. Na filogênese a
evolução biológica do ser humano e seu desenvolvimento histórico-social ocorreram de forma
separa e independente, pois a ontogênese se iniciou após a filogênese. Por outro, na
ontogênese esses processos (biológicos e históricos) se unificam, formando um processo de
desenvolvimento especial. Na ontogênese
cada função psíquica ultrapassa em seu momento os limites do sistema de
atividade orgânica, própria da mesma, e inicia seu desenvolvimento cultural
nos limites de um sistema de atividade completamente novo; ambos os
sistemas, porém, se desenvolvem conjuntamente, se fundem, formando o
entrelaçamento dos processos genéticos, mas essencialmente distintos
(VYGOTSKI, 2012a, p.39).
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Assim, ao investigar o desenvolvimento da psique humana, deve-se considerar não
somente a filogênese, isto é, apenas os aspectos da evolução biológica, mas também a
ontogênese, onde ocorre o entrelaçamento entre os fatores biológicos e históricos do
desenvolvimento humano. Contudo, tendo em vista a complexidade desse processo, é
fundamental a separação e a diferenciação dessas duas linhas de desenvolvimento (biológica e
histórica) na investigação, porém sem perder de vista o entrelaçamento dialético entre esses
dois processos.
Nesse sentido, embora a análise do desenvolvimento biológico dos seres humanos seja
importante para entender a evolução da espécie, é por meio do estudo da linha correspondente
ao desenvolvimento histórico-social do ser humano que é possível compreender o
desenvolvimento das funções mentais superior. É por meio do desenvolvimento históricosocial que o ser humano cria artefatos culturais que permitem ampliar a sua relação com os
outros indivíduos de sua própria espécie e agir sobre a natureza, modificando a si mesmo. Ou
seja, só é possível entender o desenvolvimento da psique humana com base na sociogênese,
considerando os fatores histórico-culturais como propulsores das modificações psicológicas
dos seres humanos.
(...) O resultado fundamental da história do desenvolvimento cultural da
criança poderia ser denominado como a sociogênese das formas superiores
do comportamento. A palavra "social" aplicada a nossa disciplina tem
grande importância. Primeiro, no sentido mais amplo significa que todo o
cultural é social. Justamente a cultura é um produto da vida social e da
atividade social do ser humano; portanto a própria abordagem do problema
do desenvolvimento cultural da conduta nos leva diretamente ao plano social
do desenvolvimento. (...) Poderíamos dizer, por outra parte, que todas as
funções superiores não são produto da biologia, nem da história da
filogênese pura, mas o próprio mecanismo subjacente às funções psíquicas
superiores é uma cópia do social. Todas as funções psíquicas superiores são
relações interiorizadas de ordem social, são o fundamento da estrutura social
da personalidade. Sua composição, estrutura genética e modo de ação, em
uma palavra, toda a sua natureza é social; inclusive ao converter em
processos psíquicos segue sendo de causa social (VYGOTSKI, 2012a, p.151
tradução nossa).

Essa ideia é coerente com um dos fundamentos principais do pensamento marxista:
A fim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil para sua própria
vida, ele põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua
corporeidade: seus braços e pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza
externa e modificando-a por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo
tempo, sua própria natureza (MARX, 2013, p.326-327).

No entanto, Vigotski vai além, ao evidenciar que psiquismo humano é "um conjunto
de relações sociais transladas ao interior e convertida em funções da personalidade e em
formas de sua estrutura" (VYGOTSKI, 2012a, p.151, tradução nossa). Para ele, esse processo
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se dá pelo desenvolvimento dos artefatos culturais, os quais possuem duas naturezas distintas,
mas que cumprem a mesma função de mediação da atividade humana. A primeira, já
mencionada neste texto, refere-se às ferramentas no sentido literal da palavra, as quais
possibilitam ao ser humano agir sobre o meio externo. "Surgiram e se desenvolveram como
mecanismos especiais ao longo do processo da evolução e são comuns ao homem e aos
animais superiores" (VIGOTSKI, 2004, p.94). A segunda, específica do comportamento
humano, se caracteriza pelas "ferramentas do pensamento, pelos meios, com a ajuda das quais
se realiza a operação intelectual, ou seja, mediada com a ajuda das palavras" (VYGOTSKI,
2012b, p.165, tradução nossa).
O autor chama essas ferramentas do pensamento de signos:
Chamamos de signos os estímulos-meios artificiais introduzidos pelo
homem em situação psicológica, que cumprem a função de autoestimulação;
dando a este termo um sentido mais amplo e, ao mesmo tempo, mais exato
do que se dá habitualmente a essa palavra. De acordo com nossa definição,
todo o estímulo condicional criado pelo homem artificialmente e que se
utiliza como meio para dominar a conduta - própria ou alheia - é um signo
(VYGOTSKI, 2012a, p.83, tradução nossa).

É por meio desses artefatos culturais que se estabelece uma das características
essenciais dos seres humanos: a relação mediada, ou seja, não direta dos seres humanos uns
com os outros e com o mundo. Sobre isso, Vigotski (2004) utiliza um exemplo que nos
possibilita entender melhor esse aspecto da natureza humana. Refletindo sobre a memória dos
seres humanos, o autor diferencia a lembrança natural, a qual "estabelece uma conexão
associativa direta (um reflexo condicionado) A - B entre dois estímulos" (ibidem, p.94), e a
lembrança artificial ou mnemônica que ocorre por meio de um "instrumento psicológico X
(nó no lenço, esquema mnemônico) no lugar da conexão direta A - B estabelecem-se duas
conexões" (ibidem). Em vista disso, a relação entre os dois estímulos (A e B) não se dá de
forma direta, pois surge um novo elemento, um elo intermediário (X), que cria uma nova
relação entre os estímulos (Figura 1).
Figura 1 - Representação da mediação entre dois estímulos

Fonte: Vigotski (2004, p.95)
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Esse novo elemento representa muito mais que um elo adicional entre estímulos e
resposta que permite tornar a operação mais eficiente.
No ato instrumental entre o objeto e a operação psicológica a ele dirigida,
surge um novo componente intermediário: o instrumento psicológico, que se
converte no centro ou foco estrutural, na medida em que determina
funcionalmente todos os processos que dão lugar ao ato instrumental.
Qualquer ato de comportamento transforma-se então em operação mental.
(...) A inclusão do instrumento no processo de comportamento provoca, em
primeiro lugar, a atividade de toda uma série de funções novas, relacionadas
com a utilização do mencionado instrumento e de seu manejo. Em segundo
lugar, suprime e se torna desnecessária toda uma série de processos naturais,
cujo trabalho passa a ser efetuado pelo instrumento. Em terceiro lugar,
modifica também o curso e as diferentes características (intensidade,
duração, sequência, etc.) de todos os processos psíquicos que fazem parte do
ato instrumental, substituindo certas funções por outras. Ou seja, recria e
reconstrói por completo toda a estrutura do comportamento, do mesmo modo
que o instrumento técnico recria totalmente o sistema de operações de
trabalho (VIGOTSKI, 2004, p.96-97).

Em vista disso, a modificação do ser humano ocorre por meio da apropriação dos
indivíduos dos instrumentos e signos elaborados socialmente, os quais fazem parte da cultura.
Isso ocorre por meio de um processo de internalização do externo para o interno, primeiro no
nível social (interpsíquico) e depois em nível individual (intrapsíquico). Assim sendo, a
existência e desenvolvimento das funções mentais superiores, são influenciadas pelas
significações sociais produzidas em determinados contextos socioculturais, as quais são
transmitidas de uma geração a outra. No entanto, isso não significa que há um determinismo
sociocultural do comportamento dos indivíduos, pois o desenvolvimento dos seres humanos é
também definido pelos modos que as significações sociais são internalizadas pelos indivíduos.
Ou seja, nesse processo de internalização, em muitos casos, a forma como cada indivíduo se
apropria de determinado artefato cultural pode ser distinta. Para compreender isso, Vygotski
(2001) diferencia dois conceitos importantes: sentido pessoal e significado social.
O sentido de uma palavra é a soma de todos os fatos psicológicos que ela
desperta em nossa consciência. Assim, o sentido é sempre uma formação
dinâmica, fluida, complexa, que tem várias zonas de estabilidade variada. O
significado é apenas uma dessas zonas do sentido que a palavra adquire no
contexto de algum discurso e, ademais, uma zona mais estável, uniforme e
exata. Como se sabe, em contextos diferentes a palavra muda facilmente de
sentido. O significado, ao contrário, é um ponto imóvel e imutável que
permanece estável em todas as mudanças de sentido da palavra em diferentes
contextos (ibidem, p.465).

Os indivíduos elaboram seus próprios sentidos com base nos significados sociais
presentes em determinado contexto histórico-cultural. Portanto, no desenvolvimento ocorrem
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processos de diferenciação da personalidade, por meio dos processos de internalização dos
aspectos do comportamento social (VYGOTSKI, 2012a). Essa conclusão permitiu a Vigotski
superar o distanciamento entre a consciência humana e o comportamento social que criticava
na psicologia da época, pois as coloca em uma relação de interdependência (VEER;
VALSINER, 2001). Contudo, para compreender esse processo de internalização dos artefatos
culturais é importante analisar os processos de desenvolvimento dos conceitos, e, por
consequência, do pensamento humano. A seguir, no próximo tópico, apresentamos algumas
reflexões de Vigotski sobre o desenvolvimento do pensamento.

2.2.2. Desenvolvimento do pensamento
No início da psicologia, o desenvolvimento do pensamento era visto como um
processo de acumulação quantitativa de conhecimentos (VIGOTSKI, 2010). A diferença entre
o ser humano mais e menos desenvolvido, em temos intelectuais, se dava "pela quantidade e
qualidade das representações de que dispõe e pela quantidade de vínculos que existem entre
essas representações" (ibidem, p.518). Deste modo, não se levava em conta as operações do
pensamento, sendo idênticas no ser humano mais culto e no mais ignorante.
Para Vigotski (2010), ao contrário, o desenvolvimento do pensamento depende da
estrutura do próprio pensamento, sendo a linguagem a base dessa estrutura. Ele afirma que
pensamento e a linguagem humana estabelecem uma relação intrínseca, que possibilita o
desenvolvimento das funções mentais superiores. O elo fundamental que as une é o
significado da palavra, pois toda generalização em forma de "conceitos é o ato mais
específico, mais autêntico e mais indiscutível de pensamento" (VYGOTSKI, 2001, p.398).
Assim, "qualquer significado da palavra surge como produto e processo de pensamento, logo,
já não se pode dizer do significado da palavra que ele é um discurso ou pensamento. É um
pensamento discursivo ou unidade de discurso e pensamento" (VIGOTSKI, 2010, p.521).
Disso resulta que, conforme a linguagem se modifica através da criação e
transformação dos significados das palavras, altera-se o pensamento e vice-versa. Porém, o
autor evidencia que a relação entre o pensamento e a linguagem não é linear, constante e
imutável, pois se modifica conforme ocorre o desenvolvimento, convergindo e divergindo em
diferentes momentos dos processos filogenéticos e ontogenéticos.
Embora constituam uma unidade no desenvolvimento humano, a linguagem e o
pensamento têm origens distintas, sendo que na filogênese se desenvolvem em linhas
diferentes e independes. Em alguns animais, como por exemplo, os Chipanzés, encontramos
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pensamentos rudimentares, manifestados pelo emprego de ferramentas para solução de
tarefas, mesmo sem o desenvolvimento de uma linguagem complexa. A linguagem para esses
animais tem como funções básicas expressar emoções e estabelecer contato psicológico com
seus semelhantes, porém não expressam processos intelectuais (VYGOTSKI, 2001).
Essa característica do pensamento animal, isto é, a relação de independência entre os
processos intelectuais rudimentares e a fala, também está presente no primeiro ano de vida das
crianças. A fala da criança em seus primeiros meses de vida tem um sentido afetivo e
emotivo. Por meio do grito, balbucio e gestos, a criança expressa suas emoções em um estágio
pré-intelectual. Nessa fase, as palavras das crianças são formadas por "estímulos
condicionados ou substitutos de alguns objetos, pessoas, ações, estados e desejos"
(VYGOTSKI, 2001, p.131).
Com o convívio social, conforme internaliza os artefatos culturais, a criança
desenvolve também a capacidade de estabelecer contato psicológico com outros seres
humanos. Assim, já no primeiro ano de vida é possível observar as duas funções da fala
observadas no desenvolvimento filogenético: expressar emoções e estabelecer contato
psicológico com seus semelhantes. Portanto, na ontogênese, como já mencionado, há um
adiantamento de alguns processos filogenéticos do desenvolvimento humano por meio dos
processos sociogenéticos.
No processo ontogenético dos seres humanos, por volta do final do primeiro ano de
vida das crianças, ocorre o entrelaçamento do desenvolvimento do pensamento e da fala.
Nesse momento "as curvas da evolução do pensamento e da fala, até então separadas, cruzamse e coincidem para iniciar uma nova forma de comportamento muito característica do
homem" (VYGOTSKI, 2001, p.130). A partir disso, as palavras deixam de se constituir em
apenas estímulos condicionados, passando a ter a função simbólica de representarem os
objetos. Assim, se descortina um novo mundo para a criança, impulsionando o seu
desenvolvimento, de modo que o "pensamento se torna verbal e a fala se torna intelectual"
(ibidem, p.133).
Até então a criança aprendia as palavras que os outros a estimulavam a interiorizar.
Agora o quadro muda completamente, pois a criança busca assimilar de forma ativa os signos
que representam os objetos, passando a perguntar como chamam as coisas. Isso resulta em
uma grande ampliação do vocabulário da criança, possibilitando uma nova fase de
desenvolvimento intelectual. Nessa nova fase a criança inicia um processo de
desenvolvimento dos conceitos, e, por consequência, do seu pensamento. Esse processo, o
qual Vygotski (2001) chama de sociogênese dos conceitos, é divido em três fases,
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caracterizando diferentes tipos de pensamento: pensamento sincrético, pensamento por
complexos e pensamento conceitual.
A primeira fase, a qual a criança desenvolve o pensamento sincrético, é caracterizada
pela associação intuitiva, indiscriminada, difusa e sem relação entre si dos objetos para a
formação dos conceitos. Ou seja, não há uma lógica na formação dos conceitos, apenas um
amontoado de objetos sem necessariamente terem elementos em comum. O pensamento da
criança tem como base os vínculos emocionais e afetivos, o que está diretamente relacionado
aos aspectos subjetivos da criança.
Na fase seguinte se desenvolve o pensamento por complexos, em que ocorre a
formação de vínculos, o ordenamento e a generalização dos objetos concretos, tendo em vista
a semelhança física entre eles. Entretanto, o pensamento por complexo tem "em sua base não
um vínculo abstrato e lógico, mas um vínculo concreto e fatual entre elementos particulares
que integram a sua composição" (VYGOTSKI, 2001, p.180). Tal pensamento pode ser divido
em cinco tipos: associativo, coleção, cadeia, difuso e pseudoconceitos.
No primeiro, pensamento por complexo associativo, os objetos concretos semelhantes
são agrupados em núcleos ou famílias comuns, de modo que em cada nova descoberta da
criança, o novo objeto é incluído a um dos núcleos existentes ou forma um novo grupo. Nesse
caso "as palavras deixam de ser denominações de objetos isolados, de nomes próprios.
Tornam-se nomes de família" (VYGOTSKI, 2001, p.182).
O segundo tipo, pensamento por complexo de coleção, caracterizado não pela
associação de objetos semelhantes fisicamente, mas sim por objetos que se complementam
mutuamente, por meio de algum traço em comum. Esse tipo de pensamento está relacionado à
experiência prática da criança, pois os objetos passam a fazer parte de determinada coleção
pela sua importância em determinada atividade concreta. Por exemplo, um prato, um copo,
um garfo, uma colher representam uma mesma coleção, por serem objetos que fazem parte de
uma mesma atividade.
No terceiro tipo de pensamento por complexo, denominado de complexo em cadeia,
há a vinculação de determinados grupos isolados, por meio de elos de significação em
comum. Nesse caso, dois grupos podem ser vinculados por terem ligação com um terceiro
grupo, mesmo que não tenham nenhum elemento em comum. "O primeiro e o terceiro
elementos podem não ter nenhum vínculo entre si, mas os dois estão vinculados ao segundo
cada um conforme o seu traço" (VYGOTSKI, 2001, p.187). Assim, diferentes grupos podem
se associar, mesmo que não tenham uma ligação direta, formando uma cadeia complexa de
grupos.
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Tal processo dá origem ao quarto tipo de pensamento por complexo, o difuso, que tem
como característica a associação dos elementos concretos, por meio de generalizações
indefinidas e difusas, as quais não há uma verificação prática, como ocorre no pensamento
complexo de coleção. Ou seja, "não há contornos sólidos, e reinam os processos ilimitados
que frequentemente impressionam pela universalidade dos vínculos que combinam" (ibidem,
p.189). Contudo, embora seja aparentemente ilimitado, esse pensamento complexo é formado
dentro dos limites da experiência concreta da criança.
Por último, o pensamento por complexo do tipo pseudoconceito que é fundamental
para o pensamento das crianças em idade pré-escolar, pois se sobrepõe aos demais tipos de
formação de conceito por complexo, caracterizando um momento de transição do pensamento
por complexo para o pensamento conceitual. Nesse tipo de pensamento, a sociogênese dos
conceitos surge da combinação complexa dos objetos em forma de generalizações que se
assemelham aos conceitos dos adultos, mas que ainda são diferentes por serem formados com
base nas relações concretas vivenciada pela criança. A criança, ao desenvolver os conceitos,
assimila o que está disponível no ambiente e que é fornecido pelos adultos, de modo que a sua
linguagem passa a ser parecida com a do adulto. Isso pode acarretar uma compreensão
equivocada de que a criança pensa como adulto. Entretanto, embora as crianças não pensem
como os adultos, é por meio dessa semelhança que é possível uma compreensão mútua entre
adultos e crianças, o que é essencial para a interiorização dos signos pelas crianças.
O que é fundamental é que nessa fase
o pensamento da criança complexifica objetos particulares que ela percebe,
combina-os em determinados grupos e, assim, lança os primeiros
fundamentos de combinação de impressões dispersas, dá os primeiros passos
no sentido da generalização dos elementos dispersos da experiência. Mas o
conceito, em sua forma natural e desenvolvida, pressupõe não só a
combinação e a generalização de determinados elementos concretos da
experiência, mas também a discriminação, a abstração e o isolamento de
determinados elementos e, ainda, a habilidade de examinar esses elementos
discriminados e abstraídos fora do vínculo concreto e fatual em que são
dados na experiência. Nesse sentido, o pensamento por complexo se revela
impotente. E repleto de excedente ou reprodução de vínculos e de abstração
fraca. Nele é fraquíssimo o processo de discriminação de atributos
(VYGOTSKI, 2001, p.220).

A última etapa da sociogênese dos conceitos é marcada pelo desenvolvimento do
pensamento conceitual, na qual o indivíduo é capaz de fazer a decomposição, a análise e as
abstrações necessárias para a formação do conceito. Para se chegar ao desenvolvimento do
pensamento conceitual, há um processo de transição gradual entre os pseudoconceitos e o
conceito propriamente dito (VYGOTSKI, 2001). Em uma primeira fase, ainda próxima ao
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pensamento por complexo, a criança focaliza e realiza uma abstração inicial das semelhanças
entre os elementos que caracterizam os objetos. Posteriormente, há uma fase de formação de
conceitos potenciais que se caracterizam pela generalização de um grupo de objetos segundo
um atributo comum.
Esse processo, o qual tem como base as situações práticas vividas pela criança,
antecede a formação de conceitos, pois a criança ainda não tem capacidade de realizar a
abstração total da palavra. Apesar de também servir de base para a formação do pensamento
por complexo, ao possibilitar a diferenciação de determinado atributo dos objetos, o
pensamento potencial, em uma fase de transição para a formação do conceito, tem uma
função muito distinta. Diferente do pensamento por complexo instável e difuso, em que o
atributo destacado não é privilegiado em relação aos demais, no pensamento potencial "o
atributo que serve de base à inclusão do objeto em um grupo comum é um atributo
privilegiado, abstraído do grupo concreto de atributos aos quais está efetivamente vinculado"
(VYGOTSKI, 2001, p.225). À vista disso, ao abstrair determinados atributos dos objetos, pela
primeira vez a criança supera o processo de formação de conceito com base apenas em suas
experiências e vínculos concretos, possibilitando o surgimento de uma nova base para a
formação dos conceitos e, por consequência, uma nova fase em seu desenvolvimento:
pensamento conceitual.
A diferença básica entre o pensamento conceitual e o pensamento por complexo é
definida por Vygotski (2001) da seguinte maneira:
Para nós, ao contrário, a própria diferença entre o complexo e o conceito
reside, antes de tudo, em que uma generalização é o resultado de um
emprego funcional da palavra, enquanto outra surge como resultado de uma
aplicação inteiramente diversa dessa mesma palavra. A palavra é um signo.
Esse signo pode ser usado e aplicado de diferentes maneiras. Pode servir
como meio para diferentes operações intelectuais, e são precisamente essas
operações, realizadas por intermédio da palavra, que levam à distinção
fundamental entre complexo e conceito (ibidem, p.227).

Para o autor, é somente durante o processo de amadurecimento da adolescência que o
indivíduo alcança o pensamento conceitual, deixando em segundo plano os pensamentos
sincréticos e por complexo, e passa a utilizar cada vez menos o pensamento potencial.
Entretanto, ele ressalta que esse processo não significa dizer que esses pensamentos,
anteriores ao pensamento conceitual, deixam de existir. Pelo contrário, coexistem e perduram
durante toda vida dos sujeitos, sendo comum o uso de pensamentos não conceituais no
cotidiano (VYGOTSKI, 2001).
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Desta maneira, a adolescência corresponde a um período de transição e
amadurecimento psicológico fundamental para os seres humanos. Em relação à formação dos
conceitos, essa fase é marcada por uma discrepância entre o conceito e a sua definição verbal.
Tal discrepância, que também é encontrada em fases posteriores do desenvolvimento humano,
ocorre porque o conceito é formado antes de sua análise. Muitas vezes o adolescente, ou
mesmo o adulto, emprega o conceito de maneira correta em uma situação concreta, mas não
consegue dar uma definição mais abstrata ao conceito. Ou seja, o seu pensamento se restringe
à uma aplicação concreta da vida, encontrando dificuldades de ser operado de forma abstrata.
Deste modo, "o adolescente aplica a palavra como conceito e a define como complexo",
oscilando "entre o pensamento por complexos e o pensamento por conceitos" (VYGOTSKI,
2001, p.231).
Esses resultados levam a uma conclusão importante de Vygotski (2001) sobre a
aprendizagem na adolescência: "A formação dos conceitos surge sempre no processo de
solução de algum problema que se coloca para o pensamento do adolescente. Só como
resultado da solução desse problema surge o conceito" (ibidem, p.237). Portanto, para acelerar
o processo de desenvolvimento dos conceitos, ou seja, do pensamento conceitual, é
fundamental a sistematização de situações-problemas que levem os adolescentes a operarem
com os conceitos. Isso ressalta a importância da aprendizagem, sobretudo escolar, entendida
como processo de internalização dos artefatos-culturais, para o desenvolvimento dos
indivíduos. No tópico a seguir tratamos da importância da aprendizagem escolar para o
desenvolvimento.

2.2.3. Aprendizagem e desenvolvimento: conceitos espontâneos/científicos, zona de
desenvolvimento proximal e imitação/criação
No início do século XX havia duas tendências gerais que tratavam da relação entre
aprendizagem e desenvolvimento (VYGOTSKI, 2001). A primeira considerava que o
desenvolvimento visto como maturação biológica independe da aprendizagem. Nessa
perspectiva, o desenvolvimento cria as potencialidades para a aprendizagem, de modo que,
para se aprender algo, é necessário certo grau de maturação biológica. Essa premissa é
verdadeira em alguns casos, pois a "aprendizagem se encontra indiscutivelmente na
dependência de certos ciclos de desenvolvimento infantil já percorridos (...) existe um baixo
limiar de aprendizagem além do qual ela se torna possível" (ibidem, p.299). Contudo,
Vygotski (2001) nos esclarece que essa perspectiva, ao estabelecer de maneira integral uma
relação unilateral entre aprendizagem e desenvolvimento, comete alguns equívocos, pois
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mantém esses aspectos desvinculados entre si. A segunda tendência, oposta à primeira,
concebia a aprendizagem e o desenvolvimento como um mesmo processo, isto é, como
sinônimos. Portanto, essa perspectiva não reconhecia nenhuma relação entre a aprendizagem e
o desenvolvimento, pois as concebia como um processo único.
O autor ressalta que "a primeira teoria, que desvincula aprendizagem e
desenvolvimento, e a segunda, que os identifica a despeito de tudo o que as opõe, chegam à
mesma conclusão: a aprendizagem em nada muda no desenvolvimento" (VYGOTSKI, 2001,
p.305). No entanto, para ele aprendizagem e desenvolvimento estabelecem um processo
dialético de interdependência. Não só a aprendizagem depende do desenvolvimento
fisiológico, como também o desenvolvimento, entendido como processo histórico-social, é
dependente da aprendizagem. Conforme o próprio autor afirma:
A aprendizagem pode produzir mais no desenvolvimento que aquilo que
contêm em seus resultados imediatos. Aplicada a um ponto no campo do
pensamento infantil, ela se modifica e refaz muitos outros pontos. No
desenvolvimento ela pode surtir efeitos de longo alcance e não só aqueles de
alcance imediato. Consequentemente, a aprendizagem pode ir não só atrás
do desenvolvimento, não só passo a passo com ele, mas pode superá-lo,
projetando-o para a frente e suscitando nele novas formações (ibidem,
p.304).

Uma consequência fundamental desse pressuposto vigotskiano é a importância da
escola para o desenvolvimento das funções mentais superiores. É por meio da escola que a
criança tem contato sistemático com diversos aspectos da cultura humana, sobretudo, com
aqueles relacionados aos conceitos científicos (VYGOTSKI, 2001).
Vigotski considerava que os conceitos científicos e os conceitos espontâneos possuem
uma relação de interdependência, pois se desenvolvem de forma mútua, mas em direção
oposta. Os conceitos espontâneos definem as propriedades dos objetos de forma mais simples
e elementar. Surgem do contato direto dos indivíduos com os objetos, de modo a atribuírem,
com o tempo, significados sociais que os possibilitem operar mentalmente com esses objetos.
Deste modo, têm origem nas relações dos seres humanos uns com os outros e com a natureza
em um processo de síntese do concreto ao abstrato. Por meio das generalizações, os seres
humanos atribuem, em forma de signos, significados aos objetos, o que possibilita estabelecer
uma relação mediada com esses objetos (VYGOTSKI, 2001).
O surgimento dos conceitos científicos, "ao contrário, não começa pelo choque
imediato com os objetos, mas pela relação mediata com os objetos" (VYGOTSKI, 2001,
p.348). Estes se formam em um movimento do abstrato ao concreto, ou seja, a partir da
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relação entre outras generalizações (conceitos) estabelecem um sistema conceitual organizado
que possibilita compreender propriedades mais complexas dos objetos.
Segundo Vygotski (2001), os conceitos espontâneos são adquiridos pela criança fora
do contexto escolar, ou seja, sem instrução explicita. Apesar de também serem derivados da
relação entre adultos e criança, os conceitos espontâneos não foram apresentados às crianças
em uma forma sistematizada. Já os conceitos científicos são internalizados (ou deveriam ser),
sobretudo no "processo educacional, que constitui uma forma original de colaboração
sistemática entre o pedagogo e a criança" (ibidem, p.244). Quando inicia a vida escolar, a
criança já conhece diversos objetos, possuindo conceitos espontâneos sobre esses, adquiridos
na relação cotidiana com os adultos. Contudo, lhe falta ter a "consciência do próprio conceito,
do ato propriamente dito de pensamento através do qual concebe esse objeto" (ibidem, p.345).
É nesse ponto que começa o papel da escola, isto é, o de possibilitar o
desenvolvimento do conceito científico, tendo em vista os conceitos espontâneos já
adquiridos pelas crianças. Nas palavras do próprio autor "podemos concluir que os conceitos
científicos começam sua vida pelo nível que o conceito espontâneo da criança ainda não
atingiu em seu desenvolvimento" (VYGOTSKI, 2001, p.345). A criança, por meio do contato
com os objetos e com as explicações dos adultos, desenvolve vários conceitos espontâneos.
Com essa base, a criança tem acesso, por meio da escola, às explicações científicas, as quais
começam
pela definição geral do conceito. Nas aulas a criança aprende a estabelecer
relações lógicas entre os conceitos, mas é como se o movimento germinasse
para dentro, ou seja, vincula-se à experiência que, neste sentido, existe na
criança. (...) Assim, o próprio desenvolvimento dos conceitos espontâneos
deve adquirir certo nível, criar premissas no desenvolvimento mental para
que a assimilação dos conceitos científicos se torne inteiramente possível
para a criança (VIGOTSKI, 2010, p.527-528).

Portanto, a educação escolar deve objetivar a internalização pela criança, não somente
dos conceitos espontâneos que pode adquirir fora da escola, mas, sobretudo, dos conceitos
científicos que possibilitam uma compreensão mais sistematizada da realidade. Entretanto,
nem sempre a escola cumpre com esse papel de desenvolver os conceitos científicos e, por
consequência, o pensamento conceitual da criança. Segundo o autor,
a deficiência da escola pode manifestar-se no fato de que a criança vai
estudar improdutivamente, vai estudar os conceitos científico, mas,
permanecendo no mesmo nível dos conceitos espontâneos, vai assimilar os
conceitos científicos de modo frequentemente verbal, esquemático,
aumentando assim a divergência entre os primeiros e os segundos
(VIGOTSKI, 2010, p.536).

49

Isso não significa que na escola os conceitos espontâneos devam ser deixados de lado.
Pelo contrário, pois estes são a base para a formação dos conceitos científicos. Os conceitos
espontâneos podem se transformar em conceitos científicos. Os conceitos espontâneos podem
passar por um processo de conscientização, na qual ocorre a "generalização de um tipo mais
elevado no aspecto funcional e revela a possibilidade das operações, dos signos que
caracterizam a atividade do conceito científico" (VIGOTSKI, 2010, p.539-540). Tais
conceitos científicos e espontâneos passam a coexistir com a criança, sendo utilizados de uma
forma ou de outra, dependendo da situação. Por exemplo, uma criança, ao assimilar o
conceito científico de calor como transferência de energia térmica entre um sistema e outro,
não irá deixar de utilizar o conceito em sua forma cotidiana ao dizer, por exemplo, que "está
calor", se referindo à temperatura ambiente elevada.
Este fato revela algo importante sobre a relação entre os conceitos espontâneos e
científicos: onde um é mais forte o outro é mais fraco (VIGOTISKI, 2010). O conceito
espontâneo, o qual foi interiorizado pela criança de forma não consciente, é de difícil
conscientização. O autor utiliza como exemplo o conceito de irmão, o qual a criança conhece
muito bem pelas suas experiências, mas que tem dificuldade de utilizar quando se trata de
uma operação abstrata, ficando confusa. Por outro lado, o conceito científico, embora seja
mais fraco nas experiências da criança, sendo difícil de ser utilizada em situações do
cotidiano, é mais fácil de ser conscientizado, pois a criança o interioriza de forma voluntária e
consciente.
Caso o conceito científico venha a ser tão inconsciente quanto o conceito espontâneo
em uma situação cotidiana, significa, em primeiro lugar, que é "mais fraco na situação em que
o conceito espontâneo é mais forte e, em segundo, uma grande afinidade é própria dos
conceitos espontâneo e científico. Eles pertencem à mesma época de desenvolvimento do
pensamento da criança" (ibidem, p.540).
Para entender melhor essa diferença, o autor utiliza como exemplo o aprendizado de
uma língua estrangeira, no qual há um caminho oposto de aprendizado da língua materna. A
aprendizagem de um idioma estrangeiro, diferentemente da língua materna, em que a
aprendizagem se deu de forma involuntária e inconsciente, ocorre por um processo voluntário
e consciente de interiorização. Quando a criança aprende a falar, a mesma não está
preocupada com as regras gramaticais do uso formal da língua, mas quando se aprende um
novo idioma é preciso aprender tais regras. Isso ocorre porque, na aprendizagem do novo
idioma, já se tem como base a língua materna e suas regras formas, aprendidas no processo de
escolarização. Deste modo, para o aprendizado consciente do novo idioma é imprescindível
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atingir certo nível de conhecimento da língua materna. Caso venha a "estudar uma língua
estrangeira em tenra idade a criança assimila tanto quanto assimila a língua materna"
(VIGOTSKI, 2010, p.542). Neste caso, o processo de aprendizado do novo idioma também se
dá de maneira espontânea, não voluntária, pertencendo ao mesmo período de
desenvolvimento.
Assim sendo, destaca-se novamente que a aprendizagem depende do nível atual de
desenvolvimento da criança: "o surgimento dos conceitos científicos não se tornam possível
se não em certo nível de desenvolvimento dos conhecimentos espontâneos (VIGOTSKI,
2010, p.539). Isso significa que se estiver muito acima ou abaixo das possibilidades de
realização da criança, a atividade de ensino se torna pouco produtiva para a sua
aprendizagem, e, consequentemente, para o seu desenvolvimento. Para entender isso, é
preciso compreender um dos conceitos mais importantes da teoria vigotskina para a educação
escolar: zona de desenvolvimento proximal (ZDP)6.
Vygotski (2001) introduziu o conceito de zona de desenvolvimento proximal ao tratar
das investigações que buscavam medir o nível de desenvolvimento mental da criança. O autor
discorda dos testes que buscavam definir esse nível com base em problemas que a criança
tinha que resolver sozinha, pois possibilitavam apenas saber o desenvolvimento atual da
criança. Para ele "o psicólogo que avalia o estado do desenvolvimento também deve
considerar não só as funções já maduras, mas aquelas em maturação, não só o nível atual, mas
também a zona de desenvolvimento imediato" (ibidem, p.327).
Vygotski (2001) sugere que esse tipo de teste deve ser realizado propondo que a
criança busque realizar testes destinados às crianças mais velhas. É esperado que ela não
consiga resolver os problemas de forma individual, mas apenas com a ajuda de um adulto.
Assim, é possível definir dois níveis distintos: o nível de desenvolvimento real, determinado
pelo que a criança consegue realizar sozinha; e o nível de desenvolvimento potencial, o qual é
definido pela sua capacidade de realizar alguma tarefa com o auxílio de um adulto. A

6

Na literatura podemos encontrar outras traduções para o termo zona blijaichego razvitia. Por
exemplo, Paulo Bezerra prefere traduzir o termo para o português como zona de desenvolvimento
imediato e Zóia Prestes como zona de desenvolvimento iminente (PRETES, 2011). Há também autores
que optam pela tradução zona de desenvolvimento próximo, tendo em vista a tradução das obras de
Vigotski para o espanhol de José María Bravo e outros tradutores. No entanto, optamos pela tradução
zona de desenvolvimento proximal por ser aquela mais utilizada e conhecida pelos estudantes e
pesquisadores no Brasil. Nas citações diretas utilizamos os termos escolhidos pelos tradutores.

51

diferença entre esses dois níveis é o que determina a zona de desenvolvimento proximal do
indivíduo.
Desta forma, para Vygotski (2001) o que a criança deve aprender na escola não é
aquilo que ela pode fazer sozinha, mas o que pode fazer sob a colaboração e orientação do
professor. Com o tempo, aquilo que a criança não conseguia fazer sozinha, mas apenas com a
ajuda de outra pessoa, passa a ser realizada de forma autônoma. Assim, nessa perspectiva, a
aprendizagem só e boa quando está à frente do desenvolvimento.
Neste caso, a aprendizagem “motiva e desencadeia para a vida toda uma série de
funções que se encontravam em fase de amadurecimento e na zona de desenvolvimento
imediato" (ibidem, p.334). Entretanto, deve-se também respeitar o limite superior de suas
potencialidades intelectuais atuais, porque "ensinar uma criança o que não é capaz de
aprender é tão estéril quanto ensiná-la a fazer o que ela já faz sozinha" (VYGOTSKI, 2001,
p.336-337).
Ademais, segundo o autor, para que a aprendizagem ocorra é fundamental a imitação.
Não a imitação de senso comum, a qual defende que a imitação é uma atividade apenas
mecânica que não produz nenhum processo de desenvolvimento. Segundo Vygotski (2001),
essa concepção é falsa, pois "a criança só pode imitar o que se encontra na zona das suas
próprias potencialidades intelectuais" (ibidem, p.328). Na criança, diferente dos animais que
podem imitar algumas ações humanas de forma mecânica, os processos de imitação são mais
complexos.
Os chipanzés, por exemplo, imitam apenas aquilo que podem fazer sozinhos por meio
de estímulos e respostas, "de forma automática e mecânica, como habilidade sem sentido e
não como solução racional e pensada" (VYGOTSKI, 2001, p.330). Desta maneira, não
agregam nada ao que já sabiam. Além disso, para manter o comportamento adestrado do
animal é preciso fazer inúmeras repetições para que não seja esquecido. Isso evidencia que
para o animal "o processo de aprendizagem não revela nenhuma consciência, nenhuma
compreensão das relações estruturais, realiza-se de forma cega e não estrutural" (ibidem,
p.330).
Na criança o processo de imitação é essencial para o surgimento da consciência
humana.
Assim, o momento central para toda a psicologia da aprendizagem é a
possibilidade de que a colaboração se eleve a um grau superior de
possibilidades intelectuais, a possibilidade de passar daquilo que a criança
consegue fazer para aquilo que ela não consegue por meio da imitação. Nisto
se baseia toda a importância da aprendizagem para o desenvolvimento, e é
isto o que constitui o conteúdo do conceito de zona de desenvolvimento
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imediato. A imitação, se concebida em sentido amplo, e a forma principal
em que se realiza a influência da aprendizagem sobre o desenvolvimento. A
aprendizagem da fala, a aprendizagem na escola se organiza amplamente
com base na imitação (VYGOTSKI, 2001, p.331).

É importante ressaltar que essa imitação não se dá de forma passiva, pois, como já
mencionado, no processo de internalização dos artefatos culturais há a elaboração de sentidos
pessoais com base nos significados estabelecidos socialmente. Um exemplo são as
brincadeiras nas quais a criança imita situação que viu ou ouviu das vivências pelos adultos
(VIGOTSKI, 2009). Tal imitação não é apenas uma recordação ou reprodução da experiência
do adulto. A criança reelabora criativamente o que viu e ouviu, combinando suas diversas
impressões, para estabelecer uma nova realidade, tendo em vista seus anseios e aspirações
(ibidem).
Os processos criativos necessitam da imitação, pois é "essa capacidade de fazer uma
construção de elementos, de combinar o velho de novas maneiras, que constitui a base da
criação" (VIGOTSKI, 2009, p.17). Assim sendo, há uma relação dialética entre a imitação e a
criação, pois não é possível criar sem ter como base o que já existe e é muito difícil imitar
algo sem criar o novo.
Tal relação é fundamental, pois a atividade criadora, seja para criar um objeto material
externo ao sujeito ou no plano das ideias, é inerente aos seres humanos. É por meio da
atividade criadora que o ser humano modifica a natureza para atender aos seus desejos e
necessidades, transformando também a sua consciência. É realizada não apenas pelos gênios
das artes e das ciências, mas por todos os seres humanos em seu cotidiano, se manifestando
nas mínimas modificações da natureza e nos pequenos inventos que compõem as criações
humanas (VIGOTSKI, 2009).
Para isso, a imaginação e a fantasia cumprem um papel fundamental para os processos
criativos, pois iniciam, mesmo que de modo idealizadas, todas as atividades humanas
(VIGOTSKI, 2009). Para entender o papel da imaginação para a criatividade, o autor chama a
atenção para a relação entre a fantasia e a realidade, criticando a ideia que as separa e as
opõem. Assim, ele explicita quatro relações essenciais entre a fantasia e a realidade, que
possibilitam uma melhor compreensão sobre a criação.
A primeira relação evidencia que a imaginação ocorre sempre com base nos elementos
da realidade e/ou das experiências anteriores da pessoa. Mesmo em uma ficção, o que não
existe foi criado a partir da combinação complexa de elementos que existem na realidade.
Com isso,
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a atividade criadora da imaginação depende diretamente da riqueza e da
diversidade de experiências anteriores da pessoa, porque essa experiência
constitui o material com que se criam as construções da fantasia. Quanto
mais rica a experiência da pessoa, mais material está disponível para a
imaginação dela (VIGOTSKI, 2009, p.22).

Assim sendo, a fantasia não se opõe à realidade e à memória, mas sim se apoia nelas,
possibilitando a criação.
A segunda forma de relação entre fantasia e realidade subordina-se à primeira, pois diz
respeito à relação entre o produto final imaginação e realidade. A fantasia, por meio da
combinação de elementos da realidade, cria outros, que embora irreais, passam a atuar como
base para novas criações. Ou seja, a nossa própria criação ou de outras pessoas, realizadas
com base em suas próprias experiências, atuam como fonte para novas criações. Deste modo,
nossa imaginação não se realiza "livremente, mas sim é orientada pela experiência de outrem"
(VIGOTSKI, 2009, p.25).
Isso amplia a capacidade imaginativa e de criação do indivíduo, pois tem como base
não só as suas experiências, mas também aquilo que não vivenciou, mas que conheceu e
assimilou por meio das experiências históricas e sociais de outros indivíduos. "Assim, há uma
dependência dupla e mútua entre imaginação e experiência. Se no primeiro caso a imaginação
apoia-se na experiência, no segundo é a própria experiência que se apoia na imaginação"
(VIGOTSKI, 2009, p.25).
A terceira forma de relacionar a imaginação e a realidade está ligada ao papel das
emoções nessa relação. As nossas emoções e sentimentos selecionam e combinam diferentes
elementos da realidade, as quais muitas vezes não possuem uma relação direta ou óbvia,
estabelecendo, por meio da imaginação, sensações internas que influenciam nosso ânimo.
Contudo, se por um lado as emoções e sentimentos afetam a nossa imaginação, por outro, a
imaginação também afeta as nossas emoções e sentimentos. Ou seja, qualquer "fantasia influi
inversamente sobre nossos sentimentos e, a despeito dessa construção por si só não
corresponder à realidade, todo o sentimento que provoca é verdadeiro, realmente vivenciado
pela pessoa" (VIGOTSKI, 2009, p.28).
Por fim, a quarta e última forma de relação entre a imaginação e a realidade refere-se
ao fato de a imaginação poder se tornar realidade. Embora algo não exista na realidade,
quando é "exteriormente encarnada, ao adquirir uma concretude material, essa imaginação
'cristalizada', que se fez o objeto, começa a existir realmente no mundo e a influir sobre as
outras coisas" (p.29).
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Os elementos da realidade, processados internamente pela imaginação, dão origem a
um produto idealizado e, posteriormente, quando concretizados, se tornam parte da realidade.
Vigotski (2009) chama esse processo de círculo completo da atividade criativa da imaginação.
Tal processo, como outros já mencionados no texto, evidenciam a complexidade do
pensamento humano.
A criatividade, bem como outros processes de desenvolvimento das funções mentais
superiores, resumem alguns pontos importantes dos pressupostos teóricos desenvolvidos por
Vigotski, os quais serviram de base para o surgimento de diversas abordagens teóricas, em
diferentes áreas. Um dos desdobramentos mais importantes da psicologia histórico-cultural é
a TSHCA. Nos próximos subcapítulos serão apresentados alguns dos aportes teóricos dessa
teoria, focalizando as contribuições de Leontiev e Engeström.

2.3. Fundamentos da Teoria da Atividade - Leontiev
A atividade humana, representada pelo trabalho, é um conceito central no
materialismo histórico-dialético (MARX, 2013). O trabalho é uma atividade essencialmente
humana de mediação entre os seres humanos com os objetos, visando atender as suas
necessidades. É por meio do trabalho que ocorre o desenvolvimento histórico-social do ser
humano, pois é essa atividade que lhe permite transforma a natureza da atividade e a si
mesmo.
Vigotski, com base nas ideias de Marx, sugeriu que "a atividade (Tätigkeit)
socialmente significativa pode servir como princípio explanatório em relação à consciência
humana e ser considerada como um gerador de consciência humana" (KOSULIN, 2013,
p.111). Como vimos, para Vygotski (2012), a atividade humana é mediada por instrumentos e
signos, os quais se constituem como artefatos culturais que explicam a gênese e o
desenvolvimento das funções mentais superiores.
Essas contribuições, do início da psicologia histórico-cultural para o entendimento da
atividade humana, levam muitos autores a adotarem a denominação de Teoria da Atividade
"também para se referirem aos trabalhos de Vigotski, Luria e outros integrantes dessa escola
da psicologia" (DUARTE, 2002, p.280). No entanto, foi apenas muito depois da morte de
Vigotski, em 1934, que foi desenvolvido um corpo teórico complexo sobre a relação entre a
atividade humana e a consciência humana, que deu origem à Teoria da Atividade.
Neste capítulo apresentamos alguns fundamentos teóricos desenvolvidos por Leontiev,
considerado um dos principais autores e fundadores da Teoria da Atividade.
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2.3.1. Desenvolvimento da consciência e do pensamento humano
Para Leontiev (2004) a atividade animal e o seu psiquismo se desenvolvem com base
nas necessidades biológicas, sendo determinadas pelos fatores naturais de sobrevivência e
estabelecidas na relação objetiva com o mundo, isto é, com os objetos que os circundam. Tal
forma de se relacionar com o ambiente externo também ocorre na relação com seus
semelhantes, isto é, com outros animais de sua espécie. Quando agem coletivamente, suas
interações têm origem nas necessidades coletivas de sobrevivência.
Embora possam viver em grupo, os animais não agem coletivamente da mesma
maneira que os humanos. Mesmo aqueles que vivem de modo coletivo, dividindo tarefas, suas
atividades decorrem "diretamente de causas biológicas e não das condições objetivas que se
formam no decurso do desenvolvimento da própria atividade da associação animal
considerada" (LEONTIEV, 2004, p.70). Essa forma dos animais se relacionarem com os
objetos e seus semelhantes está intimamente atrelada à linguagem, a qual exprime apenas uma
reação biológica a determinados fatos da realidade.
De modo diferente, para os seres humanos, a linguagem serve para expressar
determinados conteúdos objetivos, possibilitando responder ao discurso quando lhe é dirigido,
servindo de base para o seu pensamento e atividade. Neste caso, a atividade, a qual é social
em sua essência, tem como objetivo modificar a natureza para atender às necessidades
humanas, não só instintivas, mas também emocionais e sociais. Ao agir sobre a natureza e
interagir com seus semelhantes e com a cultura, ocorre um processo de desenvolvimento da
consciência do ser humano, pois os elementos externos são interiorizados pelos indivíduos
através da linguagem.
Deste modo, a atividade e a consciência humana estabelecem uma unidade dialética
(LEONTIEV, 2004), a qual não está relacionada apenas com o desenvolvimento de uma nova
forma de atividade e relação com a realidade, mas sim com a modificação das leis do
desenvolvimento psíquico. "No mundo animal, as leis gerais que governam as leis do
desenvolvimento psíquico são da evolução biológica; quando se chega ao homem, o
psiquismo submete-se às leis do desenvolvimento sócio-histórico" (ibidem, p.73). Assim, o
surgimento da consciência humana está diretamente relacionado com atividade propriamente
humana que dá origem a uma nova forma de desenvolvimento do psiquismo. Com o
desenvolvimento da consciência, o ser humano consegue distinguir a realidade objetiva do seu
reflexo e das suas impressões interiores, o que lhe permite perceber o seu próprio pensamento
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e de se reconhecer na coletividade humana.
Esse processo de "hominização dos antepassados do homem se deve ao aparecimento
do trabalho e, sobre esta base, da sociedade" (LEONTIEV, 2004, p.76). Com o trabalho,
entendido como uma atividade social de transformação da natureza, a qual tem como
fundamento a cooperação e a divisão técnica, não só a organização anatômica e fisiológica do
ser humano se modificou, mas principalmente a sua consciência. É por meio do trabalho que o
ser humano elaborou os instrumentos e signos que medeiam a sua relação com a natureza e
com os outros seres humanos.
O uso de instrumentos representa mais que uma ação que possibilita ao ser humano
transformar a natureza para atender as suas necessidades. Diferente dos animais superiores,
em que o uso de instrumentos não está relacionado à criação de novas operações de modo
permanentes, pois não conservam ou fabricam novos instrumentos, o ser humano elabora, usa,
conserva e passa adiante os novos instrumentos utilizados no trabalho. A utilização de
artefatos culturais pode servir para diversas ações concretas, sendo necessário realizar "uma
análise prática e uma generalização das propriedades objetivas dos objetos segundo um índice
determinado, objetivado no próprio instrumento" (LEONTIEV, 2004, p.88). Portanto, são
produtos sociais, de modo que o simples uso de um instrumento "não se limita à experiência
pessoal de um indivíduo, antes se realiza na base da aquisição por ele da experiência e da
prática social" (ibidem, p.90).
Essa distinção e tomada de consciência das relações objetivas com os objetos, por
meio do uso de instrumentos no trabalho, é o que dá base para o surgimento do pensamento. É
por meio do trabalho que o ser humano foi desenvolvendo novas ferramentas que expressam
determinadas relações objetivas com o mundo, as quais são compartilhadas socialmente.
Nesse processo, no qual o ser humano desenvolve um reflexo consciente da realidade, há o
surgimento da linguagem como cristalização de determinadas necessidades, ações, objetos,
etc.
No trabalho os seres humanos entram forçosamente em relação, em comunicação uns
com os outros. Originariamente, as suas ações no trabalho e a sua comunicação formam um
processo único. Agindo sobre a natureza, os movimentos do trabalho dos seres humanos agem
igualmente sobre os outros participantes da produção. Isto significa que as ações do ser
humano têm uma dupla função nestas condições: uma função imediatamente produtiva e uma
função de ação sobre os outros seres humanos, uma função de comunicação (LEONTIEV,
2004, p.92).
Assim, "o trabalho por meio de ferramentas coloca o sujeito não apenas diante de
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objetos materiais e concretos, mas também diante da interação entre esses objetos, a qual ele
mesmo controla e produz" (LEONTIEV, 2021, p.61). Portanto, "o instrumento é a primeira
verdadeira abstração" (ibidem, p.62), o qual, ao ser incorporado culturalmente, por meio da
linguagem, possibilita ao ser humano não apenas agir sobre a natureza de forma direta, mas
também internamente, por meio do pensamento.
No entanto, nos primórdios do desenvolvimento humano, a linguagem ainda era
rudimentar, expressando ações e objetos concretos da realidade, que possibilitavam ao ser
humano realizar atividades sociais de intervenção sobre a realidade externa. Com a
complexificação da atividade humana, a linguagem foi se tornando cada vez mais elaborada e
servindo para regular os processos internos. Leontiev (2021) supõe que isso ocorreu quando
as ações não levaram aos resultados esperados, forçando um trabalho coletivo mais complexo,
o qual prescindiu de uma divisão de trabalho e uso de artefatos culturais mais elaborados.
Como consequência, para solucionar as dificuldades do trabalho coletivo, surgiu a
necessidade de maior controle das ações uns dos outros, o que deu origem a ações que não
têm o contato direto com o objetivo do trabalho.
Essas ações que caracterizam o trabalho, bem como os sons vocais que os
acompanham, separaram-se da tarefa de agir sobre o objeto do trabalho, conservando somente
a função que consiste em agir sobre os homens, isto é, a função de comunicação verbal. Em
outras palavras, essas ações se transformaram em gestos, ou seja, um movimento separado do
seu resultado e que não se aplica ao objeto para o qual está orientado. Ao mesmo tempo em
que se desenvolveu a comunicação gestual, surgiram ações de comunicação verbal
rudimentar, as quais deram origem à linguagem (LEONTIEV, 2004).
Esse processo, o qual serviu de base para o surgimento da linguagem, possibilitou, em
determinado momento, a separação da palavra e da atividade prática, representando as
abstrações dos objetos concretos, dando origem ao pensamento humano. Com o tempo, a fala
passou a ter como função não apenas a comunicação, mas também a cognitiva.
Assim como a linguagem perde, dessa forma, a sua função comunicativa e
desempenha apenas uma função cognitiva, ou seja, seu aspecto de pronúncia,
sonoro, aos poucos se reduz, também os processos correspondentes ganham
cada vez mais um caráter de processos internos que se realizam para si, “na
mente” (LEONTIEV, 2021, p.63).

Desta maneira, com o desenvolvimento da sociedade e dos meios de produção, surgiu
uma diferenciação entre a atividade de pensar e a atividade prática. Ou seja, com a divisão do
trabalho e a propriedade privada dos meios de produção houve a separação entre as pessoas
que "pensam" e controlam a atividade de outros seres humanos e os que trabalham de forma
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braçal.
Nessa perspectiva idealista do pensamento, a atividade de pensar é independente e
possui natureza distinta da atividade prática (LEONTIEV, 2021). Contudo, Leontiev (2021)
nos esclarece que essa separação da atividade humana não faz parte da natureza humana e
que, à medida que desaparecem a propriedade privada e as classes sociais, a diferença entre
atividade de pensar e atividade prática deixa de existir. Entretanto, isso não quer dizer que as
diferenças qualitativas entre essas duas formas de atividade desapareçam.
Mesmo com o desenvolvimento de um pensamento mais abstrato e complexo, o qual
ocorre sem o contato sensível e direto com os objetos da realidade material, podendo ser
representada como reflexo ideal da realidade, em forma de conceitos abstratos, as relações
com a atividade prática não deixam de existir (LEONTIEV, 2021). Essa forma de pensamento
“oferece possibilidades fundamentalmente ilimitadas de penetrar na realidade, incluindo a
realidade que é totalmente inacessível à nossa influência” (ibidem, p.64), embora possa ser
elaborado sem o contato direto com os objetos da realidade e de forma independente da
atividade prática, só se concretiza quando se verifica na realidade objetiva. Assim, os produtos
do pensamento, ao obedecerem à determinada lógica de produção de conhecimento, estão
subordinados às relações objetivas da realidade (LEONTIEV, 2021).
Há uma relação intrínseca entre a linguagem, o pensamento e a consciência humana,
pois se desenvolveram em um mesmo processo social e coletivo de trabalho, o qual exigiu a
comunicação para o controle das ações uns dos outros. Portanto, para investigar o processo de
desenvolvimento humano devemos analisar as relações sociais vitais em determinadas
condições sócio-históricas e "como a estrutura da consciência do homem se transforma com a
estrutura da sua atividade" (LEONTIEV, 2004, p. 98).
Para compreender melhor a atividade e consciência humana, e, por consequência, o
desenvolvimento do psiquismo e do pensamento, Leontiev (2010) definiu três conceitos
fundamentais de sua teoria: atividade, ação e operação. A seguir, abordamos esses três
conceitos da Teoria da Atividade.

2.3.2. Atividade, ação e operação
Para Leontiev (2010) o conceito de atividade pode ser definido da seguinte maneira:
"os processos psicologicamente caracterizados por aquilo a que o processo, como um todo, se
dirige (seu objeto), coincidindo sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executar esta
atividade, isto é, o motivo" (ibidem, p.68). Desta maneira, a atividade tem como elemento
desencadeador as necessidades do sujeito, as quais o levam a buscar o objeto, concreto ou
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abstrato, para satisfazê-las. Assim, se estabelece o motivo que caracteriza a atividade e
impulsiona o sujeito a realizá-la, ligando a necessidade e o objeto que a satisfaz.
Contudo, para satisfazer as suas necessidades, o ser humano criou diversos objetos que
lhe permitiram agir sobre a natureza e se relacionar uns com os outros. Esses novos objetos,
sejam instrumentos ou signos, geraram novas necessidades de ordem social e emocional, ou
seja, que não se restringem ao âmbito biológico. Por exemplo, quando o ser humano deixou a
vida nômade, na qual coletava os alimentos e caçava os animais para sua subsistência, para se
estabelecer em uma determinada região, desenvolvendo a agricultura e a domesticação dos
animais para o seu consumo, desenvolveu outras necessidades de ordem social e emocional.
Surgiu a necessidade de novas ferramentas para o cultivo e armazenamento dos alimentos, a
propriedade privada da terra e, consequentemente, instrumentos para a sua demarcação e
proteção. Com o crescimento das cidades, os seres humanos passaram a viver em
comunidades com um maior número de indivíduos, o que prescindia de mecanismos de
organização e controle social mais complexos, que possibilitassem aos indivíduos agirem de
maneira coletiva em torno de uma necessidade em comum. Em vista disso, a atividade
humana demandou uma maior divisão de trabalho para a produção coletiva, de modo que
determinados processos passassem a ter uma relação cada vez mais distante do motivo da
atividade.
Leontiev (2010) chama esses processos de ações, nos quais o "motivo não coincide
com seu objetivo (isto é, com aquilo para o qual se dirige), mas reside na atividade da qual ele
faz parte" (ibidem, p. 69). No entanto, o autor ressalta que para uma ação ser "executada é
necessário que seu objetivo apareça para o sujeito, em sua relação com o motivo da atividade
da qual ele faz parte" (ibidem).
Para entender a diferença e a relação entre atividade e ações, Leontiev (2004) utiliza
um exemplo relacionado à caça primitiva. Imaginemos um grupo de homens primitivos em
uma atividade coletiva, que tem como finalidade capturar um animal para saciar a fome ou
para o uso de sua pele como vestimenta. Eles se dividem entre os que irão espantar o animal e
os que irão capturá-lo. Nesse exemplo, o ato de espantar o animal, analisado isoladamente,
não atende às suas necessidades. Essa ação só pode ser compreendida quando analisadas
dentro de um processo coletivo, em que cada indivíduo realiza determinadas ações dentro de
uma divisão de trabalho, de modo a se alcançar o objetivo almejado pela atividade coletiva.
A decomposição de uma ação supõe que o indivíduo que age tem a
possibilidade de refletir psiquicamente sobre a relação existente entre motivo
objetivo da relação e o seu objeto. Senão a ação é impossível, é vazia de
sentido para o sujeito. (...) Ela cria-se no seio de uma atividade humana
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coletiva e não poderia existir fora dela. Aquilo para que é orientada a ação
governada por esta nova relação pode em si não ter sentido biológico
imediato para o homem e mesmo contradizê-lo. Por exemplo, assustar a caça
é em si desprovido de sentido biológico. Isso só toma um significado nas
condições do trabalho coletivo (LEONTIEV, 2004, p.85).

Sendo assim, as ações não possibilitam a satisfação das necessidades do sujeito
quando desvinculadas dos motivos da atividade coletiva.
Com a evolução dos sistemas de produção, houve o surgimento de sistemas de ações
mais complexos. Nesses sistemas, as ações passaram a ser subdivididas em outros diversos
processos parciais necessários à execução da ação. Ou como afirma Leontiev (2004, p.110):
Psicologicamente, a fusão de diferentes ações parciais numa ação única
constitui a sua transformação em operação. Por este fato, o conteúdo que
outrora ocupava na estrutura, o lugar de fins consciente de ações parciais,
ocupa doravante, na estrutura da ação complexa, o lugar de condições de
realização da ação.

Essas operações estão relacionadas aos meios e instrumentos automatizados que levam
às rotinas, sendo que surgem quando as ações se tornam automatizadas, pois
por operações entendemos o modo de execução de um ato. Uma operação é
o conteúdo necessário de qualquer ação, mas não é idêntico a ela. Uma
mesma ação pode ser efetuada por diferentes operações e, inversamente,
numa mesma operação pode-se, às vezes, realizar diferentes ações: isto
ocorre porque uma operação depende das condições em que o alvo da ação é
dado, enquanto uma ação é determinada pelo alvo (LEONTIEV, 2010, p.74).

Leontiev (2004) destaca que, embora as operações (diferentemente das ações) não
sejam diretamente conscientes, estas podem ser controladas conscientemente, isto é, podem se
tornar conscientes. Para exemplificar, o autor utiliza a situação na qual um atirador experiente,
ao realizar a operação de apontar para o alvo, age de modo não consciente. "Basta, todavia o
menor desvio em relação à execução normal da operação para que esta última, bem como as
suas condições materiais, apareça nitidamente à consciência" (ibidem, p.111). Desta forma,
essas categorias que definem a atividade humana são dinâmicas, podendo ser alteradas e
transformadas constantemente.
A atividade pode perder o motivo que a levou à vida, e então ela se converte
em ação que realiza, possivelmente, uma relação totalmente distinta com o
mundo, uma outra atividade; ao contrário a ação pode se transformar em
modo de alcançar o objetivo, em uma operação capaz de realizar diversas
ações (LEONTIEV, 2021, p.130).

Esse caráter dinâmico da atividade humana é essencial para compreender as
transformações da atividade do sujeito, pois algo que hoje é uma ação para o sujeito, pode se
tornar uma atividade ou vice-versa.
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Um exemplo que nos ajuda a compreender não só essa relação dinâmica, mas também
os próprios conceitos de atividade, ação e operação, pode ser encontrado no trabalho de
Moura, Sforni e Lopes (2017). Os autores descrevem a situação em que um sujeito, que mora
na beira de um rio, precisa construir um meio de locomoção para ir de um lugar a outro, de
forma mais segura e rápida. É claro que existem outros motivos mais elementares para o
ribeirinho construir um meio de locomoção pelo rio, como por exemplo, buscar alimento em
outras comunidades. Contudo, para exemplificar a situação, os autores se fixam apenas no
motivo de construir um meio de transporte fluvial.
No exemplo, o ribeirinho decide construir uma canoa, sobre a qual já tem uma imagem
mental, ou seja, um objeto idealizado, elaborado socialmente. Para isso, o sujeito precisa
escolher os objetos e instrumentos que lhe permitirão alcançar o seu objetivo. Essa escolha vai
depender dos conhecimentos que ele tem sobre como construir canoas, os quais foram
desenvolvidos socialmente no contexto em que vive e dos recursos disponíveis. Ele precisa
escolher uma árvore para fornecer a matéria-prima para a canoa, bem como os instrumentos
para transformá-la, que podem ser um motosserra, um serrote, um machado, etc., dependo das
condições materiais que possuir. Neste exemplo, construir uma canoa é a atividade do sujeito,
derrubar a árvore é uma das ações de sua atividade e o uso do motosserra, do serrote ou do
machado é uma operação. Os autores evidenciam que seu motivo poderia ser outro ou surgir
um novo motivo em sua atividade, como, por exemplo, construir uma canoa para ser usada em
uma competição de corrida na comunidade. Neste caso, a atividade seria outra, bem como as
ações e operações necessárias para a sua realização.
Podemos modificar este exemplo, imaginando que esse ribeirinho é um agricultor, isto
é, que a sua atividade é produzir e vender alimentos, e que a construção da canoa seja uma
ação necessária para que ele possa transportar seus produtos até uma comunidade vizinha.
Suponhamos que ele construa uma ótima canoa, a qual passa a ser desejada por outros
moradores da comunidade. Assim, eles passam a oferecer um bom dinheiro ou produtos para
que ele venda ou troque a sua canoa, de modo que o canoeiro decide produzir canoas para
vender ou trocar com seus vizinhos. Com o tempo, a construção e a venda de canoa passam a
ser mais lucrativas que a produção e a venda de alimentos. Assim, ele decide se dedicar ao
trabalho de produção de canoas, modificando aquilo que era uma ação necessária à sua
atividade anterior em uma atividade com seus próprios motivos.
Resumindo, podemos afirmar que a atividade está relacionada ao objeto/motivo, a
ação ao objetivo e a operação às condições, e que essas componentes são dinâmicas, podendo
ser alteradas constantemente. Essa estrutura hierárquica da atividade humana pode ser
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representada conforme a Figura 2.
Figura 2 - Estrutura hierárquica da atividade

Fonte: Daniels (2011, p.167, adaptado)

Estes conceitos (atividade, ação e operação) são fundamentais para entender o
processo de desenvolvimento humano. Entretanto, isoladamente, estes conceitos não
permitem entender a relação entre o desenvolvimento da consciência social e a consciência
individual dos sujeitos. Nos tópicos seguintes apresentamos alguns conceitos que nos ajudam
a entender melhor esse processo.
2.3.3. Motivos, significados e sentidos da atividade humana
No processo sócio-histórico de desenvolvimento da humanidade, a atividade e a
consciência humana foram se alterando, pois a cada novo artefato cultural criado pelo ser
humano para atender as suas necessidades, uma nova relação com o mundo se estabelecia,
modificando a sua própria natureza. Nesse processo, a linguagem e as relações sociais
possuem papel fundamental, porquanto por meio desses que o ser humano transmite sua
herança cultural às novas gerações. Entretanto, devemos considerar que a transformação da
consciência social para consciência individual não acontece de maneira passiva e direta.
Conforme Leontiev (2004), ao iniciar a vida "o homem encontra um sistema de
significações pronto, elaborado historicamente, e apropria-se dele tal como se apropria de um
instrumento, esse precursor material da significação" (ibidem, p.102). Entretanto, a forma
como cada indivíduo particular se apropria de determinadas significações histórico-sociais, as
quais o autor chama de significados, expressa o sentido que ele atribui a tais generalizações
sociais.
Esses conceitos (significados e sentidos) haviam sido tratados por Vygostki e Luria,
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mas Leontiev os amplia ao relacioná-los diretamente com o desenvolvimento da consciência e
da atividade humana (AZEVEDO, 2013):
Vigotski privilegia a mediação como elo fundamental nesses processos, com
destaque para os conceitos de instrumento, signo e objetivo e introduz o
conceito de motivo, ao se referir à esfera motivacional da consciência.
Leontiev, por sua vez, amplia e aprofunda esses conceitos para propor a
estrutura geral da atividade humana em sua Teoria da Atividade (p.28).

Para Leontiev (2004), os significados estão relacionados com as significações
histórico-sociais que permitem a generalização da realidade, sendo estabelecidos pela
linguagem, portanto, como conteúdo da consciência social. Os sentidos devem ser entendidos
na sua relação com a vida do sujeito, ou seja, com suas atividades, de modo que revelam a
relação individual e coletiva com os objetos da atividade.
Para entender a diferença entre esses dois conceitos, Leontiev (2004) cita o exemplo
de um aluno lendo uma obra científica. Nesse caso, o significado social é o de se apropriar
dos conceitos abordados na obra, mas o sentido vai depender da razão que o mobiliza a ler a
obra, o qual pode ser: se preparar profissionalmente, passar em um exame, etc. Dependendo
do seu motivo, ele lerá a obra com um determinado sentido.
Conforme altera os motivos da atividade, o ser humano modifica os seus sentidos,
estabelecendo novas relações com o mundo e com os outros seres humanos, de forma que sua
consciência se desenvolve. Assim sendo, há uma relação intrínseca entre motivo, sentido e
atividade. O indivíduo só está em uma determinada atividade quando o "objetivo e motivo são
coincidentes, assim como significação e sentido são correspondentes" (AZEVEDO, 2013,
p.41).
Para entender isso, é importante ter em vista que nos primórdios do desenvolvimento
da atividade animal, os sentidos e os motivos eram coincidentes com as significações sociais e
o objeto da atividade, respectivamente, indicando uma ausência de consciência coletiva. Neste
estágio da humanidade, isso era possível "porque o domínio do consciente permanece durante
muito tempo limitado às relações diretas de todo o grupo, e também porque as próprias
significações linguísticas não estão ainda suficientemente diferenciadas" (LEONTIEV, 2004,
p.109). Ou seja, os sentidos e significados eram coincidentes para o ser humano primitivo,
enquanto o individual e o social pouco se diferenciavam.
Além do mais, no início do desenvolvimento humano, as emoções e os sentidos
estavam entrelaçados na atividade. Contudo, com a evolução das sociedades, com o
surgimento das relações de troca, a divisão de classes e a propriedade privada dos meios de
produção, a atividade passou a ser determinada por uma série de processos complexos. Com
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isso, os sentidos e os significados sociais deixaram de ser coincidentes, acarretando um
processo de alienação da atividade humana que
tem por consequência a discordância entre o resultado objetivo da atividade
humana e o seu motivo. Dito por outras palavras, o conteúdo objetivo da
atividade não concorda agora com o seu conteúdo objetivo, isto é, com
aquilo que ela é para o próprio homem (LEONTIEV, 2004, p.130).

Desta forma, o ser humano, ao perder o controle sobre os artefatos culturais que
medeiam a sua relação com o objeto do seu trabalho e a falta de domínio dos produtos da sua
atividade, tem seu trabalho alienado. Consequentemente, o sentido e o motivo se dissociam,
respectivamente, do significado social e do objetivo da atividade (LEONTIEV, 2021).
Portanto, há um processo dialético de humanização e de alienação do ser humano, ou seja, ao
mesmo tempo em que complexifica a sua atividade, por meio da criação, internalização e
transmissão de artefatos culturais, o ser humano vai perdendo o domínio da totalidade de seu
trabalho e o vínculo com os outros seres humanos e a natureza (LEONTIEV, 2004).
Com o advento do capitalismo, esse processo de alienação se intensificou, pois o
trabalhador foi perdendo cada vez mais o controle dos meios de produção e o domínio dos
bens produzidos pelo seu trabalho. O trabalhador se tornou uma mercadoria, cujo valor é
menor do que os produtos que cria nos processos de produção (MARX, 2004). A objetivação
do seu trabalho o despojou não só do controle dos meios de produção, mas também dos
objetos que produz. Assim, o trabalho e os objetos produzidos se tornaram estranhos aos
sujeitos, de modo que quanto mais o ser humano cria, mais o mundo objetivo se torna mais
complexo e menos o ser humano pertence a si mesmo.
Com a complexificação da atividade humana para uma mesma atividade, diversos
motivos distintos foram sendo atribuídos, isto é, a atividade passou a ser polimotivada. Desta
maneira, o trabalho pode ter vários motivos que coexistem conjuntamente para o sujeito,
formando o seu sentido para a atividade: conseguir a subsistência para a família, status social,
realização pessoal, etc. Por exemplo, um médico pode exercer essa profissão por diversos
motivos: realização pessoal; auxiliar na recuperação e manutenção da saúde das pessoas;
reconhecimento social da profissão, a qual lhe garante status e uma boa remuneração; desejo
familiar, por um desejo dos seus pais e familiares; etc.
Entretanto, embora a atividade possa ter vários motivos, é importante distingui-las,
pois mobilizam a realização da atividade de maneira diferente. Leontiev (2021) diferencia os
motivos, considerando sua capacidade de gerar sentidos ou apenas de gerar estímulos para a
atividade. Assim, o autor define dois tipos de motivos: motivos geradores de sentido e
motivos-estímulos. Os motivos geradores de sentido são os que orientam a atividade, pois
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possuem a capacidade de gerar sentidos para a atividade. Os motivos-estímulos têm a função
de estímulo complementar das ações, podendo estar relacionados aos aspectos emocionais e
afetivos, negativos ou positivos, porém sem gerar sentidos (LEONTIEV, 2021).
O autor ainda esclarece que um mesmo motivo, em determinada atividade, pode
assumir o papel de gerador de sentidos e, em outra, apenas servir como estímulo. No entanto,
“os motivos geradores de sentido sempre ocupam um lugar hierárquico superior, mesmo se
eles não tiverem um caráter afetivo direto” (LEONTIEV, 2021, p.221). Além disso, como
mencionamos, os motivos podem não ser evidentes para o sujeito, permanecendo
inconscientes para ele, seja em relação à consciência ou à sua afetividade imediata. Embora
seja possível identificar os fins que geram as ações, por meio da análise da sua relação com o
objeto que satisfaz a necessidade correspondente, o mesmo não ocorre quando buscamos
identificar o objeto do motivo da atividade. Isso, segundo o autor, gera um paradoxo, pois os
motivos só se revelam à consciência por meio da análise da atividade e da sua dinâmica.
“Subjetivamente, eles aparecem apenas em sua expressão indireta, na forma de
vivência de desejos, vontades, anseios por um objetivo” (LEONTIEV, 2021, p.222). São essas
manifestações, bem como os resultados da análise consciente dos objetivos, os meios para
alcançá-los e seus resultados, que servem como sinais internos de como se regulam os
processos da atividade. Consequentemente, o motivo expresso nestes sinais internos não está
contido diretamente neles. Para identificarmos os motivos e os sentidos de sujeito em uma
atividade, devemos analisá-la de forma indireta por meio dos processos de desenvolvimento
da atividade, os quais revelam aspectos ainda não conscientes pelo sujeito.
Engeström (1987) desenvolveu a TSHCA, propondo um instrumento para analisar o
processo de desenvolvimento e de transformação da atividade humana. A seguir, abordamos
alguns dos pressupostos teóricos desenvolvidos pelo autor no contexto da TSHCA.

2.4. Teoria da Atividade e Aprendizagem Expansiva - Engeström
A TSCHA teve diversos desdobramentos tanto na antiga URSS, como nos países do
ocidente. Na Rússia vários autores contribuíram para o desenvolvimento da teoria, inialmente,
elaborada por Leontiev, entre os quais podemos citar: "GALPERIN (Psicologia Infantil),
BOZHOVICH (Psicologia da personalidade), ELKONIN (Psicologia evolutiva e periodização
do desenvolvimento humano), ZAPOROYETZ (Psicologia evolutiva), LEVINA (Psicologia
da Educação)" (LIBÂNEO, 2004, p.117). No ocidente, com a divulgação dos trabalhos de
Vigotski e Leontiev, a Teoria da Atividade foi amplamente difundida, sendo utilizada em
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diversas áreas (ENGESTRÖM; SANNINO, 2010; DANIELS, 2011), inclusive nas pesquisas
em Educação (ROTH; LEE, 2007), nas pesquisas em Ensino de Ciências (ENGESTROM,
2013; RODRIGUES; CAMILLO; MATTOS, 2014; CAMILLO; MATTOS, 2014; RAHM,
2014; PATCHEN; SMITHENRY, 2014; LEE; LEE; ZEIDER, 2019), bem como de formação
de professores (ROTH et al., 2002; DOUGLAS, 2012; WILSON, 2014).
No entanto, embora tenha ocorrido um crescimento do uso da TSHCA, é preciso
considerar que no ocidente, muitos autores têm se apropriado da teoria sem considerar a
origem e os questionamentos sobre o conceito de atividade desenvolvido pelos autores russos
(BAKHURST, 2009). Nesse mesmo sentido, Rothe e Lee (2007) comentam que, apesar de a
TSHCA ter sido originada dos trabalhos de Vigotski e Leontiev, muitos pesquisadores anglosaxões costumam ter como base mais os pressupostos teóricos do primeiro do que do segundo
autor. Segundo esses autores, um dos motivos para isso ocorrer é a maior ênfase dos trabalhos
de Leontiev às ideias marxistas. Deste modo, considerando os problemas de tradução das
obras vigotskianas no ocidente (GILLEN, 2000; PRESTES, 2012; YASNITSKY; VEER,
2015), que as distanciavam dos ideais marxistas (DUARTE, 2002), tais trabalhos podem
conter problemas graves de distorções dos fundamentos da Teoria da Atividade ao
desconsiderarem suas raízes epistemológicas.
Entre os pesquisadores no ocidente que mais tem contribuído com o desenvolvimento
da Teoria da Atividade é o finlandês Yrjö Engeström. O próprio Davidov (2019a), um dos
principais autores russos, ressaltou a importância dos trabalhos desenvolvidos por Engeström
para o desenvolvimento da TSHCA no ocidente. Engeström, diferente de outros autores da
Psicologia Histórico-Cultural da Atividade, que focaram em alguns aspectos da atividade
humana, desenvolveu uma teoria ampla sobre os sistemas de atividade coletivos humanos.
Ele e outros pesquisadores no ocidente buscaram ampliar a TSHCA, de modo a
"desenvolver ferramentas conceituais para entender o diálogo, múltiplas perspectivas e redes
de sistemas de atividades em interação" (ENGESTRÖM, 2001, p.135, tradução nossa).
Assim, tendo como unidade de análise a atividade conjunta, coletiva e prática, Engeström
ampliou a TSHCA ao analisar o processo de transformação social, incorporando "a estrutura
do mundo social, com particular ênfase na natureza conflitual da prática social" (DANIELS,
2011, p.171).
Neste subcapítulo, buscamos aprofundar o entendimento sobre os pressupostos
teóricos desenvolvidos por Engeström. Para isso, apresentamos alguns conceitos
fundamentais desenvolvidos por esse autor e outros no âmbito da TSHCA.

67

2.4.1. Sistemas de atividade
Engeström, com base nos pressupostos teóricos desenvolvidos por Vigotski, Leontiev
e outros autores, ampliou a TSHCA, elaborando um novo modelo teórico que engloba as
relações complexas existentes em cada sistema de atividade, bem como entre os diferentes
sistemas de atividades que caracterizam as relações humanas. Para isso, esse autor definiu
cinco princípios importantes para a TSHCA (ENGESTRÖM, 2018):
1º) Sistema de atividade como unidade de análise - um sistema de atividade
coletivo, mediado por artefato e orientado a objetos, visto em suas relações
de rede com outros sistemas de atividade, é considerado a unidade primária
de análise. Ações individuais e grupais direcionadas a metas, bem como
operações automáticas, são unidades de análise relativamente independentes,
mas subordinadas, eventualmente compreensíveis apenas quando
interpretadas contra o pano de fundo de sistemas de atividades inteiros. Os
sistemas de atividades realizam-se e se reproduzem gerando ações e
operações.
2º) Multivocalidade dos Sistemas de Atividade - Um sistema de atividade é
sempre uma comunidade de múltiplos pontos de vista, tradições e interesses.
A divisão de trabalho em uma atividade cria diferentes posições para os
participantes; os participantes carregam suas próprias histórias diversas e o
próprio sistema de atividades carrega várias camadas e fios de história
gravados em seus artefatos, regras e convenções. A multiplicidade é
multiplicada em redes de sistemas de atividade em interação. É fonte de
problemas e de inovação, exigindo ações de tradução e negociação.
3º) Historicidade dos Sistemas de Atividade - Os sistemas de atividades
tomam forma e se transformam ao longo de longos períodos de tempo. Seus
problemas e potenciais só podem ser entendidos em relação à sua própria
história. A própria história precisa ser estudada como história local da
atividade e de seus objetos, e como história das ideias teóricas e ferramentas
que moldaram a atividade. Assim, o trabalho médico precisa ser analisado
em comparação com a história de sua organização local e com a história
mais global dos conceitos médicos, procedimentos e ferramentas
empregadas e acumuladas na atividade local.
4º) As contradições como fonte de mudança e desenvolvimento dos Sistemas
de Atividade - Contradições não são o mesmo que problemas ou conflitos.
Contradições estão historicamente acumulando tensões estruturais dentro e
entre sistemas de atividades. A principal contradição das atividades no
capitalismo está entre o valor de uso e o valor de troca das mercadorias. Essa
contradição primária permeia todos os elementos de nossos sistemas de
atividades. Atividades são sistemas abertos. Quando um sistema de
atividades adota um novo elemento de fora (por exemplo, uma nova
tecnologia ou um novo objeto), geralmente leva a uma contradição
secundária agravada em que algum elemento antigo (por exemplo, as regras
ou a divisão do trabalho) colide com o novo. Tais contradições geram
distúrbios e conflitos, mas também tentativas inovadoras de mudar a
atividade.
5º) Os Sistemas de Atividade passam por transformações expansivas - Os
sistemas de atividades passam por ciclos relativamente longos de
transformações qualitativas. À medida que as contradições de um sistema de
atividades são agravadas, alguns participantes individuais começam a
questionar e se desviar de suas normas estabelecidas. Em alguns casos, isso
se transforma em uma visão colaborativa e em um esforço deliberado de
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mudança coletiva. Uma transformação expansiva é realizada quando o objeto
e o motivo da atividade são reconceptualizados para abraçar um horizonte de
possibilidades radicalmente mais amplo do que no modo anterior da
atividade (ibidem, p.56-57, tradução nossa, adaptado).

Tendo em vista esses princípios, Engeström expandiu o modelo triangular de Vigotski,
representado pela Figura 3, no qual evidencia a relação entre o sujeito e o objetivo através da
mediação de instrumentos culturais.
Figura 3 - Mediação entre sujeito e objeto

Fonte: Engeström (2001, p.134, adaptado)

O novo modelo (Figura 4), desenvolvido por Engeström, possibilita analisar as
relações complexas das redes de sistemas de atividades, focalizando a inter-relação entre os
sujeitos em uma comunidade e avançando no entendimento dos processos de transformação
da atividade humana.
Figura 4 - Modelo da estrutura da atividade humana

Fonte: Engeström (2001, p.135, tradução nossa)

Embora ainda não se evidencie os níveis hierárquicos da atividade, como proposto por
Leontiev, e as relações entre os diferentes sistemas de atividade, esse modelo permite
representar um sistema de atividade em determinado momento, evidenciando as mediações
entre os elementos que o compõem. Neste modelo teórico, os elementos representados no
triângulo constituem uma unidade dialética expressa pelo trinômio Sujeito-Objeto-
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Comunidade: os instrumentos culturais (ferramentas e signos) medeiam à relação entre sujeito
e objeto; as regras medeiam à relação entre sujeito e comunidade; e a divisão de trabalho
medeia à relação entre comunidade e objeto da atividade.
Nas próprias palavras do autor, os elementos podem ser caracterizados da seguinte
maneira:
o objeto refere-se à 'matéria-prima' ou 'espaço do problema' em que a
atividade é direcionada. O objeto é transformado em resultados com a ajuda
de instrumentos, isto é, ferramentas e signos. A comunidade compreende os
indivíduos e subgrupos que compartilham o mesmo objeto geral. A divisão
do trabalho refere-se à divisão horizontal de tarefas e divisão vertical de
poder e status. Finalmente, as regras referem-se aos regulamentos, normas,
convenções e padrões explícitos e implícitos que restringem as ações dentro
do sistema de atividade (ENGESTRÖM; SANNINO, 2010, p.6, tradução
nossa).

Tal modelo, representado na Figura 4, refere-se a apenas um sistema de atividade. No
entanto, na vida cotidiana diversos sistemas de atividade se relacionam em níveis hierárquicos
diferentes, influenciando uns aos outros. Assim, os indivíduos não apenas trabalham para a
produção e sustentação de suas atividades, mas também para a sociedade como um todo, pois
os diversos sistemas de atividade, oriundos de um processo histórico de diversificação
progressiva do sistema de produção, formam uma rede complexa que, em sua totalidade,
constitui a sociedade humana (ROTH; LEE, 2007). No limite, podemos afirmar que em sua
totalidade, os diferentes sistemas de atividade existentes estão relacionados em menor ou
maior grau, formando uma teia complexa de interações mediadas, que constituem a vida
humana.
Um exemplo de interação entre dois sistemas de atividades, representado pela Figura
5, ocorre quando eles compartilham parte de um objeto em comum, dando origem a um novo
objeto ou a um novo sentido ao objeto compartilhado.
Figura 5 - Interação de dois sistemas de atividade

Fonte: Engeström (2001, p.136, tradução nossa, adaptado)
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Nessa representação, a intersecção entre dois objetos distintos (objetos 1 e 2) de dois
sujeitos resulta em um objeto compartilhado (objeto 3), o qual pode ser transformado pelos
sujeitos. Por exemplo, o licenciando estagiário pode ter vários motivos para realizar a
atividade de estágio supervisionado (aprender a ser professor, conseguir os créditos
necessários à sua formação, desenvolver uma atividade de ensino-aprendizagem interessante
para os alunos, etc.). O professor colaborador de estágio também possui seus próprios motivos
para receber o estagiário em suas aulas (compartilhar experiências, facilitar o seu trabalho,
aprender com o licenciando, diversificar as atividades de ensino-aprendizagem em suas aulas,
etc.). Desta interação, alguns motivos, concretizados em determinados objetos, serão
compartilhados pelo estagiário e pelo professor, e outros não. Suponhamos que o licenciando
queira aprender a realizar experimentos em sala de aula e que o professor deseja realizar
experimentos em suas aulas, mas por falta de tempo e materiais disponíveis, não consiga
realizá-los. Embora os seus motivos não sejam totalmente coincidentes, compartilham um
mesmo objeto: a experimentação como instrumento mediador da atividade pedagógica.
Assim, ao interagirem, negociando como a experimentação irá ocorrer, podem elaborar um
novo objeto e novos sentidos para esse objeto conjuntamente.
Devemos considerar também que há diferentes níveis hierárquicos para as atividades,
isto é, algumas atividades são subordinadas a outras. Por exemplo, a atividade de estágio
supervisionado está subordinada a outras atividades, como o da escola de estágio e da
disciplina do curso de licenciatura responsável pelo estágio, as quais podem determinar
objetos, instrumentos, regras, comunidades e divisão de trabalho para atividade do estagiário.
Além disso, as atividades da escola e da disciplina também estão subordinadas a outras
atividades, como por exemplo, as que determinam a legislação e as diretrizes para o estágio
supervisionado no país.
Assim sendo, podemos identificar diferentes níveis hierárquicos na atividade humana.
A Figura 6 representa esses níveis hierárquicos dos sistemas de atividade, tomando o exemplo
do estágio.
Nessa representação, o estágio supervisionado de um licenciando se relaciona com
diversos sistemas de atividade, em níveis hierárquicos distintos. Existem sistemas de
atividades em níveis superiores (disciplina de estágio, aulas do professor da escola, curso de
licenciatura, escola de estágio, universidade, diretorias de ensino, ministério da educação,
etc.), no mesmo nível (estágio supervisionado de outros licenciandos) e em níveis inferiores,
tais como as tarefas específicas do estágio (observar e analisar as aulas do professor
colaborador, planejar e realizar regências, etc.).
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Figura 6 - Níveis hierárquicos dos sistemas de atividade do estágio supervisionado

Fonte: elaborada pelo autor

Essas tarefas específicas compõem as ações necessárias ao estágio supervisionado e só
podem ser compreendidas tendo em vista a atividade de estágio como um todo. Para cada uma
dessas ações são necessárias operações. Por exemplo, o licenciando, ao realizar a ação de
realizar uma regência, pode necessitar escrever uma instrução na lousa para atender a
determinado objetivo na regência. Essa operação irá depender das condições materiais
disponíveis (a lousa pode ser de giz, caneta ou digital).
Entretanto, é importante também relembrar, tendo em vista a constante mudança e
deslocamento dos motivos (LEONTIEV, 2021), que essas componentes da atividade humana
(atividade, ação e operação) são dinâmicas na vida cotidiana dos sujeitos. Em nosso exemplo,
o estagiário pode ter facilidade em realizar essa operação de escrever na lousa, executando-a
de forma inconsciente. Mas também pode se sentir inseguro ao realizá-la, por nunca ter
realizado essa operação no papel de professor. Nesse caso, terá que se concentrar para realizála, tornando-a consciente, isto é, em uma ação.
Em outro exemplo, podemos imaginar um estagiário que, ao realizar a ação de estudar
determinado assunto para preparar suas atividades de ensino-aprendizagem, passa a se
interessar mais pelo tema, desenvolvendo motivos para aprender mais sobre a temática, o que
o leva a estudá-la de forma independente do estágio. Como ocorre em alguns casos,
suponhamos que esse licenciando goste tanto do tema que o transforme em objeto de estudo
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do seu trabalho de conclusão de curso ou de mestrado. Neste caso, o que era uma ação se
tornou uma atividade para o sujeito, sendo impulsionada por seus próprios motivos.
Assim, as tarefas que compõem a atividade de estágio supervisionado podem assumir,
em um processo dinâmico e constante, diferentes dimensões no sistema de atividade, mas
sempre em um nível inferior à atividade de estágio supervisionado. Mesmo que um estagiário
desenvolva um motivo particular para realizar determinada regência com os alunos, tornando
o que era uma ação em uma atividade, essa "nova" atividade estará subordinada à atividade de
estágio supervisionado.
Dessa dinâmica, em que há diversas interações entre os elementos de um mesmo
sistema de atividade e entre dois ou mais sistemas de atividades, podem surgir tensões,
dilemas e conflitos, os quais podem acarretar na transformação das atividades dos sujeitos.
Esses elementos que impulsionam as mudanças nos sistemas de atividades são denominados
de contradições por Engeström (2016).
Esse conceito tem inspiração no pensamento do filósofo marxista Evald Vasilievich
IIyenkov (1924-1979) (ENGESTRÖM; SANNINO, 2010) e deve ser entendido em sua
concepção dialética, isto é, que possui elementos opostos em uma relação histórica e social
que evolui com o tempo. As contradições são tensões históricas em evolução, forças motrizes
de transformação "que tornam o objeto um alvo em movimento, motivador e gerador do
futuro" (ENGESTRÖM; SANNINO, 2010, p.5, tradução nossa). As contradições têm origem
no choque entre as ações individuais e o sistema de atividade geral (ENGESTRÖM, 2016), ou
seja, na existência de uma relação dual entre produção social e produção específica, sendo que
esta última é, ao mesmo tempo, independente e subordinada à primeira.
Assim sendo, as contradições são mais que experiências de conflito momentâneo,
situados no nível da ação (ENGESTRÖM; SANNINO, 2010), pois "estão situados no nível de
atividade e interatividade, e têm um ciclo de vida muito mais longo" (ibidem, p.7, tradução
nossa). Além disso, embora as contradições sejam necessárias à transformação da atividade,
não são suficientes, por si só, pois precisam ser conscientizadas pelos sujeitos, de modo que
um novo objeto seja identificado e transformado em um motivo propulsor de uma nova forma
de atividade (ENGESTRÖM; SANNINO, 2010).
Segundo Engeström (2016), há quatro níveis de contradições: (i) a contradição
primária, a principal do sistema capitalista, surge do conflito interno entre valor de uso e valor
de troca, estando presente em cada um dos elementos do triângulo do sistema de atividade
central (escolhida como unidade de análise) e que determina a tensão entre sentido e
significado do objeto da atividade; (ii) a contradição secundária, que tem origem na relação
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entre um ou mais elementos que compõe o sistema de atividade central, ou seja, se dá nas
mediações entre Sujeito-Objeto-Comunidade; (iii) a contradição terciária aparece quando uma
atividade dominante, representante de uma cultura com diferente desenvolvimento, introduz
um objeto ou um motivo novo na atividade central, podendo provocar tensões e resistência
dos sujeitos envolvidos na atividade central; e (iv) a contradição quaternária é manifestada
quando há influência de atividades vizinhas (atividades essenciais à atividade central),
produzindo novos instrumentos, sujeitos, regras ou objetos para a atividade central. Esses
quatro níveis de contradição podem ser representados por meio da Figura 7.
Figura 7 - Quatro níveis de contradição em um sistema de atividade humana

Fonte: Engeström (2016, p.116, tradução nossa)

Na Figura 7, os números indicam os níveis das contradições, considerando a atividade
central. As contradições primárias, indicadas pelo número 1, estão representadas em todos os
elementos da atividade central. As contradições secundárias, representadas pelas duplas setas
e pelo número 2, evidenciam que tais contradições ocorrem entre os elementos da atividade
central. Já as contradições terciárias e quaternárias, representadas pelas duplas setas e pelos
números 3 e 4, respectivamente, indicam as relações com os sistemas de atividade em níveis
hierárquicos diferentes e vizinhos à atividade central.
Essas contradições podem levar à transformação expansiva da atividade, em um
processo denominado por Engeström (2018) de Ciclo de Aprendizagem Expansiva. No tópico
a seguir tratamos especificamente desse processo de transformação da atividade.
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2.4.2. Teoria da Aprendizagem Expansiva
A Teoria da Aprendizagem Expansiva é um desdobramento da TSHCA
(ENGESTRÖM, 2014), que tem como foco os processos de aprendizagem e transformação
coletiva da atividade, realizadas por meio do trabalho. Engeström (2018) ressalta que a
maioria das teorias de aprendizagem tem como foco processos individuais de aprendizado,
que visam a apropriação, pelos sujeitos, de conhecimentos já estabelecidos culturalmente.
Entretanto, para o autor esse tipo de aprendizagem se mostra pouco eficiente em contextos em
que são necessários processos criativos, que têm como objetivo romper com o que está
estabelecido. Esse tipo de aprendizagem é comum nos processos produtivos do trabalho, pois
as "pessoas e organizações estão sempre aprendendo algo que não é estável, nem mesmo
definido ou entendido com antecedência" (ibidem, p.58, tradução nossa).
Segundo Engeström e Sannino (2010), a aprendizagem expansiva ocorre quando
inicialmente, os indivíduos começam a questionar a ordem e a lógica
existentes de sua atividade. À medida que mais atores participam, uma
análise e modelagem colaborativa da zona de desenvolvimento proximal são
iniciadas e realizadas. Eventualmente, o esforço de aprendizagem da
implementação de um novo modelo de atividade engloba todos os membros
e elementos do sistema de atividade coletiva (ibidem, p.5-6, tradução nossa).

Com isso, os sujeitos são mobilizados a trabalharem coletivamente, de modo a
questionarem e romperem com os padrões das atividades vigentes, iniciando "uma jornada
através do terreno desconhecido da zona de desenvolvimento proximal" (ibidem, p.7, tradução
nossa).
Tais processos, que levam à aprendizagem expansiva, podem ocorrer de forma natural
ou induzida. Na sua forma natural, a aprendizagem expansiva acontece quando os sujeitos se
deparam com contradições que levam a uma situação difícil, em que não há uma solução
imediata e fácil (double bind7). Assim, esses indivíduos precisam buscar modos de superação
das contradições de forma conjunta, elaborando novas formas de atividade. Tais processos
podem exigir longos períodos de expansão dos elementos, que constituem os sistemas de
atividade, até que uma nova forma de atividade seja elaborada.
Na forma induzida, a aprendizagem expansiva ocorre por meio de intervenções
formativas, em que se busca realizar processos intencionais de mudança dos sistemas de
atividade. Tais intervenções podem ser realizadas por gestores, pesquisadores, professores ou
7

Engeström chama essas situações de difícil resolução de double bind. Adotamos como Roehrig (2016) que “no
linguajar informal, podemos associar à situação que se costuma chamar de “sinuca de bico”. (ibidem, p.60).
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qualquer pessoa que queira promover mudanças em determinados sistemas de atividade.
Nas intervenções formativas, diferentemente das intervenções lineares e tradicionais,
aquele que intervém no sistema de atividade tem como objetivo não só obter e analisar dados,
mas também de provocar e sustentar um processo expansivo de transformação da atividade,
bem como dos sujeitos envolvidos (ENGESTRÖM; SANNINO, 2010).
Essa forma de intervenção é comum no desenvolvimento da Psicologia HistóricoCultural e da TSHCA. O próprio Vigotski, ao buscar superar os experimentos realizados pela
psicologia do início do século XX, propôs o método de dupla estimulação.
Em vez de apenas dar ao sujeito uma tarefa para resolver, Vygotsky deu ao
sujeito uma tarefa exigente (primeiro estímulo) e um artefato externo
"neutro" ou ambíguo (segundo estímulo) que o sujeito poderia preencher
com significado e se transformar em um novo signo mediador que
aumentaria suas ações e potencialmente levaria à reformulação da tarefa
(ENGESTRÖM, 2014, p.77, tradução nossa).

Diferente das pesquisas da época, Vigotski buscou mobilizar o sujeito não apenas com
um problema, mas também com outros estímulos secundários: artefatos externos, que
poderiam ser utilizados como mediadores na realização das tarefas, aumentando a capacidade
de agir do sujeito, o que poderia levar à reformulação da atividade e seu desenvolvimento. Ou
seja, o foco experimental de Vigotski "era estudar o funcionamento humano à medida que se
desenvolvia, em vez de considerar funções que haviam se desenvolvido" (DANIELS, 2011,
p.72). Portanto, nesse método há uma relação intrínseca entre o modo de investigar e
promover a aprendizagem, pois ao mesmo tempo em que se investiga o processo de
desenvolvimento dos sujeitos, promove-se o desenvolvimento dos mesmos.
Em vista disso, com base no método de dupla estimulação de Vigotski, geralmente as
pesquisas sobre a aprendizagem expansiva não analisam apenas como os sistemas de
atividades evoluem naturalmente com tempo, mas propõem ações que favoreçam o processo
de aprendizagem dos sujeitos. "A estimulação dupla é um método expansivo. Empurra o
sujeito a ir além do problema inicialmente dado, a se abrir e expandir sobre um objeto por trás
do problema" (ENGESTRÖM, 2009, p.303, tradução nossa).
A dupla estimulação não deve ser circunscrita às situações experimentais. “Tal
interpretação técnica negligencia o significado desenvolvimental da estimulação dupla como
essencialmente um mecanismo de construção de agência e vontade" (ENGESTRÖM, 2009,
p.313, tradução nossa). É no contexto da vida cotidiana em que os sujeitos estão mobilizados
na resolução de problemas que lhes são próprios, que a dupla estimulação possui seu maior
potencial de desenvolvimento dos sujeitos.
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Na vida real, o primeiro estímulo gerador de problemas surge das
reivindicações e requisitos contraditórios colocados sobre a ação de um ator
e, em vez do experimentador, o exemplo de outros atores no campo dado, o
discurso profissional e a literatura fornecem segundos estímulos
potencialmente instrumentais. Também aqui, o ator deve dar o salto criativo
de dar um significado instrumental específico ao segundo estímulo na busca
de uma solução para o problema em questão (VIRKKUNEN; RISTIMÄKI,
2012, p.275, tradução nossa).

Assim, diante de situações que mobilizam os sujeitos na resolução de problemas, os
conceitos e os modelos teóricos podem servir como estímulo secundário, que podem ajudar os
sujeitos a entenderem os problemas vivenciados (primeiro estímulo) e a elaborarem hipóteses
para sua solução.
Tendo vista esses processos de transformação da atividade, Engeström e seus
colaboradores buscaram definir ações de indução da aprendizagem expansiva. Essas ações
compõem o que chamam de ciclo de aprendizagem expansiva, o qual tratamos no tópico a
seguir.
2.4.2.1. Ciclo de Aprendizagem Expansiva
Engeström tem dirigido o Center for Activity Theory and Developmental Work
Research da Universidade de Helsinki, criado em 1994. Seu grupo de pesquisa tem atuado em
diferentes áreas com o Change Laboratory8, que visa promover a aprendizagem expansiva em
diferentes contextos por meio de intervenções formativas. Para isso, Engeström e seus
colaboradores formularam um modelo teórico para sistematizar as ações que podem favorecer
a aprendizagem expansiva. São sete ações descritas pelo autor:
1) Questionar - a primeira ação consiste em "questionar, criticar ou rejeitar alguns
aspectos da prática aceita e da sabedoria existente" (ENGESTRÖM; SANNINO, 2010, p.7,
tradução nossa). Com isso, busca-se revelar os estados de necessidades dos sujeitos, ou seja,
as contradições internas e entre os sistemas de atividade.
2) Analisar - com a segunda ação busca-se analisar a situação, o que "envolve a
transformação mental, discursiva ou prática da situação, a fim de descobrir causas ou
mecanismos explicativos" (ibidem, tradução nossa). Esse tipo de análise pode ser históricogenética ou real-empírica, nas quais se busca explicar a situação, respectivamente, a partir de
sua origem e evolução e das suas relações sistêmicas internas. Assim, com essa ação as
situações de double bind emergem para os sujeitos de modo consciente, desafiando-os a
8

Para saber mais informações, consultar: TERÄS; LASONEN (2013); HAAPASAARI;
ENGESTRÖM; KEROSUO (2016); e GUTIÉRREZ; ENGESTRÖM; SANNINO (2016).
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buscar a sua superação.
3) Modelar uma nova solução - consiste em elaborar modelos explicativos
simplificados para os problemas enfrentados pelos sujeitos, buscando modelar soluções que
possibilitem romper com as situações de double bind.
4) Examinar e testar o novo modelo - essa ação tem como objetivo examinar e testar o
modelo explicativo elaborado na fase anterior, buscando perceber suas potencialidades e
limitações para solucionar as situações problemáticas enfrentadas pelos sujeitos.
5) Implementar o novo modelo - nessa ação o novo modelo é implementado, de modo
que os sujeitos começam "a realizar determinadas ações que correspondem ao modelo da nova
atividade. Essas ações são inicialmente mais ou menos subordinadas à forma e ao motivo que
resistem da atividade antiga" (ENGESTRÖM, 2016, p.212). Desta maneira, ao ser
implementado o novo modelo, podem ocorrer conflitos com os modos de ação da atividade
anterior, levando a processos de resistência à nova atividade em formação.
6 e 7) Refletir sobre o processo, consolidar e generalizar a nova prática - essas duas
fases correspondem à segunda transformação do ciclo expansivo (ENGESTRÖM, 2016), em
que ocorre o processo de consolidação da nova forma de atividade. Segundo o autor, esse
processo pode ser subdividido em três subfases. Na primeira subfase "aparece como aplicação
sistemática, extensão e generalização dos instrumentos recém-criados. (...) Esta subfase é
ofensiva, mas muitas vezes um pouco repetitiva" (ibidem, p.213). A segunda subfase se
caracteriza pelo processo de descentralização e diversificação da nova atividade. Com isso,
podem surgir conflitos com a forma antiga de atividade, de modo que, para "sobreviver, a
nova atividade deve se tornar uma atividade da vida para os sujeitos, e um sistema de
atividade verdadeiramente social para as atividades vizinhas" (ibidem). Por fim, na terceira
subfase ocorre a consolidação da nova forma de atividade, a qual passa a não ser mais
novidade aos sujeitos da atividade, mas que ainda precisa se consolidar em relação à rede de
sistemas de atividades que faz parte. Assim, podem surgir contradições de nível quaternário,
pois "a nova atividade central tem que competir com as suas atividades "vizinhas" e ajustar-se
à dinâmica delas" (ibidem, p.214). Dessa interação com outros sistemas de atividade podem
surgir novas contradições internas e novos estados de necessidade, os quais podem dar origem
a novos ciclos de aprendizagem expansiva.
Essas ações do ciclo de aprendizagem expansiva podem ser representadas pela Figura
8. Nesta representação do ciclo de aprendizagem expansiva, as setas mais grossas indicam a
maior participação dos sujeitos nas ações de expansão da aprendizagem (ENGESTRÖM;
SANNINO, 2010).
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Figura 8 - Ciclo da aprendizagem expansiva

Fonte: Engeström e Sannino (2010, p.8, tradução nossa).

Segundo Engeström (2016), é nessa ação, em conjunto com a anterior, que ocorre a
fase de construção/transformação do objeto/motivo, a qual se inicia
com o encontro do primeiro novo instrumento específico que funciona como
um “trampolim” (...) para romper as limitações do duplo vínculo [double
bind] e para a construção de um novo modelo geral para a atividade
subsequente. A construção do objeto/motivo é inseparável da criação do
modelo. O objeto é construído por meio de modelos - e o modelo torna-se
um instrumento geral para lidar com o objeto. O modelo é aquele de uma
nova atividade dada, mas contém uma contradição interna latente que dará
origem às ações antecipando a criação da nova atividade (ibidem, p.212).

É importante evidenciar que o ciclo de aprendizagem expansiva é um modelo, não
representando a existência de um sistema ideal de desenvolvimento (ENGESTRÖM;
SANNINO, 2010). "É um dispositivo conceitual heurístico derivado da lógica de ascender do
abstrato ao concreto" (ibidem, p.7, tradução nossa), o qual é desenvolvido e enriquecido em
estudos empíricos e intervencionistas. Além disso, é um processo de aprendizagem que nem
sempre se configuram de forma linear, de modo que "durante esse período de criação
aparecem às transições interativas para frente e para trás entre as fases do ciclo"
(ENGESTRÖM, 2016, p.14).
Ademais, com a aprendizagem expansiva espera-se que os sujeitos não só
desenvolvam novas formas de atividade, por meio da expansão do objeto e elaboração de
artefatos culturais da atividade, mas que também desenvolvam novas formas de pensar e agir
em relação ao mundo. Para isso, são fundamentais os processos dialéticos de formação de
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conceitos, de ascensão do abstrato ao concreto e de desenvolvimento da agência dos sujeitos.
Nas próprias palavras do autor:
duas áreas de avanço dentro da teoria da aprendizagem expansiva, a saber
(1) agência transformativa e estimulação dupla e (2) formação de conceito,
células germinativas e ascensão ao concreto. Essas duas áreas são
complementares. A aprendizagem expansiva é tanto a formação da agência
transformadora, quanto a formação de novos conceitos teóricos. A agência
transformadora é uma qualidade central e resultado da aprendizagem
expansiva. Os conceitos teóricos são prospectivos e orientados para o futuro;
eles se tornam concretos quando os alunos realizam ações voluntárias para
mudar suas circunstâncias (ENGESTRÖM; SANNINO, 2016, p.415,
tradução nossa).

Assim, a “aprendizagem expansiva consiste em um trio: padrão expandido de
atividade; conceito teórico correspondente; e um novo tipo de agência (ENGESTRÖM, 2014,
p.79, tradução nossa).
Com o objetivo de aprofundar o entendimento sobre essa teoria, a seguir tratamos
desses três aspectos fundamentais da aprendizagem expansiva: expansão da atividade;
ascensão do abstrato ao concreto; e desenvolvimento da agência.
2.4.2.1.1. Expansão da atividade
Como já explicitamos, a aprendizagem expansiva visa não somente que os indivíduos
aprendam novos conhecimentos, mas que também desenvolvam novas formas de atividade.
Sobre isso, é importante relembrar que o elemento que caracteriza e diferencia uma atividade
de outras é o objeto a que se direciona (LEONTIEV, 2021).
Em outras palavras, o objeto é tanto matéria-prima resistente, quanto a
finalidade futura de uma atividade. O objeto é o verdadeiro portador do
motivo da atividade. Assim, na atividade de aprendizagem expansiva, os
motivos e a motivação não são buscados principalmente nos sujeitos
individuais - eles estão no objeto a ser transformado e expandido. Como
Leontiev (1978, p. 186)9 apontou, os motivos não podem ser ensinados, eles
só podem ser nutridos desenvolvendo "o conteúdo das relações vitais reais"
dos aprendizes. A aprendizagem expansiva é um processo de transformação
material das relações vitais (ENGESTRÖM, 2014, p.76, tradução nossa).

Assim sendo, como processo de transformação da atividade, a aprendizagem
expansiva passa pela expansão do objeto da atividade.
Nesse sentido, as contradições, como forças motrizes de transformação da atividade,
assumem papel central na aprendizagem expansiva. A partir da busca pela resolução das
contradições existentes no interior e entre os sistemas de atividade que os sujeitos reformulam
9

LEONTIEV, A.N. Activity, Consciousness, and Personality.Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 1978.
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as suas práticas. Entretanto, embora sejam fundamentais, as contradições, por si só, não
garantem que ocorra a transformação expansiva da atividade (ENGESTRÖM, 2014). "As
contradições tornam-se verdadeiras forças motrizes da aprendizagem expansiva quando são
tratadas de tal forma que um novo objeto emergente é identificado e transformado em um
motivo" (ibidem, p.78-79, tradução nossa). Portanto, para que ocorra a aprendizagem
expansiva é necessário que os sujeitos sejam mobilizados na atividade de transformação da
atividade, de modo que seus motivos sejam geradores de sentido.
Nesse processo de expansão da atividade, “a construção do objeto/motivo é
inseparável da criação do modelo. O objeto é construído por meio de modelos - e o modelo
torna-se um instrumento geral para lidar com o objeto” (ENGESTRÖM, 2016, p.212). Assim,
na aprendizagem expansiva não só o seu objeto é transformado, mas todos os elementos que
compõem o sistema de atividade, de modo que as diferentes mediações estabelecidas na
atividade sofrem transformações quantitativas e qualitativas. Ou seja, nesse processo podem
ser elaborados novos instrumentos culturais, novas regras e novas formas de divisão do
trabalho, que modificam as relações entre sujeito e comunidade com o objeto da atividade.
Sem perder de vista a unidade dialética do sistema de atividade, cada uma dessas
mediações pode ser tomada como um campo mediador da atividade (MATTOS, 2019). Os
campos mediadores expressam a totalidade e a unidade das mediações presentes no sistema de
atividade, em diferentes níveis hierárquicos. Como uma unidade, cada um desses campos não
pode ser visto de forma independente, de modo que a transformação de um campo acarreta na
alteração da atividade como um todo. A transformação de cada um dos campos mediadores
pode ser descrita conforme o Quadro 1.
Quadro 1 - Transformações dos campos mediadores do sistema de atividade
Transformação do
campo mediador
sujeito-instrumentos
culturais-objeto
(S-IC-O)
sujeito-regracomunidade
(S-R-C)
comunidade-divisão do
trabalho-objeto
(C-DT-O)

Descrição
Ocorre quando são modificadas as mediações estabelecidas por meio de
artefatos culturais (ferramentas e/ou signos) entre sujeito e objeto, e
expressa a transformação da consciência do sujeito sobre o objeto da
atividade.
Ocorre quando são modificadas as mediações estabelecidas por meio das
regras (Leis, acordos coletivos, normas, etc.) entre sujeito e comunidade,
e expressa a transformação da consciência do sujeito nos limites das
regulações das suas ações na sua relação com a comunidade.
Ocorre quando são modificadas as mediações estabelecidas por meio da
divisão do trabalho (ações dos sujeitos) entre comunidade e objeto, e
expressa a transformação da consciência do sujeito sobre seu papel na
produção coletiva do objeto da atividade. Essa transformação pode
indicar a desarticulação das coordenações dos fins das ações dos
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sujeito-comunidadeobjeto
(S-C-O)

sujeitos, e a necessidade de uma renegociação das articulações das
ações, que será necessária para atingir os objetivos da atividade.
Esse campo mediador expressa a totalidade de mediações e sua
transformação revela o movimento da própria atividade. Essa
transformação pode significar uma complexificação da consciência dos
sujeitos sobre a totalidade da atividade, mas pode significar também, a
perda de mediações dos sujeitos, expressa pela perda da consciência da
unidade da atividade. Aqui tomamos essa perda de consciência como um
processo de alienação das relações de consumo e produção do objeto da
atividade.
Fonte: Rabelo, Mattos e Abib (prelo)10

A transformação de cada um desses campos mediadores pode significar processos de
emancipação e/ou alienação do sujeito na atividade produtiva. A emancipação ocorre “a
medida que o sujeito, imerso na atividade, se apropria dos campos mediadores, tem sua
consciência, da atividade e de suas coordenações, ampliada” (MATTOS, 2016, p.9). Ou seja,
a emancipação aqui é tomada como um processo em que o sujeito passa a ter um maior
domínio sobre as mediações e produtos de sua atividade. O seu sentido e motivo coincidem,
respectivamente, com os significados sociais e objetivos desta atividade. Ou seja, o sujeito
está mobilizado por motivos geradores de sentido.
A alienação do trabalhador, por outro lado, é própria da complexificação da atividade
humana. Ao longo do processo sócio-histórico de desenvolvimento da atividade coletiva
humana, os seres humanos foram elaborando artefatos culturais, ampliando os campos
mediadores de sua atividade produtiva, o que possibilitou novas relações entre os indivíduos e
o mundo. Assim, com o desenvolvimento do capitalismo, a atividade produtiva e a divisão do
trabalho se complexificaram, de modo que os sujeitos foram perdendo o controle dos meios
de produção e o domínio dos bens produzidos pelo seu trabalho.
Nesse processo, o trabalhador se tornou uma mercadoria, cuja mão-de-obra tem valor
menor do que os produtos que cria nos processos de produção (MARX, 1967). Assim, com a
alienação, a atividade pode se tornar “estranha” ao sujeito, de modo que passa a ser
mobilizado apenas por motivos estímulos, como ocorre quando o trabalhador realiza o seu
trabalho apenas para a sua subsistência.
Tais processos evidenciam a relação dialética entre a humanização e a alienação do ser
humano. Ao transformar a sua atividade, produzindo novas mediações culturais, ao mesmo
tempo perde consciência da totalidade de seu trabalho e dos vínculos produtivos com os
outros seres humanos e a natureza (LEONTIEV, 2004).
10

Trabalho está em processo de avaliação para publicação em periódico acadêmico.
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Para superar esses processos de alienação na atividade, é fundamental a
conscientização do sujeito dos elementos que medeiam a sua relação com comunidade e o
objeto da atividade coletiva, bem como das contradições presentes nos diferentes níveis
hierárquicos do sistema de atividade que faz parte. Isso pode favorecer a sua compreensão
sobre qual é o seu papel dentro da atividade coletiva e quais são os aspectos que alienam a sua
atividade. Com base nessa compreensão, o sujeito pode agir na direção da superação ou
adequação às contradições, promovendo a sua emancipação ou alienação na atividade.
A aprendizagem expansiva, nesse sentido, visa induzir processos de emancipação dos
sujeitos na atividade produtiva, de modo que o sujeito passe a ter uma postura questionadora e
transformadora dos elementos que constituem a atividade. Tais processos visam romper com
os padrões vigentes, sobretudo, aqueles que levam à alienação dos sujeitos no sistema
produtivo. Para tanto, é fundamental a formação de novos conceitos na atividade, por meio da
ascensão do abstrato ao concreto, bem como da agência dos sujeitos envolvidos. Tais aspectos
são tratados nos dois próximos tópicos.
2.4.2.1.2. Ascensão do abstrato ao concreto
Uma das bases da Teoria da Aprendizagem Expansiva são os pressupostos teóricos
desenvolvidos por Vasili Vasilievich Davidov (1920-1998) e Ilyenkov (ENGESTRÖM, 2016;
2020). O próprio Engeström (2020, p.37, tradução nossa) afirma que “a teoria da
aprendizagem expansiva pode ser vista como uma expansão do trabalho fundamental de
Davidov”, o qual se insere em um movimento que ficou conhecido como didática
desenvolvimental.
Tal semelhança se mostra mais evidente quando comparada às ações do ciclo
expansivo e de ensino-aprendizagem propostas por Davidov11 (ENGESTRÖM; SANNINO,
2010; ENGESTRÖM, 2020). Entretanto, essas duas teorias possuem objetivos de
desenvolvimento e aprendizagem diferentes. Se por um lado, Davidov buscou elaborar uma
teoria sobre o ensino-aprendizagem na educação formal, chamada de Teoria da Atividade de
Estudo (DAVIDOV, 1999), por outro, a aprendizagem expansiva visa à investigação e
promoção de transformações dos sistemas de atividade em contextos mais amplos do que os
11

Davidov (2019b, p.223) destaca seis ações de aprendizagem: 1) Transformação das condições da tarefa para
detectar a relação universal do objeto em estudo; 2) Modelagem da relação diferenciada na forma objetal, gráfica
e por intermédio de signos; 3) Transformação do modelo da relação para estudar suas propriedades em uma
“forma pura”; 4) A construção de um sistema de tarefas particulares, que é resolvido por um modo generalizado;
5) Controle sobre a implementação das ações anteriores; e 6) Avaliação da assimilação do modo generalizado
como resultado da solução de determinada tarefa de estudo.
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escolares. Além disso, na Teoria da Atividade de Estudo não há “a primeira ação de
questionamento crítico e rejeição” (ENGESTÖM, 2020, p.37, tradução nossa) da Teoria da
Aprendizagem Expansiva, bem como “a quinta e a sétima ações, implementação e
consolidação” (ibidem) da aprendizagem expansiva são “substituídas por 'construir um
sistema de tarefas específicas' e 'avaliar' - ações que não implicam na construção de práticas
culturais inovadoras reais” (ibidem).
No entanto, o que mais aproxima as duas teorias é o fato de ambas buscarem a
formação de conceitos teóricos, por meio da ascensão do abstrato ao concreto. Segundo
Engeström (2020), para Davidov e Ilyenkov os conceitos não são definições fixas, mas “um
processo gradual de passar da abstração inicial da célula germinativa às suas manifestações
concretas” (ibidem, p.34, tradução nossa). A célula germinativa é “o ponto de partida e o
núcleo do conceito” (ibidem, p.36, tradução nossa), ou seja, é o que faz o conceito se
desenvolver, sua força motriz, estando relacionada às necessidades de sua origem.
Engeström (2020) resume as características da célula germinativa da seguinte forma:
- A célula germinativa é a menor e mais simples unidade inicial de uma
totalidade complexa.
- Carrega em si a contradição fundamental de todo o complexo, bem como
as sementes para transcender e superar a contradição.
- A célula germinativa é onipresente, lugar tão comum que muitas vezes é
tida como certa e passa despercebida.
- A célula germinativa abre uma perspectiva para várias aplicações,
extensões e desenvolvimentos futuros.
- A célula germinativa é acionável; tipicamente existe e é promulgada na
prática antes de ser descoberta, verbalmente articulada e modelada (ibidem,
p.36, tradução nossa).

Nessa perspectiva, o conceito não é produto de abstrações teóricas desconectadas da
realidade concreta, mas sim resultado do trabalho produtivo humano de transformação da
natureza (ENGESTRÖM, 2020). Todas as pessoas possuem conceitos, compartilhados
socialmente, sobre diferentes objetos e fenômenos. Esses conceitos medeiam às relações dos
seres humanos com a natureza e seus semelhantes, regulando as suas ações no mundo.
Tais conceitos podem servir de base para dois tipos de pensamento: empírico e teórico.
Segundo Davidov (1988, p.154, tradução nossa), enquanto “o pensamento empírico cataloga e
classifica os objetos e fenômenos”, o pensamento teórico tem como “finalidade reproduzir a
essência do objeto estudado”. Esse autor, tomando o termo “conhecimentos” para designar a
unidade da abstração, a generalização e o conceito, ressalta seis diferenças entre essas duas
formas de pensamento:
1. Os conhecimentos empíricos se elaboram no processo de comparação dos
objetos e representações sobre eles, o que permite separar as propriedades
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iguais e comuns. Os conhecimentos teóricos surgem no processo de análise
do papel e da função de certa relação peculiar dentro do sistema integral que,
ao mesmo tempo, serve de base genética inicial de todas as manifestações.
2. No processo de comparação ocorre a separação da propriedade
formalmente geral de certo conjunto de objetos, o conhecimento desta
propriedade permite relacionar objetos isolados à uma classe determinada,
independentemente de eles estarem ou não vinculados entre si. O processo
de análise permite descobrir a relação geneticamente inicial do sistema
integral como sua base universal ou essência.
3. Os conhecimentos empíricos, apoiando-se nas observações, refletem nas
representações as propriedades externas dos objetos. Os teóricos que surgem
sobre a base da transformação mental dos objetos, refletem suas relações e
conexões internas “saindo”, assim, dos limites das representações.
4. Formalmente, a propriedade geral se separa como algo pertencente à
ordem das propriedades particulares e singulares dos objetos. Nos
conhecimentos teóricos se determina o nexo da relação universal, realmente
existente, do sistema integral com suas diferentes manifestações, o elo do
universal com o singular.
5. O processo de concretização dos conhecimentos empíricos consiste em
selecionar ilustrações, exemplos, que se encaixam na correspondente classe
dos objetos. A concretização dos conhecimentos teóricos consiste na
dedução e explicação das manifestações particulares e singulares do sistema
integral a partir de seu fundamento universal.
6. As palavras-termos são o meio indispensável para expressar os
conhecimentos empíricos. Os conhecimentos teóricos se expressam,
sobretudo, nos procedimentos mentais da atividade mental e, posteriormente,
com a ajuda de diferentes meios simbólicos e semióticos, em particular as
linguagens natural e artificial (ibidem, p.154-155, tradução nossa).

Assim sendo, segundo esse autor, o desenvolvimento do pensamento teórico pode ser
caracterizado como
o processo de idealização de um dos aspectos da atividade objetal-prática, a
reprodução, nela, das formas universais das coisas. Tal reprodução tem lugar
na atividade laboral das pessoas, como experimentação objetal sensorial
peculiar. Depois, este experimento adquire cada vez mais um caráter
cognoscitivo, permitindo às pessoas passar, com o tempo, aos experimentos
realizados mentalmente (DAVIDOV, 1988, p.125, tradução nossa).

É por meio do experimento mental que surgem os conceitos que reproduzem a
idealização dos objetos e suas relações, de modo a expressar sua universalidade e a essência
do seu movimento. Assim, o pensamento teórico
já não opera com representações, mas, propriamente, com conceitos. O
conceito aparece aqui como a forma de atividade mental por meio da qual se
reproduz o objeto idealizado e o sistema de suas relações, que em sua unidade
refletem a universalidade ou a essência do movimento do objeto material. O
conceito atua, simultaneamente, como forma de reflexo do objeto material e
como meio de sua reprodução mental, de sua estruturação, isto é, como ação
mental especial.
Ter um conceito sobre um objeto significa saber reproduzir mentalmente seu
conteúdo, construí-lo (DAVIDOV, 1988, p.126, tradução nossa).
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Davidov (1988) ressalta que, embora o pensamento teórico seja encontrado com maior
frequência no desenvolvimento científico, não é propriedade exclusiva das Ciências. Segundo
ele, “todas as formas de consciência social constituem o produto superior do ‘pensamento
organizado’, correlacionado com o conceito de teoria (interpretado em sentido amplo)”
(DAVIDOV, 1988, p.155, tradução nossa).
O pensamento teórico é formado por meio de processos mentais entre o abstrato e o
concreto. Para entender esses processos, é importante esclarecer que, no materialismo
histórico-dialético, o abstrato e o concreto assumem significados diferentes dos usualmente
atribuídos em outras bases teóricas. Em muitos casos, o concreto é visto como os objetos e
fenômenos da realidade objetiva, que são perceptíveis pelos nossos sentidos, e o abstrato
como o teórico. Nos processos de ensino-aprendizagem, essa interpretação pode levar ao
entendimento do concreto como algo positivo, como o conhecimento relacionado ao cotidiano
do aluno. Já o abstrato é colocado como algo negativo, sem relação com vida do aluno. Em
vista disso, nesta forma de entender, defende-se que o ensino deve ter o movimento do
concreto ao abstrato, portanto, do cotidiano do aluno ao conhecimento teórico (MEKSENAS,
1992).
Contudo, na perspectiva teórica que adotamos nesta tese, o abstrato e o concreto
devem ser interpretados em sua relação dialética. Ou seja, são conceitos que, apesar de
opostos, se complementarem. Nessa concepção, o abstrato e o concreto devem ser entendidos
como o "desmembramento do próprio objeto, da realidade mesma, refletida na consciência e
por isso são derivados do processo da atividade mental” (DAVIDOV, 1988, p.144, tradução
nossa). Por consequência, o concreto, a que se refere, não é o concreto sensório (ou concreto
empírico), ou seja, algo material que nossa percepção sensorial consegue captar, mas sim o
concreto complexificado (ou concreto pensado), que atribui significado aos objetos e
fenômenos da realidade concreta.
Nas próprias palavras de Davidov (1988)
é importante ressaltar que, no fim das contas, o caráter “concreto” ou
“abstrato” do conhecimento não depende de estar próximo das
representações sensoriais, mas de seu próprio conteúdo objetivo. Se o
fenômeno ou o objeto é examinado pelo homem independentemente de certa
totalidade, como algo isolado e autônomo, trata-se somente de um
conhecimento abstrato, por mais detalhado e visível que seja, por mais
“concretos” que sejam os exemplos que o ilustram. Ao contrário, se o
fenômeno ou objeto é tomado em unidade com o todo, se é examinado na
sua relação com outras manifestações, com sua essência, com a origem
universal (lei), trata-se de um conhecimento concreto, mesmo que seja
expresso com a ajuda dos signos e símbolos mais “abstratos” e
“convencionais” (ibidem, p.150-151, tradução nossa).
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O abstrato é o que faz a mediação entre esses dois níveis do concreto, permitindo o
movimento cíclico entre o concreto empírico e o concreto pensado (MEKSENAS, 1992).
Desta maneira, neste processo que constitui “o pensamento teórico, o próprio concreto
aparece duas vezes: como ponto de partida da contemplação e representação, reelaboradas no
conceito, e como resultado mental da reunião das abstrações” (DAVIDOV, 1988, p.150).
Segundo Davidov (1988), esse movimento que dá origem ao pensamento teórico
ocorre por meio de dois processos fundamentais:
1) análise dos dados reais e sua generalização separa-se a abstração
substantiva, que estabelece a essência do objeto concreto estudado e que se
expressa no conceito de sua “célula”; 2) depois, pelo caminho da revelação
das contradições nesta “célula” e da determinação do procedimento para sua
solução prática, segue a ascensão a partir da essência abstrata e da relação
universal não desmembrada, até a unidade dos aspectos diversos do todo em
desenvolvimento, ao concreto (ibidem, p.150, tradução nossa).

Esses dois processos podem ser representados pelo esquema a seguir (Figura 9).
Figura 9 – Descensão do concreto ao abstrato e ascensão do abstrato ao concreto

Fonte: elaborada pelo autor

O primeiro processo de redução se caracteriza pelo movimento que parte das relações
empírica com os objetos e os fenômenos (concreto empírico), mediada pelas percepções
sensoriais, até o abstrato. O segundo processo de síntese é o que caracteriza a ascensão do
abstrato ao concreto, na qual ocorre “a revelação das contradições dentro da relação
determinada na abstração inicial” (DAVIDOV, 1988, p.148, tradução nossa). Com isso,
busca-se a análise permanente, “em cujo processo se separa as abstrações indispensáveis para
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o posterior movimento do pensamento para o concreto” (ibidem, p.150, tradução nossa).
Portanto, dentro dessa lógica, o conceito teórico não é visto como algo acabado, mas sim
como um processo contínuo de síntese e generalização da realidade, sempre em
desenvolvimento. Esse processo contínuo de formação dos conceitos teóricos pode ser
representado pela Figura 10.
Na Figura 10, a espiral indica o processo permanente de descensão (redução) e
ascensão (síntese) entre o abstrato e o concreto, em que ocorre a complexificação das
mediações da atividade. O concreto, que inicialmente é apenas sensório (empírico), se
complexifica, passando a ser mediado pelos conceitos teóricos formulados durante o processo
de formação do pensamento teórico. À medida que os sujeitos se apropriam e internalizam os
conceitos, estes se tornam novos mediadores de sua atividade, em um processo de expansão
da atividade. Com isso, não só os instrumentos culturais são enriquecidos, mas todo sistema
de atividade como um todo.
Figura 10 – Processo de complexificação das mediações da atividade

Fonte: Elaborada pelo autor

Embora esses dois processos sejam complementares, é a ascensão que caracteriza o
desenvolvimento do pensamento teórico. O movimento do abstrato para o concreto
complexificado é o principal processo na determinação do pensamento teórico, sendo que "a
'redução' aparece apenas como momento subordinado, como meio para o alcance desta
finalidade" (DAVIDOV, 1988, p.148, tradução nossa).
É importante destacar que para Davidov, o desenvolvimento do pensamento teórico
vai muito além da assimilação de conhecimentos teóricos.
Uma atividade de estudo completa cria e desenvolve propositalmente nos
alunos as bases da consciência e do pensamento teórico, favorece o
desenvolvimento de sua personalidade. (...) Disto depende o desenvolvimento
nos alunos das capacidades criativas, do ativismo, da independência, isto é, no
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final de contas o desenvolvimento de sua personalidade (DAVIDOV, 1999,
p.5).

Conforme Davidov e Márkova (1987), com a atividade de estudo busca-se não apenas
o "desenvolvimento mental, mas também moral (caráter voluntário das ações, motivações,
etc.)" (ibidem, p.320, tradução nossa). Portanto, a atividade de estudo visa o desenvolvimento
geral da personalidade humana, ou seja, conhecimento teórico, a capacidade criativa, a
consciência ética e a autonomia do indivíduo. O desenvolvimento da capacidade de
autonomia do aluno é um processo gradual e demorado, em que "gradualmente os alunos
adquirem as capacidades correspondentes (é nesse processo justamente que se forma neles a
atividade de estudo autônoma, isto é, a capacidade de aprender)" (DAVIDOV, 1988, p.180,
tradução nossa).
Esses outros aspectos do desenvolvimento da personalidade se aproximam do que
Engeström (2006; 2013) e Engeström e Sannino (2016) e outros autores chamam de agência.
Os próprios Davidov, Slobodchikov e Tsukerman (2003), em um dos seus últimos trabalhos
publicados, afirmaram que os programas educacionais deveriam ter como objetivo o
cultivo de uma capacidade humana fundamental, a capacidade de construir e
transformar independentemente a própria atividade da vida, para ser seu
verdadeiro agente. É precisamente essa capacidade que permite a uma
pessoa definir-se no mundo da vida, envolver-se nos tipos existentes de
atividade e de formas de interação com outras pessoas e criar algo
(DAVIDOV; SLOBODCHIKOV; TSUKERMAN, 2003, p.63, tradução
nossa).

Assim sendo, a agência assume papel importante tanto para a aprendizagem
expansiva, como para a atividade de estudo. A seguir, no próximo tópico, buscamos
aprofundar o entendimento sobre esse conceito.
2.4.2.1.3. Agência transformativa
Engeström (2014, p.88, tradução nossa) considera que “o resultado mais importante da
aprendizagem expansiva é a agência - a capacidade e a vontade dos participantes de moldarem
seus sistemas de atividades”. A agência tem sua origem na oposição, resistência e crítica aos
modos de produção e formas de controle organizacional. Refere-se ao compromisso e
iniciativa de transformação da realidade, das coletividades e de si mesmos. Ou seja, na
agência a “capacidade de mudar o mundo e seu próprio comportamento, torna-se um foco
central” (ibidem, p.77, tradução nossa).
Através da agência que os sujeitos mobilizam as suas capacidades de agir de forma
autônoma e independente, no sentido de se oporem aos determinantes dos contextos sócio-
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histórico-culturais que fazem parte, elaborando novas formas de agir e de se relacionar no
mundo. Desta maneira, a agência está relacionada aos processos de emancipação do sujeito,
em oposição àqueles que o alienam nas diferentes esferas da vida.
Tais capacidades exigem processos criativos de transformação da realidade, que
possibilitem a superação das contradições presentes nos sistemas de atividades
(STETSENKO, 2018; 2019).
Na aprendizagem expansiva, agência está intimamente relacionada à expansão da
atividade e ao processo de formação de conceitos, por meio da ascensão do abstrato ao
concreto, tratados anteriormente. A busca pela transformação expansiva da atividade é um
processo de mobilização e de desenvolvimento da agência dos sujeitos (ENGESTRÖM,
2016). As ações de questionamento são desencadeadas pelas contradições sistêmicas
presentes na atividade, as quais exigem análise, envolvimento e participação ativa dos sujeitos
para a sua superação. No entanto, nem sempre os sujeitos se mobilizam nos processos de
transformação expansiva da atividade.
Segundo Virkkunen (2006), a agência é influenciada pela crença que os sujeitos têm
acerca de suas próprias capacidades de superação das contradições e de transformação da
atividade. Como os seres humanos desenvolvem artefatos externos para o controle das suas
ações e comportamentos, a elaboração de novos instrumentos mediadores é fundamental para
que se desperte a crença na autoeficácia dos sujeitos. Esse processo ocorre de maneira
coletiva, pois mesmo que seja realizada por um indivíduo, terá como base as elaborações
histórico-culturais.
Assim sendo, para mobilizar os sujeitos na transformação da atividade que promova a
agência, é fundamental a dupla estimulação (ENGESTRÖM; SANNINO, 2016). Como
primeiro estímulo, é preciso transformar as contradições presentes na atividade, por meio de
sua análise, em conflitos e motivos pessoais para os sujeitos. Posteriormente, é necessária a
elaboração de um segundo estímulo: um “(motivo auxiliar)”, que “(...) envolve a apropriação
ou criação de um artefato que serve como um trampolim que permite que os aprendizes saiam
do conflito paralisante” (ibidem, p.409, tradução nossa). Esse segundo estímulo se configura
como ponto de partida para a elaboração do modelo que visa a superação das contradições.
Esse modelo, elaborado no processo de ascensão do abstrato ao concreto, não é apenas uma
ferramenta cognitiva, mas sim “um meio para sair da paralisia voluntária” (ibidem, p.408,
tradução nossa).
Consequentemente, nessa perspectiva teórica, embora possamos falar em agência
individual, “entendida como a ruptura com um determinado quadro de ação e a tomada de
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iniciativas para transformá-lo” (VIRKKUNEN, 2006, p.43, tradução nossa), é em sua forma
coletiva, isto é, de “agência transformadora compartilhada” (ibidem), que tal conceito assume
sua potencialidade de transformação do mundo. Portanto, embora possa ser encontrada e
analisada em um sujeito, a agência não é uma propriedade de um indivíduo, pois é formada na
relação dialética entre o individual e o coletivo no contexto da atividade produtiva.
De forma convergente, Davidov, Slobodchikov e Tsukerman (2003), considerando o
contexto da educação formal, argumentam que o conceito de agência interliga outros dois
outros conceitos: reflexividade e capacidade de aprender. A reflexividade, embora seja o
modo de relação entre a pessoa e sua própria vida, “não se limita à esfera da automudança
direcionada para um objetivo” (DAVIDOV; SLOBODCHIKOV; TSUKERMAN, 2003, p.66,
tradução nossa). A autotransformação do sujeito, a qual está relacionada à capacidade de
aprender, isto é, de independência e iniciativa na atividade de estudo, é mediada pelos
artefatos histórico-culturais do contexto a que pertence e das relações que estabelece com o
coletivo.
Com base nisso, Davidov, Slobodchikov e Tsukerman (2003) questionam: quem é o
agente da reflexividade? Para eles, não é possível “descobrir portadores individuais ou
‘donos’ da reflexão no processo de aprendizagem; o agente de reflexão não é individualizado;
a reflexão existe em uma forma interpsíquica” (ibidem, p.67, tradução nossa). Em uma sala de
aula, por exemplo, na maior parte dos casos, o processo de reflexão sobre determinado objeto
ou fenômeno é induzido e iniciado pelo professor, pois é ele quem organiza a atividade de
ensino-aprendizagem. Mesmo que a tarefa de aprendizagem seja totalmente realizada por um
único estudante, ou seja, que ele defina os problemas e as ações de aprendizagem, a tarefa
será mediada pelas relações e artefatos culturais elaboradas ao longo do desenvolvimento
sócio-histórico humano.
Tendo em vista esse aspecto coletivo da agência, Edwards (2007) buscou ampliar o
conceito para agência relacional. Essa autora, ao trabalhar com a inclusão social de crianças e
adultos economicamente desfavorecidos, afirma que esse conceito está relacionado à
“capacidade de alinhar os pensamentos e ações de uma pessoa com as de outras pessoas para
interpretar aspectos de seu mundo e agir e responder a essas interpretações” (ibidem, p.4,
tradução nossa). Essa autora define a agência relacional como “a capacidade de trabalhar com
outras pessoas para expandir o objeto em que se está trabalhando, fazendo valer a criação de
sentido de outras pessoas e aproveitar os recursos que eles oferecem ao responder a essa
criação de sentido” (ibidem, p.4, tradução nossa).
Além disso, ao tratar da formação de professores, Edwards (2007) afirma que a
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promoção da agência relacional exige uma nova forma de profissionalismo que inclua
a capacidade de interpretar e abordar problemas, de contestar interpretações,
de ler o ambiente, de aproveitar os recursos ali, de ser um recurso para os
outros, de focar nos objetos centrais das profissões, seja aprendizagem ou
inclusão social das crianças. (...) Na formação inicial, pode ser ponderado no
sentido de uma partilha de conhecimentos existentes nas interpretações de
espaços de problemas e vias de participação apoiadas em resposta a eles.
Nesse caso, a capacidade de trabalhar com outras pessoas e de negociar
significados deve ser vista como algo valioso e não como evidência de
fraqueza. A agência relacional na formação inicial pode, sugiro eu, ajudar a
aumentar a agência profissional e reduzir a ênfase atual em aprender a
obedecer (ibidem, p.14, tradução nossa).

Tais princípios que objetivam o desenvolvimento da agência dos sujeitos têm sido
utilizados por diversas pesquisas, que assumem como base teórica a TSHCA. Sannino (2010),
por exemplo, destaca algumas pesquisas que tiveram como objetivo a promoção e
investigação do desenvolvimento da agência de professores. Essas pesquisas buscam auxiliar
os professores a superarem as difíceis condições do trabalho docente.
Além do mais, essas investigações, que têm como objeto a aprendizagem expansiva,
assumem diferentes perspectivas e abordagens teóricas. A seguir, tratamos de algumas dessas
abordagens que diferenciam as pesquisas sobre a aprendizagem expansiva.
2.4.2.2. Diferentes abordagens da aprendizagem expansiva
O modelo teórico para a aprendizagem expansiva tem sido utilizado em diversas
investigações de diferentes áreas, bem como em diferentes perspectivas. Engeström (2020)
afirma que os “ciclos de aprendizagem expansivos foram observados, fomentados e
analisados em três escalas” (ibidem, p.38, tradução nossa): micro, meso e macro.
No nível macro, o foco das investigações está nos processos de aprendizagem
expansiva de longo prazo (meses e anos), os quais ocorreram, geralmente, de forma não
induzida. Além disso, nesse nível, os processos geralmente são analisados de forma
retrospectiva, ou seja, após a sua finalização.
Sobre a formação de professores de Ciências em um contexto formal de ensino,
podemos destacar o estudo realizado por Sorense (2014) como um exemplo de estudo de nível
macro. Nessa pesquisa, o autor investigou como os estágios e as práticas colaborativas
contribuíram para a aprendizagem expansiva na formação de professores. Embora tenha sido
uma pesquisa em que a intervenção e a investigação do pesquisador tenham ocorrido durante
todo o processo de formação docente, a mesma foi realizada durante três anos.
No nível meso, encontramos as investigações que se propõem a realizar intervenções
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formativas, como as realizadas pelo Change Laboratory, em um período de alguns meses,
visando a ocorrência de um ciclo expansivo (ENGSTRÖM, 2020). Em tal nível, podemos
citar como exemplo o estudo sobre a aprendizagem expansiva na formação de professores no
contexto de estágio, realizado por Maidou, Plakitisi e Polatoglau (2020). Embora esse estudo
tenha ocorrido em uma intervenção mais longa, os resultados apresentados estão relacionados
ao que chamam de “miniaturas de ciclos expansivos” (ibidem, p.185, tradução nossa), isto é,
períodos mais curtos de intervenção.
No nível micro, se encontram as pesquisas que visam promover e investigar os
processos de aprendizagem expansiva em curtos períodos de tempo (minutos ou horas). Um
exemplo desse tipo de estudo, que visa à investigação de micro ciclos de aprendizagem
expansiva, foi o realizado por Rantavuori, Engeström e Lipponen (2016). Esses autores
investigaram a aprendizagem expansiva de seis futuros professores em uma única sessão de
aprendizado. Essa sessão de aprendizagem, assim como as outras realizadas com os futuros
professores, não foi planejada para seguir os moldes do modelo teórico da Teoria da
Aprendizagem Expansiva. Dentre as conclusões dos autores, destacam-se que foi possível
analisar a aprendizagem expansiva “em detalhes minuciosos no nível de turnos de
conversação e episódios, e que um miniciclo quase completo de aprendizagem expansiva
pode ser realizado durante uma única reunião” (ibidem, p.23, tradução nossa).
Apesar destes resultados, os autores advertem que o surgimento desses miniciclos não
garante a ocorrência de um ciclo expansivo maior, pois podem se configurar como eventos
isolados que não levam, ao longo do tempo, à expansão do objeto da atividade. Assim, “com
essas reservas em mente, a teoria da aprendizagem expansiva também pode ser aplicada como
uma estrutura para analisar processos de aprendizagem inovadores em pequena escala”
(ibidem, p.25, tradução nossa).
Esses estudos exemplificam as diferentes perspectivas e abordagens das investigações
sobre a aprendizagem expansiva; evidenciam que o tempo necessário para a ocorrência de
ciclos de aprendizagem expansiva depende das ações e condições dos contextos das
intervenções/investigações realizadas. Inclusive, indicam a possibilidade de se realizar
estudos sobre aprendizagem expansiva em eventos de curta duração, tomando os devidos
cuidados para que não se cheguem a conclusões precipitadas sobre a aprendizagem expansiva
em processos mais longos e duradouros.
Ademais, essas pesquisas também ressaltam que a aprendizagem expansiva pode ser
analisada em pequenos grupos ou, até mesmo, individualmente, como é o caso das
investigações realizadas por Maidou, Plakitisi e Polatoglau (2020) e Rantavuori, Engeström e
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Lipponen (2016). No primeiro estudo, por exemplo, embora a maioria dos futuros professores
tenha realizado o estágio de forma coletiva, alguns optaram em realizá-lo de forma individual.
Sobre essa questão, Roth (2015) ressalta “que aprendizagem expansiva ocorre em
vários níveis que estão dialeticamente relacionados” (ibidem, p.7). O autor define dois níveis
diferentes para a aprendizagem expansiva (macro e micro) relacionados à aprendizagem
coletiva e individual. No nível macro, o autor afirma, com base nos trabalhos de Engeström,
que a expansão deve ser vista como um processo de transformação da atividade como um
todo. No nível micro, apoiando-se na Psicologia Crítica, sobretudo nos trabalhos de Peter
Holzkamp, Roth (2015) afirma que a aprendizagem expansiva está relacionada ao
desenvolvimento da compreensão e à ação do sujeito sobre mundo.
O próprio Engestöm afirma que essas duas formas de investigar a aprendizagem
expansiva são complementares e devem dialogar para o desenvolvimento da teoria, pois "os
estudos de sistemas de atividades coletivas podem se beneficiar de análises do
desenvolvimento de indivíduos - e vice-versa" (ENGESTRÖM; SANNINO, 2010, p.16,
tradução nossa).
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3. A Teoria Sócio-Histórico-Cultural da Atividade e a Formação
de Professores

Para investigar a atividade docente e a formação inicial de professores, tendo em vista
o materialismo histórico e dialético, é preciso considerar como categoria central o trabalho
como atividade mediadora do processo de humanização (LIBÂNEO, 2004; ARAÚJO;
MORAES, 2017). É por meio do trabalho que os seres humanos transformam a natureza, de
modo a satisfazer as suas necessidades, transformando a si mesmos (MARX, 2013). Com o
trabalho coletivo, o ser humano desenvolve e se apropria de artefatos culturais mediadores
que, simultaneamente, expressam o desenvolvimento de sua consciência em atividade
(LEONTIEV, 2021). Assim, tendo em vista o trabalho docente, buscamos neste capítulo
apresentar algumas reflexões relativas à formação de professores, com base na TSHCA.
O capítulo está dividido em três partes. Na primeira, apresentamos alguns limitadores
do trabalho e da formação docente, focalizando nos processos de alienação e na
desarticulação entre teoria e prática. Em seguida, na segunda parte, apresentamos o conceito
de práxis como modo de superação desses limitadores do trabalho e da formação docente,
ressaltando quatro unidades que consideramos importantes para o desenvolvimento da práxis.
Por fim, na terceira parte, apresentamos algumas reflexões sobre a aprendizagem expansiva
como meio de desenvolvimento da práxis no trabalho e na formação de professores.
3.1. Alienação e desarticulação entre teoria e prática no trabalho e na formação docente
O desenvolvimento da humanidade é um processo dialético de humanização e de
alienação, pois o ser humano, ao transformar o mundo, produzindo novas mediações culturais,
complexifica a sua atividade, dando origem a processos que acarretam na perda da
consciência da totalidade de seu trabalho e dos vínculos produtivos com os outros seres
humanos e a natureza (LEONTIEV, 2004). Com isso, o ser humano perde o controle sobre os
artefatos culturais que medeiam a sua relação com os objetos do seu trabalho, bem como o
domínio dos produtos de sua atividade.
Com a emergência do capitalismo, tais processos de alienação do trabalhador foram
intensificados, pois este, ao perder o controle dos meios de produção e o domínio dos bens
produzidos pelo seu trabalho, se tornou uma mercadoria, cuja mão-de-obra tem menor valor
do que os produtos que cria nos processos de produção (MARX, 1967). Desta maneira, o
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trabalho e os objetos produzidos se tornaram estranhos ao trabalhador, de modo que, quanto
mais o ser humano cria, mais o mundo objetivo se torna complexo e menos o ser humano
pertence a si mesmo.
Ao perder as mediações com o objeto do seu trabalho, o trabalhador também perde a
consciência da totalidade do processo produtivo, consequentemente, o sentido e o motivo da
sua atividade se dissociam, respectivamente, do significado social e do objetivo da atividade
(LEONTIEV, 2004). No caso da formação docente, podemos dizer que o sujeito está alienado
quando seus motivos não coincidem com os objetivos da atividade de formação que realiza,
de modo que apenas motivos estímulos o mobilizam na atividade formativa.
Na formação inicial, tais motivos podem estar relacionados à obtenção de certificações
que possibilitem ingresso no mercado de trabalho, sem ter relação com a finalidade real da
sua formação. Por exemplo, um licenciando pode estar realizando um curso de formação
inicial visando atuar em outras áreas e não necessariamente na educação. Uma possibilidade é
que seu objetivo seja a obtenção da certificação no ensino superior que lhe permita participar
de processos seletivos e concursos que exijam esse nível de formação.
Na formação continuada de professores, Franco e Longarezi (2011) afirmam que a
alienação ocorre, sobretudo, quando o professor participa de cursos dessa natureza apenas
para atender as necessidades mercadológicas e de promoção na carreira. Nesse caso, a
formação não visa melhorar a sua atividade docente, de modo a promover melhores processos
de ensino-aprendizagem, mas apenas “com intuito de agregar cada vez mais valor à sua
carreira, como um produto que só vai ser valorizado se for usufruído pelo mercado” (ibidem,
p.563). Nessas situações de alienação, o professor “não o assume, por condições inerentes à
sua natureza de ser social, como desejo de autorrealização, de necessidade formativa, com
significação social e sentido pessoal, mas tão somente por exigência do mercado competitivo”
(ibidem, p.564).
Tais processos, que favorecem a alienação da formação e do trabalho do professor,
têm se intensificado com as políticas neoliberais para a educação nas últimas décadas, as
quais atrelam os objetivos educacionais às metas econômicas de produção e consumo,
causando o esvaziamento dos objetivos educacionais de desenvolvimento integral do ser
humano (LIBÂNEO, 2018). Essas políticas controlam a atividade dos professores, elevando a
carga de trabalho docente e diminuindo o tempo de preparação das atividades de ensinoaprendizagem, bem como agravam as condições precárias da profissão, estabelecendo baixos
salários e não fornecendo as condições materiais necessárias às atividades de ensinoaprendizagem (GARCIA; HYPOLITO; VIERA, 2005). Isso intensifica a proletarização do
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trabalho docente, o que gera uma situação conflituosa para o professor, pois este sofre
pressões externas que diminuem sua capacidade de reflexão sobre a sua prática e sobre o que
as políticas educacionais exigem, favorecendo "a ruptura entre anseios subjetivos do sujeito
professor e a função social de sua profissão" (AZEVEDO; ABIB; TESTONI, 2018, p.323).
Contudo, embora existam esses determinantes econômicos e sociais que alienam a
atividade docente, devemos considerar que tais influências não são reproduzidas de forma
passiva e direta pelos professores, o que reduziria as práticas docentes às determinações dos
discursos oficiais. Os professores
são mais que meros formadores de cidadãos, como querem as políticas
curriculares oficiais. Negociam suas identidades em meio a um conjunto de
variáveis, como a história familiar e pessoal, as condições de trabalho e
ocupacionais, os discursos que de algum modo falam do que são e de suas
funções (GARCIA; HYPOLITO; VIERA, 2005, p.48).

Por exigir conhecimentos e reflexões sobre os processos de ensino e aprendizagem, o
trabalho do professor não pode ser totalmente alienado pelos modos de produção capitalista
(FAVORETO; FIGUEIREDO; ZANARDINI, 2017). Em vista disso, a atividade docente
não se caracteriza pela execução de tarefas mecânicas e repetitivas, mas se
trata de um trabalho permeado pela análise teórica e possui autonomia
relativa, principalmente no que se refere à capacidade de estabelecer as
relações entre os conteúdos programáticos, as condições materiais para o
ensino, a capacidade reflexiva dos alunos, os interesses sociais e as
finalidades educacionais (ibidem, p.985).

Desta forma, na atividade e formação docente sempre encontraremos processos de
emancipação e alienação dos sujeitos, de maneira que não há um professor ou futuro professor
que esteja totalmente emancipado ou alienado. Contudo, enquanto formadores de professores,
devemos sempre buscar promover processos que visem à emancipação docente, de modo que
estes também realizem atividades de ensino-aprendizagem que visem à emancipação de seus
estudantes.
Para isso, é importante considerar que a perda do controle sobre a atividade produtiva
pelo trabalhador, isto é, a alienação, está relacionada à complexificação da divisão técnica do
trabalho que estabelece diferenças entre a atividade manual e intelectual, entre aqueles que
pensam e aqueles que executam.
Na formação de professores, essa dicotomia, representada pela desarticulação entre
teoria e prática, dá origem aos modelos formativos embasados na racionalidade técnica e
racionalidade prática, que favorecem a alienação do trabalho docente. Nos modelos
formativos embasados na racionalidade técnica há a primazia da teoria sobre a prática, de
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modo que os professores deveriam aplicar os procedimentos derivados da teoria em sala de
aula, de forma acrítica, como meros reprodutores. Por outro lado, nos modelos formativos
derivados da racionalidade prática, há o predomínio da valorização da prática em detrimento
dos aspectos teóricos da atividade docente. Nessa última perspectiva, o trabalho e a formação
docente são concebidos como atividades que se desenvolvem com ênfase na prática, de modo
que as teorias pedagógicas não são necessárias para a aprendizagem e o desenvolvimento dos
professores.
Como descrevemos no primeiro capítulo, a desarticulação entre teoria e prática no
trabalho e na formação docente, representada por estas racionalidades, foi sendo produzida
em um processo sócio-histórico-cultural complexo, onde a profissão docente foi se
constituindo como uma atividade particular e essencial nas coletividades humanas. No
decorrer desse processo, a profissão docente foi exercida em diferentes categorias de
instituições, níveis de ensino e contextos sociais, se tornando um campo de disputa e de
controle, em que os diversos setores políticos e sociais exercem grande influência (GARCIA;
HYPOLITO; VIERA, 2005).
Atualmente, tendo em vista a intensificação do alinhamento da política educacional
aos interesses neoliberais, por meio da implementação de reformas na educação básica e
formação de professores (MARSIGLIAET et al., 2017; PICCINI; ANDRADE, 2018;
BAZZO; SCHEIBE, 2019), é cada vez mais necessária a concretização de uma formação
docente em uma perspectiva reflexivo-crítica que se oponha à alienação do trabalho docente e
à desarticulação entre teoria e prática. Isto é, uma formação de professores que possibilite o
desenvolvimento dos professores como agentes de transformação social (ZEICHNER;
DINIZ-PEREIRA, 2005; ZEICHNER, 2008; SILVA; COMPIANI, 2015). Para isso, os
professores precisam estar conscientes desse processo de esvaziamento da educação básica e
conseguirem refletir e agir criticamente sobre as propostas educacionais, que visam alinhar a
educação aos interesses do mercado.
Tal proposta, que visa à superação da desarticulação entre teoria e prática, de modo a
promover um trabalho e uma formação docente que se oponha aos processos de alienação do
trabalhador, corresponde à perspectiva de desenvolvimento humano como práxis. Nesse
sentido, no próximo subcapítulo tratamos da práxis como articuladora teoria-prática e
emancipação docente.
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3.2. Práxis: articulação teoria-prática e emancipação no trabalho e na formação docente
A dicotomia, que coloca teoria e prática em oposição, surge da má compreensão sobre
os processos de desenvolvimento humano. Segundo Vázquez (2003), essa dicotomia surge de
interpretações equivocadas, originadas no “senso comum”, no pragmatismo e no idealismo,
que compreendem teoria e prática como processos opostos. Na perspectiva dicotômica de
“senso comum”, a prática é concebida como um processo independente da teoria, sendo
melhor desenvolvida quanto menos atributos teóricos forem considerados. Ou seja, a teoria
não é apenas dispensável à prática, mas prejudicial para a sua realização.
Como não há descompasso entre "senso comum" e prática, para a
consciência ordinária o critério que ele fornece em sua leitura direta e
imediata é inapelável. A consciência ordinária se vê em oposição à teoria,
uma vez que considera perturbadora sua intrusão no processo prático
(ibidem, p.287, tradução nossa).

Do ponto de vista do pragmatismo, a dicotomia entre teoria e prática se manifesta em
sua concepção de verdade por considerar como conhecimento verdadeiro o que é útil,
reduzindo teoria em prática. Por fim, na perspectiva idealista, a teoria é vista como
onipotente, de modo que a prática é uma mera aplicação teórica (VÁZQUEZ, 2003).
No entanto, devemos considerar, como nos esclarece Vázquez (2003), que “em
verdade, a história da teoria (do saber humano em seu conjunto) e da práxis (das atividades
práticas do homem) são abstrações de uma só e verdadeira história: a história humana”
(ibidem, p.308, tradução nossa). Esse autor ressalta que a relação entre teoria e prática não é
direta e imediata, pois ocorre por meio de processos complexos, que transitam entre teoria e
prática e vice-versa.
A atividade prática, que hoje é fonte de teoria, exige, por sua vez, uma
prática que ainda não existe e, desta forma, a teoria (projeto de uma prática
inexistente) determina a prática real e efetiva. Por outro lado, a teoria que
ainda não está em relação com a prática, porque de certa forma a antecipa,
pode ter essa ligação mais tarde. (...) A dependência da teoria da prática, e a
existência desta última como fundamento último e fim da teoria, põem em
manifesto que a prática - concebida como uma práxis humana total - tem
primazia sobre a teoria; mas essa primazia dela, longe de implicar uma
oposição absoluta à teoria, pressupõe uma conexão íntima com ela (ibidem,
p.309, tradução nossa).

Em outras palavras, a prática que almeja ser realizada sem teoria, se direciona a
determinado objetivo idealizado, de maneira que exige abstrações da realidade, as quais têm
como base os significados sócio-histórico-culturais, que representam elaborações teóricas da
humanidade sobre o mundo. Por outro lado, mesmo a teoria dita pura, isto é, sem ter em vista
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as aplicações práticas, tem origem em necessidades elaboradas nos processos sócio-históricoculturais, e pode ter consequências práticas no futuro.
Desta maneira, quando um professor afirma que sua prática não tem como base
teorias acadêmicas, abordadas em sua formação docente inicial e/ou continuada (“a teoria na
prática é outra”; ABIB, 2018, p.8), coloca em oposição as teorias acadêmicas e a prática em
sua atividade. No entanto, isto não significa que a sua prática não tenha como base suas
teorias “pessoais”, que podem incorporar, em certo grau, conhecimentos e saberes culturais
diversos e de diferentes naturezas sobre o trabalho docente. Como afirma Vázquez (2003),
embora a teoria possa ter “uma autonomia relativa com respeito à prática, esta não existe sem
um mínimo de ingredientes teóricos” (ibidem, p.314, tradução nossa).
Esse autor cita quatro “ingredientes teóricos” que embasam a prática: i) conhecimento
da realidade, que é objeto de sua realização; ii) conhecimento dos meios para transformação
da realidade; iii) conhecimento da prática acumulada, sintetizada e generalizada em forma de
teorias; e iv) antecipação dos resultados que se busca obter com a prática. Esses aspectos se
constituem como significações sócio-histórico-culturais da humanidade, as quais são
elaboradas na atividade produtiva de transformação do mundo, por meio de processos de
descensão e ascensão do abstrato ao concreto. Ou seja, por meio da atividade produtiva, não
apenas são elaborados artefatos culturais mediadores, que possibilitam ampliar a capacidade
humana de transformação do mundo, como também conceitos (empíricos e teóricos)
transmitidos por meio da cultura.
Assim sendo, mesmo que o professor não esteja consciente dos aspectos teóricos em
sua prática, sua forma de organizar e conduzir as atividades de ensino-aprendizagem têm
como fundamento diversas teorias elaboradas no contexto sócio-histórico-cultural o qual
pertence. É com base em outras práticas, bem como nas significações sócio-históricoculturais produzidas por elas, que o professor elabora sua própria forma de compreender e
realizar a atividade de ensino-aprendizagem. Ou seja, o professor formula sua própria teoria
pedagógica com base nas experiências que teve ao longo de sua escolarização na educação
básica, formação inicial e continuada, bem como em sua experiência docente.
De forma convergente, Abib (2018), tendo em vista a formação docente em uma
perspectiva reflexivo-crítica, ressalta que os conhecimentos profissionais docentes são
“produzidos pelos professores, como uma amálgama entre os conhecimentos práticos e
conhecimentos teóricos pessoais, que podem incorporar diferentes apropriações das teorias e
propostas acadêmicas” (ibidem, p.10). Essa autora evidencia que na formação e no trabalho
docente a prática e a teoria “se complementam e se associam de maneira indissociável, ao
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representar uma mesma unidade que expressa o caráter ontológico do professor que assim
expressa sua práxis” (ibidem).
Assim sendo, para superar a desarticulação entre teoria e prática, que aliena o trabalho
do professor, é preciso conceber a sua formação e a atividade como práxis, isto é, como uma
atividade humana prática fundamentada teoricamente, estabelecendo uma unidade dialética
entre teoria e prática (SAVIANI, 2009). Essa unidade dialética, expressa pela práxis,
representa no marxismo "à atividade livre, universal, criativa e auto-criativa, por meio da
qual o homem cria (faz, produz), e transforma (conforma) seu mundo humano e histórico e a
si mesmo" (BOTTOMORE, 1997, p.292).
Como nos esclarece Vázquez (2003, p.285, tradução nossa):
A práxis se nos apresenta como uma atividade material, transformadora e
adequada a fins. Fora dela, resta a atividade teórica, que não se materializa
na medida em que é pura atividade espiritual. Mas, por outro lado, não há
práxis como atividade puramente material, isto é, sem a produção de fins e
conhecimentos que caracterizam a atividade teórica.

A práxis não é meramente a prática que transforma o mundo (natural e humano), mas
sim a prática transformadora e autotransformadora, pois, ao mesmo tempo em que produz,
também modifica o ser humano (VÀZQUEZ, 2003). É uma “atividade teórico-prática, ou
seja, tem um lado ideal, teórico, e um lado material, propriamente prático, com a
particularidade de que só artificialmente, por meio de um processo de abstração, podemos
separar um do outro” (ibidem, p.315, tradução nossa). Além disso, a práxis se constitui
como atividade subjetiva e objetiva ao mesmo tempo, como unidade do
teórico e do prático na própria ação, é uma transformação objetiva e real da
matéria, por meio da qual um fim é objetivado ou alcançado; é, portanto,
realização pautada por uma consciência que, ao mesmo tempo, apenas guia
ou orienta - e esta seria a expressão mais completa da unidade teoria e
prática - na medida em que se guia ou se orienta pela própria realização dos
seus fins (VÀZQUEZ, 2003, p.317, tradução nossa).

De maneira mais ampla, Kosik (1969) afirma que a práxis deve ser entendida na
totalidade existencial humana, manifestada em todos os momentos da vida humana.
A práxis, na sua essência e universalidade, é a revelação do segredo do
homem como ser ontocriativo, como ser que cria a realidade (humanosocial) e que, portanto, compreende a realidade (humana e não-humana, a
realidade na sua totalidade). A práxis do homem não é uma atividade prática
contraposta à teoria; é determinação da existência humana como elaboração
da realidade. A práxis é ativa, é atividade que se produz historicamente quer dizer, que se renova continuamente e se constitui praticamente -,
unidade do homem e do mundo, da matéria e do espírito, do sujeito e do
objeto, do produto e da produtividade. (...) Sendo o modo específico de ser
do homem, a práxis com ele [trabalho] se articula de modo essencial, em
todas as suas manifestações; e não determina apenas alguns dos seus
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aspectos ou características. A práxis se articula com todo o homem e o
determina na sua totalidade (ibidem, p.202).

Para esse autor, a práxis vai além do trabalho, pois se constitui como a própria
essência existencial do ser humano, de modo que se manifesta não só na atividade objetiva
laboral de transformação da natureza, mas também no momento existencial, em que sente
medo, alegria, angústias, etc. “Sem o momento existencial o trabalho deixaria de ser parte da
práxis” (KOSIC, 1969, p.204). Além disso, Kosik (1969) acrescenta que a práxis, por meio
dos seus processos ontocriativos, não apenas transforma o mundo e o ser humano, mas
também possibilita a este a compreensão de sua própria natureza.
Nesse sentido, o autor concebe a práxis não apenas tendo em vista o trabalhador, mas
no sentido amplo de desenvolvimento do ser humano em sua totalidade, considerando todas
as suas experiências no mundo. Interpretando essas ideias, Azevedo, Abib e Testoni (2018)
consideram que o conceito de atividade, assim como concebe Leontiev, pode assumir a
condição de práxis em determinadas condições.
Por exemplo, diríamos que determinado professor está em atividade se o
motivo que o impele a realizar o seu ofício de ensinar coincidir com o
objetivo da atividade educativa definida socialmente - o de promover a
apropriação de conhecimentos. Atividade, portanto, assumiria a mesma
dimensão da práxis (ibidem, p.323).

Nessa perspectiva, devemos considerar, com base na práxis, que “o desenvolvimento
profissional docente não se constitui espontaneamente, mas sim decorre de um processo
formativo que se dá na articulação entre a formação teórica e a experiência prática”
(LONGAREZI; ARAÚJO; FERREIRA, 2007, p.66). Consequentemente, são necessárias
estratégias específicas para a formação inicial e continuada dos professores, que possibilitem
a mobilização dos sujeitos em uma atividade desenvolvedora da práxis.
Para alcançar esse objetivo, é preciso que o professor ou o futuro professor seja
mobilizado na atividade por meio de motivos geradores de sentido. Ou seja, consideramos que
o seu motivo em realizar a atividade de formação deva “ter sua nascente numa necessidade.
Esta, por sua vez, só aparece diante de um problema que precisa ser resolvido e para cuja
solução exige uma estratégia de ação" (MOURA, 2000, p.34). Ao realizar a formação docente
com base nas necessidades formativas dos professores ou futuros professores, por meio da
investigação sobre a atividade docente, espera-se mobilizá-los nessa atividade, de modo a
ampliar as possibilidades de aprendizagem-desenvolvimento.
Por meio da atividade investigativa sobre a docência, espera-se que o professor
desenvolva a capacidade de
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reflexão sobre a prática a partir da apropriação de teorias como marco para
as melhorias das práticas de ensino, em que o professor é ajudado a
compreender o seu próprio pensamento, a refletir de modo crítico sobre sua
prática e, também, a aprimorar seu modo de agir, seu saber-fazer, à medida
que internaliza novos instrumentos de ação (LIBÂNEO, 2004, p.137).

Tal perspectiva deveria ser contemplada em toda a formação inicial dos professores,
buscando articular teoria e prática. No entanto, com a configuração atual dos cursos de
licenciatura, o que predomina é a desarticulação entre as disciplinas chamadas de teóricas e as
denominadas de práticas, entre as disciplinas pedagógicas e as disciplinas de conteúdo
específico (LIBÂNEO, 2004).
Nesse contexto, o estágio supervisionado na formação inicial docente é identificado,
em muitos casos, em contraposição à teoria, como parte prática dos cursos de formação
profissional (PIMENTA; LIMA, 2017). Tal perspectiva ressalta a dicotomia entre teoria e
prática na formação inicial de professor. Para superar essa desarticulação, de modo a
desenvolver o futuro professor como um "profissional crítico-reflexivo, pesquisador de sua
prática docente e da práxis que ocorre na escola" (ibidem, p.39), são necessárias estratégias
que favoreçam o desenvolvimento da práxis, de modo a promover processos de
desenvolvimento docente.
Buscando discutir essas estratégias, a seguir, apresentamos quatro unidades dialéticas
que consideramos importantes para orientar a formação docente no sentido do
desenvolvimento da práxis. Essas unidades tiveram como inspiração os trabalhos de
Longarezi (2017; 2021), nos quais se definem quatro unidades (motivo-objeto; conteúdoforma; imitação-criação e ruptura-desenvolvimento) necessárias para formação didática dos
professores, tendo em vista o Ensino Desenvolvimental. Algumas dessas unidades foram
utilizadas e outras (re)elaboradas, considerando nosso objeto de pesquisa e referenciais
teóricos.
3.2.1. Sentido-significado no desenvolvimento da práxis
A formação e o desenvolvimento docente não são processos espontâneos, que se
limitam ao conhecimento dos conteúdos e conceitos científicos que caracterizam o objeto da
atividade de ensino-aprendizagem. O trabalho do professor e a sua formação são atividades
sociais, historicamente e culturalmente situadas, que envolvem uma ação orientada para os
objetivos e a instrumentalização adequada para cada situação de aprendizagem (LIBÂNEO,
2004; GALINDO, 2012; AZEVEDO, 2013; CASTRO, 2105). Como qualquer outro processo
de desenvolvimento, a formação de professores se realiza por meio de processos de
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aprendizagem, isto é, de apropriação dos instrumentos e signos elaborados socialmente do
externo (interpsíquico) para o interno (intrapsíquico) (VIGOTSKI, 2004). Desta maneira, a
formação e o trabalho dos professores se constituem sobre a base dos artefatos mediadores
produzidos pela humanidade em determinado contexto sócio-histórico-cultural, o que exige
uma intencionalidade clara que articule as ações aos objetivos pretendidos tanto no trabalho
como na formação docente.
Tomando como base os pressupostos teóricos sobre a relação entre sentido e
significado, desenvolvidos por Leontiev (2004), podemos afirmar que essas condições
culturais ao mesmo tempo em que demarcam os limites de atuação e formação de professores,
representam as possibilidades de avanços de produção de novas formas de agir e de
desenvolvimento docente. É com base nos significados sobre a educação, o ensinoaprendizagem, o trabalho docente e os conteúdos específicos das disciplinas que leciona, etc.,
elaborados em determinado contexto sócio-histórico-cultural, que os professores atribuem
sentidos pessoais sobre a sua própria atividade e a sua formação docente (CASTRO, 2015).
Por exemplo, como destacamos no primeiro capítulo, nas últimas décadas foram
produzidas diferentes formas de compreender e realizar a formação de professores de
Ciências, tendo em vista não só o campo da Educação e da Formação de Professores, mas
também os avanços do Ensino de Ciências (VILLANI; PACCA; FREITAS, 2002). Em cada
um dos períodos que demarcaram a constituição e o desenvolvimento do Ensino de Ciências,
foram produzidas diferentes significações sociais sobre como deve ser a educação científica.
Nesse processo, vários artefatos mediadores foram elaborados para a atividade de ensinoaprendizagem em Ciências, sejam ferramentas (experimentações, currículos, materiais
didáticos, etc.) ou signos (alfabetização científica, conceitos da abordagem CTSA e da HFC,
etc.).
Ao terem contato com estes artefatos mediadores na formação inicial ou continuada,
os professores podem se apropriar de novas formas de compreender e de agir sobre a
atividade docente, atribuindo seus próprios sentidos. Assim, é fundamental que na formação
docente sejam possibilitados processos de internalização de práticas e conceitos, que têm
como base os avanços científicos de determinada época.
Como nos coloca Vygotski (2001), a internalização dos conceitos científicos tem que
ser o objetivo das instituições escolares. Se no cotidiano, sobretudo na escolarização básica,
os professores desenvolvem conceitos espontâneos sobre a atividade docente, é na formação
inicial e continuada que eles devem se apropriar dos conceitos científicos, que são próprios do
trabalho docente. Com isso, os futuros professores ou professores em formação continuada
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podem tomar consciência dos conceitos espontâneos que possuem sobre os aspectos da
atividade docente, de modo a confrontá-los com os conceitos científicos (ABIB, 1997)
desenvolvidos nas áreas de Educação, Ensino de Ciências, dentre outras.
No entanto, não queremos dizer com isso que os conceitos espontâneos ou cotidianos
não são importantes para a formação docente. Pelo contrário, os conceitos científicos e
espontâneos devem ser vistos em sua relação dialética, em que os primeiros são produzidos
com base nos segundos e vice-versa. Como nos esclarecem Camillo e Mattos (2014), ao
tratarem da educação científica, é comum os conceitos científicos assumirem um status de
mais abstratos que os conceitos cotidianos, sendo mais desejáveis. Nesta visão, os conceitos
cotidianos devem ser eliminados e substituídos pelos conceitos científicos, o que é um erro,
pois tais conceitos se interpenetram no processo de desenvolvimento do conhecimento
sistematizado pela humanidade.
Nesse sentido, Longarezi (2017) nos esclarece que
a gênese do conhecimento sobre a atividade profissional docente está
fundada na vivência, constituída nas relações sociais educativo-escolarizadas
vivenciadas ao longo de sua existência e isso não se pode negar. Entretanto,
uma mudança na essência dessa formação, que implique em
desenvolvimento, precisa ser processo de produção de novos sentidos pelo
professor, mediado pela problematização que emerge com o confronto do
conhecido empírico com o conhecido científico sobre a docência (ibidem,
p.200-201).

Além do mais, sendo o trabalho docente uma prática social, devemos considerar que a
aprendizagem do professor se dá não somente no âmbito dos cursos de formação, pois os
professores aprendem muito sobre a atividade docente uns com os outros de forma coletiva
(LIBÂNEO, 2004). Contudo, embora esse tipo de aprendizagem docente seja importante, não
deve ocorrer apenas pela reprodução acrítica de outras práticas. Isso porque, a imitação de
modelos de "bons" professores é limitada, por desconsiderar a complexidade do contexto
escolar, o qual apresenta múltiplas realidades, que se transformam constantemente com o
tempo.
Nessa perspectiva acrítica de formação docente, o estágio supervisionado se reduz “a
observar professores em aula e imitar esses modelos, sem proceder a uma análise crítica
fundamentada teoricamente e legitimada na realidade social em que o ensino se processa"
(PIMENTA; LIMA, 2017, p.29). Entretanto, devemos considerar, assim como nos esclarece
Vygotski (2001), que a imitação não é um ato mecânico de reprodução que se dá de forma
passiva, mas sim um processo de elaboração de sentidos pessoais com base nos significados
socialmente estabelecidos. Nesse sentido, tratamos a seguir da importância dos processos
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criativos na formação docente.

3.2.1. Imitação-criação no desenvolvimento da práxis
Segundo Vázquez (2003), embora a práxis se constitua como um único processo de
transformação do mundo e do ser humano, para compreendê-la, é interessante distinguir a
práxis em duas dimensões: reprodutora e criadora. Para esse autor, se por um lado, a práxis
imitativa ocorre “conforme uma lei previamente desenhada, e cuja execução se reproduz em
múltiplos produtos que apresentam características análogas” (ibidem, p.319, tradução nossa),
por outro, na práxis criadora “a criação não se adapta totalmente à uma lei previamente
desenhada, e leva à um produto novo e único” (ibidem, tradução nossa).
Vázquez (2003 p.323, tradução nossa) define três aspectos gerais da práxis criadora:
“a) unidade indissolúvel, no processo prático, do subjetivo e do objetivo” – nos processo
criativos as ações psíquicas (internas) e objetivas (externas) ocorrem de forma simultânea no
processo criativo de transformação do mundo; “b) imprevisibilidade do processo e do
resultado” – o processo de criação é dinâmico e imprevisível, pois a ação objetiva de criação
não se dá pela transformação material em formas preexistentes idealmente; e “c)
exclusividade e irrepetibilidade do produto” – nos processos criativos não é possível garantir
exatamente os mesmos modos de realização e resultados de outras atividades produtivas.
Na práxis imitativa, esses três aspectos que caracterizam a práxis criadora estão
ausentes ou se manifestam de forma débil. Diferente da práxis criadora, em que o objeto ideal
a ser produzido é transformado e adequado ao longo do processo, tendo em vista as condições
de sua realização, os imprevistos e as novas necessidades que surgem; na práxis imitativa esse
objeto permanece imutável, pois já se conhece de antemão o objeto e como fazê-lo. Ou seja,
diferente da práxis criativa, cujo processo de criação precisa ser também criado, na práxis
imitativa “a lei que rege o processo prático já existe, na forma acabada, dentro desse processo
e do produto que o culmina” (VÁZQUEZ, 2003, p.330, tradução nossa). Portanto, na práxis
imitativa há pouco espaço para o imprevisto porque o processo prático coincide com o
resultado ideal planejado.
Segundo o autor, esses dois níveis de práxis não devem ser compreendidos de forma
estática e desvinculados, pois essa distinção não elimina as relações e os vínculos entre uma
forma ou outra da práxis. Embora a práxis em sua essência seja criadora, pois o ser humano
transforma o mundo por meio de sua capacidade de criação, há momentos que não necessita
da criação de algo essencialmente novo para atender as suas necessidades (VÁZQUEZ,
2003). Ou seja, em seu processo de produção e transformação do mundo, o ser humano repete
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as práxis já estabelecidas socialmente, até que sinta necessidade de criar novas formas de
pensar e agir. No entanto, é importante ressaltar que mesmo a práxis imitativa tem “como
base uma práxis criadora já existente, da qual toma a lei que a rege” (VÁZQUEZ, 2003,
p.330, tradução nossa). Resumindo, podemos afirmar que “a práxis é caracterizada por esse
ritmo alternado do criativo e do imitativo, da inovação e da reiteração” (ibidem, p.321,
tradução nossa).
Embora as contribuições de Vázques (2003) sobre as dimensões da práxis, em sua
forma criadora e imitativa, sejam importantes, o autor não esclarece em detalhes como
ocorrem os processos criativos. Para isso, precisamos resgatar algumas ideias abordadas em
capítulos anteriores sobre a relação entre imitação e criação, bem como entre fantasia e
realidade (VIGOTSKI, 2001; 2009).
Segundo Vygotski (2001), os processos criativos ocorrem por meio da imitação, de
modo que o novo surge da reelaboração e combinação do que já existe, possibilitando novas
formas de pensar e agir. Embora esses dois conceitos, imitação e criação, tenham sido
abordados de forma separada por esse autor, possuem uma relação dialética, formando uma
unidade (SOUSA, 2018). A imitação foi abordada por Vygotski (2001) ao tratar da ZDP, de
modo que um sujeito só pode imitar aquilo que está dentro de suas possibilidades de
desenvolvimento com o apoio de um parceiro mais capaz, isto é, que já domina determinados
procedimentos e conceitos. Por outro lado, a criação refere-se à capacidade do sujeito de criar
algo a partir do que conhece, por meio da imaginação, estando ligada à autonomia e à
criatividade do sujeito (VIGOTSKI, 2009).
Além disso, apesar desses dois conceitos terem sido abordados por Vigotski em suas
investigações sobre o desenvolvimento infantil, podem ser aplicados em outros contextos
formativos, inclusive na formação docente (LONGAREZI, 2017).
Imitação e criação estão “coladas” de tal modo que, da mesma maneira que
não existe imitação pura, a partir da qual nada se cria; não se pode criar sem
a oportunidade de imitar na zona de possibilidade, com a colaboração.
Enquanto a imitação é a chave para a criação, essa é a síntese de um
movimento psíquico intenso provocado pela unidade imitação-criação. É
nesse universo conceitual que se estabelece essa unidade como condição
para a formação-desenvolvimento profissional docente (ibidem, p.209).

De forma convergente, Testoni, Abib e Azevedo (2017), ao tratarem dos processos
criativos no estágio supervisionado de futuros professores de Física, ressaltam que os
professores podem atuar de forma reprodutora ao realizarem a transposição de conhecimentos
e práticas conhecidas quase totalmente ou de forma criadora quando esses elementos são
articulados, de modo a elaborarem novas formas de realizar a atividade pedagógica. Esses
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autores ressaltam que as duas formas de atuação são importantes para a aprendizagem
docente.
Seja uma prática pedagógica com interação criativa quase nula
(aproximando-se da reprodução), seja na criação de novos elementos na
esfera didática, é importante que tais processos sejam considerados
atividades pelo docente. Dessa forma, em uma visão histórico-cultural, é
necessário que tais processos sejam vistos como um conjunto consciente de
ações pelo docente.
Desse modo, é fundamental que o professor tenha tomado consciência das
práticas e suas consequências, inserindo-se em um conjunto de ações movido
por motivos e necessidades legítimas. Na estrutura psicológica da Teoria da
Atividade, pressupõe-se que elementos como necessidade, motivo, reflexão,
tomada de consciência e condições para obter a finalidade (aqui, considerada
como a melhoria da aprendizagem discente) podem ocorrer em diferentes
condições, sugerindo diferentes níveis de ações criativas (ibidem, p.69).

Além disso, Testoni, Abib e Azevedo (2017) evidenciam a importância da imaginação
para a criatividade docente. Esses autores, com base nas quatro relações essenciais entre a
imaginação e a realidade apresentadas por Vigotski (2009), ressaltam a importância da
ampliação da experiência cultural do indivíduo para a criatividade docente.
Tais relações entre imaginação (ou fantasia) e realidade foram apresentadas no
subcapítulo 2.2.3 desta tese, podendo ser resumidas da seguinte forma: i) a imaginação tem
como base elementos da realidade e experiências anteriores da pessoa; ii) a combinação de
elementos da realidade, por meio da imaginação, é fonte de elaboração do novo; iii) as
emoções cumprem papel duplo, fundamental nos processos criativos, pois, ao mesmo tempo
que se constituem como material para a imaginação, ao influenciarem a seleção e a
combinação de diferentes elementos da realidade, também se caracterizam como produtos da
criação, ao emergirem por meio de sensações internas nos atos criativos; e iv) a imaginação
pode se tornar realidade, por meio de processos de concretização material ou simbólica,
servindo como base para novas criações, de maneira a configurar um ciclo criativo.
Como consequência dessas relações entre imaginação e realidade, podemos dizer que
o professor pode criar não só a partir de seus conhecimentos e experiências, mas também do
que não vivenciou, isto é, daquilo que internalizou das experiências de outras pessoas,
combinando-as, de modo a realizarem novas elaborações. Assim, a capacidade de imaginação
e de criação do professor é ampliada pelas experiências históricas e sociais de outros
indivíduos. Além disso, essas criações serão influenciadas pelas emoções geradas pela relação
entre a imaginação e a realidade. Ao serem concretizadas, produzem novos elementos para a
realidade, bem como novas emoções, que influenciaram novas criações posteriores.
Em suma, podemos afirmar que quanto maior a riqueza de experiências que o
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professor ou futuro professor possui, seja pela sua própria vivência ou de outras pessoas, mais
rico é o material disponível para a sua imaginação e, por consequência, para a sua criação.
Portanto, é fundamental privilegiar processos que proporcionem a internalização de
mediadores da atividade docente e processos coletivos de aprendizagem que permitam a troca
de experiências e a ação de uns sobre os outros, dentro da ZDP. Com isso, espera-se ampliar o
repertório de experiências dos sujeitos, permitindo mais elementos de base para os processos
criativos.
Podemos também afirmar que o desenvolvimento da práxis criadora do professor, cujo
processo se dá pela imitação-criação, é fundamental para a emancipação docente, pois
possibilita se contrapor aos fatores alienantes do trabalho docente. Ao realizar uma práxis
criadora, o professor assume um maior controle sobre os processos e produtos de sua
atividade docente porque essa forma de práxis exige processos mais conscientes dos sujeitos
sobre os seus objetivos e ações (VÁZQUEZ, 2003). É por meio da elaboração criativa de
novos artefatos mediadores para a sua atividade que os professores desenvolvem modos de
agir e pensar, que viabilizam a superação das contradições que emergem da atividade docente,
as quais estão diretamente relacionadas aos processos de alienação.
Buscando compreender melhor esses processos, a seguir tratamos sobre a importância
das contradições para a formação docente.

3.2.2. Ruptura-Desenvolvimento no desenvolvimento da práxis
Segundo Longarezi (2017, p.211) a “chave para a transformação está na ruptura
possível, gerada no embate entre as forças contraditórias colocadas em confronto”. A
transformação,

como

processo

de

formação-desenvolvimento,

ocorre

quando

há

transformações qualitativas no pensamento-ação dos sujeitos.
No contexto da atividade de formação profissional docente, cada etapa do
processo (cada ação) tem uma finalidade (objetivo) no sistema de atividades
no qual se está inserido. Com objetivos específicos, se constituem em ações
fundamentais no sistema de atividades no qual se pretende fazer emergir as
contradições impulsionadoras de crises, geradoras de novas contradições,
sem as quais nenhuma transformação na essência do pensamento-ação se faz
possível (ibidem, p.213).

Nesse sentido, essa autora, evidencia que a unidade dialética ruptura-desenvolvimento
se constitui como central no desenvolvimento dos seres humanos, pois “o desenvolvimento
tem, na ruptura, a manifestação da emergência de um novo pensamento, sob outra qualidade”
(LONGAREZI, 2021, p.396).
Assim sendo, o conceito de contradição (ENGESTRÖM; SANNINO, 2010) como
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força motriz de transformação da atividade humana, é fundamental para pensarmos a
formação docente. Por exemplo, Testoni, Abib e Azevedo (2017) concluem que imprevistos e
dificuldades no estágio supervisionado serviram como importantes indutores de processos
criativos e de desenvolvimento dos licenciandos em Física ao possibilitarem a emergência de
necessidades formativas e reflexões sobre as atividades de ensino-aprendizagem que estavam
realizando. Eles propõem que os cursos de formação inicial docente focalizem no que
chamaram Zonas de Instabilidade Docente, que são “caracterizadas por situações com um
potencial para o surgimento de perturbações, possibilitando a geração de necessidades de
busca para problemas de natureza didática, que levem o docente ao ato criativo” (ibidem,
p.85).
Também utilizando a Teoria da Atividade, Palma e Moura (2012) apresentam um
trabalho sobre o estágio supervisionado realizado em um curso de Pedagogia. As autoras, ao
analisarem a produção de sentidos acerca do ensino-aprendizagem em Matemática de duas
licenciandas, ressaltam a importância do papel das contradições na produção de novos
sentidos sobre a docência.
No entanto, nem sempre as contradições emergentes na atividade de formação docente
ou pedagógica se constituem como elementos impulsionadores de desenvolvimento.
Como tratamos em capítulos anteriores, as contradições podem emergir nos elementos
(contradição primária) e entre os elementos (contradições secundárias), que constituem o
sistema de atividade, bem como entre diferentes sistemas de atividade (contradições terciárias
e quaternárias), que se relacionam em diferentes níveis hierárquicos na cadeia de atividade
(ENGESTRÖM, 2016). Além disso, cada uma dessas contradições pode resultar na
emergência de outras contradições, de modo a se retroalimentarem, impulsionando umas às
outras.
Por exemplo, um professor que leciona em uma escola pública pode ter que modificar
o modo de realização uma atividade de ensino-aprendizagem por conta de uma avaliação
externa, determinada por um órgão regulador da educação municipal, estadual ou federal.
Como ocorre em muitos casos, vamos supor que, atrelada à essa avaliação, há um acréscimo
na remuneração dos professores e gestores das escolas que obtiverem bons resultados. Neste
caso, são muitas as contradições envolvidas, as quais estão intrinsecamente relacionadas umas
às outras.
O sistema de atividade do órgão regulador, ao estabelecer a avaliação externa,
imprime contradições terciárias no sistema de atividade da escola, pois estabelece um novo
objeto a ser alcançado pelos professores. Este novo objeto está relacionado à nova
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necessidade estabelecida, isto é, ter um bom resultado na avaliação, de modo a receberem o
bônus salarial. Ao estabelecer um conflito interno entre valor de uso e valor de troca, a
avaliação externa intensifica a contradição primária existente no sistema de atividade da
escola, favorecendo a desvinculação dos motivos e sentidos dos professores e gestores,
respectivamente, do objetivo e do sentido da educação escolar, que é a aprendizagem e o
desenvolvimento dos estudantes. Ou seja, não é mais a aprendizagem e o desenvolvimento
dos estudantes que deve ser o objetivo dos professores, mas sim o treinamento destes para que
alcancem bons resultados na avaliação externa.
Neste exemplo, também podem emergir contradições quaternárias, pois a avaliação
externa imprime a necessidade de novos artefatos culturais mediadores, regras e divisão de
trabalho no sistema de atividade da escola. Da relação desses novos elementos com os já
existentes no sistema de atividade da escola, podem emergir contradições secundárias, tais
como a incompatibilidade entre artefatos culturais mediadores da atividade de ensinoaprendizagem e o novo objeto estabelecido. Por exemplo, um professor que realiza um ensino
investigativo pode ter que adequar a sua metodologia, buscando realizar o treinamento dos
estudantes para a avaliação externa. Assim sendo, uma decisão elaborada em um sistema de
atividade de um nível hierárquico superior, no sentido de gerir os demais sistemas de
atividade, pode implicar em transformações nos diversos campos mediadores dos sistemas
subordinados, tais como o sistema de atividade da escola, bem como dos professores.
Este exemplo, assim como outros, evidencia que as contradições podem produzir no
sujeito a necessidade de superá-las ou de se adaptar às condições do contexto histórico-social.
Ou seja, podem levar os sujeitos a processos de emancipação ou de alienação, num
movimento contínuo de significação e de ressignificação da atividade. Os processos de
emancipação são aqueles que levam os sujeitos a se apropriarem dos campos mediadores de
sua atividade, passando a ter uma maior consciência e domínio sobre os processos e produtos
de sua atividade (MATTOS, 2016), de modo que seu sentido e motivo coincidem,
respectivamente, com os significados sociais e objetivos desta atividade (AZEVEDO, 2013).
Por outro lado, a alienação ocorre quando o trabalhador perde o controle sobre os artefatos
culturais que medeiam a sua relação com o objeto do seu trabalho, passando a ter pouco
domínio sobre os processos e os produtos de sua atividade, de maneira que o sentido e o
motivo se dissociam, respectivamente, do significado social e do objetivo da atividade
(LEONTIEV, 2021).
Para superar esses processos de alienação na atividade, é importante conscientizar os
sujeitos dos elementos mediadores que caracterizam a sua atividade, bem como das
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contradições que emergem da relação entre os diferentes níveis hierárquicos do sistema de
atividade que fazem parte. Com isso, espera-se que os professores ampliem a sua
compreensão sobre qual é o seu papel na atividade coletiva e quais são os aspectos
alienadores da sua atividade. Desta maneira, ao tomarem consciência dessas contradições,
esses sujeitos podem se mobilizar em processos que levem à transformação de suas
atividades, de modo a se contrapor à alienação da formação e do trabalho docente.
Para isso, é fundamental que os sujeitos se mobilizem em uma atividade formativa, por
meio de motivos que coincidam com o objeto da atividade de formação, isto é, o de
desenvolvimento docente, tendo em vista uma práxis criadora que possibilite superar as
contradições que emergem, sobretudo da desarticulação entre teoria e prática e que alienam a
atividade docente. Nesse sentido, no próximo tópico, tratamos mais especificamente da
unidade entre motivo-objeto para o desenvolvimento da práxis no trabalho e na formação
docente.

3.2.3. Motivo-objeto no desenvolvimento da práxis
Segundo Leontiev (2021), para compreender o desenvolvimento da psique humana é
preciso determinar quais são as necessidades que mobilizam os sujeitos, pois são elas que
determinam seu engajamento na atividade. A atividade humana se estabelece como o conjunto
de processos psicológicos que, como uma totalidade, se dirige a um objeto que coincide
sempre com o objetivo que estimula o sujeito a realizar a atividade. Assim, se estabelece o
motivo que caracteriza a atividade e impulsiona o sujeito a realizá-la, ligando a necessidade
ao objeto que a satisfaz.
Com base nisso, se torna fundamental na formação docente a unidade motivo-objeto
(LONGAREZI, 2017), “pois aquilo que move o professor em seu processo formativo (o
motivo) precisa coincidir com o conteúdo de sua formação (o objeto)” (ibidem, p.204). Essa
unidade definirá se o sujeito está ou não mobilizado na atividade de formação, tendo em vista
os seus objetivos. Tal condição é essencial para que os processos formativos docentes
alcancem os objetivos almejados.
Nesse sentido, podemos analisar se o que mobiliza os sujeitos na atividade de
formação docente são motivos estímulos ou motivos geradores de sentido (LEONTIEV,
2021). Como tratamos em capítulos anteriores, os motivos estímulos, embora não sejam
suficientes para mobilizar o sujeito em uma atividade desenvolvedora da práxis, não se
constituem como elementos maléficos para a formação docente por si só. Esses motivos
podem cumprir a função de estimulação inicial e/ou complementar da atividade de formação
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docente, estando presente na atividade, em conjunto com os motivos geradores de sentido.
Para esclarecer esse ponto, precisamos lembrar que uma atividade pode ter diversos
motivos e que esses são dinâmicos, podendo ser transformados constantemente (LEONTIEV,
2021). Assim, em uma mesma atividade de formação de professor, o sujeito pode estar
mobilizado tanto por motivos estímulos, como por motivos geradores de sentidos. Digamos,
por exemplo, que um professor decidiu realizar um curso de formação continuada visando
obter uma promoção que lhe possibilite um salário maior. O seu motivo inicial é um motivo
estímulo, pois não coincide com o objetivo da atividade que é o seu desenvolvimento
enquanto professor, de modo a melhorar a aprendizagem-desenvolvimento de seus alunos.
Agora, vamos supor que ao longo da formação, ao perceber que o curso pode trazer
contribuições para o seu trabalho, esse professor passe a aproveitar as ações formativas para
melhorar a sua prática em sala de aula. Embora ainda exista o motivo estímulo de obter a
promoção no seu emprego, agora há um novo motivo que coincide com o objetivo da
atividade de formação, de maneira que se configura como um motivo gerador de sentido. O
primeiro motivo serviu como um estímulo inicial para que se inicie a atividade. Porém, ao
longo dos processos, novos motivos e sentidos foram elaborados para a atividade de
formação. Tais motivos não são excludentes, podendo coexistir e se manifestar na atividade
do professor em diferentes graus, dependendo da situação.
No caso do estágio supervisionado, tais motivos muitas vezes são contraditórios, pois
os licenciandos têm que responder aos objetivos de instituições educacionais distintas. Freitas,
Costa e Lima (2017) ressaltam que o estágio deve ser entendido como um espaço que articula
diferentes sujeitos da universidade e da escola para a realização de atividades formativas, que
possibilitem aos licenciandos a aproximação consciente com os elementos da atividade
profissional docente. Essa articulação não é fácil de ser realizada, pois envolve instituições
escolares bastante distintas, o que acarreta muitas das dificuldades na realização do estágio
supervisionado (LIMA, 2008). Isso acontece, pois no estágio ocorre o encontro entre duas
"instituições de ensino, cada uma trazendo valores, objetivos imediatos, cultura e relações de
poder diferentes, com o objetivo de realizarem um trabalho comum: a formação de
professores" (ibidem, p.198). Desse encontro, podem surgir tensões que pode dificultar a
inserção do licenciando no cotidiano escolar.
Sobre a articulação entre universidade e escola de educação básica no estágio
supervisionado, Silva (2013) e Rodriguez (2013) trazem contribuições importantes, ao
estudarem a parceria entre essas duas instituições de ensino no estágio supervisionado do
curso de Licenciatura em Física da USP. Nesse estágio, os licenciandos tiveram pouca
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autonomia ao realizarem as atividades experimentais de Física nas escolas. Deste modo, foi
priorizado o desenvolvimento de uma práxis reprodutora nessa disciplina, aproximando a
formação dos licenciandos da racionalidade técnica.
Diante desse contexto, as observações desses autores são importantes para refletir
sobre o estágio supervisionado, sobretudo as que se referem às contradições que emergem da
relação entre universidade e escolas na realização dos estágios. Silva (2003) menciona que os
estagiários, ao irem para escola, encontram sistemas de práticas já institucionalizadas,
gerando confrontos entre o que pensam e o que é realizado, o que torna a passagem de aluno
para professor um processo cheio de contradições. Essas contradições foram analisadas pelo
autor, tendo em vista os pressupostos teóricos desenvolvidos por Leontiev e Engeström,
levando a perceber que determinados eventos, ocorridos na escola e na universidade, levaram
a mudanças importantes no objeto da atividade dos licenciandos, o que fez modificar o
sistema de atividade da disciplina.
No caso concreto da atividade da disciplina de Práticas, a cada mudança de
objeto, os licenciandos percebem que novas ações são necessárias a fim de
alcançarem os seus resultados. Novas ações requerem novos sentidos, que
são produzidos na aproximação entre as relações individuais da atividade e
as relações da coletividade. Inicialmente, o novo objeto aparece para o
sujeito como nova tarefa. Desse modo, as dificuldades de lidar com as
situações do estágio surgem como novo objeto, encarado como uma tarefa,
passando a orientar a atividade dos licenciandos. Uma vez resolvido o
problema, surgem outros objetos que vão orientar o novo momento da
atividade. Assim foi do primeiro para o segundo, e do segundo para o
terceiro momento. A consciência dessa mudança é o aspecto fundamental da
passagem de aluno para professor (SILVA, 2013, p. 296-297).

Por sua vez, Rodrigues (2013) ressalta não haver respostas simples que possibilitem
caracterizar o espaço formativo constituído pela universidade e pela escola no estágio
supervisionado, pois os "elementos que compõem o objeto não estão dispostos de maneira
fixa e/ou harmônica, ao contrário, eles divergem, se agrupam e se contradizem" (ibidem,
p.260). O que há, segundo ele, são elementos contraditórios que se cruzam nos diversos níveis
que compõem o objeto. Um exemplo é a oposição entre teoria e prática, onde o estágio é visto
como uma atividade prática no curso de licenciatura. Outro elemento contraditório são os
artefatos culturais produzidos para o estágio (roteiros experimentais, por exemplo) que, ao
mesmo tempo em que auxiliam a ação do licenciando, também restringem a sua autonomia.
Além disso, concluindo o trabalho, Rodrigues (2013) afirma que
Quando os licenciandos entram na escola para desenvolver o estágio, eles
estão fortemente vinculados com a atividade universitária, respondem
diretamente a uma necessidade da universidade e estão subordinados as suas
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regras. Para isso basta considerar que toda a avaliação do estágio e do
estagiário é feita na universidade e praticamente não conta com a
participação dos professores e dos alunos. Essa vinculação, somada a
completa separação, desconhecimento e alienação da vida escolar concreta
faz com que os licenciandos ajam apenas na medida em que cumprem
objetivos da universidade. O compromisso primordial é com a atividade
universitária.
A superação de grande parte das contradições apresentadas aqui serão
alcançadas por meio de uma relação orgânica entre a universidade e a escola,
em termos da teoria da atividade, para que possam compartilhar o mesmo
objeto para que a formação inicial de professores possa se desdobrar também
em uma melhoria da educação pública e na formação continuada de
professores (ibidem, p.262-263).

Em um trabalho posterior, Rodrigues e Mattos (2018) ressaltam que o estágio se
caracteriza como uma “atividade de cruzar fronteiras de várias maneiras. Os professores de
Ciências em formação têm de se deslocar entre as instituições, assim como precisam mudar
sua própria posição em toda a atividade - do aluno ao professor” (RODRIGUES; MATTOS,
2018, p.97, tradução nossa). No estágio supervisionado, os licenciandos precisam conciliar
diferentes objetivos oriundos da universidade e da escola, os quais muitas vezes são
contraditórios. Assim, como se trata de uma atividade híbrida, a qual ocorre entre duas
instituições educacionais com objetivos e modos de organização distintos, podem ser
múltiplos os motivos que mobilizam os licenciandos ao realizarem o estágio supervisionado.
Tal processo pode acarretar a intensificação da desarticulação entre teoria e prática no
estágio supervisionado, como se a universidade fosse a detentora da dimensão teórica e a
escola da dimensão prática da atividade docente. Como apontamos anteriormente, é preciso
romper com essa lógica que dicotomiza e desarticula elementos inseparáveis da atividade
humana. Deste modo, a seguir, buscamos aprofundar a discussão sobre a formação de
professores, tendo em vista, mais especificamente, a aprendizagem expansiva.
3.3. Aprendizagem expansiva como impulsionadora da práxis na formação e no trabalho
docente
A práxis, mais que um modo de superação da desarticulação entre teoria e prática, se
constitui como um processo de emancipação dos sujeitos, o qual se realiza por meio da
mobilização das capacidades criativas e de transformação do mundo que caracterizam os
seres humanos. Embora a práxis faça parte da própria natureza humana (BOTTOMORE,
1997), em muitos casos, por conta dos processos de alienação característicos dos modos de
produção do sistema capitalista, o seu desenvolvimento pode não se concretizar em toda a sua
potencialidade. Assim, como prevê Vygotski (2001), ao afirmar que o desenvolvimento
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humano necessita de processos de aprendizagem que o estimulem, consideramos que para o
desenvolvimento da práxis são necessárias ações de aprendizagem, as quais mobilizem as
capacidades dos sujeitos de reflexão crítica sobre a realidade, de modo a buscar a sua
transformação por meio de processos críticos, criativos e colaborativos, próprios da atividade
humana.
Nesse sentido, a aprendizagem expansiva, ao ter como objetivo a superação das
contradições emergentes na atividade, sobretudo aquelas que desarticulam teoria e prática e
alienam os sujeitos na atividade produtiva, se constitui como um modo de desenvolver a
práxis. As próprias ações do ciclo de aprendizagem expansiva podem ser tomadas como
meios de desenvolver a práxis, pois mobilizam, em diferentes graus, as unidades dialéticas
sentido-significado, imitação-criação, ruptura-desenvolvimento e motivo-objeto.
As duas primeiras ações do ciclo de aprendizagem expansiva (questionar e analisar os
sistemas de atividade) se direcionam à conscientização dos sujeitos sobre aquilo que fazem e
acerca dos elementos que constituem o sistema de atividade do qual fazem parte:
contradições; sentidos e significados; e objetivo e motivo. Isso pode possibilitar que os
sujeitos se oponham aos processos que alienam sua atividade por meio de processos de
transformação expansiva da atividade.
Se a alienação do trabalhador se caracteriza pela perda do domínio sobre os processos
e produtos do seu trabalho, a aprendizagem expansiva visa à recuperação desse controle. O
questionamento da atividade tem como objetivo revelar as contradições do sistema de
atividade do qual os sujeitos fazem parte, de modo a conscientizá-los da necessidade de
superação dessas contradições. Já a ação de análise da situação pode possibilitar aos sujeitos
uma melhor compreensão sobre os processos que alienam suas atividades.
Tais ações podem ser importantes na formação de professores para a reflexão crítica
sobre o modo de realização da atividade de ensino-aprendizagem. De maneira específica, na
formação continuada, tais ações se direcionam para a própria atividade de ensinoaprendizagem dos professores, bem como para a atividade da escola em sua totalidade. Para
isso, é fundamental que a ação de questionamento e a análise dos sistemas de atividade sejam
realizadas de forma mais coletiva possível, de maneira que os professores e gestores da
escola compartilhem seus diferentes sentidos e experiências sobre as contradições emergentes
no sistema de atividade da escola e da comunidade da qual fazem parte. Com isso, espera-se
que aumentem as possibilidades de conscientização dos sujeitos sobre as contradições que
vivenciam e que surjam necessidades coletivas de superação dos limitantes de realização da
práxis criadora.
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Na formação inicial, em especial no estágio supervisionado, essas ações podem
ocorrer pelo questionamento e análise dos sistemas de atividade de ensino-aprendizagem da
escola de desenvolvimento do estágio. Com isso, os licenciandos podem questionar os
próprios sentidos que possuem sobre os processos de ensino-aprendizagem, os quais foram
elaborados com base nas diferentes significações sociais que tiveram contato durante a
formação na educação básica e no ensino superior.
Como esses licenciandos, em muitos casos, foram bem-sucedidos nos processos
avaliativos e seletivos que caracterizam os modos atuais da educação escolar, tais como os
vestibulares e as avaliações do ensino transmissivo-receptivo, pode ocorrer que tenham
elaborado sentidos sobre o ensino-aprendizagem que não expressam a realidade da maior
parte dos estudantes. Ou seja, enquanto a maior parte dos estudantes tem dificuldades de
aprendizagem em diversas disciplinas, esses licenciandos, de certa maneira, por terem
conseguido se sobressair em processos de avaliação e seleção, podem ter a falsa percepção de
que essa forma de ensino é eficiente para a aprendizagem de todos. Ao questionarem e
analisarem criticamente o ensino realizado nas escolas, bem como as repercussões para
formação dos estudantes, os licenciandos podem se conscientizarem das contradições
existentes nestes sistemas de atividades, bem como de seus próprios sentidos sobre o ensinoaprendizagem. Assim, eles podem perceber a necessidade de elaborar novos modos de
conduzir as atividades de ensino-aprendizagem, no contexto do estágio e na futura atividade
docente.
No entanto, como já afirmamos em outros momentos, as contradições representam
apenas um primeiro estímulo para a transformação da atividade, de modo que é necessário
um segundo estímulo, isto é, modelos e conceitos que auxiliem os sujeitos a elaborarem
soluções e modos de superação das contradições que vivenciam na atividade. Assim sendo,
não basta a conscientização dos sujeitos sobre as contradições que emergem no sistema de
atividade, é preciso que busquem superá-las, de modo que se mobilizem na atividade por
meio de motivos geradores de sentido. Como nos esclarece Engeström (2014, p.78-79,
tradução nossa), "as contradições tornam-se verdadeiras forças motrizes da aprendizagem
expansiva quando são tratadas de tal forma que um novo objeto emergente é identificado e
transformado em um motivo".
Nesse sentido, a terceira, quarta e quinta ação do ciclo de aprendizagem expansiva
(modelar, testar e implementar uma nova solução) se constituem como essenciais para a
superação das contradições, de maneira a possibilitar um maior domínio dos sujeitos sobre
suas próprias atividades, isto é, se opondo aos processos que alienação. Com estas ações da
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aprendizagem expansiva, os sujeitos são mobilizados em processos de desenvolvimento de
uma práxis criadora, pois precisam criar novas formas de realizar a atividade, elaborando
novos mediadores para atividade.
Nesse processo de criação são fundamentais os movimentos de descensão e ascensão
do abstrato ao concreto, os quais possibilitam a articulação entre teoria e prática. É por meio
destes processos, que os sujeitos idealizam e elaboraram novas soluções para a superação das
contradições emergentes na atividade, desenvolvendo conceitos e modos de ação que passam
a mediar as suas atividades. Esses novos conceitos e modos de ação, ao se tornarem novos
mediadores da atividade, permitem não somente o enriquecimento dos instrumentos culturais,
mas de todo o sistema de atividade. Com isso, espera-se que os sujeitos desenvolvam um
modo de pensar que supere o pensamento empírico, por meio do desenvolvimento do
pensamento teórico, de modo a relevar a essência do objeto da atividade.
Na formação de professores, as ações de modelar, testar e implementar soluções, que
visam a superação das contradições, podem ter um grande impacto para a transformação do
contexto escolar e para a formação continuada dos professores. Para isto, é fundamental que
estas ações não estejam restritas ao plano individual, mas sim que sejam realizadas de modo
coletivo e compartilhado pela comunidade escolar. Coletivamente, os professores ampliam as
possibilidades de imitação-criação, ao tomarem como base um maior conjunto de
experiências, cujo material disponível para sua imaginação é mais rico. Assim sendo, as
soluções que não poderiam ser elaboradas individualmente tornam-se possíveis ao serem
buscadas coletivamente, o que permite maiores possibilidades de superação das contradições
existentes no sistema de atividade da escola. Nestes processos coletivos de transformação da
atividade, os professores podem trocar experiências e conhecimentos, enriquecendo a
aprendizagem do grupo.
Com a implementação das soluções idealizadas pelos sujeitos, podem surgir novas
contradições entre as novas práticas e aquelas já institucionalizadas, o que dá origem a
segunda fase de transformação do ciclo de aprendizagem expansiva. Esta nova fase, que
ocorre com a sexta e a sétima ação do ciclo de aprendizagem expansiva (refletir sobre o
processo, consolidar e generalizar a nova prática), refere-se à busca pela consolidação da
nova forma de realizar a atividade. Ou seja, essa nova fase está relacionada ao processo de
luta constante dos indivíduos para a superação da perda do domínio sobre as ações e os
produtos de suas atividades. Portanto, não basta superar momentaneamente as contradições
por meio da transformação da atividade, é preciso um movimento constante de luta para que
a nova atividade seja consolidada. A superação de algumas contradições emergentes na
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atividade não significa a extinção dos fatores que alienam o trabalho, pois estes fazem parte
da natureza dos modos de produção capitalista, o que exige um esforço permanente de
superação.
Tal esforço, como processo de emancipação dos sujeitos, está diretamente relacionado
ao desenvolvimento e à mobilização da agência (ENGESTRÖM, 2014). Como já destacamos
anteriormente, a agência se refere à capacidade de agir de forma autônoma e independente, de
modo a se opor às contradições que emergem no contexto sócio-histórico-cultural que
alienam os sujeitos na atividade produtiva. Para isso, são essenciais os processos criativos, no
sentido de questionar, criticar, analisar e buscar a transformação do que está dado
(STETSENKO, 2018; 2019). Assim sendo, agência, como produto mais importante da
aprendizagem expansiva, está intimamente relacionada ao desenvolvimento da práxis
criadora, pois é somente com o desenvolvimento dessa capacidade de transformação coletiva
da atividade que é possível realizar a luta permanente contra os processos que alienam o
trabalhador em sua atividade produtiva.
Para o desenvolvimento da agência, é essencial ter em vista que esta capacidade de
transformação do mundo depende das crenças que os sujeitos possuem sobre as suas próprias
capacidades de transformação da atividade. Deste modo, quando refletimos sobre o
desenvolvimento da agência na formação docente, precisamos refletir em modos de
empoderar os professores e futuros professores. Para isto, é necessário que estes sujeitos
percebam a necessidade de ampliar os artefatos mediadores de suas atividades docentes, de
modo a poder ter mais elementos que possibilitem processos mais ricos de imitação-criação,
isto é, para a sua práxis criadora. Além disso, é essencial que percebam a importância da
mobilização coletiva para a transformação da atividade. Como nos esclarecem Virkkunen
(2006) e Edwards (2007), a agência se torna mais rica e eficiente quando ocorre de forma
compartilhada e coletiva. Embora a aprendizagem expansiva possa ser analisada em um
indivíduo, é na sua acepção original, isto é, coletiva, que assume maior potencial de
transformação da realidade e dos sujeitos envolvidos.
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4. Contexto e Metodologia de Pesquisa

Neste capítulo, em um primeiro momento, apresentamos, de maneira geral, o contexto
de nossa pesquisa. Mais adiante, na apresentação da análise da pesquisa, outros elementos
particulares deste contexto serão explicitados. Em um segundo momento, tratamos dos
processos metodológicos empregados nesta investigação, explicitando nossa unidade de
análise e a problemática de pesquisa, bem como os instrumentos mediadores utilizados para a
obtenção de informações para a análise.
4.1. Contexto geral da pesquisa
Esta pesquisa se insere no contexto das disciplinas de MEF I e II do curso de
Licenciatura em Física da USP, oferecido pelo Instituto de Física. Para isso, em um primeiro
momento, descrevemos o curso de Licenciatura em Física da USP, localizando a disciplinas
de MEF I e II, em sua grade curricular. Em seguida, apresentamos as disciplinas de MEF I e
II, em especial, a sua proposta de estágio com pesquisa, realizada por meio de PID.

4.1.1. Licenciatura em Física da USP
O curso de Licenciatura em Física da USP é oferecido de forma independente do curso
de Bacharelado em Física desde o ano de 1993 (IFUSP, 2018). Assim, diferente de outros
cursos de Licenciatura em Física, em que a escolha pela licenciatura ou bacharelado ocorre ao
longo da sua realização, no IFUSP esta escolha se dá desde o exame do vestibular. Esta
mudança possibilitou não só o aumento das chances de ingresso de estudantes que tenham
como objetivo a carreira docente, mas também permitiu a organização de um curso, desde o
seu início, voltado à formação inicial de professores (IFUSP, 2018).
Assim, com esta alteração nos cursos de graduação oferecidos no IFUSP, o curso de
Licenciatura em Física passou a ter sua própria grade curricular, possibilitando modelar de
forma mais independente a formação dos futuros professores de Física graduados pela
instituição.
(...) desde 1993, buscou-se constituir um curso com identidade própria, na
qual os alunos pudessem realizar uma formação voltada às práticas de
educação científica. As disciplinas de conteúdos específicos foram
repensadas de forma a trabalharem conhecimentos com enfoques próprios a
quem deverá ensiná-los, cobrindo assim conteúdos essenciais do Ensino
Médio com a profundidade necessária para que os futuros docentes os
ensinem com propriedade. Além disso, valorizou-se os espaços formativos
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que desenvolvessem as habilidades específicas de professores de Física,
indo-se além da formação pedagógica. Desta forma, cursos de Ensino de
Física passaram a ter mais destaque na grade curricular e disciplinas
próximas, voltadas a tópicos de História e Epistemologias e Estudos Sociais
das Ciências, também passaram a figurar na estrutura do curso (IFUSP,
2018, p.8).

Segundo Oliveira (2019, p.48), a criação de uma "nova" Licenciatura em Física na
USP "buscava atingir a especificidade da formação do profissional Educador em Física,
tentando romper com o modelo 3+1 e buscando uma identidade curricular própria" (ibidem,
p.48). A autora ressalta que esta mudança foi resultado de várias discussões ocorridas ao
longo das décadas anteriores. Oliveira cita um documento da década de 1980
(HAMBURGUER, 1981), oriundo do colóquio "Licenciatura em Física da USP em
Perspectiva", que exemplifica a insatisfação com a formação de professores de Física pelo
IFUSP. Este documento apresenta diversos problemas enfrentados pelos alunos e pelo curso,
tais como: o fato do curso ser inadequado às demandas de formação de professor para o
ensino médio; falta de identidade do curso, que não tinha objetivos claros quanto à formação
docente; baixo número de formandos; e alta taxa de evasão do curso.
Ademais, a criação do novo curso de Licenciatura em Física fez com que o número de
licenciados em Física egressos da USP aumentasse consideravelmente, o que coloca o IFUSP
como uma das instituições que mais forma professores de Física no país (OLIVEIRA, 2019).
Considerando as duas últimas décadas, dos 110 ingressantes nesse curso (50 no período
diurno e 60 no período noturno), cerca de 50% o concluem, o que destoa de outros cursos de
Licenciatura em Física existentes no Brasil, os quais têm em média um "percentual de 15% de
formados apenas" (ibidem, p.43).
Tais mudanças no curso de Licenciatura em Física do IFUSP, ocorridas no início da
década de 1990, não foram as únicas. Esse curso passou por outras reformulações, que
visaram atender as diretrizes para formação de professores que foram surgindo ao longo do
tempo. As duas últimas ocorreram em 2006 e 2018, com o intuito de buscar resolver os
"problemas identificados na última década e fazendo ajustes para uma melhor adequação às
normativas federais e estaduais (CNE, Parecer 3/2015; CEE, Resolução 154/2017)" (IFUSP,
2018, p.5).
Estas duas reformulações criaram novas disciplinas coerentes com os avanços da área
de Ensino de Física e de Formação de Professores de Ciências nas últimas décadas. Entre as
disciplinas criadas, destacam-se: Práticas em Ensino de Física, que assumiu uma parte do
estágio supervisionado no IFUSP (o restante continuou sendo de responsabilidade da
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FEUSP); Ciência e Cultura, que "busca promover o contato dos alunos com diferentes formas
de manifestações culturais e uso de recursos culturais existentes na cidade, tais como visitas a
museus, exposições e centros culturais" (ibidem, p.9-10); e a Ciência, Educação e Linguagem,
a qual “além de promover uma introdução ao Ensino de Ciências por meio da discussão sobre
Letramento Científico, buscará desenvolver nos estudantes habilidades relacionadas à Língua
Portuguesa" (ibidem, p.10).
É importante ressaltar que as mudanças que deram origem ao atual curso de
Licenciatura em Física do USP, foram impulsionadas pela existência nesse instituto do
Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências. Esse programa, existente
desde a década de 1970, é um dos primeiros programas de pós-graduação strictu senso de
Ensino de Ciências do país12. Muitos dos professores que atuam neste programa,
desenvolvendo pesquisas na área de Ensino de Física, são docentes no curso de Licenciatura
em Física do USP e foram responsáveis por muitas das alterações ocorridas neste curso ao
longo de sua existência.
Isso possibilitou um currículo bastante diversificado, em termos de número de
disciplinas específicas do Ensino de Física. Atualmente este currículo é organizado de forma
semestral13, com duração mínima de oito semestres no período diurno e dez semestres no
período noturno. Para concluírem o curso, os licenciandos devem cumprir "128 créditos aula
em disciplinas obrigatórias e 38 créditos aula em disciplinas optativas + 6 créditos de
Monografia” (IFUSP, 2017, p.4). Caso o aluno opte por não realizar a Monografia, o mesmo
deve realizar mais 44 créditos em disciplinas optativas (ibidem). Esses créditos são divididos
em créditos-aula, os quais cada crédito corresponde a uma hora de aula por semana, e
créditos-trabalho para as tarefas extraclasse, em que cada crédito corresponde a 2 horas
semanais de dedicação. Além disso, as disciplinas são divididas em três eixos formativos:
Física e Áreas Afins, Formação Pedagógica e Ensino de Física.
As disciplinas do eixo formativo Física e Áreas Afins são aquelas específicas dos
conteúdos da Física (Mecânica, Ondulatória, Termodinâmica, Eletromagnetismo, Ótica,
Física Moderna, etc.) e de outras áreas, em especial, da Matemática (Cálculo, Geometria
Analítica, dentre outras). Também há disciplinas eletivas optativas relacionadas a outras
ciências, tais como: Biologia, Geociências e Astronomia. Já as disciplinas de Formação
12

O Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências foi criado pelo Instituto de Física e pela
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo em 1973. A partir de 1998, o Instituto de Química passou
a integrá-lo e, a partir de 2005, também o Instituto de Biociências. Disponível em: http://portal.if.usp.br/cpgi/ptbr/apresenta%C3%A7%C3%A3o-e-objetivos. Acessado em: 11 de agosto de 2020.
13
Apenas a disciplina de Práticas em Ensino de Física é anual.
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Pedagógica buscam desenvolver nos licenciandos uma maior compreensão sobre o trabalho
pedagógico, em especial, sobre a realidade escolar, a legislação educacional, a psicologia da
educação e o currículo. Essas disciplinas pedagógicas
pedagógicas são ministradas pelos docentes da
FEUSP.
Por fim, as disciplinas do eixo formativo Ensino de Física visam complementar a
formação pedagógica, ao tratarem dos aspectos específicos da aprendizagem em Física. Nesse
eixo, as disciplinas visam à reflexão
lexão sobre os objetivos do Ensino de Física na educação
básica, o currículo, tendo em vista seu processo histórico de desenvolvimento, e os materiais
didáticos disponíveis aos professores de Física. Suas disciplinas também têm como objetivo
apresentar diferentes
erentes estratégias metodológicas para o Ensino de Física, com especial atenção
às práticas escolares. Além disso, há disciplinas que buscam dar ênfase às características
epistemológicas da ciência, problematizando os aspectos do "conhecimento físico e seus
seu
modos de formulação em leis, teorias e modelos, quanto à influência de fatores sociais e
culturais no processo de elaboração destes conhecimentos" (IFUSP, 2018, p.24).
Na Tabela 1 podemos visualizar a distribuição dos créditos em disciplinas obrigatórias
obrigatóri
e em disciplinas optativas eletivas e livres, por eixo formativo.
Tabela 1 - Distribuição de créditos-aula
créditos aula e trabalho de acordo com os eixos formativos

Fonte: IFUSP (2018, p.27)
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A seguir apresentamos a grade curricular do curso de Licenciatura em Física. Como
nossa pesquisa ocorreu em turmas de MEF I e II do período diurno, optamos em focalizar a
descrição da grade curricular das disciplinas obrigatórias por semestre deste período,
considerando o período ideal de realização, conforme a Tabela 2.
Tabela 2 - Distribuição das disciplinas obrigatórias por semestre
Eixos Formativos
Semestre

Física e Ciências afins
Cálculo de
Func. de uma
Var. Real I
Cálculo de
Func. de uma
Var. Real II

Didática da Física

1

Fundam.
de Mecânica

Ótica

2

Mecânica

Introd. a
Medidas
Físicas

3

Mecânica do
Corpo Rígido
e Fluido

Física do
Calor

Cálculo de
Labor. de
Func. de Múlt.
Mecânica
Var. I

TermoEstatíst.

Cálculo de
Func. de Múlt.
Var. II

4

Eletricid. e
Magnetis. I

5

Eletricid. e
Magnetis. II

Oscil. e
Ondas

Labor. de
Eletromag

6

Eletromag.

Labor. de
Física
Moderna

Relativ.

7

Compl. de
Mecânica

Física
Moderna I

8

Física
Moderna II

Geometria
Analítica

Formação
Pedagógica

Ciência, Educação e
Linguagem

Gravitaçã
o

Didática
Psicologia
da
Educação
Política e
Organiz. da
Elementos e Estratégias
Educação
para o Ensino de Física
Básica no
Brasil
Propostas
e
Práticas em
Projetos
Ensino de
para o
Física
Ensino
de Física
Práticas em
Ensino de
Física
MEF I

Libras

Projetos
(ATPA)

MEF II

Fonte: IFUSP, 2018

Além destas disciplinas, os licenciandos em Física do IFUSP realizam 38 créditos em
disciplinas optativas (ou 44 créditos caso não façam a monografia), as quais são divididas em
quatro blocos, cada uma com um número mínimo de créditos a serem realizados:
• Bloco Temático – busca uma formação interdisciplinar em Ciências:
mínimo de 8 créditos.
• Bloco de Ensino de Física – busca aprofundamento em questões de
Didática das Ciências e em Epistemologia e História da Física: mínimo
de 8 créditos.
• Bloco de Educação – complementa a formação didático-pedagógica:
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mínimo de 4 créditos.
• Bloco Geral – com optativas livres: dedica-se à formação diversificada,
em que os estudantes podem personalizar sua formação (IFUSP, 2018,
p.33).

Estes créditos podem ser cursados no IFUSP, na FEUSP ou em outras unidades
acadêmicas da USP.
Das disciplinas obrigatórias, seis dividem às 400 horas de estágio curricular
supervisionado obrigatório, sendo cinco na FEUSP e uma no IFUSP. Estas disciplinas e suas
correspondentes cargas horárias de estágio estão indicadas na Tabela 3.
Tabela 3 - Distribuição da carga horária de estágio no curso de Licenciatura em Física do
USP
Unidade

Eixo Formativo
Formação
Pedagógica

FEUSP
Didática
da Física
IFUSP

Disciplina
Didática
Política e Organização da Educação
Básica no Brasil
Psicologia da Educação
Metodologia do Ensino de Física I
(MEF I)
Metodologia do Ensino de Física II
(MEF II)
Práticas em Ensino de Física

Carga-horária
de estágio
30
60
30
90
90
100

Fonte: Jupiterweb14

Tendo em vista esta distribuição da carga horária de estágio no curso de Licenciatura
em Física do USP, evidencia-se a importância das disciplinas do eixo formativo da Didática
da Física. A Prática em Ensino de Física (PEF) e as MEF I e II compõem, respectivamente,
25% e 45% da carga-horário de estágio do curso.
No caso desta pesquisa, a investigação ocorreu no contexto das MEF I e II. Assim, a
seguir, descrevemos de maneira geral este contexto, bem como a proposta de estágio com
pesquisa realizado por meio dos PIDs.

4.1.2. Metodologia do Ensino de Física I e II e Projeto de Investigação em Docência
As disciplinas de MEF I e II são oferecidas pela FEUSP como disciplinas obrigatórias
para os estudantes do curso de Licenciatura em Física e como disciplina optativa para os
licenciandos de outros cursos (Licenciatura em Matemática, Química, Biologia, etc.). Em
14

Plataforma digital de Graduação da USP. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/. Acessado em
12 de agosto de 2020.
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cada uma destas disciplinas, os licenciandos têm que cumprir noventa horas de estágio
supervisionado. Além disso, eles devem participar das atividades realizadas nas aulas
presenciais que ocorrem na universidade, semanalmente, com duração de três horas e meia.
Como estas disciplinas são dependentes, ou seja, o estudante tem que cursar uma e
depois outra, MEF I e II possuem objetivos em comum e outros diferentes, de modo a se
complementarem. Esses objetivos estão descritos no quadro a seguir.
Quadro 2 - Objetivos da MEF I e II
MEF I
a) Fornecer subsídios teóricos e vivências de
situações práticas para que o licenciando integre
os conhecimentos científicos da área, os
conhecimentos didáticos gerais sobre educação,
os conhecimentos específicos sobre o ensino da
física no nível médio e os conhecimentos sobre
os contextos de atuação.
b) Possibilitar oportunidades de análise crítica
sobre situações vivenciadas na escola, durante o
estágio, a partir dos pressupostos teóricos
trabalhados ao longo da disciplina, construindo
apoio para as atividades de implementação de
propostas didáticas na escola, em estágio.

MEF II
a) Fornecer subsídios teóricos e vivências de
situações práticas para que o licenciando
desenvolva os saberes docentes necessários à
uma prática profissional compatível com as
finalidades do ensino de física no nível médio

c) Desenvolver autonomia docente que
possibilite uma atitude de permanente avaliação
e aprimoramento dos conhecimentos teóricos e
práticos.

c) Desenvolver uma atitude investigativa e
crítica sobre os processos de ensino de física e o
papel do professor de física na sociedade
contemporânea.

b) Possibilitar oportunidades de análise sobre
situações vivenciadas na escola durante o
estágio, a partir de conhecimentos teóricos e de
propostas inovadoras de ensino trabalhados ao
longo da disciplina, dando o apoio para o
desenvolvimento de projetos de ensino

Fonte: Ementas das disciplinas de MEF I e II disponíveis no Jupiterweb

Para atingir estes objetivos, as ementas das disciplinas de MEF I e II, disponíveis no
Jupiterweb15, apresentam como programas resumidos, respectivamente:
MEF I - Problemas e perspectivas atuais da organização curricular do ensino
de física no nível médio. Caracterização do ensino veiculado nas escolas e
re-conhecimento da sala de aula, em situações de estágio na escola.
Desenvolvimento, aplicação e análise de intervenções em atividades de
estágio em situação escolar. Reconhecimento de potencialidades do ensino
de Física em contextos não-formais16.
MEF II - O desenvolvimento curricular do ensino de física no contexto das
escolas de ensino médio e possibilidades de inovação: perspectivas teóricas,
propostas inovadoras e recursos didáticos atuais. Desenvolvimento de
projetos de ensino no estágio em perspectiva investigativa. O papel do

15

Disponível em: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb.
Disponível em: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=EDM0425&verdis=9. Acessado
em 16/04/2021.
16
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professor de física na escola17.

É importante ressaltar que, embora tenham essas e outras diretrizes, as MEF I e II são
ministradas por quatro docentes diferentes da FEUSP. Ou seja, há um revezamento destes
docentes, de modo que dois deles ficam responsáveis em cada ano para ministrar essas
disciplinas, possibilitando um trabalho contínuo nestas duas disciplinas ao longo do ano.
Assim, cada docente conduz e organiza estas disciplinas e os estágios supervisionados de
maneira particular, dando ênfase em um ou outro aspecto descrito nas ementas das disciplinas.
No caso de nossa pesquisa, o contexto de investigação são as turmas das MEF I e II do
período diurno do ano de 2019. Essas turmas tiveram como docente responsável a orientadora
desta tese, a qual leciona nessas disciplinas desde a década de 1990 e disciplinas de Prática de
Ensino desde a década de 1970.
No próximo capítulo iremos descrever com mais detalhes como ocorreram às aulas e
como foram organizados os estágios das MEF I e II no período diurno de 2019. Agora é
importante ressaltar que essa docente, em particular, organiza e propõe o estágio
supervisionado, bem como as disciplinas que ministra, com ênfase no desenvolvimento de
projetos de investigação docente.
Nestas disciplinas, o estágio com pesquisa é realizado com base na proposta de
desenvolvimento de PID. Esta proposta de organização do estágio com pesquisa, realizada,
principalmente, nas disciplinas de MEF I e II, é fruto de um processo de reflexão da docente e
de colaboradores do seu grupo de pesquisa, o Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física –
Desenvolvimento da Educação em Ciências e Matemática (LAPEF – DECIM).
O primeiro trabalho do grupo sobre este tema foi a própria tese de doutorado da
docente (ABIB, 1997), na qual investigou, com base nos pressupostos piagetianos, os
processos de formação de professores reflexivos no contexto do estágio supervisionado,
realizados por meio de investigações sobre a própria prática. Neste trabalho, em que focalizou
um caso de desenvolvimento do estágio investigativo, a autora concluiu que este processo de
formação docente foi importante para a evolução conceitual do sujeito. Aos poucos, esse
sujeito foi transformando a sua concepção inicial de ensino-aprendizagem como processo de
transmissão-recepção de conhecimentos para uma concepção centrada nos problemas de
aprendizagem relacionados ao Ensino de Física.
Além deste trabalho, podemos citar outras teses de doutorado, bem como dissertações
17

Disponível em: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=EDM0426&verdis=9. Acessado
em 16/04/2021.
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de mestrado, defendidas por membros do LAPEF - DECIM, que tiveram como foco de
investigação o estágio com pesquisa ou os processos de investigação docente sobre a própria
prática que contribuíram com elementos para a estruturação progressiva do estágio com
pesquisa até sua configuração atual caracterizada pelo PID:
•

Jordão (2005) – Investigou as contribuições do estágio tutorado e centrado na
pesquisa-ação para a elaboração dos saberes profissionais dos licenciandos de um
curso de Ciências Biológicas;

•

Azevedo (2008) – Investigou os processos de pesquisa-ação, realizados por meio
de atividades investigativas de ensino, em que professores de Ciências buscam
solucionar problemas de ensino definidos por eles como essenciais;

•

Galindo (2012) – Investigou os sentidos atribuídos ao estágio supervisionado com
pesquisa por professores de Física que recebem estagiários em suas aulas, bem
como as relações entre esses sentidos e a formação inicial docente;

•

Cunha (2013) – Investigou os processos de elaboração e validação de saberes
docentes pelos licenciandos em Física no estágio supervisionado com pesquisa;

•

Testoni (2013) – Investigou os processos criativos docentes e a elaboração do
conhecimento pedagógico do conteúdo de licenciandos em Física ao realizarem o
estágio com pesquisa;

•

Castro (2015) – Investigou os processos de transformação dos sentidos atribuídos
pelos licenciandos em Física sobre a docência durante a realização do estágio com
perspectiva investigativa.

Além dessas pesquisas de pós-graduação, no âmbito do nosso grupo, também foi
realizada uma investigação de pós-doutorado que teve como foco de análise o processo de
construção da questão-problema do PID por licenciandos das MEF I e II (HIGA, 2017).
Com base nestas pesquisas e experiências acumuladas ao longo de seu processo de
desenvolvimento, a proposta do estágio com pesquisa, realizado por meio de PID, tem se
transformado com base em diferentes pressupostos teóricos e metodológicos da Psicologia da
Educação, do Ensino de Ciências e da Formação de Professores. Assim, embora a
nomenclatura PID para o estágio com pesquisa seja mais recente, estes trabalhos, juntamente,
com os processos de reflexão sobre a própria prática da docente, possibilitaram o seu formato
atual.
Mais recentemente, esta proposta de organização do estágio supervisionado tem se
apoiado nos pressupostos teóricos da TSHCA, o que tem possibilitado avanços na reflexão e
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ação sobre os processos de formação de professores. Um dos trabalhos que possibilitou
sistematizar a atividade investigativa da docência foi elaborado por Azevedo, Abib e Testoni
(2018), ao apresentarem o que chamam de Atividade Investigativa de Ensino. Esta atividade,
a qual tem como fundamento os pressupostos teóricos da TSHCA, sobretudo, na perspectiva
de Leontiev, busca estabelecer um "processo que unifica a atividade pedagógica, formação e
desenvolvimento profissional docente e aprendizagem dos estudantes" (ibidem, p.324), por
meio da articulação entre ações de ensino e investigação.
Assim sendo, na Atividade Investigativa de Ensino os professores ou futuros
professores realizam não só ações de ensino direcionadas à aprendizagem dos alunos, como
também ações articuladas de investigação e de resolução de problemas que possibilitem a
reflexão-crítica sobre a própria prática, de modo a superarem as dificuldades encontradas no
contexto escolar e de suas salas de aulas. Espera-se que estas ações sejam realizadas de forma
mais coletiva possível, com o intuito de possibilitarem que os sujeitos envolvidos reflitam
sobre as dificuldades encontradas em suas atividades de ensino-aprendizagem e busquem
elaborar problemas de ensino, os quais possam guiar as suas ações no sentido de encontrar
soluções (AZEVEDO; ABIB; TESTONI, 2018).
De modo geral, consiste em um movimento composto pela articulação entre
as ações de planejamento, desenvolvimento em sala de aula e reflexões sobre
os resultados observados. Essas ações circunscrevem-se em um ciclo aberto,
pois o ato de refletir pode gerar novos problemas e o reinício de novos
ciclos.
A busca de soluções para o problema de ensino gera um conjunto de ações
planejado pelos professores para ser realizado pelo estudante. Em outras
palavras, os professores elaboram seus planos de ensino, que podem se
caracterizar, em determinadas condições, por atividades de caráter
investigativo, que se constitui como uma das ênfases possíveis para o ensino
de ciências (ibidem, p.324).

No caso específico do estágio supervisionado, como os licenciandos realizam o estágio
em diferentes escolas de estágio de forma individual, em duplas ou em pequenos grupos, os
problemas de ensino encontrados podem ser diversos. Contudo, isso não impede que ocorram
discussões coletivas nas aulas da universidade, de modo a sistematizar estes problemas
específicos e mais amplos relacionados aos processos de ensino-aprendizagem. Assim, no
PID realizado nas MEF I e II, os
licenciandos, em pequenos grupos: delimitam conteúdos e planejam ações de
ensino; as desenvolvem na escola campo do estágio, sob supervisão de um
docente da escola; observam seus resultados; e os discutem e avaliam em
grupos nas aulas da disciplina. Além de se debruçar sobre esse movimento
inerente a essa atividade de ensino, o estagiário, em um movimento de busca
para compreensão e aprimoramento do ensino observado na fase anterior, é
estimulado a delimitar alguns aspectos do ensino para focalizar seus estudos,
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de modo a fazer uma investigação exploratória sobre uma pergunta/questão
de pesquisa. Nessa investigação, resulta de observações sobre resultados
observados e articulados com referenciais teóricos condizentes com a
temática escolhida. Esse movimento é desencadeado pelo motivo do sujeito
e dos sentidos que atribui à atividade de estágio (RABELO, AZEVEDO,
ABIB, 2020, p.248).

Consequentemente, com o desenvolvimento de PID os licenciandos realizam ações
articuladas em duas dimensões: dimensão ensino e a dimensão investigativa. A primeira
reflete uma necessidade de como ensinar algo a alguém, em determinado contexto e com um
determinado objetivo. Já a dimensão investigativa se relaciona com a perspectiva teórica e
com as escolhas metodológicas a serem utilizadas nas atividades de regência na escola, de
modo a investigar, sobretudo, a sua eficiência no aprendizado dos alunos.
A organização do PID deve ser interpretada como um movimento de formação, no
qual tem como início e fim os contextos formativos do estágio supervisionado (Universidade
e Escola). Há quatro etapas neste processo de desenvolvimento do PID, conforme a Figura 11.
Figura 11 - Etapas de realização do PID

Fonte: Rabelo e Abib (2018, p.4, adaptado)

Na Figura 11, as ações da dimensão de ensino e pesquisa do PID estão representadas
nos círculos, interno e externo, respectivamente. Embora estejam representadas separadas no
intuito de facilitar a visualização das ações na escola e na universidade, estas dimensões
devem ser entendidas de maneira articulada, pois são interdependentes no desenvolvimento
do PID. Ademais, as etapas do PID, não devem ser vistas como lineares, pois à medida que
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avançam é possível encontrar elementos das anteriores.
Em cada etapa do PID há um objetivo específico que as diferenciam, como
descrevemos a seguir:
Etapa 1 - Levantamento de interesses e análise do contexto da escola.
Ao iniciarem as disciplinas de MEF I e II, os licenciandos trazem diversas
necessidades formativas, que podem ser expressas por interesses em determinados temas e
atividades. Essas necessidades emergem durante todo o processo de realização da disciplina e
do estágio, porém, na primeira etapa do PID (geralmente nas primeiras aulas das disciplinas),
busca-se realizar o levantamento desses interesses e seus sentidos de maneira mais
sistemática. Para isso, são aplicados questionários com questões do tipo: quais perguntas você
gostaria que fossem respondidas na MEF?; qual a importância do Ensino de Física na
educação básica?; o que é ensinar e aprender?, dentre outras. As respostas destes
questionários são analisadas pela docente e pelos próprios licenciandos, de modo que os
interesses e sentidos sejam compartilhados.
Além deste levantamento dos interesses dos licenciandos, nesta etapa os licenciandos,
tendo em vistas as leituras teóricas que realizaram na disciplina sobre Ensino de Ciência,
analisam os contextos escolares e do ensino realizados pelos professores de estágio. Nesta
etapa, os estagiários também realizam a pesquisa com os egressos do ensino médio, de modo
a investigarem o que recordam das aulas de Física que tiveram.
Estas estratégias têm como finalidade, além de levantar os interesses e necessidades
formativas dos licenciandos, fazer como que eles
se deparem com algumas das situações-problema relacionadas ao ensino
praticado nessas escolas, muitas vezes, livresco e memorístico, de modo a
mobilizá-los a buscar modos de ensinar alternativos aos observados. Ao
analisarem essas situações problema, os estagiários são incentivados a
buscar soluções para os problemas encontrados nas escolas e a refletir sobre
quais questões de ensino-pesquisa gostariam que fossem respondidas no
desenvolvimento do PID (RABELO, ABIB, AZEVEDO, 2021, p.8).

2) Elaboração do plano de ensino e de pesquisa
A partir do levantamento dos seus interesses iniciais e análise do contexto escolar, os
estagiários são incentivados, em aulas posteriores, a refletirem sobre quais questões gostariam
que fossem efetivamente respondidas na disciplina e no estágio. Estas questões expressam,
em muitos casos, uma curiosidade ou uma preocupação mais ampla (como motivar os
alunos?, como enfrentar a indisciplina dos alunos?, qual a melhor forma de ensinar?, etc.).
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Contudo, aos poucos, mediados pela docente e por discussões coletivas nas aulas das
disciplinas, espera-se que os licenciandos elaborem questões mais focalizadas em problemas
concretos da realidade escolar do estágio, relacionadas aos conteúdos a serem abordados e
metodologias de ensino a serem utilizadas no PID. Deste movimento resulta um problema de
ensino-pesquisa que articula a dimensão de ensino com a dimensão de pesquisa.
Nesta etapa, os licenciandos devem elaborar um plano de ensino articulado à um plano
de investigação, buscando definir as estratégias para solucionar e/ou responder os problemas
de ensino e de pesquisa. Eles são orientados a realizarem estudos sobre as pesquisas
acadêmicas que abordam os temas relacionados aos problemas formulados e às metodologias
de pesquisa. Assim, espera-se que os estagiários, a partir de suas próprias necessidades
formativas, busquem se apropriar de elementos teóricos, de modo a utilizarem a produção
científica da área em suas atividades como futuros professores.
Em momentos posteriores, os planos são apresentados nas aulas das disciplinas e
discutidos coletivamente, com o intuito de incorporar as sugestões e caminhar para uma
consistência entre os objetivos do projeto e os seus modos de ação.
3) Execução do plano de ensino e de pesquisa
Neste momento, os estagiários realizam as atividades de regências planejadas no plano
de ensino, com o apoio do professor que supervisiona o estágio na escola.
Concomitantemente, eles registram as regências, quando possível, por meio de gravações de
áudio e vídeo, e notas de campo para obterem informações que possibilitem as análises
necessárias, conforme o plano de pesquisa.
Neste processo, vale ressaltar que os planos de ensino e de pesquisa são flexíveis,
permitindo a redefinição e reorganização constante da atividade de estágio. Para tal, os
licenciandos apresentam seus trabalhos em aula, com incentivo às discussões e sugestões dos
colegas.
4) Avaliação e análise dos planos de ensino e de pesquisa
Na etapa final, todo o processo desenvolvido é analisado pelos estagiários, de modo
que estes possam refletir sobre os problemas de ensino e de pesquisa formulados, bem como
sobre as situações vivenciadas no contexto escolar. Para potencializar e sistematizar estas
reflexões, na última aula eles apresentam em uma sessão de pôsteres suas análises
desenvolvidas no PID. Com o apoio dos colegas e da docente responsável, busca-se ampliar e
aprofundar as análises realizadas, buscando compartilhar reflexões de cada grupo ou
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estagiário.
É importante ressaltar que, embora essas quatro etapas do PID (Figura 11), nos ajudem
a compreender esta proposta de estágio com pesquisa, realizada nas disciplinas de MEF I e II,
as suas ações não ocorrem de forma linear e padronizada. Da mesma forma, cabe destacar
que, as etapas descritas acima não finalizam voltando ao ponto de partida (como representado
na Figura 11), mas seguem em um movimento de expansão em que as vivências derivadas do
processo implicariam novos sentidos, necessidades e motivos, em suma, novas configurações
para possíveis atividades de investigação em docência.
Nas situações em pauta, em cada turma de MEF I e II, as etapas do PID assumem
características peculiares, tendo em vista os interesses dos licenciandos e as reflexões que a
docente responsável vai buscando promover, conforme acontece o desenvolvimento da
disciplina. Isto ocorre, não só por conta da dinâmica do processo didático pedagógico, em que
uma aula ou uma mesma disciplina é sempre diferente de outra, mesmo que possuam o
mesmo planejamento, mas também porque o planejamento realizado por essa docente das
ações das MEF I e II é flexível, sendo reelaborado constantemente, por meio da reflexão
individual da responsável e do diálogo com os licenciandos, os quais têm a possibilidade de
opinarem sobre quais temas serão abordados e quais ações serão realizadas nas aulas dessas
disciplinas.
Por esta razão, é fundamental descrever como ocorreu o desenvolvimento do PID nas
disciplinas de MEF I e II de 2019, as quais se constituem como o contexto particular desta
pesquisa. Tal descrição será realizada no próximo capítulo. Antes disso, de modo a explicitar
quais informações utilizamos na descrição do contexto, precisamos apresentar a metodologia
adotada nesta pesquisa, a unidade de análise e os instrumentos de obtenção de informações.
4.2. Metodologia de pesquisa
Nas investigações educacionais, é comum a utilização de metodologias qualitativas de
pesquisas, as quais possuem diversas abordagens: pesquisa participante, pesquisa etnográfica,
estudo de caso, pesquisa-ação, história de vida, dentre outras. Estas pesquisas possuem seus
próprios métodos e instrumentos de investigação, que se configuram não apenas como um
conjunto de técnicas investigativas, mas também como uma abordagem teórica e
metodológica de produção de conhecimento (CEDRO; NASCIMENTO, 2017). Tais
fundamentos teóricos e metodológicos têm origens e bases teóricas distintas, o que confere a
cada uma dessas abordagens de pesquisa uma natureza diferente, tendo em vista os seus
aspectos epistemológicos. Desta maneira, embora as pesquisas em uma perspectiva histórico-
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cultural possam utilizar instrumentos de investigação comuns a outras perspectivas
investigativas, possuem as suas próprias abordagens metodológicas de investigação e de
construção de conhecimento, as quais estão ligadas às suas raízes no materialismo histórico e
dialético.
No caso das pesquisas em educação, em uma perspectiva histórico-cultural, as bases
metodológicas de investigação têm origem na psicologia histórico-cultural. Como já
evidenciamos anteriormente, esses autores desenvolveram uma nova psicologia de base
marxista, o que exigiu a elaboração de uma nova metodologia de investigação.
Em particular, Vigotski (2001, 2018), ao estudar as funções mentais superiores,
desenvolveu um método de análise, em contraposição ao método de análise de decomposição
em elementos. Para esse autor, método de análise de decomposição, ao se decompor o objeto
em elementos que não contém em si as propriedades do todo, “exclui a possibilidade de
explicação das propriedades complexas presentes no todo que é constituído pelas
propriedades das partes isoladas” (VIGOTSKI, 2018, p.39). Para resolver esse problema na
pesquisa, Vigotski propôs o método de decomposição em unidades dialéticas que constituem
"parte de um todo que contém, mesmo que de forma embrionária, todas as características
fundamentais próprias do todo" (ibidem, p.40).
Este método de análise busca superar a análise que divide o objeto em frações
desconexas, de modo a analisar o objeto em sua totalidade por meio da sua decomposição em
unidades dialéticas ou unidades de análise. Em outras palavras, a unidade de análise,
"diferente dos elementos, possui todas as propriedades que são inerentes ao todo e,
concomitantemente, são partes vivas e indecomponíveis dessa unidade" (VYGOTSKI, 2001,
p.8). Assim, por meio da unidade de análise, o pesquisador analisa as propriedades do objeto
"que não se decompõem e se conservam" e que "são inerentes a uma dada totalidade enquanto
unidade" (ibidem).
Além do método de decomposição em unidades dialéticas, Vygotski (2012a) definiu
três princípios, com base no materialismo histórico e dialético, que devem embasar as
investigações na psicologia histórico-cultural:
(...) análise do processo, e não do objeto, que coloque em evidência o nexo
dinâmico-causal efetivo e sua relação, em vez de pistas externas que
desagregam o processo, por conseguinte, de uma análise explicativa e não
descritiva; e, finalmente, a análise genética, que retorna ao seu ponto de
partida e restabeleça todos os processos de desenvolvimento de uma forma
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que, no seu estado atual, é um fóssil psicológico18 (ibidem, p. 105-106,
tradução nossa).

Estes princípios estão diretamente relacionados com o método de análise por unidades
de análise dialéticas, pois evidenciam a necessidade de contrapor a análise por elementos.
Vygotski (2012a) explica que os psicólogos de sua época costumavam investigar as funções
mentais superiores como objetos estáveis, reduzindo as suas análises de separação em
elementos isolados. Com isso, se perdia a análise do processo dinâmico de desenvolvimento
histórico do objeto, possibilitando apenas a investigação de suas características externas de
forma descritiva. Assim, ele defende que o objeto seja investigado em seu processo histórico
de desenvolvimento, de modo a estudá-lo em movimento e revelar as relações internas e os
nexos dinâmico-causais do fenômeno, possibilitando análises explicativas do fenômeno.
Com isso, Vigotski possibilitou as bases para diversos estudos sobre o
desenvolvimento humano na perspectiva do materialismo histórico e dialético. Contudo, é
preciso considerar que o método de decomposição em unidades dialéticas foi desenvolvido
para dar conta de objetos específicos da psicologia histórico-cultural. E considerando, como o
próprio Vigotski (2018) ressalta, que
uma vez que cada ciência tem seu objeto de estudo específico, é necessário
um método específico para o estudo de qualquer um deles. O método é um
caminho, um procedimento. Por ser um procedimento, consequentemente,
depende do objetivo para o qual a ciência se orienta num determinado
campo. Se cada ciência tem suas atribuições e objetivos específicos, então, é
claro que elabora também seus métodos de estudos específicos, seus
caminhos de investigação (ibidem, p.37).

Assim sendo, para definir os caminhos de nossa investigação, bem como nossa
unidade de análise, é necessário definir qual é o objeto de nossa investigação, tendo em vista
as nossas bases teóricas. Desta forma, no próximo subcapítulo, buscamos aprofundar os
aspectos metodológicos desta pesquisa e caracterizar os elementos que a constituem como
uma atividade.

4.2.1. Objeto da pesquisa: questão geral e questões específicas
Considerando a pesquisa como uma atividade, podemos dizer que o nosso objeto de
pesquisa é a formação inicial de professores no contexto do estágio supervisionado,

18

Fóssil psicológico deve ser entendido como os "processos que, devido à sua longa operação, foram repetidos
milhões de vezes e, por isso, são automatizados, perdem sua aparência primitiva e sua aparência externa não
revela sua natureza interior; parece que eles perdem todas as indicações de sua origem" (VYGOTOSKI, 2012a,
p.105).
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desenvolvido, em especial, nas MEF I e II do curso de Licenciatura em Física da USP e o
motivo que nos mobiliza a realizá-la pode ser expresso pelo seguinte problema de pesquisa:
Quais as contribuições do estágio com pesquisa, realizado por meio de Projetos de
Investigação em Docência, no contexto das Metodologias do Ensino de Física I e II da USP,
para a aprendizagem expansiva dos licenciandos?
Para responder a este problema de pesquisa, precisamos investigar quais foram as
transformações que ocorreram na atividade de estágio supervisionado de MEF I e II dos
licenciandos. Assim, definimos três questões específicas, que nos orientaram a análise dos
dados:
1. Quais processos de transformação das atividades de estágio dos licenciandos ocorreram
no estágio supervisionado das disciplinas MEF I e II?
2. Em que aspectos estas transformações na atividade de estágio promoveram a expansão
desta atividade, o desenvolvimento do pensamento teórico e da agência dos licenciandos?
3. Quais a implicações destes processos como impulsionador da práxis na formação inicial
docente?
Estas questões específicas se constituíram como fins que nortearam as ações
metodológicas de nossa pesquisa. Em relação à primeira questão específica, buscamos
focalizar a análise nas transformações dos elementos que constituem a estrutura da atividade
de

estágio

supervisionado

(necessidade/motivo,

atividade/objeto,

ações/fins

e

operações/condições) e dos campos mediadores do sistema de atividade do estágio
supervisionado (S/IC/O, S/C/O, S/R/C e C/DT/O) (QUADRO 1), tendo em vista as ações do
ciclo de aprendizagem expansiva. A segunda pergunta refere-se aos resultados destas
transformações na atividade de estágio supervisionado para a aprendizagem expansiva dos
licenciandos. Por fim, com a terceira questão específica buscamos refletir sobre o que
favoreceu e dificultou a aprendizagem expansiva dos licenciandos, de modo a identificar
quais foram as ações mais importantes à formação inicial docente no contexto do estágio
supervisionado, realizadas na MEF I e II.

4.2.2. Aspectos metodológicos da TSHCA - Unidade de análise
Como explicitamos em capítulos anteriores, a TSHCA teve como base os fundamentos
da psicologia histórico-cultural. Desta maneira, o método de decomposição em unidades
dialéticas e os princípios teórico-metodológicos, desenvolvidos pela psicologia históricocultural, foram importantes para o seu desenvolvimento. Em particular, os pressupostos
teórico-metodológicos da psicologia histórico-cultural, serviram de base para definição de
cinco princípios gerais da TSHCA (ENGESTRÖM, 2001):
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1º) sistema de atividade como unidade de análise – “um sistema de atividade
coletivo, mediado por artefatos e orientado a objetos, visto em suas relações
de rede com outros sistemas de atividade, é tomado como a unidade
principal de análise” (ibidem, p.136, tradução nossa);
2º) multivocalidade – “um sistema de atividade é sempre uma comunidade
de múltiplos pontos de vista, tradições e interesses” (ibidem, p.136, tradução
nossa);
3º) historicidade - “os sistemas de atividade tomam forma e se transformam
em longos períodos de tempo. Seus problemas e potenciais só podem ser
entendidos em relação à sua própria história” (ibidem, p.136, tradução
nossa); .
4 º) contradições - “como fonte de mudança e desenvolvimento” (ibidem,
p.137, tradução nossa); e
5º) os sistemas de atividade podem sofrer transformações expansivas – “os
sistemas de atividade passam por ciclos relativamente longos de
transformações qualitativas. (...) Uma transformação expansiva é realizada
quando o objeto e o motivo da atividade são reconceituados para abranger
um horizonte de possibilidades radicalmente mais amplo do que no modo
anterior da atividade” (ibidem, p.137, tradução nossa).

Tais princípios possibilitam analisar o processo complexo e dinâmico de
desenvolvimento sócio-histórico-cultural da atividade e consciência humana. Ou seja, esses
princípios da TSHCA, do mesmo modo que os princípios metodológicos de Vygotski (2012),
possibilitam a análise do objeto de estudo em seu movimento.
Em relação ao primeiro princípio, tomamos como unidade de análise os sistemas de
atividade dos estágios supervisionados de dois licenciandos, conforme a Figura 12. É
importante ressaltar que para identificar os licenciandos, preservando as suas identidades,
optamos em nomeá-los de forma alfanumérica com a letra “L” de Licenciando(a) e um
número correspondente, conforme ordem numérica. Assim sendo, todos os licenciandos
matriculados (concluintes ou não) nas MEF I e II, foram identificados por estes códigos
alfanuméricos de L1 a L29.
Na Figura 12, representamos alguns sistemas de atividade que estão relacionados com
o contexto desta pesquisa, destacando-se aqueles que foram tomados como unidade de
análise. Embora esta figura não represente a totalidade das relações estabelecidas no contexto
desta pesquisa, representa um recorte da realidade, a qual nos possibilita evidenciar a unidade
de análise desta pesquisa.
Tal recorte poderia ser ampliado, considerando que cada um dos sistemas de atividade
está coordenado com outros sistemas de atividade em diferentes níveis hierárquicos, formando
uma rede complexa de relações. Por exemplo, na parte superior desta figura temos o sistema
de atividade da universidade, que está coordenado com diversos sistemas de atividade,
hierarquicamente superiores, como por exemplo, o governo estadual de São Paulo e o governo
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federal, por meio do Ministério da Educação. Em níveis subordinados, encontramos os
diversos sistemas de atividades que compõem a atividade da universidade (cursos de
graduação e pós-graduação, projetos de pesquisa e extensão, etc.). O mesmo ocorre com os
demais sistemas de atividade: a Licenciatura em Física coordena diversos sistemas de
atividade de disciplinas obrigatórias e optativas que ocorrem no IFUSP e na FEUSP, dentre
elas as MEF I e II; as escolas de estágio estão coordenadas com diversos sistemas de atividade
hierarquicamente superiores, tais como secretarias de educação, diretorias de ensino,
Ministério da Educação, e coordena diversos sistemas de atividade que compõem as
disciplinas oferecidas aos alunos (Física, Matemática, Geografia, dentre outras); e as MEF I e
II coordenam as atividades de estágio dos licenciandos, que também estão coordenadas a
outros níveis da cadeia de atividades.
Figura 12 - Cadeia hierárquica de sistemas de atividade e unidade de análise

Fonte: Elaborada pelo autor

No caso desta pesquisa de doutorado, focalizamos como unidade de análise os
sistemas de atividade de estágio supervisionado de dois licenciandos – a Licencianda 2 (L2) e
o Licenciando 5 (L5). No entanto, é importante ressaltar que, embora tomemos como unidade
de análise esses sistemas de atividade, isso não significa que deixamos de considerar as
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relações com os demais sujeitos e com os sistemas de atividade. Ou seja, ao realizar a análise
destes sistemas de atividade, buscamos não perder de vista as relações entre os diferentes
sistemas de atividade.
Em relação aos outros princípios da TSHCA, a multivocalidade foi explorada ao
buscar dar voz aos sujeitos da pesquisa (L2 e L5), bem como seus colegas licenciandos que
formaram grupos ou duplas com eles na realização dos estágios, em diferentes momentos da
pesquisa. Isso possibilitou evidenciar os diferentes pontos de vista, interesses e processos de
desenvolvimento destes sujeitos nos estágios das disciplinas de MEF I e II. A historicidade,
por sua vez, assumiu grande importância nesta pesquisa, pois possibilitou captar e analisar os
processos históricos de desenvolvimento dos sistemas de atividade. Para concretizar a
investigação do objeto de estudo em seu movimento, a identificação e análise das
contradições

foram

fundamentais,

pois

possibilitaram

analisar os

processos

que

desencadearam as mudanças das atividades de estágio de L2 e L5. Isso permitiu, em alguns
casos, perceber as transformações dos sistemas de atividade em análise.
Além destes cinco princípios, em trabalhos mais recentes, Engeström e colaboradores
defendem que as pesquisas em têm como base a TSHCA sejam realizadas como intervenção
formativa e que possibilitem a promoção da agência transformadora dos sujeitos envolvidos
(ENGESTRÖM; SANNINO, 2010; ENGESTRÖM, 2011). Tais princípios dizem respeito ao
papel e à responsabilidade do pesquisador mediador da transformação da atividade humana.
Em outras palavras, ao assumirmos essas premissas em nossa pesquisa, atuamos não
apenas como observadores externos, passivos e supostamente neutros em relação à formação
dos licenciandos. Mas ao contrário, consideramos que a nossa pesquisa foi ativa e formativa,
pois visou não só a pesquisa em si, mas também a promoção e o desenvolvimento dos sujeitos
envolvidos nos processos formativos.
Para deixar mais claros os princípios metodológicos, Engeström e Sannino (2010)
resumem as diferenças entre intervenções formativas e as intervenções tradicionais em quatro
pontos fundamentais, as quais chamam de lineares:
1) Ponto de partida: Em intervenções lineares, os conteúdos e objetivos da
intervenção são conhecidos com antecedência pelos pesquisadores. Em
intervenções formativas, os sujeitos (crianças ou adultos, ou ambos)
enfrentam um objeto problemático e contraditório, que analisam e expandem
construindo um novo conceito, cujos conteúdos não são conhecidos com
antecedência pelos pesquisadores.
2) Processo: Em intervenções lineares, espera-se que os sujeitos, tipicamente
professores e alunos na escola, executem a intervenção sem resistência.
Dificuldades de execução são interpretadas como pontos fracos no design
que devem ser corrigidos refinando o design. Em intervenções formativas, o
conteúdo e o curso da intervenção estão sujeitos à negociação e a forma da
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intervenção é eventualmente assumida pelos sujeitos. Dupla estimulação
como mecanismo central implica que os sujeitos ganham agenciamento e se
encarregam do processo.
3) Resultado: Em intervenções lineares, o objetivo é controlar todas as
variáveis e obter um módulo de solução padronizado, normalmente um novo
ambiente de aprendizado, que gerará com segurança os mesmos resultados
desejados quando transferidos e implementados em novos ambientes. Em
intervenções formativas, o objetivo é gerar novos conceitos, que possam ser
usados em outros ambientes como quadros para o design de novas soluções
localmente adequadas. Um dos principais resultados das intervenções
formativas é a agência entre os participantes.
4) O papel do pesquisador: Em intervenções lineares, o pesquisador tem
como objetivo o controle de todas as variáveis. Em intervenções formativas,
o pesquisador tem como objetivo provocar e sustentar um processo
expansivo de transformação conduzido e de propriedade dos praticantes
(ibidem, 2010, p.15, tradução nossa).

Esta forma de compreender a pesquisa e o papel do pesquisador resumem alguns
pressupostos metodológicos que embasaram esta pesquisa. Além do mais, tendo em vista as
dinâmicas de realização das MEF I e II, nas quais os cronogramas, temas e ações realizados
foram alterados constantemente e que os PIDs são definidos pelo interesse dos licenciandos,
pelas condições e demandas das escolas de estágio, podemos afirmar que os objetivos da
pesquisa e seu objeto foram sendo construídos ao longo do processo desenvolvimento da
pesquisa.
Consideramos também que não só a pesquisa foi sendo transformada, ao longo do seu
desenvolvimento, mas também o pesquisador. Conforme a pesquisa ocorreu, as informações
empíricas foram obtidas e analisadas, bem como os referenciais teóricos foram sendo
apropriados, de forma que o pesquisador também foi se transformando, o que levou a
modificações na pesquisa, em processo dialético de desenvolvimento do pesquisadorpesquisa. Isto é, conforme a atividade de pesquisa foi sendo realizada, não só o objeto e os
instrumentos culturais mediadores desta atividade foram sofrendo transformações expansivas,
mas também o seu sujeito, isto é, o próprio autor da tese, como pesquisador em formação.

4.2.3. Instrumentos mediadores da pesquisa
Apesar de existirem diferenças entre as metodologias de pesquisa em uma perspectiva
histórico-cultural e outras perspectivas metodológicas, utilizadas nas diversas pesquisas na
área de Educação e Formação de Professores, estas investigações podem possuir instrumentos
mediadores de investigação comuns, como por exemplo, entrevistas, análises documentais,
pesquisas de campo, dentre outros. Entretanto, o que diferencia o uso destes instrumentos em
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cada perspectiva metodológica é a forma como se entende o processo de obtenção e análise
das informações, como discutimos anteriormente (CEDRO; NASCIMENTO, 2017).
É importante ressaltar que em uma perspectiva histórico-cultural, os instrumentos de
pesquisa não são entendidos como vias diretas de produção de dados para a análise ou de
respostas pontuais para os problemas investigados, mas sim meios de produção de
informações que, articuladas, compõem o material de análise. Este material é que possibilitará
a compreensão do fenômeno estudado. Assim, com isso, busca-se romper com a lógica
instrumental, na qual o foco da pesquisa está nos instrumentos e não nos sujeitos, objetos e
contextos pesquisados (GONZÁLES-REY, 2015).
Nesta perspectiva, sem pretender estabelecer uma sequência rígida de procedimentos,
apresentamos a seguir dois momentos desta pesquisa. O primeiro momento, anterior ao
desenvolvimento da pesquisa apresentada nesta tese, serviu para realizar uma primeira
aproximação com o objeto de pesquisa. Poderíamos omitir esta fase da pesquisa, visto que
seus resultados não são apresentados de forma sistemática na tese. Porém, consideramos que
seus resultados, apresentados no exame de qualificação e em um trabalho publicado
(RABELO; ABIB, AZEVEDO, 2021) foram importantes para as decisões que tomamos no
desenvolvimento da pesquisa, realizado no ano de 2019. Assim, de forma resumida,
apresentamos inicialmente esse primeiro momento da pesquisa, realizado na MEF II do
segundo semestre de 2017. Em seguida, apresentamos o segundo momento da pesquisa,
realizado nas MEF I e II de 2019, que resultou na análise apresentada nesta tese.
4.2.3.1. Primeiro Momento: aproximação do objeto da pesquisa
Nesta etapa inicial da pesquisa, tivemos como objetivo principal realizar uma primeira
aproximação com o objeto de pesquisa. Para isso, investigamos um caso específico de
desenvolvimento do PID, realizado no estágio da disciplina de MEF II, oferecida no segundo
semestre de 2017 (MEF/2017). Esta disciplina teve como estudantes: cinco licenciandos em
Física, quatro licenciandos em Matemática e duas professoras da educação básica.
Neste período, acompanhamos as aulas desta disciplina que ocorreram semanalmente
às quartas-feiras no período noturno, registrando em caderno de campo os fatos mais
importantes que poderiam se constituir em informações relevantes para a pesquisa. Além
disso, realizamos a análise documental dos materiais produzidos pelos licenciandos. Entre
esses, os portfólios e planejamentos do PID, entregues em versão final ao término do
semestre, foram essenciais para obter informações relevantes à pesquisa. Nos portfólios
podemos encontrar: resumos dos estudos teóricos, relatos de observação e regência de aula,

141

projetos de atividades didáticas, avaliações do desempenho pessoal e da disciplina e
conclusões e reflexões gerais sobre o estágio supervisionado.
Estes materiais foram analisados, de modo a verificar os principais sentidos e motivos
dos licenciandos em relação à disciplina de MEF II/2017 e ao estágio supervisionado. Com
isso, foi possível realizar um primeiro movimento de análise do objeto de estudo, o que
também nos permitiu elaborar um roteiro de entrevista semiestruturado. Neste roteiro, as
questões não eram fechadas e sequenciadas, mas sim abertas, de modo a levar os entrevistados
a falarem sobre determinados assuntos de forma mais livre e espontânea. Os roteiros tinham
questões em comuns e específicas para cada estagiário, de acordo com os elementos
destacados do portfólio. Em geral, as perguntas foram divididas nos seguintes tópicos: escolha
profissional e perspectivas futuras; formação inicial; estágio supervisionado; Metodologia do
Ensino de Física; e desenvolvimento do PID.
Embora tenhamos entrevistado quatro licenciandos da turma de MEF II/2017, optamos
em utilizar no relatório de qualificação apenas a análise de um deles. Dentre os resultados
encontrados, destacou-se a alteração dos motivos do licenciando (sujeito desta pesquisa) em
relação à MEF II/2017 e ao estágio, os quais, inicialmente, estavam apenas relacionadas ao
cumprimento de créditos do curso de Licenciatura em Física. Posteriormente, como o
desenvolvimento das atividades de estágio
Ele passou a ser mobilizado por motivos geradores de sentido e seus sentidos
sobre a aprendizagem dos alunos e a experimentação no EF [ensino de
Física] foram ampliados. A mobilização do licenciando por motivos
geradores de sentidos o levou a realizar ações para além das exigidas na
disciplina, o que se opunha ao motivo-estímulo inicial de realizar o estágio
supervisionado com menor trabalho possível. Isso lhe permitiu se apropriar
de novos referenciais teóricos sobre o EF, possibilitando-lhe produzir novos
sentidos sobre atividades experimentais e aprendizagem dos alunos
(RABELO; ABIB; AZEVEDO, 2021, p.15).

Isto também possibilitou a elaboração de novos sentidos acerca da aprendizagem dos
alunos e da experimentação no Ensino de Física (foco de análise do seu PID). Inicialmente,
esses sentidos, gerados nas experiências que teve como aluno de educação básica e no ensino
superior, relacionados a um ensino transmissivo, foram ampliados, tendo em vistas as
diferentes leituras teóricas e experiência que teve na MEF II/2017 e no estágio (RABELO;
ABIB; AZEVEDO, 2021).
Esta primeira investigação nos permitiu alcançar o objetivo inicial de aproximação
com o objeto de investigação. Além disso, nos possibilitou perceber os limites dos
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procedimentos metodológicos utilizados e alguns ajustes necessários para o segundo momento
da pesquisa.
Dentre os limites a se destacar deste primeiro momento da pesquisa foi a ausência da
análise do processo de desenvolvimento do estágio supervisionado e da MEF II/2017, de
modo a considerar a historicidade do processo. Isso exigiria outras formas de registro e
obtenção de informações, tais como gravações de áudio e vídeo das aulas da MEF II/2017.
Além disso, seria interessante o acompanhamento mais próximo do estágio dos licenciandos
desta turma. Em 2017 a minha atuação em relação aos licenciandos foi mais passiva e de
observação. Ou seja, diferente do que ocorreu em 2019, não realizei reuniões de orientação de
estágio com os licenciandos, as quais poderiam ter propiciado uma maior extensão e
qualidade nas informações obtidas neste primeiro momento da pesquisa.
É importante ressaltar que, neste primeiro momento, não tínhamos como objeto de
pesquisa o estágio supervisionado na MEF II. Por isso não realizamos o registro em áudio e
vídeo das aulas e o acompanhamento do estágio dos licenciandos. Nosso objetivo era o de
investigar a transição da licenciatura para o início da docência desse licenciando. Além disso,
estávamos iniciando o estudo da teórica histórico-cultural, o que limitou a obtenção de
informações, que possibilitasse captar o objeto em movimento.
Apesar desta limitação, podemos dizer que esta primeira aproximação foi importante
para a elaboração de uma primeira compreensão acerca do estágio supervisionado com
pesquisa, realizado nas MEF I e II. Isso nos possibilitou realizar um primeiro movimento de
análise, isto é, de abstração do concreto imediato, o que nos permitiu partir de concreto mais
complexificado no segundo momento da pesquisa.
4.2.3.2. Segundo Momento: apreensão do objeto de pesquisa
No segundo momento da pesquisa buscamos realizar a apreensão do objeto
investigado. Ao utilizarmos o termo apreensão, queremos destacar que não queremos apenas
realizar uma descrição dos fenômenos, mas sim "revelar o fenômeno em seu próprio processo
de desenvolvimento, condição fundamental para se determinar os aspectos essenciais do
fenômeno" (ARAÚJO; MORAES, 2017, p.62).
Para tanto, como já mencionamos, realizamos uma pesquisa de campo no ano de 2019
nas disciplinas de MEF I e II, de modo a ampliar nossa rede de informações acerca do nosso
objeto de pesquisa. Dentre as fontes de informação e instrumentos de pesquisa utilizados nesta
fase da investigação, podemos destacar:
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a) Levantamento de documentos escritos - todos os materiais produzidos pelos licenciandos
(tarefas individuais e coletivas realizadas nas aulas das MEF I e II, resenhas dos textos
teóricos, relatos de observação e regência de aula, planejamentos dos PIDs) foram utilizados
como fontes de informação para análise da pesquisa. Em geral, estes materiais estão presentes
nos portfólios entregues pelos licenciandos na final das disciplinas de MEF I e II. Os outros
documentos que não constavam no portfólio foram anexados em uma pasta virtual junto com
os demais documentos.
b) Aplicação de questionários - durante a realização das MEF I e II, a docente responsável por
estas disciplinas, aplicou alguns questionários para realizar o levantamento do perfil dos
licenciandos e alguns sentidos sobre a docência e o Ensino de Física. Ao todo foram aplicados
quatro questionários aos licenciandos:
i. Questionário de Caracterização do Aluno (Anexo 1) - aplicado na aula 1 da MEF I,
continha perguntas gerais sobre o curso e os dados de contato (e-mail), e várias
questões divididas em cinco grupos: disciplinas cursadas; disciplinas em andamento;
experiências de estágio concluídas; perspectivas profissionais e de atuação futuras; e
experiências anteriores e atual como professor.
ii. Questionário Inicial MEF I (Anexo 2) - aplicado na aula 1 de MEF I, buscava obter
informações sobre as expectativas iniciais sobre a disciplina de MEF I, o estágio
supervisionado e acerca de alguns sentidos sobre o ensino-aprendizagem de Física.
Neste questionário havia cinco questões abertas sobre: que perguntas gostaria que
fossem respondidas na MEF I?; por que ensinar Física na educação básica?; como a
Física deve ser ensinada aos alunos do ensino médio?; quais situações marcantes
(como aluno ou professor) vivenciou, relacionadas ao ensino de Física?; e o que é o
ensino e a aprendizagem?
iii. Questionário Inicial de MEF II - aplicado na aula 1 da MEF II, esse questionário teve
duas questões: 1) Que professor de Física eu quero ser? 2) Quais são as minhas
principais expectativas em relação às disciplinas que estou cursando nesse semestre,
especialmente em Metodologia do Ensino de Física?;
iv. Questionário de autoavaliação e avaliação da disciplina de MEF II (Anexo 3) aplicado na última aula da MEF II.
c) Gravação em vídeo das aulas das MEF I e II - das 15 aulas de MEF I e das 16 aulas de
MEF II, realizadas no ano de 2019, apenas duas não foram registradas em gravações de vídeo.
A primeira de MEF I, pois ainda não tínhamos os termos de livre consentimento assinados
pelos alunos, e a aula 10 de MEF II, por conta de problemas na filmadora. Estas gravações
foram assistidas na íntegra e minutadas de forma manuscrita em um caderno de campo. A
minutagem das aulas consistiu em fazer anotações das ocorrências das aulas (tempo em que
ocorreu, breve descrição do acontecimento e falas dos sujeitos). No Anexo 4 apresentamos
um exemplo dessa minutagem (aula 16 da MEF II). Após este procedimento, realizamos um
resumo de cada aula em uma planilha (Anexo 5 e 6). Essa planilha além de ajudar a ter um
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resumo das aulas de MEF I e II, possibilitou localizar com maior facilidade os acontecimentos
ocorridos ao longo do ano nestas disciplinas, facilitando a leitura das minutagens. Ademais,
quando necessário, realizamos a transcrição das falas dos sujeitos para compor a apresentação
das análises e dos resultados da pesquisa.
d) Realização de entrevistas - foram realizadas entrevistas semiestruturas com parte dos
licenciandos em dois momentos distintos das MEF I e II:
i. Entrevistas Iniciais - no início da MEF I entrevistamos 10 licenciandos (L1, L2, L3,
L5, L7, L9, L11, L12, L23 e L26) sobre as respostas que deram às questões do
Questionário Inicial. Ou seja, repetimos as mesmas questões deste questionário para
compreendermos melhor as respostas dos licenciandos. A escolha por estes
licenciandos se deu pela disponibilidade que tiveram em ceder a entrevista.
ii. Entrevistas Finais - A segunda entrevista foi realizada após a finalização da MEF II,
em dezembro de 2019. Dos 18 licenciandos que realizaram esta disciplina até o seu
término, apenas 4 não foram entrevistados (L13, L19, L20 e L26), por conta de
dificuldades em agendá-las em tempo hábil. Nestas entrevistas semiestruturadas com
14 licenciandos de MEF II, realizamos quatorze perguntas gerais sobre o processo de
realização do estágio na MEF I e II (Anexo 7), tendo em vista: o atendimento ou não
das expectativas iniciais relacionadas às MEF I e II, o planejamento e a realização dos
PIDs, as dificuldades enfrentadas no processo, escolas de estágio, reuniões de
orientação de estágio, aulas da disciplina, outras disciplinas do curso de Licenciatura
em Física, o que aprendeu no processo, criatividade, ensino aprendizagem, etc.
e) Gravação em áudio das reuniões de orientação de estágio - considerando apenas os
licenciandos que realizaram a MEF I e II, foram realizadas e registradas em áudio 94 reuniões
de supervisão.
Por meio destes diferentes instrumentos de pesquisa, obtivemos um volume
substancial de informações sobre o nosso objeto de pesquisa. No entanto, embora este
material nos possibilitasse uma ampla investigação sobre o processo de desenvolvimento de
nosso objeto de pesquisa, a análise destas informações em sua totalidade não foi concretizada
nesta pesquisa, tendo em vista os seus objetivos e o tempo disponível para a elaboração da
tese. Assim, realizamos um recorte das informações disponíveis à pesquisa, deixando os
demais materiais obtidos para investigações futuras.
Para a análise desta tese, utilizamos apenas as informações relativas aos dois sujeitos
de pesquisa (L2 e L5), provindas das gravações das aulas das MEF I e II, das gravações em
áudio das reuniões de supervisão, dos portfólios dos PIDs e das entrevistas iniciais e finais.
Ou seja, o recorte das informações obtidas com a pesquisa ocorreu tendo em vista os
licenciandos selecionados para o aprofundamento da análise nesta tese.
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A escolha desses dois sujeitos (L2 e L5) foi realizada seguindo dois critérios de
seleção:
1) Selecionamos apenas licenciandos que cursaram as duas disciplinas (MEF I e II) na
mesma turma de 2019 que acompanhamos. Dos 29 licenciandos que passaram por estas
duas disciplinas, 14 atendiam a essa condição: L2, L3, L4, L6, L10, L12, L13, L16, L17,
L19, L22, L23, L26 e L28.
2) Quantidade de informações disponíveis sobre o estágio dos licenciandos. Ou seja, levamos
em consideração se os licenciandos realizaram as duas entrevistas (inicial e final) e o número
de reuniões de orientação (Tabela 4).
Tabela 4 – Fontes de informações por licenciandos que cursaram as MEF I e II do IFUSP.
Em destaque (cinza) os licenciandos analisados na tese.
Licenciando
L2
L3
L5
L7
L11
L13
L14
L17
L18
L20
L23
L24
L27
L29

MEF I
5
4
4
3
2
1
4
2
5
4
0
4
4
5

Supervisões
MEF II Total
5
3
6
3
3
0
4
3
5
3
1
4
4
3

10
7
10
6
5
1
8
5
10
7
1
8
8
8

Entrevista
Inicial

Entrevista
Final

realizada
realizada
realizada
realizada
realizada
realizada
realizada
-

realizada
realizada
realizada
realizada
realizada
realizada
realizada
realizada
realizada
realizada
realizada
realizada

Fonte: Elaborada pelo autor

Na Tabela 4, destacamos as informações relativas aos 14 licenciandos que atendiam ao
primeiro critério de seleção, dando destaque aos dois licenciandos escolhidos para a análise
dos casos de estágio com pesquisa. Considerando o segundo critério de escolha, ressalta-se
que a L2 e o L5 foram os licenciandos que possibilitaram maiores quantidades de informações
sobre o estágio que realizaram. Eles realizaram a Entrevista Inicial e a Entrevista Final, bem
como tiveram o maior número de reuniões de orientação de estágio, dez no total.
A descrição e a análise do processo de desenvolvimento do estágio desses dois
licenciandos estão apresentadas no próximo capítulo.
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5. Contexto Específico da Pesquisa – MEF I e II de 2019 – Turma
do Diurno

A unidade de análise desta pesquisa se constitui pelos sistemas de atividade dos
estágios de L2 e L5 nas disciplinas de MEF I e II. Como destacamos na Figura 12, do
subcapítulo de metodologia de pesquisa, esses sistemas de atividade de estágio se inserem em
outros dois: disciplinas de MEF I e II e escolas de estágio. Assim, embora nosso foco de
análise não esteja nos sistemas de atividade destas disciplinas e das escolas de estágio, para
analisar nosso objeto de pesquisa é fundamental compreender estes contextos de realização
dos estágios de L2 e L5.
Para isso, optamos em descrever cada um destes contextos de forma diferente, dando
uma maior ênfase aos sistemas de atividade da MEF I e II, considerando que é desses
contextos que emergem a proposta do estágio com pesquisa. Descrevemos os contextos das
escolas de estágio ao longo da apresentação do processo de realização dos estágios dos
licenciandos (Capítulos 6 e 7), bem como apresentamos os sistemas de atividade das
disciplinas de MEF I e II de forma separada e mais detalhada, antes da análise dos casos
particulares de estágio com pesquisa analisados nesta tese. Com a apresentação descrita neste
capítulo, esperamos possibilitar uma maior compreensão sobre os processos de
desenvolvimento da proposta do estágio com pesquisa realizado nas MEF I e II.
5.1. Sistemas de Atividade das Metodologias do Ensino de Física I e II no período diurno
de 2019
As disciplinas de MEF I e II no período diurno de 2019 tiveram, respectivamente, 24 e
20 licenciandos no total. Na Tabela 5, discriminamos quais licenciandos participaram dessas
disciplinas, bem como se as concluíram ou não. Dos 29 licenciandos, apenas três eram da
Licenciatura em Matemática (L14, L16 e L25) e os demais da Licenciatura em Física. Do
total de licenciandos, 14 realizaram tanto a MEF I, como a MEF II, na mesma turma em 2019.
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Tabela 5 – Licenciandos aprovados, reprovados e desistentes em MEF I e II, período diurno,
realizada em 2019
Licenciando
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15

MEF I
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Desistente
Aprovado
Desistente
Aprovado
Desistente
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado

MEF II
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Desistente
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
-

Licenciando
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
L28
L29

MEF I
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Reprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado

MEF II
Aprovado
Reprovado
Aprovado
Aprovado
Desistente
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado

Fonte: elaborada pelo autor

Nas MEF I e II foram realizadas, respectivamente, 15 e 16 aulas. As gravações dessas
aulas foram assistidas e minutadas (Anexo 4) e, posteriormente, sintetizadas nos quadros de
síntese da minutagem das aulas de MEF I e II (Anexos 5 e 6). A dinâmica de realização
dessas aulas alternava entre momentos de apresentações individuais, seja da docente ou do
monitor/pesquisador, seja dos licenciandos, sobretudo, quando realizaram apresentações dos
PIDs, bem como de momentos de trabalho e discussão coletiva, tanto em pequenos grupos,
como com toda a turma.
Dentre as ações individuais, realizadas pelos licenciandos antes de cada aula,
destacava-se a tarefa de leitura e elaboração de sínteses de textos acadêmicos propostos pela
docente para estudo. Nas sínteses, eles tinham que apresentar a ideia central, citações e
destaques, bem como questões e dúvidas sobre o texto (Anexo 8). Esses textos eram avaliados
de forma qualitativa, segundo três critérios, os quais foram discutidos com os licenciandos: i)
atendimento aos itens solicitados no estudo; ii) clareza e coesão do texto; e iii) profundidade
das reflexões e questões sobre o texto. As sínteses poderiam ser avaliadas em insatisfatório,
regular, bom ou muito bom, conforme critérios estabelecidos previamente (Anexo 8).
O estudo individual destes textos era ampliado nas aulas das MEF I e II em dois
momentos de trabalho coletivo. Em um destes momentos, os licenciandos, em pequenos
grupos, discutiam o texto, de modo a elaborarem sínteses coletivas ou responderem questões
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propostas pela docente. Em outro momento, ocorriam discussões coletivas com a participação
de toda a turma, as quais poderiam ocorrer com ou sem a discussão prévia em pequenos
grupos. Além destes momentos de estudo e discussão coletiva dos textos, os licenciandos
realizaram trabalhos coletivos, em que investigaram aspectos do Ensino de Física realizado
nas escolas de educação básica, bem como sobre as repercussões deste ensino para a formação
das pessoas que se dedicavam em diferentes áreas de estudo ou profissionais.
Mais adiante, descreveremos algumas dessas investigações. Agora é importante
ressaltar que essas ações, além de possibilitarem aos licenciandos realizar reflexões sobre o
Ensino de Física realizado nas escolas de educação básica, visavam permitir a vivência de
processos de investigação (planejamento de pesquisa, coleta e análise de dados, etc.), que
poderiam auxiliar no desenvolvimento da dimensão de pesquisa do PID.
Em relação ao estágio supervisionado, inicialmente os licenciandos realizaram ações
de reconhecimento das escolas de estágio por meio de observações e análises do cotidiano
escolar, bem como das aulas de Física. Estas observações eram anotadas em caderno de
campo e, posteriormente, relatadas em relatórios parciais sobre o contexto do estágio. Em
seguida, após esta primeira fase de observação, os licenciandos planejavam e realizavam as
regências nas escolas de estágio, isto é, as atividades de ensino-aprendizagem, conforme os
seus PIDs.
Com o objetivo de dar apoio aos licenciandos, foram realizadas reuniões de orientação
de estágio em horários diferentes das aulas das disciplinas. Nestas reuniões, conduzidas pelo
monitor/pesquisador (autor da tese), sob a orientação da docente, foram discutidos aspectos
gerais das disciplinas (textos teóricos e dúvidas sobre a entrega de tarefas) e do estágio, em
que se buscava auxiliá-los na elaboração, realização e avaliação dos PIDs. Além de se
constituir como um espaço para discussão sobre os casos particulares dos PIDs, destas
reuniões emergiam questões e temas que eram levados para as aulas das MEF I e II. Isto
ocorria nas reuniões semanais de trabalho da docente com o monitor/pesquisador, em que
planejavam as aulas destas disciplinas. Assim, os relatos do monitor/pesquisador sobre as
reuniões de orientação traziam elementos a serem considerados para modificações no
planejamento das aulas.
Para a avaliação em cada uma das disciplinas (MEF I e II), os licenciandos tinham que
entregar um portfólio individual de estágio, conforme orientações dadas pela docente (Anexo
9). Os portfólios reuniam todos os trabalhos individuais e coletivos realizados por eles ao
longo da disciplina e do estágio supervisionado. Em geral, apresentavam: i) resumos críticos
dos textos teóricos estudados nas disciplinas; ii) relatório de estágio com título do projeto,
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caracterização do contexto escolar do estágio, justificativa do projeto, descrição do
desenvolvimento do projeto (objetivos, focos/perguntas investigativas, planos de ensino/aula
das principais atividades desenvolvidas, descrição das atividades desenvolvidas, etc.), análise
do processo de realização do estágio, conclusões, bibliografia e anexos; iii) análise pessoal do
estágio e da disciplina; e iv) fichas de estágio, assinadas pelo professor colaborador, docente
da disciplina e direção da escola. Estes relatórios foram avaliados seguindo critérios
explicitados previamente aos licenciandos.
A seguir, buscando apresentar com mais detalhes o processo de realização das MEF I
e II, descrevemos as ações realizadas em cada uma destas disciplinas.

5.1.1. Ações da Metodologia do Ensino de Física I
Dos 24 licenciandos que iniciaram a disciplina de MEF I na turma do diurno de 2019,
três licenciandos não a concluíram (L4, L6 e L9), um foi reprovado (L22) e uma licencianda
(L23) teve suas atividades de estágio adaptadas, por conta de sua licença maternidade. Alguns
destes licenciandos realizaram o estágio em grupo e outros de forma individual, optando por
diferentes temas e metodologias no PID.
Na Tabela 6, apresentamos os grupos formados e os temas e as metodologias do
Ensino de Física abordados nos PIDs desenvolvidos na MEF I.
Nas aulas de MEF I foram abordados diversos temas, com base em leituras prévias de
alguns textos acadêmicos: teorias de aprendizagem (SANTOS, 2005), ensino-aprendizagem
(MOREIRA, 1999), avaliação (ABIB, 2010), experimentação (ABIB, 1988; BORGES, 2002;
ARAÚJO; ABIB, 2003; CAPECCHI; CARVALHO, 2004; GASPAR; MONTEIRO, 2005;
CARVALHO, 2010), HFC (FORATO; PIETROCOLA; MARTINS, 2011; MARTINS,
2016), relação entre Matemática e o Ensino de Física (PIETROCOLA, 2002). Além disso, na
MEF I também foram realizadas pesquisas relacionadas à importância do Ensino de Física,
levantamento de interesse e perfil dos licenciandos, bem como de seus sentidos sobre o
Ensino de Física e o ensino-aprendizado.
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Tabela 6 - Grupos de Licenciandos, série escolar, temas de PIDs e metodologias utilizadas
em MEF I, período diurno, realizada em 2019
Grupos Licenciandos
1

L1

Série

Tema

Metodologia do Ensino de Física

3º EM
(EJA)

Eletrostática,
Eletromagnetismo e
Física Moderna

Experimentação

1º EM

Cinemática

Experimentação e dinâmicas de grupo

L3
L5
L20
L2
L18
L7
L21
L9
L27

1º EM

Mulheres na Ciência

HFC e Experimentação

1º EM
1º e 2º EM
1º e 2º EM
(EJA)

HFC
HFC e Experimentação

6

L11

1º EM

Leis de Newton
Astronomia
Cinemática e
Termodinâmica
Cinemática (momento
linear)

7

L12
L29

2º EM

Termodinâmica

Jogos

2
3
4
5

L13
8
L15
9
10
11
12

L17
L16
L25
L22
L24
L14

Experimentação
Experimentação

Medidas, Cinemática,
9º EF, 1º e
Calorimetria e Lei dos
2º EM
Experimentação e relação entre Física
Gases
e Matemática
Termodinâmica e
2º e 3º EM
Eletromagnetismo
Termodinâmica e 2ª
3º EM
HFC
Guerra Mundial
2º EM

Termodinâmica

"Matemágica" e Experimentação

1º EM

Cinemática

Experimentação

1º EM

Cinemática

Experimentação

Fonte: elaborada pelo autor

Ao analisarmos as ações realizadas em cada uma destas aulas, as quais estão descritas
de forma mais detalhada na Minutagem das Aulas de MEF I (Anexo 5), identificamos três
fases do processo de desenvolvimento da MEF I. A seguir, descrevemos cada uma dessas
fases de forma mais detalhada.

5.1.1.1. Primeira fase da MEF I de 2019 - aula 1 até a primeira metade da aula 5
A primeira fase da MEF I iniciou com ações voltadas para a identificação dos sentidos
e interesses dos licenciandos, por meio do Questionário de Caracterização dos Licenciandos
(Anexo 1) e do Questionário Inicial (Anexo 2) (Episódios 1a-I e 1c-I). Estes questionários
foram respondidos pelos licenciandos e, posteriormente, as respostas do Questionário Inicial
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foram analisadas coletivamente pela turma. A primeira questão deste questionário foi
analisada pelo monitor-pesquisador e as demais por grupos de licenciandos (Episódios 1e-I).
Para isso, os critérios e métodos de análise não foram definidos a priori pela docente, de
modo que cada grupo de licenciandos tinha que encontrar sua própria maneira de analisar os
dados. Os resultados destas análises foram apresentados pelos licenciandos na segunda
(Episódios 2d-I) e terceira aula (Episódios 3b-I, 3c-I e 3d-I) da MEF I.
Destaca-se que estas

ações

possibilitaram

não

só

que a docente e

o

monitor/pesquisador conhecessem melhor os licenciandos, mas que também estes pudessem
se perceber como um grupo plural, que possui diferentes sentidos e experiências prévias sobre
o ensino-aprendizagem em Física. Embora façam parte do mesmo sistema de atividade de
formação (Licenciatura em Física da USP), estes licenciandos realizaram as disciplinas do
curso em diferentes turmas e momentos. Assim, nem todos os licenciandos tiveram contato
suficiente uns com os outros para conhecerem os sentidos que os colegas possuíam sobre
aspectos da formação e do trabalho docente, bem como sobre o ensino-aprendizagem em
Física. Além do mais, considerando que se trata de uma disciplina que tem duração de
aproximadamente quatro meses, estas ações foram importantes para o compartilhamento de
sentidos e experiências, o que é fundamental para a constituição e o reconhecimento da
comunidade em formação.
Nesta análise coletiva, por exemplo, foi identificado que muitos dos licenciandos
apresentavam sentidos sobre ensino-aprendizagem como processos de transmissão-recepção
(Episódio 3d-I), oriundos de suas experiências na educação formal. Tais sentidos, ao serem
identificados e conscientizados pelos licenciandos, deram origem à necessidade de serem
transformados, o que justificava as leituras e discussões teóricas propostas pela docente na
MEF I sobre o ensino-aprendizagem, a avaliação e o trabalho do professor.
No início da MEF I, os licenciandos realizaram o estudo de dois textos (SANTOS,
2005; ABIB, 2010), que tratavam, respectivamente, sobre ensino-aprendizagem e avaliação
(Episódios 3a-I e 4a-I). A discussão desses textos, ocorrida na terceira e na quarta aula de
MEF I, foi estimulada pelas problematizações induzidas pela docente, a qual chamou de
problema fundamental docente (dado certo contexto, como ensinar algo a alguém?)
(Episódios 3a-I) e pelas seguintes questões: o que é ensinar?, o que é aprender?, como
avaliar?, etc. (Episódios 4a-I).
Neste momento, vários licenciandos relataram as suas dificuldades com os processos
de avaliação do ensino-aprendizagem, a corresponsabilidade entre professor e estudantes nos
processos de ensino-aprendizagem e o papel do professor no contexto atual (Episódios 3a-I).
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Além disso, tais discussões levaram à reflexão sobre a dificuldade de modificar as práticas em
sala de aula, tais como, condições precárias da profissão docente e resistência das instituições,
dos alunos e da sociedade a mudanças (Episódios 4a-I).
Estas reflexões também foram incentivadas por outra investigação realizada pelos
licenciandos durante a primeira fase da MEF I. Nesta fase, eles também investigaram como os
egressos do ensino médio percebem as contribuições do Ensino de Física para as suas vidas,
do ponto de vista pessoal e/ou profissional. Para isso, eles foram divididos em quatro grupos,
sendo que cada grupo ficou responsável por entrevistar um perfil diferente de pessoas,
considerando as suas áreas de atuação ou de estudo (biológicas, exatas, humanas e sem
formação em nível superior). Novamente, os métodos utilizados por cada grupo foram
definidos pelos próprios licenciandos, de modo que cada um escolheu as suas próprias
perguntas de pesquisa. Para auxiliá-los, a docente disponibilizou um texto com
recomendações de como realizar uma entrevista (Anexo 10).
Na quinta aula, os licenciandos apresentaram os resultados das análises destas
entrevistas com os egressos da educação básica. Nas apresentações se destacou que os
entrevistados relataram que: a) possuem dificuldades de relacionar a Física com o cotidiano
(Episódios 5b-I); b) Física não aparece como uma disciplina fundamental, mas como algo
instrumental (Episódios 5c-I); c) lembram e valorizam mais a parte da Física que trata da
mecânica (Episódios 5d-I); e d) é necessário mudar o Ensino de Física nas escolas, de modo a
se tornar mais atrativo para os alunos (Episódios 5e-I). Ou seja, no geral as análises das
entrevistas revelaram que, embora alguns entrevistados valorizassem o Ensino de Física que
tiveram na educação básica, poucos percebiam a Física como uma disciplina essencial para as
suas vidas. Além disso, o fato de muitos egressos recordarem dos conteúdos de mecânica, em
especial os da cinemática, evidenciou a importância de se compreender os currículos do
Ensino de Física.
5.1.1.2. Segunda fase de MEF I de 2019 - segunda metade da aula 5 até a primeira metade
da aula 10
Esta fase teve início na segunda metade da aula 5 (Episódio 5f-I), em que os
licenciandos se reuniram em pequenos grupos para o estudo das teorias de aprendizagem.
Cada licenciando havia optado por estudar uma das teorias recomendadas pela docente
(Ausubel, Piaget e Vigotski). Para isso, foram indicados capítulos do livro de Moreira (1999)
e textos complementares que tratassem destas teorias. Assim, durante a quinta aula, os
licenciandos agruparam-se com colegas que estudaram a mesma teoria de aprendizagem para
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trocarem percepções sobre os textos lidos. No final desta aula, eles tinham que entregar uma
síntese coletiva sobre a teoria de aprendizagem estudada pelos integrantes do grupo.
Os estudos e discussões coletivas sobre as teorias de aprendizagem foram ampliadas
para toda a turma nas aulas seguintes. Na sexta aula, a docente resgatou algumas das respostas
dos licenciandos sobre a pergunta do Questionário Inicial “o que é ensinar e o que é
aprender?”, questionando-os se ensinar é transmitir e aprender é gravar? (Episódio 6b-I).
Neste momento, estimulados pela docente a fazerem comentários sobre suas respostas com
base nas teorias de aprendizagem que estavam estudando, alguns licenciandos apresentaram
seus pontos de vistas sobre os processos de ensino-aprendizagem.
Ao resgatar as questões e as respostas dos licenciandos sobre os processos de ensinoaprendizagem, problematizando os sentidos apresentados inicialmente por eles, a docente
evidenciou a necessidade de transformação destes sentidos, sobretudo aqueles relacionados ao
ensino como transmissão e a aprendizagem como recepção e memorização de conhecimentos.
Neste processo, a pergunta problematizadora (o que ensinar e aprender?) teve a função de
fazer os licenciandos refletirem sobre a necessidade primordial da atividade docente, que é o
de promover processos de ensino-aprendizagem. Com isso, os licenciandos tiveram que
articular os conceitos teóricos que estudaram nos textos lidos sobre as teorias de
aprendizagem, tais como: aprendizagem significativa (Ausubel), assimilação, acomodação e
equilibração (Piaget) e zona de desenvolvimento proximal (Vigotski).
Depois dos comentários dos licenciandos, ainda na sexta aula, a docente realizou uma
apresentação sobre as teorias de aprendizagem de Ausubel e Piaget, com o objetivo de
aprofundar estas ideias e sintetizar alguns dos conceitos sobre o ensino-aprendizagem
(Episódios 6b-I e 6c-I). A teoria de aprendizagem de Vigotski foi apresentada pelo
monitor/pesquisador na sétima aula (Episódio 7c-I). No final de cada uma destas
apresentações, houve um momento para os licenciandos exporem suas dúvidas e comentários.
Posteriormente a estas discussões, os licenciandos realizaram no estágio a análise das
aulas de Física da escola com base no que haviam estudado sobre as teorias de aprendizagem.
Eles tinham que identificar nas aulas aspectos que estavam de acordo ou não com as teorias
estudadas nas aulas de MEF I. Além disso, de forma paralela a este estudo e à análise das
aulas de Física na escola de estágio, os licenciandos também realizaram a análise das
interações discursivas de uma aula de Física (Episódios 6d e 7b-I). Esta análise tinha como
objetivo trazer a discussão sobre as interações, que podem ocorrer em sala de aula, no que se
refere a diferentes discursos produzidos pelos professores e as diferenças que podem ocorrer
nos processos de ensino-aprendizagem. Para isso, foram utilizados os tipos de argumentação
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(retórica, socrática e dialógica), apresentados na tese Assis (2005)19, para analisar as
interações discursivas entre professor e estudantes presentes em transcrições de episódios
ocorridos em uma aula de Física para o ensino médio (ASSIS; TEIXEIRA, 2007).
Na oitava aula ocorreu uma ação voltada à avaliação da programação da disciplina e à
reflexão sobre o estudo teórico realizado (Episódios 8b-I e 8d-I). A docente retomou a
programação da disciplina para avaliar o seu andamento e decidir coletivamente as ações
futuras. Neste momento, alguns licenciandos destacaram a importância do estudo sobre as
teorias de aprendizagem, bem como surgiu uma discussão, incentivada pela docente, de como
articular as teorias de aprendizagem estudadas com as metodologias do Ensino de Física as
quais os licenciandos já conheciam (Episódio 8b).
Outras ações, focalizadas nas três últimas aulas da segunda fase da MEF I, tiveram
como objetivo discutir o papel do professor, os saberes docentes, a formação de professores e
o professor-pesquisador da própria prática (Episódios 8c-I, 9a-I e 10b-I). Tais ações, em
conjunto com outras, que tiveram como objetivo introduzir e discutir a proposta do PID
(Episódio 8e-I e 10e-I), bem como levantar possíveis questões investigativas de estágio
(Episódio 10c-I).
Neste momento, muitos licenciandos estavam atrasados em relação ao cronograma do
estágio (Episódios 6a-I, 7a-I, 8a-I e b8-I). A maioria realizou as primeiras aulas nas escolas
de estágio apenas no final desta fase (Episódio 10a-I). De certa forma, isso dificultou a
realização e o desenvolvimento dos PIDs na MEF I. Embora os licenciandos tenham realizado
as regências, foram poucos os que conseguiram desenvolver a dimensão de pesquisa no
estágio da MEF I.
5.1.1.3. Terceira fase de MEF I de 2019 - segunda metade da aula 10 até a aula 15
A terceira fase da MEF I iniciou com o estudo da experimentação no Ensino de Física
no final da aula 10 (Episódio 10e-I). Para este estudo foram disponibilizados seis textos, os
quais abordam a experimentação em diferentes pontos de vista (ABIB, 1988; BORGES, 2002;
ARAÚJO; ABIB, 2003; CAPECCHI; CARVALHO, 2004; GASPAR; MONTEIRO, 2005;
CARVALHO, 2010). Inicialmente, a escolha do texto (a ser lido para elaboração de uma
síntese) por cada licenciando foi livre, mas a docente buscou fazer com que houvesse uma
distribuição uniforme das escolhas, de modo a possibilitar a formação de grupos com
19

Os tipos de argumentação apresentadas por Assis (2005) tiveram como base o trabalho: BOULTER, C. J.;
GILBERT, J. K. Argument and science education. In: COSTELLO, P.J.M. e MITCHELL, S. (edts). Competing
and Consensual Voices: the theory and pratice of argument. Multilingual Matters LTD, 1995. Cap.6, p. 84 – 98.
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licenciandos que leram diferentes textos para uma discussão coletiva na segunda metade da
aula 10.
Na discussão coletiva, cada grupo tinha que elaborar um texto com os principais
aspectos abordados pelos autores sobre as atividades experimentais no Ensino de Física,
buscando responder: 1) Qual o papel e importância da experimentação no Ensino de Física?; e
2) Quais as principais formas de realizar experimentações no Ensino de Física? O material
produzido pelos licenciandos foi analisado pelo monitor/pesquisador com o objetivo de
elaborar uma lista de aspectos que a turma considerava importante sobre a experimentação no
Ensino de Física (Anexo 11).
Tal lista foi apresentada e discutida na aula 11 (Episódio 11d-I), com o objetivo de
ajustá-la e ampliá-la, considerando as discussões realizadas pelos licenciandos na aula
anterior. Esta discussão foi complementada com a apresentação do PID desenvolvido pela
L27 e pelo L9 (Episódio 11b-I), pois a experimentação foi a principal estratégia de ensino
utilizada por estes licenciandos no estágio da MEF I. Assim, a apresentação da dupla permitiu
a discussão sobre os aspectos da experimentação, generalizados anteriormente, considerando
um caso concreto de utilização deste instrumento cultural mediador em uma atividade de
ensino-aprendizagem.
Completando os estudos sobre a experimentação, no final da aula 11 (Episódio 11e-I),
os licenciandos realizaram a tarefa de refletir sobre quais os níveis de investigação são mais
adequados para o Ensino de Física no nível médio? Para isso, tinham que tomar como base a
classificação dos tipos de experimentação proposta por Borges (2002). Este autor, com base
em outros trabalhos, classificou as experimentações em quatro níveis de abertura, que vão do
nível 0 (mais fechado), em que “são dados o problema, os procedimentos e aquilo que se
deseja observar/verificar, ficando a cargo dos estudantes coletar dados e confirmar ou não as
conclusões” (BORGES, 2002, p.305), ao nível 3 (mais aberto), no qual o estudante é
responsável por todo o processo, isto é, formular o problema, definir procedimentos, obter
informações, analisar e apresentar conclusões.
Na aula seguinte, o tema central abordado foi o uso da HFC no Ensino de Física. As
discussões em pequenos grupos tiveram como base dois textos sobre este tema (FORATO;
PIETROCOLA; MARTINS, 2011; MARTINS, 2016) (Episódio 12a-I). Nas discussões, os
grupos de licenciandos tiveram que responder duas questões: 1) Qual o papel e/ou a
importância da HFC para a educação básica?; 2) Que atividades poderiam ser desenvolvidas
no ensino médio para trabalhar a História da Ciência nas aulas de Física? Posteriormente, a
docente forneceu livros didáticos aos licenciandos, com o objetivo de analisarem, com base
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nos textos lidos, como a História da Ciência é abordada nestes materiais. Do mesmo modo
que na aula 11, houve a busca por encontrar aspectos generalizáveis sobre o tipo de
metodologia abordada na aula.
Ainda na aula 12, foram apresentados os PIDs do L7 e da L21(Episódios 12b-I e 12cI), os quais tiveram como metodologia principal o tema abordado na aula, no caso a HFC.
Assim, esses PIDs permitiram discussões coletivas sobre o uso da HFC em casos concretos de
atividades de ensino-aprendizagem. Dentre as discussões, destacou-se a necessidade de
transformar as concepções espontâneas dos alunos acerca das Ciências, de modo a promover
o desenvolvimento de conhecimentos sobre a natureza das Ciências. Tal preocupação se deu,
principalmente, por conta dos movimentos anticiência, os quais também estão presentes nos
discursos dos estudantes das escolas de estágio. Além disso, as apresentações do L7 e da L21
permitiram a discussão coletiva sobre os limites e as dificuldades no uso da HFC no Ensino
de Física e sobre como conduzir um debate em sala de aula acerca dos fatores sociais,
políticos e econômicos que influenciam as Ciências (Episódio 12d-I).
No final da aula 12, aproveitando as apresentações dos licenciandos, houve uma
discussão sobre o problema de ensino-pesquisa nos PIDs (Episódio 12e-I). Os problemas de
ensino e pesquisa dos dois licenciandos foram analisados coletivamente pela turma. Foi
constatando que os problemas de ensino e pesquisa definidos estavam muito amplos,
necessitando de um foco mais específico. Tal dificuldade de elaborar um problema
focalizado, que pudesse ser respondido no estágio com pesquisa, era comum entre os
licenciandos, de modo que tal discussão possibilitou também tratar dos problemas de ensino e
pesquisa de outros licenciandos da turma.
Na aula 13, a docente buscou realizar a articulação entre os temas discutidos nas aulas
anteriores (Episódios 13b-I e 13c-I): experimentação, HFC e relação entre Matemática e
Ensino de Física. Inicialmente, a discussão coletiva, mediada pela docente, se centrou
principalmente no terceiro tema. Esse tema já havia sido abordado em aulas anteriores, como
por exemplo, na aula 11, em que foi discutida a importância do raciocínio proporcional e dos
processos de abstração da Matemática na Física (Episódio 11c-I). No entanto, na aula 13, a
discussão sobre este tema foi mediada pela leitura prévia do texto de Pietrocola (2002), que
trata da importância da Matemática como estruturante do pensamento físico (Episódio 13b-I).
Posteriormente, a docente retomou a discussão sobre as possíveis articulações entre a
HFC e a experimentação no Ensino de Física (Episódio 13c-I). A partir disso, ocorreu uma
discussão sobre a diferença entre o conhecimento científico e o de senso comum. Também
houve, a partir de um relato do L11 sobre um aluno terraplanista, uma discussão sobre o
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compromisso do professor de possibilitar que os alunos desenvolvam o conhecimento
científico.
Nesta aula também ocorreu uma discussão sobre a necessidade e as possibilidades de
seguir o currículo e o programa definido pelos órgãos gestores (Episódio 13d-I). Para isso, a
docente levantou a seguinte pergunta: é melhor cumprir o programa ou dar espaço aos alunos
perguntarem? Aproveitando as falas de alguns licenciandos sobre a necessidade de possibilitar
liberdade e tempo para a aprendizagem dos estudantes, a docente falou sobre as contradições
que envolvem a atividade docente, comentando sobre o fato de a educação ser tomada, em
muitos casos, como uma mercadoria, em que os professores se veem forçados a cumprirem
aquilo que sabem que não é o melhor para os alunos.
No final da aula 13 houve a apresentação do PID do L17 sobre Física e guerra
(Episódio 13e-I). Novamente a docente aproveitou as questões de ensino e pesquisa para
problematizar com a turma que tipo de questão é possível responder no estágio.
Por fim, as duas últimas aulas foram dedicadas às apresentações dos PIDs restantes e à
finalização da MEF I. Na aula 14 houve a apresentação dos PIDs da L2 e do L18 (Episódio
14d-I) e do L16 e L25 (Episódio 14d-I). Na aula 15 houve duas apresentações de PIDs que
estavam programadas para a aula anterior, mas que não ocorreram: L1 (Episódio 15b-I); e L3,
L5 e L20 (Episódio 15c-I). Os demais PIDs, não apresentados nas aulas anteriores, foram
apresentados em forma de pôsteres (Episódio 15d-I): L22; L11; L14 e L24; L12 e L29; e L3 e
L15. No final da aula, houve uma discussão sobre os PIDs apresentados em forma de
pôsteres.
Nestas duas últimas aulas também ocorreram ações de reflexão coletiva sobre a MEF
I. A docente retomou o cronograma da disciplina para que analisassem coletivamente o que
foi positivo e negativo na MEF I (Episódio 14b-I). Além disso, no intuito de realizar uma
metacognição sobre a MEF I e o PID, a docente pediu para os licenciandos responderem a
duas questões: 1) O que aprenderam e como aprenderam nos processos relacionados à
dimensão de ensino? e 2) O que aprenderam e como aprenderam ao investigarem o ensino?
(Episódio 14c-I).
A seguir destacamos alguns dos principais pontos levantados pelos licenciandos, com
alguns exemplos:
•

articulação entre teoria e prática – “o que ficou mais marcado e que pretendo
levar comigo para adiante no processo de formação como docente diz sobre o
olhar para a prática considerando aspectos da teoria, tentando não categorizar
cada ato e relacioná-lo a uma teoria isolada, mas sim enxergar num processo
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elementos comuns a um conjunto de teorias, buscando sempre nessas teorias
meios que se intersectam entre si e com minha visão do que é ensinar e o que é
aprender, visando usar isso ao meu favor e na melhora das minhas aulas” (L3).
•

papel da reflexão e pesquisa sobre a própria prática – “Diferente de algumas
disciplinas da área da educação essa se inova tentando propor a iniciativa de
pesquisa na realização do estágio, o que a meu ver é algo riquíssimo pois a
carreira docente é uma das mais fluídas em termos de mudança, sendo
necessário mudanças constantes, e para saber em que sentido deve ocorrer tais
mudanças se faz realizar pesquisas do próprio trabalho. Portanto, acredito que
essa iniciativa quando bem implementada se torne um grande avanço na área
de Ensino de Física” (L5).

•

levantamento de concepções prévias dos estudantes – “Em muitos momentos
da disciplina foi discutido sobre levantar concepções prévias dos alunos para
saber com quem você está lidando e assim preparar uma aula que faça sentido
aquelas pessoas, isto é, que o conteúdo da aula e a maneira na qual será
apresentado se aproxime o máximo possível de sua realidade, a fim de que elas
consigam visualizar e talvez até aplicar tal conteúdo em seu dia a dia” (L18).

•

atividades experimentais – “a experimentação não é ‘irrelevante’ (ele tinha
essa percepção antes da MEF I) para o ensino, mas sim algo que pode
pertencer à dinâmica de aprendizagem já que a mesma possui diferentes
naturezas (naturezas as quais destoam muito entre elas), tornando-a versátil e
eficaz” (L20).

5.1.2. Ações da Metodologia do Ensino de Física II
Dos 21 licenciandos que concluíram a MEF I na turma do vespertino, quatro
licenciandos em Física (L1, L12, L15, L22) e dois licenciandos em Matemática (L16 e L25)
não se matricularam no mesmo período na MEF II. Outros cinco licenciandos (L8, L10, L19,
L26 e L28) que não haviam realizado a MEF I nesta turma, passaram a cursar a MEF II no
período da tarde. Assim, a MEF II iniciou com 20 licenciandos, sendo que destes, apenas dois
não a concluíram.
Os grupos de estágio, formados pelos 18 licenciandos que realizaram a MEF II até a
sua finalização, bem como as séries das turmas de estágio, temas e metodologias, utilizadas
nos PIDs, estão resumidos na Tabela 7.
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Tabela 7 - Grupos de Licenciandos, série escolar, temas de PIDs e metodologias utilizadas
em MEF II, período diurno, realizada em 2019

Grupos Licenciandos

Série

Tema

Metodologia do Ensino de Física

1

L2
L18

9º EF

Fontes de Energia

Jogos e elaboração de maquete

2

L5

1º EM

Condições para
desenvolvimento da
vida no planeta

Literatura de Cordel, Mapas
conceituais e Três Momentos
Pedagógicos

1º EM

Energia Mecânica

Aulas expositivas dialogadas

3º EM

Tempo
Vida fora da Terra e
viagem espacial
Óptica - lentes e
problemas de visão
Radioatividade

HFC e relação entre Física e Cultura

Método Científico

Feira de Ciências

Termologia (9º EF)
Gravitação (1º EM)
Revisão de conteúdos
Equilíbrio do corpo
extenso (2º EM)
Funções do 2º grau

Trabalho em Grupo Equitativo

3
4

5

6

L3
L20
L7
L10

1º EM

L28

2º EM

L27

3º EM
1º, 2º e 3º
EM
9º EF e
1º EM

L11
L13

7

8
9
10

L23

9º EF ao
3º EM

L26
L14
L24

1º EM

L17

2º EM

L19

2º EM
3º EM

L29

3º EM

Eletromagnetismo e
Física Moderna
Termologia e temas
livres de interesse dos
estudantes

CTSA

Trabalho em Grupo e Experimentação

Luz (2º EM) e Espaço
(3º EM)

Aulas expositivas dialogada,
apresentação e discussão de temas
escolhidos pelos estudantes
HFC
Trabalho em Grupo
Elaboração de Instalação Artística

Fonte: elaborada pelo autor

Na MEF II ocorreram 16 aulas, em que foram abordados diversos temas, dentre os
quais: "crise" no Ensino de Ciências (FOUREZ, 2003), alfabetização científica
(KRASILCHIK, 2000; LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001; LEMKE, 2005), currículo
BNCC e Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN+) para o Ensino de
Física, professor como pesquisador da própria prática (VALLE FILHO, 1998), CTSA e
Questões Sociocientíficas (QSC) (SANTOS et al., 2001), metodologia de pesquisa (LUDKE;
ANDRÉ, 1986), experimentação por investigação (ABIB, 1988; ABIB, 2013), relação entre
Física e Matemática (PIETROCOLA, 2002), etc. Embora em alguns momentos tenham
ocorrido discussões sobre as teorias de aprendizagem, na MEF II não houve a sistematização
de ações de estudo sobre este tema, como foi realizada na MEF I.
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Ao analisarmos as ações realizadas em cada uma destas aulas, as quais estão descritas
de forma mais detalhada na Minutagem das Aulas de MEF II (Anexo 6), identificamos duas
fases da MEF II. Em cada uma destas fases houve a predominância de determinadas ações,
como descrevemos nos tópicos a seguir.
5.1.2.1. Primeira fase da MEF II de 2019 - aulas 1 a 6
Na primeira aula da MEF II, a qual não foi gravada, a docente buscou retomar alguns
temas discutidos na MEF I, tais como teorias de aprendizagem, relação entre Matemática e
Física, experimentação, uso da HFC no Ensino de Física, dentre outros. Além disso, houve a
aplicação do Questionário sobre o Currículo (Anexo 12) e do Questionário sobre a Docência,
em que os licenciandos deveriam responder duas questões: i) Que professor de Física você
quer ser?; e ii) Quais são suas expectativas em relação às disciplinas que está cursando neste
semestre, especialmente em relação à Metodologia de Ensino de Física?
A aplicação dos questionários foi uma das ações que objetivaram conhecer melhor os
licenciandos. Diferente do início do semestre anterior, a docente já conhecia a maior parte dos
seus alunos, de maneira que apenas os novos não eram conhecidos por ela e o monitorpesquisador. Assim, para conhecê-los, além dos questionários da MEF II, os novos
integrantes responderam ao Questionário de Caracterização e o Questionário Inicial, os quais
foram aplicados na MEF I.
Na segunda aula, o foco das ações esteve em realizar discussões coletivas sobre o
Ensino de Ciências, com base no texto "Crise no Ensino de Ciências" (FOUREZ, 2003), o
qual foi proposto para leitura e elaboração de sínteses na primeira aula (Episódio 2a-II). Nesta
aula, a docente também realizou uma apresentação sobre alguns dos temas abordados por
Fourez (2003) e outros, dentre os quais a alfabetização científica (Episódio 2b-II), as
diferentes concepções de currículos (tradicional, crítica, como caminho, construção cultural
coletiva) e suas mudanças ao longo das últimas décadas (Episódio 2c-II). Tais temas foram
aprofundados nas aulas seguintes, por meio de discussões em pequenos grupos e de forma
coletiva com toda a turma. Para isso, a docente deixou como tarefa para os licenciandos a
leitura e a elaboração de sínteses sobre os textos de Lorenzetti e Delizoicov (2001) e Lemke
(2005).
Antes de finalizar a aula, os licenciandos foram divididos em grupos para elaborarem
as questões para as entrevistas que iriam realizar com os professores colaboradores das
escolas de estágio (Episódio 2d-II). Esta ação, em conjunto com as observações das aulas de
Física nas escolas de estágio, teve como objetivo realizar investigações sobre o ensino
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realizado nestas escolas. De modo mais específico, as entrevistas visavam conhecer melhor
como os professores planejavam suas aulas e como compreendiam os processos de ensinoaprendizagem. Nestas investigações, os licenciandos tinham que analisar a atividade de
ensino-aprendizagem dos professores colaboradores de estágio com base nas leituras e
discussões de textos teóricos promovidas no âmbito da MEF II. Contudo, diferentemente da
MEF I, em que os licenciandos apresentaram os resultados de suas investigações sobre os
egressos do ensino médio, na MEF II não houve apresentações da investigação sobre o Ensino
de Física realizado pelos professores das escolas de estágio.
Na terceira aula, o foco das ações esteve em apresentar os pressupostos e a proposta da
disciplina de MEF II e do PID (Episódio 3a-II). Para isso, além de realizar uma apresentação
sobre a proposta de estágio nos moldes do PID, a docente promoveu uma discussão sobre
quais temas os licenciandos gostariam que fossem abordados na MEF II (Episódio 3b-II). Ela
listou alguns temas iniciais (experimentação por investigação, CTSA/QSC, histórias em
quadrinhos e HFC) e pediu para eles opinarem e sugerirem outros temas. Os licenciandos
sugeriram alguns temas, tais como: educação inclusiva (L2), relação entre Matemática e
Física (L13 e L19), problematização (L10), educação em espaços não formais de ensino (L21)
e recursos áudio visuais (L29). Além disso, no final da aula houve uma discussão sobre o
tema da alfabetização científica, com base nos textos propostos para leitura na aula anterior
(LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001; LEMKE, 2005) (Episódio 3e-II).
Nas três aulas seguintes da primeira fase de MEF II, os temas abordados estiveram
relacionados ao currículo (Episódios 4c-II, 5a-II, 5b-II e 6c-II), bem como o papel da escola e
do professor (Episódios 4a-II e 6b-II). Para embasar a discussão coletiva sobre o currículo, a
docente propôs aos licenciando a leitura e a elaboração de sínteses sobre a BNCC (BRASIL,
2018a) e PCN+ (BRASIL, 2000). Nestas aulas, ela buscou problematizar as diferenças entre
competências e habilidades, bem como entre conteúdo conceituais, procedimentais e
atitudinais. Além disso, buscou promover uma discussão sobre como o currículo é aplicado
ou não nas escolas e se o que é considerado o "ensino tradicional" muda com o tempo.
Para embasar e mobilizar a discussão sobre o papel da escola e do professor, a
docente promoveu uma leitura coletiva do poema "Gaiolas ou Asas?" de Rubem Alves
(ALVES, 2001) (Episódios 4a-II). O texto foi bastante provocador de reflexões e discussões
entre os licenciandos. A docente retomou algumas das teorias de aprendizagem estudadas no
primeiro semestre para promover uma discussão sobre o papel da escola, a burocracia escolar,
o vestibular e o currículo. Estes temas foram retomados na sexta aula, com a leitura de outro
poema de Rubem Alves, “Sobre Moluscos e Homens” (ALVES 2002b), em que a docente
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propôs a seguinte questão: as escolas são asas ou gaiolas para os estudantes? (Episódios 6bII). Com isso, surgiram discussões sobre o currículo, o que é considerado “ensino
tradicional”, trabalho coletivo em sala de aula e a relação entre teoria-prática (Episódios 6cII).
No final da primeira fase da MEF II, na quinta e sexta aula, houve o estudo da
abordagem CTSA, em especial com o uso de QSC no Ensino de Física. Na quinta aula, por
meio do convite da docente, um ex-aluno da disciplina realizou uma apresentação sobre o
desenvolvimento do seu PID realizado na MEF II de 2017 (Episódios 5c-II). O PID deste
aluno teve como tema central a relação entre o desenvolvimento moral e o uso das QSC no
Ensino de Física. A apresentação foi complementada na sexta aula, com a discussão coletiva
do texto Silva et al. (2011), que trata da abordagem CTSA e do uso de QSC no Ensino de
Ciências. O texto foi proposto como leitura prévia da sexta aula e como material para que os
licenciandos elaborassem sínteses (Episódios 6e-II).
Além deste estudo, na sexta aula a docente promoveu uma discussão coletiva sobre
os temas que deveriam ser privilegiados nas próximas aulas da disciplina e sobre como seriam
organizadas as aulas e as apresentações dos PIDs (Episódios 6d-II). Para isto, ela perguntou
aos licenciandos quais temas estavam sendo abordados nos PIDs, de modo a agrupá-los em
temas semelhantes, que poderiam ser focalizados nas próximas aulas. Também, por meio de
uma discussão coletiva, a docente combinou com os licenciandos que as próximas aulas da
MEF II seriam divididas em dois momentos, uma com discussão coletiva do tema em pauta e
outra com as apresentações dos PIDs.
5.1.2.2. Segunda fase de MEF II de 2019 - aulas 7 a 16
A segunda fase da MEF II iniciou-se com a realização de uma apresentação pela
docente e com esclarecimentos sobre o PID (Episódios 7a-II e 7b-II), bem como a
apresentação e realização de experimentos investigativos (Episódios 7c-II e 7d-II). Em
relação à proposta do PID, a docente ressaltou a importância da reflexão crítica do professor
como pesquisador da própria prática. Ela apresentou dois exemplos de PIDs realizados em
turmas anteriores, focalizando os problemas de ensino e pesquisa. A discussão sobre a
proposta do PID e o professor como pesquisador da própria prática continuou na aula seguinte
(Episódios 8a-II a 8e-II). Tal discussão foi mediada pela leitura prévia e elaboração de
sínteses pelos licenciandos do texto "O professor como produtor de conhecimento" (VALLE
FILHO, 1998). Evidenciaram-se algumas falas dos licenciandos sobre a necessidade de se
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romper com os padrões existentes na educação básica e de ter criatividade no trabalho docente
(Episódio 8b-II).
Além desta discussão, na segunda parte da oitava aula, os licenciandos falaram, de
forma resumida, sobre os seus PIDs (Episódios 8c-II e 8e-II). Neste momento, a docente
buscou dar destaque às questões de ensino e pesquisa, fazendo comentários que pudessem
auxiliá-los na dimensão de pesquisa do PID. Posteriormente, a partir da nona aula, os
licenciandos realizaram as apresentações dos seus PIDs, o que possibilitou discussões mais
detalhadas de cada uma das propostas de estágio investigativo realizadas pelos licenciandos.
Para a organização destas apresentações, a docente buscou agrupá-las por temas
semelhantes, tendo em vista as metodologias do Ensino de Física utilizadas nos PIDs. Assim,
poderiam discutir os temas específicos abordados nos PIDs em uma mesma aula. Apenas na
aula 10 não ocorreram apresentações, pois não houve tempo hábil. As apresentações
agendadas foram realizadas nas aulas 13 e 16. Nas demais aulas, ocorreram apresentações dos
PIDs: aula 9 - L10, L27, L28 e L13, L23, L26; aula 11 - L14, L24; aula 12 - L19, L29; aula
13 – L7; aula 14 – L5, L7; aula 15 – L2, L18 e L2, L20; e aula 16 – L11.
De forma paralela às apresentações dos PIDs e às discussões realizadas nas aulas 7,
10, 11, 12, 13 e 14 de MEF II, a docente abordou o tema da experimentação por investigação.
Para isto, ela utilizou os experimentos sobre flutuação dos corpos, descritos em seus trabalhos
(ABIB, 1988; 2013). Os licenciandos leram, elaboraram sínteses sobre o texto e,
posteriormente, a proposta de experimentação por investigação foi realizada e discutidas nas
aulas de MEF II (Episódios 7c-II, 7d-II, 7e-II, 10a-II, 10b-II, 10c-II, 11b-II, 12a-II, 13b-II,
13c-II, 14a-II).
Inicialmente, na sétima aula, os licenciandos assistiram a um vídeo do LAPEF, no
qual estudantes do ensino fundamental realizaram um experimento por investigação (Episódio
7c-II). Além disso, eles realizaram dois experimentos em grupo. No primeiro, "experimento
do barquinho", tiveram que construir um barco com papel alumínio, que transportasse o
máximo de massa (arruelas de metal) (Episódio 7d-II). No segundo experimento, o qual foi
realizado depois do horário normal da aula de MEF II, os licenciandos tiveram que prever a
quantidade de arruelas que caberiam em um frasco, sem poder manipulá-lo, usando outros
dois frascos, sendo um maior e outro menor (Episódio 7e-II).
A partir da décima aula, houve a realização de outros experimentos sobre a flutuação
dos corpos. Na aula 10, eles realizaram um experimento qualitativo, em que os alunos tiveram
que investigar a razão de alguns objetos flutuarem e outros afundarem. Para isso, foram
distribuídos diversos objetos de diferentes formatos, tamanhos, cores e materiais, além de uma
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balança e recipientes com água (Episódio 10a-II). Como havia poucos licenciandos nesta
aula, por conta do V Encontro da Licenciatura em Física, realizado no IFUSP, a docente
propôs que eles planejassem formas de aplicar o experimento com os alunos da educação
básica. A ideia era que na próxima aula, os licenciandos conduzissem a mesma atividade com
os colegas ausentes (Episódio 10c-II).
Assim sendo, na aula 11, os licenciandos foram divididos em dois grupos para
realizarem a atividade de experimentação da flutuação dos corpos: 1) os licenciandos
presentes na aula anterior ficaram responsáveis por conduzir a experimentação; e 2) os demais
licenciandos, ausentes na aula 10, realizaram o experimento, simulando que eram alunos da
educação básica, isto é, que ainda não tinham aprendido o conceito de densidade (Episódio
11b-II). Ambos os grupos se envolveram bastante na experimentação e nas discussões sobre a
experimentação por investigação, realizadas no final da aula.
Na aula 12, a docente não pode estar presente, de modo que foi conduzida pelo
monitor-pesquisador. Antes da aula, a docente buscou orientá-lo sobre o desenvolvimento da
mesma, tendo em vista o seu planejamento. Sob essa orientação, ele buscou retomar a
experimentação realizada na aula anterior, com o objetivo de esclarecer possíveis dúvidas dos
licenciandos. Além disso, propôs que os licenciandos realizassem outro experimento (ABIB,
1988), complementar ao anterior, que explorava os aspectos quantitativos da flutuação dos
corpos (Episódio 12a-II). Tal experimento foi finalizado e discutido na aula seguinte
(Episódios 13b-II e 13c-II), com a presença da docente da disciplina.
A discussão sobre esse experimento e a proposta de experimentação por
investigação, foi finalizada na aula 14 (Episódio 14a-II). Na discussão, destacaram-se os
comentários sobre como construir com o aluno um raciocínio matemático sobre determinado
fenômeno físico, por meio da experimentação e da mediação do professor. Com base nesta
discussão, a docente propôs uma tarefa aos licenciandos, em que tinham que listar as
representações matemáticas de um livro didático, escolhido por eles, de um dos três anos do
ensino médio. Em seguida, eles deveriam escolher uma das equações para propor um
experimento investigativo que abordasse as variáveis envolvidas no fenômeno físico
(Episódio 14b-II). Além disso, deveriam ler e fazer uma síntese do texto do Pietrocola (2002),
que aborda a relação entre Física e Matemática, e suas implicações para o Ensino de Ciências.
Com base nesta leitura, na aula 15 houve uma discussão coletiva sobre a relação
entre Física e Matemática. Depois de discutirem em pequenos grupos (Episódio 15a-II),
houve uma discussão sobre a Matemática ser estruturante do pensamento físico e a Física
como modo de tornar a Matemática menos abstrata (Episódio 15c-II).
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Entre a aula 15 e a última aula de MEF II, a docente pediu para os licenciandos
responderem a um Questionário de Autoavaliação da disciplina de MEF II e a uma Avaliação
da Disciplina (Anexo 3), em que deveriam: i) responder a pergunta “dado um contexto, como
ensinar algo a alguém com uma determinada finalidade?”, buscando explicitar o que
aprenderam na disciplina; ii) realizar uma autoavaliação, comentando e avaliando o seu
desempenho na disciplina; e iii) avaliar a disciplina. O Questionário de Autoavaliação e a
Avaliação da Disciplina deveriam ser anexados ao portfólio da MEF II.
Na última aula, a docente fez uma apresentação geral da MEF I e II, buscando
recapitular o processo de desenvolvimento das disciplinas ao longo do ano (Episódio 16b-II).
Depois, ela pediu para os licenciandos se reunirem em pequenos grupos para discutir sobre a
segunda pergunta da autoavaliação de MEF II (Episódio 16c-II). Em seguida, houve uma
discussão coletiva sobre as repostas dadas por cada grupo (Episódio 10c-II). Vários
licenciandos destacaram aspectos das disciplinas que favoreceram a aprendizagem docente
(Episódio 16d-II).
Por fim, houve o encerramento da disciplina (Episódio 16e-II). Vários alunos
manifestaram agradecimentos e se emocionaram com a fala da docente. Ela se manifestou
sobre a importância da dedicação e do compromisso dos licenciandos e destacou a forte
relação de amizade que haviam construído. A docente também agradeceu por todas as
vivências que haviam compartilhado, destacando sua enorme satisfação com o trabalho que
haviam desenvolvido, em especial, porque, provavelmente, aquela seria sua última turma na
graduação como docente da USP. A aula finalizou com a entrega de presentes aos
licenciandos.

5.1.3. Sistema de atividade das disciplinas de Metodologia do Ensino de Física I e II
As atividades de MEF I e II tinham como objeto o ensino-aprendizagem da atividade
docente, de modo que o resultado almejado era promover a formação inicial docente em uma
perspectiva reflexivo-crítica, por meio da articulação entre teoria-prática e do estágio com
pesquisa, nos moldes dos PIDs. Para concretizar este objetivo, vários instrumentos culturais
mediadores foram utilizados, dentre os quais podemos destacar: questionários de
caracterização dos licenciandos e do ensino realizados nas escolas, textos sobre diversos
temas relacionados à atividade docente e ao Ensino de Física, investigação sobre o Ensino de
Física realizado na escola, discussões e trabalhos coletivos, reuniões de orientação e
apresentações das propostas e resultados dos PIDs.
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Em relação às regras, presentes nos sistemas de atividade, havia aquelas que
mediavam

a

relação

entre

os

sujeitos

da

atividade

(docente,

licenciandos

e

monitor/pesquisador) e a comunidade universitária, as quais regulavam o estágio
supervisionado obrigatório no curso de Licenciatura em Física da USP, tais como às 180
horas totais de estágio na MEF I e II. Além destas regras, havia outras que mediavam as
relações entre os sujeitos da atividade (docente, licenciandos e monitor/pesquisador), como
por exemplo, a elaboração de sínteses dos textos teóricos estudados antes das aulas e a entrega
dos portfólios individuais para a avaliação dos licenciandos.
Com base nas relações entre os sujeitos da atividade, foi estabelecida a divisão de
trabalho, em que: a docente planejava e mediava as ações de ensino-aprendizagem nas aulas
das disciplinas; o monitor/pesquisador auxiliava a docente e realizava as reuniões de
orientação de estágio com os licenciandos; e eles realizavam as tarefas solicitadas pela
docente nas aulas das disciplinas e nos estágios, além de participarem das reuniões de
orientação de estágio com o monitor/pesquisador. Nos sistemas de atividade, os outros
membros da comunidade universitária (outros docentes, licenciandos e funcionários) foram
importantes para fornecer elementos de imitação-criação para a elaboração dos PIDs pelos
licenciandos, visto que, em muitos casos, os conhecimentos e as experiências adquiridas em
outras disciplinas, bem como a relação com colegas da universidade, eram mobilizados por
eles nos estágios das MEF I e II.
Assim, com base nestas informações, podemos caracterizar o sistema de atividade das
MEF I e II conforme a Figura 13. Embora as MEF I e II sejam atividades distintas, optamos
em representá-las em uma mesma figura por considerarmos que, quando analisadas de forma
geral, possuem os mesmos elementos mediadores, sendo apenas diferentes os modos de
realização destas atividades por meio de suas ações concretizadas.
Os diferentes modos de concretizar as atividades de MEF I e II podem ser percebidos
por meio das Tabelas 8 e 9, em que sintetizamos as principais ações realizadas em cada uma
das disciplinas.
As sínteses das ações concretizadas nas diferentes fases das atividades de MEF I e II,
resumidas nas Tabelas 8 e 9, respectivamente, nos permitem perceber com maior clareza as
similaridades e as diferenças entre as duas disciplinas. No início de ambas, o foco esteve no
questionamento crítico do Ensino de Física realizado nas escolas. Dentre as ações realizadas,
destacaram-se as investigações com os egressos do ensino médio na MEF I e com os
professores colaboradores de estágio na MEF II
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Figura 13 – Sistema de atividade das MEF I e II

Fonte: elaborada pelo autor

Ademais, as leituras e discussões teóricas nas duas disciplinas partiram de temas mais
gerais da atividade docente e do Ensino de Ciências, até temáticas mais específicas sobre as
metodologias do Ensino de Ciências (Física). Por exemplo, na MEF I, inicialmente foram
abordados os temas ensino-aprendizagem, avaliação e trabalho docente. Em seguida, foram
abordados os temas específicos, tais como experimentação e HFC. Do mesmo modo, na MEF
II inicialmente foram abordados temas mais gerais (crise no Ensino de Ciências, alfabetização
científica e currículo). Somente a partir da quinta aula, sobretudo na segunda fase da
disciplina, que temas mais específicos do Ensino de Física foram abordados, como por
exemplo, CTSA/QSC, experimentação por investigação, relação entre Física e Matemática,
etc.
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Tabela 8 – Síntese das ações realizadas na MEF I
Fases
MEF
I

I

Ações/Objetivos

Episódios

Apresentar a proposta da disciplina e do estágio supervisionado
com pesquisa

1c-I, 2b-I, 2d-I e 4b-I

Conhecer os licenciandos

1a-I, 1d-I, 1e-I, 2c-I, 3bI, 3c-I e 3d-I

Investigar e refletir sobre o Ensino de Física realizado nas
escolas de educação básica

1b-I, 4c-I, 5b-I, 5c-I e
5d-I

Estudar e discutir alguns temas relacionados à atividade docente:
i) avaliação (ABIB, 2010);
ii) ensino-aprendizagem (SANTOS, 2005); e

i) 2c-I, 3a-I e 4a-I
ii) 4a-I
iii) 2a-I e 3a-I

iii) trabalho docente.

II

Promover estudos e discussões teóricas sobre as teorias de
aprendizagem de Ausubel, Piaget e Vigotski

5f-I, 6b-I, 6c-I e b7-I

Realizar análise de interações discursivas de uma aula de Física

6d-I, 7c-I e 7d-I

Promover estudos e discussões sobre o papel do professor,
saberes docentes, formação de professores e professorpesquisador da própria prática

8c-I, 9a-I e 1b-I

Realizar avaliações da programação da disciplina e reflexões
sobre o estudo teórico realizado

8b-I e 8d-I

Apresentar a proposta do PID aos licenciandos

1c-I e 10d-I

Apresentar e discutir os PIDs dos licenciandos

11b-I, 12b-I, 12c-I, 13eI, 14d-I, 14e-I, 15b-I,
15c-I e 15d-I

Promover estudos e discussões coletivas sobre:
III

i) experimentação;
ii) HFC no Ensino de Física; e
iii) relação entre Matemática e Física
Promover a análise e a reflexão sobre a MEF I, o estágio e a
proposta do PID
Fonte: elaborada pelo autor

i)10e-I, 11c-I, 11d-I,
11e-I e 13c-I
ii) 12a-I, 12d-I e 13c-I
iii) 11c-I e 13b-I
12d-I, 13b-I, 14a-I, 14b-I
e 14c-I
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Tabela 9 – Síntese das ações realizadas na MEF II
Fases
MEF II

Ações/Objetivos

Episódios

Apresentar os pressupostos e a proposta do PID

3b-II e 5c-II

Promover pesquisas sobre o Ensino de Física realizado nas
escolas de estágio por meio de entrevistas com os
professores colaboradores

2d-II

Realizar estudos e discussões coletivas sobre:
I

i) crise do Ensino de Ciências;
ii) alfabetização científica;
iii) currículo do Ensino de Física;
iv) CTSA/QSC no Ensino de Física; e
v) trabalho docente e escola

i) 2a-II e 2c-II
ii) 2b-II e 3d-II
iii) 3b-II, 4c-II, 5a-II, 5bII e 6c-II
iv) 5c-II e 6e-II
v) 4a-II e 6b-II

Promover reflexões e avaliações sobre o processo de
realização da MEF II

16d-II

Apresentar e discutir os PIDs

7b-II, 8c-II, 8e-II, 9b-II,
9c-II, 11a-II, 12b-II, 13dII, 14c-II, 14d-II, 15d-II,
15e-II e 16a-II

Realizar experimentações por investigação, bem como a
discussão coletiva sobre esta metodologia de ensino

7c-II, 7d-II, 7e-II, 10a-II,
10b-II, 10c-II, 11b-II, 12aII, 13b-II, 13c-II, 14a-II

II
Realizar estudos e discussões coletivas sobre:
i) o trabalho docente;
ii) conhecimento científico;
iii) vestibular e currículo;
iv) CTSA/QSC;
v) livro didático; e
vi) relação entre Física e Matemática

i) 8a-II, 8b-II e 13a-II
ii) 8a-II
iii) 8d-II
iv) 9a-II
v) 14a-II
vi) 15a-II e 15c-II

Fonte: elaborada pelo autor

Outra característica comum das MEF I e II consiste na busca pelo trabalho
colaborativo e troca de experiências entre os participantes. Ou seja, as ações realizadas nas
disciplinas não focalizaram apenas na docente e no monitor/pesquisador, mas também
exigiram que os licenciandos participassem ativamente das aulas da disciplina. Tal
característica pode ser percebida pela busca em concretizar as ações que privilegiaram:
i.

a divisão de tarefas que exigiam o trabalho coletivo dos licenciandos:
• exemplos MEF I - episódio 1e-I; episódio 2c-I; episódio 3b,c,d-I;
episódio 4c-I; episódio 5b,c,d,e-I; episódio 6d-I; episódio 10e-I; episódio
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11e-I; episódio 12a-I; episódio 11b-I; episódio 12b,c-I; episódio 3a-I;
episódio 13e-I; episódio 14d,e-I; e episódio 15b,c,d-I.
• exemplos da MEF II - episódio 2d-II; episódios 7d,e-II; episódios 10a,cII; episódio 11c-II; episódio 11b-II; episódio 12a-II; episódio 13b-II.
ii.

a problematização coletiva de questões relacionadas à educação, ao Ensino de
Física e ao trabalho docente:
• exemplos da MEF I: episódio 1b-I; episódio 2a-I; episódio 3a-I;
episódio 4a-I; episódio 6b-I; episódio 8c-I; episódio 10b-I; episódio 11cI; episódio 12d-I; e episódio 13a,b,c,d-I.
• exemplos da MEF II: episódios 2a,b-II; episódio 3e-II; episódios 4a,b,cII; episódios 5a,b-II; episódios 6b,c,e-II; episódios 8a,b,c,d-II; episódio
9a-II; episódio 10b-II; episódios 13a,c-II; episódio 14a-II; episódios
15a,c-II.

iii.

as avaliações coletivas e o compartilhamento das decisões sobre regras, temas
e ações da disciplina e do estágio:
• exemplos MEF I - episódio 2b,d-I; episódio 5f-I; episódio 8b,d-I; e
episódio 14a,b,c-II; episódio 15e-I.
• exemplos da MEF II - episódios 3b,c,d-II; episódio 6d-II; episódios
10a,c-II; episódio 15b-II; episódios 16b,c,d-II.

Estas características são fundamentais para a formação docente, pois, por meio da
troca de experiências e conhecimentos pelos licenciandos, os elementos para criação-imitação
no estágio supervisionado são enriquecidos, tendo em vista o desenvolvimento de uma práxis
criadora.
Dentre as diferenças entre as MEF I e II, podemos destacar que, embora o estágio com
pesquisa tenha sido proposto desde o início da MEF I, somente a partir da décima aula é que
houve a explicitação dessa proposta para os licenciandos. Já na MEF II, desde o seu início tal
proposta foi explicitada por meio de apresentações da docente sobre o PID, bem como por
meio de exemplos de projetos de estágio com pesquisa, desenvolvidos em outros anos por
egressos das disciplinas. Isso denota como a MEF I se caracterizou como um momento de
preparação e de aproximação com o estágio com pesquisa, realizado por meio do PID. Com
isso, depois da experiência que os licenciandos tiveram na MEF I, os mesmos poderiam ter
maior clareza sobre a proposta de desenvolvimento dos PIDs na MEF II.
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6. Análise do 1º Caso - L2

Neste subcapítulo, descrevemos e analisamos os estágios supervisionados da
Licencianda 2 (L2) nas disciplinas de MEF I e II. Ela realizou os estágios supervisionados
destas disciplinas com o Licenciando 18 (L18) nas mesmas escolas e turmas. Embora eles já
tenham realizado outras disciplinas juntos, esta foi a primeira vez que trabalharam em um
mesmo grupo ou dupla. Desta maneira, embora nosso foco de análise esteja nos processos de
desenvolvimento da L2, iremos também descrever e analisar alguns aspectos do estágio do
L18 nas MEF I e II.
Para isso, dividimos a apresentação da análise em três subcapítulos. Nos dois
primeiros, descrevemos e analisamos os processos de transformação da atividade de estágio
da L2 nas disciplinas de MEF I e II. No terceiro subcapítulo analisamos a aprendizagem
expansiva da L2 nos estágios destas duas disciplinas.
6.1. Estágio supervisionado na MEF I - L2 e L18
Este subcapítulo, que tratamos do estágio da L2 na MEF I, está dividido em três
partes: na primeira descrevemos algumas das experiências prévias à MEF I da L2 e o contexto
de realização do seu estágio supervisionado nesta disciplina; depois, apresentamos o
desenvolvimento do PID pela L2 e pelo L18 na MEF I; e na última parte, analisamos o
processo de transformação da atividade de estágio da L2 na MEF I.

6.1.1. Experiências prévias e contexto do estágio supervisionado na MEF I – L2
6.1.1.1. Experiências prévias da L2
Antes do ano de 2019, a L2 já havia realizado duas disciplinas pedagógicas específicas
do curso de Licenciatura em Física da USP (Proposta e Projetos para o Ensino de Física e
Ciência e Cultura) e duas pedagógicas gerais na FEUSP (Didática e Política e Organização da
Educação Básica no Brasil), as quais possuem carga horária de estágio. No primeiro semestre
de 2019, além da disciplina de MEF I, ela cursou as seguintes disciplinas pedagógicas do
curso: Elementos e Estratégias para o Ensino de Física, Física no Ensino Médio, Produção de
Material Didático e Práticas em Ensino de Física (disciplina anual). Assim sendo, nesse ano,
além de cursar várias disciplinas pedagógicas específicas do Ensino de Física, a L2 realizou as
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disciplinas com maiores cargas horárias de estágio supervisionado de forma simultânea
(Práticas em Ensino de Física, MEF I e II).
Embora a L2 já estivesse cursando as disciplinas dos períodos finais do curso de
Licenciatura em Física, ela ainda demonstrava certa dúvida em relação a seguir a carreira
docente, como podemos perceber pela resposta que deu a uma das perguntas do Questionário
de Caracterização do Aluno (ANEXO 1):
Questionário de Caracterização do Aluno - L2:
Pergunta - Você pretende atuar (ou continuar atuando) como professor? Por
quê?
Resposta - Atualmente, ainda pretendo atuar como professora. Embora meus
estágios não tenham sido tão inspiradores, tive a oportunidade de me
envolver em projetos ligados ao ensino dentro do IFUSP e, sinceramente, o
contato com a pesquisa me fez gostar mais da ideia de ser professora.

Na Entrevista Inicial (ANEXO 2), a L2 também respondeu que gostaria de seguir a
carreira docente após finalizar o curso de licenciatura, mas que também pensava em realizar
mestrado na área de Ensino de Ciências.
Entrevista Inicial de MEF I
P - Tem uma última questão que você coloca no questionário que é sobre se
você pretende atuar como professora, depois da graduação, ou se já atua?
L2 - Eu pretendo sim continuar, quer dizer, exercer. Eu dou aula particular
hoje em dia, mas eu penso muito em fazer concurso, também eu penso em
fazer mestrado, mas eu quero ficar na área.

Destaca-se que as razões que sustentavam o seu objetivo de ser professora não se
vinculavam às experiências que havia tido nos estágios supervisionados realizados até então,
os quais foram pouco inspiradores para esta licencianda. Ela relata que as experiências que
teve em um projeto de extensão a mantiveram nesse objetivo. Foi neste contexto que ela teve
contato, de forma mais ativa e constante, com os elementos do Ensino de Física e com os
"alunos" (público atendido pelo projeto).
Entrevista Inicial de MEF I
L2 - Eu faço pesquisa em experimentação para ensino e uma das coisas que
a gente faz muito em nosso trabalho, a gente leva experimentos para as
escolas e parques. A gente tenta explicar Física sem falar de Física [sem
equações e conceitos muito abstratos]. (...) Eu acho muito importante o aluno
perceber os conceitos físicos fora das fórmulas e da matéria dentro da sala.
(...) E ele [docente responsável pelo projeto que participava] é uma pessoa
que dá muita abertura para você trabalhar.

Ressalta-se que o motivo que mobilizava a L2 nesta atividade correspondia ao objeto
da mesma: a experimentação no Ensino de Física de uma forma mais qualitativa e conceitual.
Ela se sentia mobilizada em realizar experimentações para o público atendido pelo projeto,
sem abordar os aspectos quantitativos dos fenômenos.
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Além do projeto de ensino/extensão, a L2 atuava como professora particular há dois
anos. Ela afirma que, embora gostasse de realizar aulas particulares, essas nem sempre
ocorriam da maneira que gostaria. Isso porque, nestas aulas, era difícil para ela concretizar as
ações de ensino-aprendizagem por períodos suficientes que a permitissem acompanhar e
avaliar a aprendizagem dos alunos: "porque as aulas não são de acompanhamento, são aulas
'jogadas' que [...] eu não consigo saber se o aluno está entendendo ou não, eu só vou lá e jogo
um monte de conteúdo e torço para ele ter apreendido" (Entrevista Inicial - MEF I - L2).
Assim sendo, esta atividade lhe possibilitava a complementação de sua renda, o que era
fundamental para a sua manutenção no curso de licenciatura, mas nem sempre correspondia
às suas necessidades de atuação docente, tendo em vista a aprendizagem dos seus alunos. Tais
aulas particulares tinham como objetivo principal satisfazer as suas necessidades financeiras,
de modo que a sua realização era impulsionada, na maior parte das vezes, por motivos
estímulos. Ou seja, muitas vezes, o motivo que a impulsionava nas aulas particulares tinha a
função de estimulação complementar, não estando diretamente relacionada ao objetivo da
atividade de ensino-aprendizagem, considerando todo o seu processo de planejamento,
realização e avaliação.
Com estas informações, conseguimos identificar alguns elementos do contexto de
formação e atuação da L2, bem como algumas das diferentes atividades que ela estava
envolvida no primeiro semestre de 2019. Contudo, para complementar este quadro, ainda nos
resta caracterizar o contexto escolar do estágio supervisionado da L2 e do L18 na MEF I.
6.1.1.2. Contexto de estágio na MEF I - L2 e L18
A L2 e o L18 realizaram o estágio da MEF I em uma escola estadual, localizada na
cidade de São Paulo, a qual atende alunos do ensino médio. Segundo os licenciandos, essa
escola tem uma "infraestrutura muito boa, é bem grande e bonita" (Apresentação do PID MEF I - 26/10/2019 - L2), "conta com instalações como laboratório, quadra externa e
auditório" (Portfólio MEF I - L18). Embora tenha uma boa infraestrutura com laboratórios, os
professores pouco utilizam esses ambientes, pois não havia funcionários suficientes para fazer
a manutenção e a gestão dos materiais disponíveis nesses espaços.
Eles iniciaram o estágio no período noturno em turmas de primeiro ano do ensino
médio. Contudo, por conta de uma situação de violência na escola, optaram em mudar para o
período da tarde.
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Aula 8 de MEF I - 24/04/2019:
L2 - Quando a gente achou uma escola para ficar e começamos a fazer a
caracterização dela, aconteceu uma situação que nos deixou muito (...).
L18 - Em choque (...). Aconteceu um negócio bem pesado. Na quarta passada
tinha um grupo de alunos, antes das aulas, fumando maconha do lado de fora
da escola. E a polícia chegou (...) e bateu nos alunos. Não só neles, mas
também nos outros que estavam fora da escola. Eles não estavam com eles
usando droga, mas apanharam também.
L2 - A gente estava na sala e os alunos começaram a chegar com a cabeça
sangrando e entramos em desespero. Alguns professores nos falaram para
mudar de escola (...).
L18 - A gente recebeu essa orientação.
L2 - Os professores foram com a gente até o ponto de ônibus para não irmos
sozinhos.
L18 - Até teve uma pessoa, acho que da coordenação, que falou "vocês
querem realmente ser professores"? Foi pesado!
(...)
L2 - A inspetora entrou na sala e começou a debater com os alunos que
estavam com a cabeça sangrando, sobre eles [escola] não terem chamado [a
polícia] e ninguém fazia nada com o aluno com a cabeça sangrando. Estava
todo mundo nem aí. O professor agiu normalmente. A gente em um desespero
total sem saber como agir.

Essa situação foi bastante preocupante para o andamento do estágio da L2 e do L18,
pois eles não se sentiam seguros de irem para esta escola no período da noite.
No intuito de encontrar uma solução, a docente da disciplina de MEF I buscou discutir
a situação com a turma, problematizando a questão da violência nas escolas (episódio 8a MEF I) e indicando alternativas aos licenciandos. Entre as alternativas levantadas pela
docente estavam: continuar o estágio no período da noite, enfrentando a situação; mudar de
período, mantendo o estágio na mesma escola; ou mudar de escola. Tendo em vista o atraso
no estágio da dupla, pois já haviam tido dificuldades para encontrar uma escola para
estagiarem, eles optaram em apenas mudar de período, passando a estagiar nas quatro turmas
de 1º ano do ensino médio do período da tarde da mesma escola.
Com a redefinição do contexto do estágio supervisionado, a dupla de estagiários
passou a acompanhar as novas turmas de estágio, com um novo professor de Física. Segundo
os licenciandos, as aulas do professor colaborador seguiam os "temas sugeridos pela apostila"
(Portfólio MEF I - L2) e um "modelo tradicional de aula expositiva, onde o professor fala e
escreve na lousa e os alunos copiam e às vezes perguntam algo" (Portfólio MEF I - L18).
Porém, a sua "postura (...) frente às atividades extraclasses é bem aberta, mesmo ele não
conseguindo desenvolver na escola, ele tem interesse em iniciar algo parecido e não teve
oportunidade ou ajuda" (Portfólio MEF I - L2).
Além disso, os licenciandos comentaram que a relação desse professor com os alunos
era muitas vezes conflituosa. O L18 relatou que "quando precisava manter os alunos em
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silêncio: ele [professor] se dirigia até o grupo que estava conversando e os fitava com os olhos
e pedia silêncio de maneira bem grossa e direta" (Portfólio MEF I - L18). Já a L2 ressaltou
que "as turmas têm diferenças bem grandes", sendo que "a dificuldade dos alunos está mais
relacionada com a parte matemática da Física" e que "o professor para cumprir o conteúdo,
muitas vezes, dava continuidade às aulas sem que os alunos entendessem os conceitos
abordados" (Portfólio MEF I - L2). Assim, os licenciandos identificaram algumas
dificuldades nas aulas do professor colaborador, dentre estas, o dilema entre cumprir com os
conteúdos estabelecidos pelo currículo mesmo que os alunos não aprendam, ou atender às
necessidades de aprendizagem dos alunos mesmo que isso leve ao atraso do cumprimento do
currículo.
Com base nas informações apresentadas até aqui, podemos representar um recorte da
cadeia de sistemas de atividade da L2 no primeiro semestre de 2019, conforme o tópico a
seguir.
6.1.1.3. Cadeia de atividade da L2 no primeiro semestre de 2019
Na Figura 14 apresentamos um recorte da cadeia de sistemas de atividade da L2 no
primeiro semestre de 2019, focalizando o estágio supervisionado realizado na MEF I. Embora
a Figura 14 não represente a totalidade das relações estabelecidas pela L2 neste momento de
sua formação inicial, o que seria impossível, pois exigiria a análise de todas as relações de sua
vida, apresenta um recorte da realidade que nos possibilita sintetizar o nosso objeto de
investigação. Dito de outra forma, nesta figura buscamos evidenciar alguns dos sistemas de
atividade em que identificamos relações com a unidade de análise de nossa investigação
(MEF I e Estágio Supervisionado de MEF I).
Podemos identificar na Figura 14 os vários níveis de sistema de atividade que se
relacionavam de forma direta ou indireta com a MEF I. Em um primeiro nível temos o
sistema de atividade da universidade, o qual está coordenado com diversos sistemas de
atividade em outros níveis hierárquicos superiores, como o governo estadual e federal por
meio do Ministério da Educação, dentre outros. Em níveis subordinados, encontramos as
diversas atividades que compõem a universidade (cursos de graduação e pós-graduação,
escola de educação básica e creches, projetos de pesquisa e extensão, fundações, dentre
outras).
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Figura 14 - Cadeia de atividades da L2 no primeiro semestre de 2019

Fonte: elaborada pelo autor

Dentre estas atividades promovidas pela universidade (USP), encontramos o projeto
de extensão que a L2 fazia parte e o curso de Licenciatura em Física. Neste curso,
encontramos diversas disciplinas oferecidas pelo IFUSP e pela FEUSP, as quais vão se
alterando a cada semestre, conforme o licenciando avança no curso. No caso específico em
análise, no primeiro semestre de 2019, além da MEF I, a L2 estava matriculada em outras
disciplinas dos eixos Física e Ciências Afins e Ensino de Física, oferecidas pela FEUSP e
IFUSP.
Posteriormente, ao iniciar o estágio de MEF I, a L2 se vinculou à outra cadeia de
sistemas de atividade relacionada à disciplina de Física da escola de estágio escolhida para
realizar o estágio. Através da articulação entre essas cadeias de sistemas de atividade
(Universidade e Escola), se originou a Atividade de Estágio para a L2, conforme
representamos na Figura 14.
No interior do sistema de atividade do estágio, podemos descrever outras ações
coordenadas que podem assumir a dimensão de uma atividade para os licenciandos, tendo em
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vista o deslocamento dos motivos (LEONTIEV, 2021), caso venham a ter um motivo próprio
e não apenas fins para a atividade de estágio. No caso específico aqui analisado, na parte
inferior da Figura 14 representamos apenas algumas destas ações, que podem emergir como
atividade (observação de aulas do professor colaborador de estágio, elaboração de relatórios
de estágio, etc.). Dentre estas atividades, destacamos a Atividade de Ensino-Aprendizagem,
que se constitui como um momento fundamental do estágio supervisionado, em que os
licenciandos planejam e concretizam as ações de ensino-aprendizagem com os estudantes por
meio de regências nas aulas do professor colaborador. Assim, a descrição e reflexão sobre a
Atividade de Ensino-Aprendizagem, como componente da Atividade de Estágio, serão
fundamentais para a análise do processo de realização do estágio, não só no caso analisado
neste tópico, como também nos demais casos apresentados na sequência da tese.
Além destes sistemas de atividades representados pela Figura 14, há outros que já
foram finalizados por ela em outros momentos do curso de licenciatura e na educação básica
(por exemplo, educação básica, cursos, outras disciplinas do curso já realizadas, etc.). Estes
diferentes sistemas de atividades que compõem a historicidade da L2, influenciaram na
atribuição de sentidos e motivos por ela à MEF I e ao estágio supervisionado.
A seguir, descrevemos os sentidos atribuídos, inicialmente, pela L2 à MEF I e ao
estágio desta disciplina, bem como os motivos que a mobilizavam nestas atividades.
6.1.1.4. Sentidos e motivos iniciais da L2 no estágio de MEF I
Inicialmente, a MEF I representava para a L2 apenas mais uma disciplina de estágio
que iria realizar no curso de Licenciatura em Física, de modo que não tinha grandes
expectativas em relação ao estágio que iria realizar.
Entrevista Final - L2:
L2 - Eu não tinha muita expectativa, era muito mais fazer porque eu tinha
que fazer. Talvez se tivesse lá como optativa eu não faria, mas como eu
estava com essa impressão de que ela iria ser mais uma coisa como todos os
outros estágios (...). Eu achava que iria ser uma matéria de estágio, que a
gente iria para as aulas e ia ter que ir para a escola, uma vez por semana
fazer estágio, ia ser coisas isoladas, aula e estágio. Tive outras matérias na
educação que eram assim, aí eu achei que mais uma matéria da educação iria
ser assim […] achei que ia ser um estágio normal.

Evidencia-se que a L2 esperava que esta disciplina fosse similar às outras que cursou
com carga horária de estágio. No entanto, é importante ressaltar que ela ainda não havia
cursado a disciplina de Práticas em Ensino de Física, a qual compõem, junto com as MEF I e
II, as disciplinas com carga horária de estágio do Eixo formativo do Ensino de Física. Além
destas experiências, a L2 também havia realizado algumas disciplinas de estágio do eixo
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Formação Pedagógica da FEUSP. No entanto, ela não realizou regências de aulas nestes
estágios, apenas observações de aulas e do espaço escolar. Desta maneira, as experiências que
teve no papel de professora ocorreram no projeto de extensão que fazia parte e nas aulas
particulares que realizava.
Com base nestas experiências, ela foi atribuindo sentidos sobre o que chama de "um
estágio normal". Esses sentidos sobre os estágios das disciplinas do eixo de Formação
Pedagógica corroboravam com os sentidos atribuídos por outros licenciandos do mesmo
curso. Segundo Oliveira (2019), é comum os estudantes de Licenciatura em Física da USP
criticarem as disciplinas de formação pedagógica geral. Segundo esta autora, um dos
resultados relacionados às "disciplinas da Formação Pedagógica Geral que chama atenção é o
desprezo que foi relatado existir entre os alunos da Licenciatura pelas disciplinas desse bloco"
(ibidem, p.137). Assim, essas significações sociais a respeito das disciplinas da FEUSP com
carga horária de estágio podem ter influenciado na elaboração dos sentidos iniciais da L2
sobre o estágio das MEF I e II.
De qualquer modo, em um primeiro momento, o que impulsionou a L2 a realizar a
atividade de estágio na MEF I foram apenas motivos-estímulos, de maneira que essa
disciplina era apenas uma ação necessária para a atividade do seu curso de graduação. Assim,
tendo em vista estes motivos da L2, representamos a estrutura da atividade de sua formação
inicial, localizando e MEF I e os estágios supervisionados, conforme a Figura 15.
Figura 15 - Estrutura da atividade de formação inicial da L2

Fonte: elaborada pelo autor

179

Na Figura 15, destacamos que a atividade de formação inicial da L2 tinha como objeto
a própria conclusão do curso de Licenciatura em Física, cujo motivo que a impulsionava nesta
atividade era a de se tornar professora, bem como continuar a sua formação em nível de pósgraduação. Para concretizar essa atividade, a L2 precisava concluir as disciplinas do curso,
dentre essas as MEF I e II. Assim, a MEF I se caracterizava como a ação na estrutura de
atividade de formação inicial, em que a finalidade era a obtenção de créditos necessários para
a sua conclusão. Para alcançar essa meta, uma das condições necessárias era a realização do
estágio supervisionado.
O fato de a MEF I ocupar inicialmente o nível das ações e não como uma atividade
com seus próprios motivos, evidencia que no início a proposta da disciplina ainda não havia
sido conscientizada pela licencianda. Com isso, os sentidos que ela atribuía à MEF I e ao
estágio supervisionado não correspondiam àqueles relacionados à proposta do estágio com
pesquisa do PID, isto é, de realizarem um estágio com pesquisa que propiciasse o seu
desenvolvimento enquanto futura professora, por meio da articulação teoria-prática.
Tal fato é normal, pois esta disciplina se constituía apenas como mais uma, dentre
muitas outras disciplinas que deveria cursar para a conclusão do curso de licenciatura. Além
do mais, embora seja uma disciplina com carga horária de estágio, as experiências que havia
tido com estágios supervisionados não foram muito inspiradoras para esta licencianda.
Como buscaremos descrever no próximo tópico, estes sentidos e motivos foram se
transformando ao longo da realização das aulas da MEF I e do estágio supervisionado. Nesse
processo, a L2 foi tomando consciência da proposta da disciplina, de modo a transformar os
seus sentidos e motivos em relação à disciplina e ao estágio supervisionado. Esse processo
ocorreu conforme ela foi compreendendo que deveria realizar um projeto de estágio
investigativo com temas relacionados ao seu interesse, o que possibilitou a sua mobilização
para atender algumas de suas necessidades formativas e de atuação docente.

6.1.2. PID no estágio da MEF I - L2 e L18
Neste tópico descrevemos as ações realizadas pela L2 e pelo L18 no PID da MEF I em
cinco etapas: i) questionamento das relações desiguais de gênero na Ciência; ii) análise do
contexto escolar, iii) planejamento, iv) realização da atividade de ensino-aprendizagem e v)
apresentação e reflexão sobre o PID na MEF I.

180

6.1.2.1. Questionamento das relações desiguais de gênero na ciência
Na Entrevista Inicial, a L2 descreveu uma situação que ocorreu em um curso de
formação continuada para professores, vinculado ao projeto de extensão do qual fazia parte.
Ela relatou que quando ministrava uma oficina, com outros dois colegas (homens), sobre
experimentos de Física Moderna, um deles esbarrou em um recipiente que estava cheio de
água, derramando um pouco de líquido sobre o chão. Quando isso ocorreu, a L2 teve o
impulso de secar o chão para evitar que sujasse a sala, mas foi advertida por um dos
professores que participava como aluno da oficina.
Entrevista Inicial - MEF I:
L2 - E um dos professores estava assistindo a gente apresentando a palestra,
ele virou para mim (...) "nossa tinha que ser mulher já quer pensar em limpar
as coisas, nem sabe Física, a água evapora". E aí quando ele falou isso, meus
colegas ficaram meio sem saber como reagir. E aí eu só ignorei e sai de
perto. Eu fiquei muito incomodada com isso. Eu estava desde o início da
semana do projeto, estava acompanhando, eu era uma pessoa capacitada para
estar ali, e ele falou aquilo para mim e não para nenhum dos dois colegas
que também estavam comigo (...). Eu fiquei muito incomodada. Fiquei com
muita raiva.

Nessa entrevista, ela também relatou outra experiência marcante, só que agora em
outro projeto que costumava participar.
Entrevista Inicial - MEF I:
L2 - Tem um projeto da UNESP, eu já trabalhei lá várias vezes, que é o
Masterclass20. Aí esse ano, no Dia Internacional das Mulheres, eles fizeram
um Masterclass só com meninas. (...) E nesse foi muito interessante, porque
eu sempre participei de todos os Masterclass, mas eram mistos. No final a
professora que organizava (...) sempre abria um espaço para a gente falar de
experimentação, para demonstrar alguns experimentos. (...) Só que sempre
foi muito claro que vinham mais meninos para tirar dúvida e querer saber do
experimento e que ficavam conversando com a gente. Então, realmente
achávamos que as meninas não se interessavam tanto. E quando trabalhamos
nesse Masterclass foi muito interessante porque elas [alunas] receberam de
uma maneira muito diferente. As meninas ficaram perguntando e se
interessando mais. Aí a gente ficou se perguntando "será que o grupo de
meninas que é diferente ou é só o fato de não ter rapazes aqui?". E depois
nós conversamos com a professora C. [docente do IFUSP] (...) e ela falou
sobre que às vezes é uma coisa que a gente não percebe, mas a mulher ainda
se sente muita intimidada. Então, quando não tem nenhum rapaz perto, ela se
sente na liberdade de perguntar, ainda mais quando é uma menina que está
20

Evento internacional, organizado pela São Paulo Research and Analysis Center (SPRACE), em colaboração
com a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN), que visa propiciar aos alunos do ensino médio a
compreensão sobre o Modelo Padrão da Física de Partículas, por meio de palestras, jogos, demonstrações e
interações com dados reais coletados pelos experimentos do Large Hadron Collider (LHC). Anualmente, são
realizadas três edições do Masterclass, sendo que o primeiro, em comemoração ao Dia Internacional das
Mulheres, destina-se apenas às meninas, visando inspirá-las a seguirem carreira nas áreas de Ciências,
Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM). Mais informações: https://sprace.org.br/index.php/educationoutreach/masterclass/masterclass-2021/. Acessado em: 04/01/2022.
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apresentando. Então, tem tudo isso. Só tinham monitoras mulheres e era um
monte de menina, aí tinha essa liberdade para conversar e perguntar. E era
uma coisa que eu não tinha parado para pensar.

Esses trechos evidenciam que a L2 sentia um grande incômodo sobre as relações de
exclusão e preconceito com as mulheres na ciência, o que despertava a necessidade de se opor
a tal situação. Esse incômodo emergia de uma contradição presente em diferentes sistemas de
atividade não só relacionados à sua formação e atuação docente, como também de sua vida
em geral: o machismo. Pelos seus relatos, percebe-se que se sentia, muitas vezes, menos
valorizada por conta de ser mulher e de estar em um ambiente de predominância masculina.
Tais relações de dominação do homem sobre a mulher, as quais caracterizam o
machismo, remontam às origens da atividade humana, na constituição da família e da divisão
do trabalho (MARX; ENGELS, 2007).
Com a divisão do trabalho, na qual todas essas contradições estão dadas e
que, por sua vez, se baseia na divisão natural do trabalho, na família e na
separação da sociedade em diversas famílias opostas umas às outras, estão
dadas ao mesmo tempo a distribuição e, mais precisamente, a distribuição
desigual, tanto quantitativa quanto qualitativamente, do trabalho e de seus
produtos; portanto, está dada a propriedade, que já tem seu embrião, sua
primeira forma, na família, onde a mulher e os filhos são escravos do homem
(ibidem, p.36).

Desta forma, os processos que subordinaram a mulher ao homem não se constituíram
como uma forma natural de relação entre os gêneros, mas sim se originaram "dos processos
materiais e históricos, desencadeados a partir das relações que homens e mulheres
estabelecem com vistas à produção e reprodução de suas vidas e de suas necessidades"
(ARÁUJO, 2000, p.65-66). Neste sentido, a divisão do trabalho estabeleceu quais são as
atividades mais adequadas a cada gênero, estabelecendo valor de uso e de troca diferente para
o trabalho do homem e da mulher. Assim, podemos afirmar que o machismo se constituía
como uma contradição primária presente nos diversos sistemas de atividades da L2.
Buscando se opor a esta contradição, a L2 pretendia realizar, em conjunto com outras
licenciandas do projeto de extensão do qual fazia parte, um curso de Ciências voltado para
alunas da educação básica.
Entrevista Inicial - MEF I:
Então, atualmente, eu e mais algumas meninas do nosso grupo, a gente está
criando uma feira, feira não, uma palestra, tipo um minicurso de verão para
meninas da rede pública sobre Física e Astronomia. E aí ele [coordenador do
projeto de pesquisa/extensão) dá abertura, dando espaço para a gente,
buscando apoio, bem legal. (...) Eu sei que o IO [Instituto de Oceanografia
da USP - IOUSP] tem um desses projetos há um tempo, mas é bem focado
para Ciências Biológicas. E querendo ou não, as Ciências Biológicas ainda é
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uma área que, comparada com a Física e a Astronomia, tem bastante
mulheres. Aí a gente queria focar bem em Física e Astronomia.

No entanto, apesar do seu interesse por este tema, inicialmente a L2 não havia pensado
sobre a possibilidade de desenvolver o estágio sobre este tema.
Entrevista Inicial - MEF I:
P - E você pensou em fazer alguma coisa no estágio sobre isso [mulheres na
ciência]?
L2 - No estágio? Não, ainda não. É que eu gosto muito da parte de
experimentação, então todos os meus estágios eles são voltados para a
experimentação, inclusive o de metodologia [MEF I], eu estava pensando em
fazer sobre experimentação.

Evidencia-se que, inicialmente, a L2 pretendia realizar um PID sobre experimentação,
pois era algo que estava acostumada a realizar no projeto de extensão do qual fazia parte.
Provavelmente, isto também ocorreu porque não tinha grandes expectativas em relação ao
estágio da MEF I, acreditando que teria pouca liberdade para desenvolver projetos conforme o
seu interesse pessoal. Contudo, com o passar do tempo, a L2 foi entendendo melhor a
proposta do estágio da MEF I, o que a possibilitou repensar o tema, desenvolvendo o PID
com o seguinte título: "Meninas na Ciência".
Como tal tema também era do interesse do L18, os dois passaram a planejar o PID,
definindo como pergunta de ensino/pesquisa: “como aproximar meninas de rede pública da
ciência?” (Portfólio MEF I - L2 e L18). Esta pergunta evidenciava o objetivo da dupla com o
PID: "fazer meninas do ensino público perceberem que existem mulheres na área de Ciências
e que é uma possibilidade para elas atuarem nessas áreas" (Reunião de orientação de estágio 24/05/2019 - L2).
A seguir, apresentamos a primeira ação dos licenciandos na escola, a qual se constituiu
como uma análise do contexto escolar.
6.1.2.2. Análise do contexto escolar
Com a definição do tema do PID, a L2 e o L18 passaram a planejar as ações que iriam
realizar no estágio. Inicialmente, após o período de observação das aulas, eles decidiram
realizar um levantamento prévio de como os alunos e alunas compreendiam a participação das
mulheres na ciência.
Portfólio MEF I - L2 e L18:
Havia um planejamento de como daríamos início ao projeto sobre mulheres
na ciência dentro da escola. Essa proposta consistia em dois momentos, no
qual, no primeiro, iríamos divulgar o evento sobre meninas na ciência e. no
segundo. seria a ação em si. No entanto, fizemos alguns desvios que, (...)
surtiram efeitos melhores. Inicialmente optamos por conhecer melhor os
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alunos com os quais queríamos trabalhar. Para isso, fizemos um
questionário. Nesse questionário havia perguntas que nos mostrariam a
dimensão do que eles esperavam da ciência e a imagem que eles tinham
dela.

O questionário foi elaborado pela L2 e depois modificado, conforme as conversas que
tivemos nas reuniões de orientação de estágio. Neste questionário, os estudantes não
precisavam se identificar, mas apenas indicar o gênero (masculino ou feminino). Havia quatro
perguntas: 1) Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando escuta a palavra
"ciências"?; 2) Qual área tem vontade de seguir (dadas as alternativas - Exatas, Humanas,
Biológicas, Artes, não sei)? 3) Já assistiu algum desses filmes? (eram listados filmes sobre
ciências com protagonistas homens e mulheres); 4) Você conhece algum dos nomes abaixo?
(eram listados nomes de cientistas homens e mulheres, brasileiros e estrangeiros).
Uma das dificuldades para a aplicação dos questionários era a falta de recursos dos
licenciandos para imprimi-los a todos os estudantes. Como solução, o professor colaborador
da escola sugeriu que fossem aplicados e respondidos pelos alunos via plataforma on-line pelo
celular. Como esse professor já tinha o costume de utilizar esse recurso na mediação das
tarefas dos seus estudantes, ele pode auxiliar os licenciandos nesta etapa do PID.
Esta ajuda do professor colaborador surpreendeu de maneira positiva os licenciandos:
Apresentação do PID de L2 e L18 - episódio 14d de MEF I:
L2 - Uma coisa interessante (...) quando a gente fez os questionários e foi
levar, nós estávamos com a ideia de imprimir, o Leandro
(monitor/pesquisador) até ofereceu para imprimir algumas cópias, só que aí
o professor da escola sugeriu de a gente fazer um (...) como é o nome
daquilo?
L18 - Fazer em HTML e que aí ele passava por Bluetooth para um aluno e
esse aluno compartilhava o documento para os outros pelo grupo do
WhatsApp. Era um Google Docs, ele compartilharia o link e eles respondiam
pelo celular.
L2 - Eu achei interessante porque partiu do professor querer inserir o celular
na nossa atividade. Normalmente os professores não são de usar o celular na
sala de aula. E nesse caso o professor pegou uma tecnologia e inseriu na
nossa proposta. A gente achou bem legal.

Destaca-se que diante de uma situação que dificultava a aplicação do questionário, o
professor colaborador do estágio interveio, enriquecendo o instrumento mediador elaborado
pelos licenciandos. Esse fato exemplifica as trocas fundamentais entre os professores das
escolas e os estagiários, as quais favorecem os processos coletivos de aprendizado docente.
Entre os resultados encontrados por eles com a aplicação do questionário, destacou-se
"que mesmo as quatro turmas sendo compostas por mais alunas do que por alunos, a maioria
só tinha assistido a filmes com protagonistas masculinos" (Portfólio MEF I - L2 e L18) e que
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poucas meninas tinham como perspectiva seguir alguma carreira profissional na área de
Exatas.
Apresentação do PID de L2 e L18 - episódio 14d de MEF I:
L2 - A gente fez separada a área que meninos e meninas queriam seguir
[após o ensino médio]. Aí aqui fica muito explícito o motivo da gente querer
entrar nesse tema sobre as mulheres na ciência. No total eram 31 meninas e
29 meninos que responderam ao questionário. (...) Teve duas meninas que
queriam seguir a área de Exatas. (...) 17 meninas escolheram humanas e o
restante está distribuído.

Além disso, outro fato lhes chamou a atenção:
Apresentação do PID de L2 e L18 - episódio 14d de MEF I:
L2 - Uma coisa interessante é que essas duas meninas que responderam que
queriam seguir na área de exatas, é que na pergunta que falava sobre a
primeira coisa que você pensa quando houve a palavra ciências, uma delas
respondeu Albert Einstein e a outra Isaac Newton. Aí deu para perceber que
eram duas meninas que tinham uma noção, já tinham lido alguma coisa, pois
foram as duas únicas respostas dos questionários.

Estas informações mostram como o questionário inicial elaborado e aplicado pelos
licenciandos serviu para obterem informações importantes para conhecerem os estudantes e
identificarem possíveis alunas que já possuíam um maior interesse pela ciência. Caso fossem
professores desses estudantes, poderiam apoiar estas alunas e, porventura, outras que já
possuem interesse pela ciência, incentivando-as a seguir carreiras científicas.
Após a aplicação desse questionário, a L2 e o L18 planejaram a atividade de ensinoaprendizagem que pretendiam realizar no estágio.
6.1.2.3. Planejamento da atividade de ensino-aprendizagem
De forma concomitante à elaboração e aplicação do questionário inicial, a L2 e o L18
planejaram a atividade de ensino-aprendizagem que iriam realizar com os estudantes.
Inicialmente, eles planejaram realizar apenas uma intervenção21 com as meninas no
contraturno. Esta ideia foi proposta pela L2, tendo em vista a experiência anterior que teve no
Masterclass, em que percebeu que as meninas tendem a se sentirem inibidas e a participarem
menos das aulas de Ciências na presença de meninos. Assim, a proposta de realizarem a
atividade de ensino-aprendizagem apenas com as meninas visava incentivar as alunas a se
interessarem pela ciência e a ter um espaço mais favorável para se manifestarem.

21

Optamos em denominar a atividade de ensino-aprendizagem de intervenção(ões) e não aula(s), pois essa foi a
forma como eles chamaram e porque esta atividade ocorreu em apenas em um único momento, durante um turno
de aulas, e não em uma sequência de aulas.
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Além disso, os licenciandos tinham planejado que convidariam uma docente do IFUSP
para falar sobre a sua experiência enquanto cientista mulher e que iriam realizar experimentos
com os estudantes. Ao convidarem esta cientista, o docente que coordena o projeto de
extensão do qual a L2 fazia parte, também demonstrou interesse em participar da intervenção
na escola.
Apresentação do PID de L2 e L18 - episódio 14d de MEF I:
L2 - A professora da Física [IFUSP] já aceitou, só falta definir o dia para se
organizar. (...) Quando fui falar com ela, ela gostou muito. Aí foi até falar
com o M. [outro docente do [IFUSP]. E aí ele falou para levar o grupo
inteiro do A. [projeto de experimentação no Ensino de Física que L2
participa] para ajudar na atividade. Então teria mais monitores para ajudar o
L18 (Reunião de orientação de estágio - 24/05/2019 - L2 e L18).
L2 - E no fim, como a ideia inicial era começar com uma experimentação, a
gente decidiu no final fechar com uma experimentação, até porque a gente
estava tentando aproximar eles da ciência. Então, não faria sentido a gente só
falar "olha isso é ciência" e tentar fazer algo que aproxime eles. Até porque
os professores da escola não utilizavam tanto laboratório, então a gente
achou que seria uma oportunidade dar um "empurrãozinho", ver se eles
gostavam da ideia.

Quando a L2 e o L18 falaram de suas ideias para a intervenção, considerei positivo o
convite à docente do IFUSP, pois representaria uma oportunidade de as alunas terem contato
com uma cientista. Entretanto, eu considerava que seria interessante que também
trabalhassem com os alunos as questões que envolvem o machismo na ciência, visto que eles
poderiam tomar consciência da importância das mulheres na ciência e se questionarem sobre
as relações entre homens e mulheres em diferentes âmbitos da sociedade. Assim, em uma das
reuniões de orientação de estágio, os incentivei a realizarem também uma intervenção com os
alunos, o que também foi defendido pelo L18:
Reunião de orientação de estágio - 10/05/2019 - L2 e L18:
P - E se vocês trabalhassem com uma atividade não só com as meninas, mas
com a turma inteira, tentando trazer essas questões. (...) Problematizar "que
cientistas mulheres vocês conhecem?". O que a gente espera é que seja o
senso comum, eles [alunos e alunas] ...
L2 - Não conhecem nenhuma ...
P - Isso, aí vocês trabalharem com a turma inteira.
(...)
L18 - Um negócio que pensei agora, com isso que o Leandro pensou, são
duas coisas, caso a gente for incluir os meninos. De fazer realmente essa
problematização sobre a questão da inserção das mulheres na ciência e uma
coisa que ainda não entra na minha cabeça é será que eu, por ser homem...,
por mais que não seja um aluno, se as meninas não vão se sentir um pouco
acuadas. Por ser uma presença masculina, por mais que não seja da escola. E
por mais que esteja lá para ajudá-las. Então, uma coisa que eu pensei é que
talvez a gente ...
L2 - Enquanto faz com as meninas, faz outra coisa com os meninos ...
L18 - Isso, de problematização mesmo. Eu não acho que tenha que ser
necessariamente igual para os meninos. (...) Fazer alguma coisa não de
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instigá-los a fazer ciência, mas de mostrar que mulheres podem e fazem
ciências. E fazem muito bem.

Posteriormente, a escola definiu que eles teriam que realizar a intervenção no horário
regular das aulas e não no contraturno. Consequentemente, realmente, seria importante
realizarem a intervenção tanto com as alunas, quanto com os alunos, pois estes ficariam sem
aula no período que ocorresse a intervenção, caso fosse realizada apenas com as alunas.
Reunião de orientação de estágio - 24/05/2019 - L2 e L18:
L2 - Então, é que a gente havia falado que ia ser depois da aula. Só que a
gente se tocou que não é dá manhã para tarde que fica gente na escola. É da
tarde para noite. Então, a maioria dos funcionários vai embora e fecham a
escola. Então nesse período não ficaria ninguém na escola. Eu descobri isso
na última vez que fui à escola, conversei com o professor. (...) Então, a gente
pode pedir as três últimas aulas depois do intervalo. As meninas vão para o
laboratório e os meninos ficam no pátio (...) com você (L18).
P - Mudou bastante, agora é menos tempo e tem a questão dos meninos.

Assim sendo, eles planejaram realizar duas intervenções em um único dia, uma com as
alunas e outra com os alunos. Contudo, o fato de terem que realizá-las durante o horário
normal das aulas da escola criou um novo desafio a ser superado. Para realizarem as
intervenções, eles tiveram que obter a permissão da coordenação e o aceite de outros
professores da escola, pois estes teriam que liberar as turmas para participarem da atividade
de ensino-aprendizagem que estavam planejando.
Portfólio MEF I - L2 e L18:
Tanto a coordenação da escola, quanto os professores não queriam ceder
aulas para desenvolvermos essas aulas individualmente com as quatro
turmas, pois alegaram que atrasaria todo o seu cronograma. Nossa solução
foi conseguir convencer a coordenação a ceder uma tarde, após o intervalo,
para que pudéssemos fazer uma atividade com as turmas"
Apresentação do PID de L2 e L18 - episódio 14d de MEF I:
L2 - A intervenção em si, a gente conseguiu convencer, junto com os
professores e a coordenação a nos dar uma tarde inteira depois do intervalo
para a gente fazer essa intervenção, em dois espaços separados.

Após conseguirem o consentimento da coordenação e dos outros professores, a L2 e o
L18 passaram a planejar as duas intervenções com os alunos e alunas, as quais teriam três
horas e meia de duração. Entretanto, no final do mês de maio, quando aplicaram o
questionário de levantamento de concepções prévias dos estudantes sobre as mulheres na
ciência, eles tinham apenas um esboço do que iriam realizar com as alunas e os alunos.
Reunião de orientação de estágio - 24/05/2019 - L2 e L18:
P - Vocês estão com plano aí? Para relembrar o que já tinham planejado.
Porque eu lembro que na última reunião falamos de várias atividades
possíveis de serem realizadas: passar filme, discutir, realizar experimentos,
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levar a professora para conversar com as alunas, tem a história em quadrinho
(...)
L2 - A gente tem que fechar o que vai fazer.
L18 - Eu percebi que a gente está indeciso ainda.

Ao que parece, neste momento, as incertezas relativas à realização das intervenções, a
necessidade de negociar espaço com a escola e a iminente aplicação do questionário se
constituíam como o foco principal das ações da dupla. Isso dificultava a reflexão sobre as
ações posteriores, sendo necessária a orientação para que antecipassem o planejamento da
atividade de ensino-aprendizagem que deveria ocorrer logo em seguida à aplicação do
questionário, tendo em vista a finalização do semestre.
Neste sentido, busquei incentivar os licenciandos a retomarem os objetivos do PID e
as estratégias didáticas que já tinham sido levantadas e discutidas para serem utilizadas nas
intervenções. Após algumas conversas na reunião de orientação, eles decidiram manter a
divisão das turmas entre alunos e alunas. A intervenção com as alunas seria conduzida pela
L2 e pela docente convidada da universidade. A intervenção com os alunos seria realizada
pelo L18, com a participação do docente convidado (coordenador do projeto de extensão que
a L2 fazia parte) e supervisão do professor de Física. Os demais professores da escola iriam
acompanhar as intervenções, mas sem participarem ativamente das ações realizadas.
A seguir, descrevemos as ações de ensino-aprendizagem realizadas pelos licenciandos
em cada uma das intervenções.
6.1.2.4. Realização das Intervenções
Na intervenção com as alunas, em um primeiro momento, que durou uma hora e meia,
a L2 abordou o tema das mulheres na ciência.
Apresentação do PID de L2 e L18 - episódio 14d de MEF I:
L2 - Eu falei sobre a história da mulher na ciência, apresentei alguns dados
sobre mulheres que ganharam o prêmio Nobel. Muitas delas não sabiam que
mulheres já tinham ganhado. E foi muito interessante a gente conversar
sobre isso.

Na segunda parte dessa intervenção que durou aproximadamente quarenta minutos, a
docente da universidade convidada fez comentários sobre a sua experiência como cientista:
"ela falou sobre a pesquisa dela e as meninas perguntaram para ela como é ser mulher na
universidade. E eu achei muito interessante, as meninas se posicionarem e perguntarem sobre
isso" (Apresentação do PID - Aula MEFI - 26/6/2019 - L2 e L18). Nesse momento, as alunas
participaram bastante, fazendo várias perguntas e relatando situações em que se sentiram
menosprezadas pelos professores por serem mulheres.
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Apresentação do PID de L2 e L18 - episódio 14d de MEF I:
L2 - Como só tinha eu, as professoras e as alunas na sala, elas começaram a
falar que elas não gostavam de ciência, porque alguns professores chamavam
elas de burras e não gostavam de explicar as coisas para elas. Então, teve um
determinado momento da discussão que a gente parou de falar sobre mulher
na ciência e a história se voltou para aquilo que o Leandro
[monitor/pesquisador] falou sobre elas quererem colocar as experiências
pessoais delas. (...) Foi muito difícil de ouvir. A gente estava lá para falar
sobre mulheres na ciência e estava ouvido 30 meninas falando que
constantemente elas eram chamadas de burras na sala de aula e por isso que
elas não queriam tirar dúvidas com os professores ou por isso que elas não
gostavam de Física ou de Matemática.

Neste trecho, evidencia-se que alunas também vivenciavam algumas tensões geradas
pelo machismo, o que as afastavam, muitas vezes, de temas relacionados à ciência.
No final da intervenção, as alunas realizaram o experimento da “foto da lata”:
Apresentação do PID de L2 e L18 - episódio 14d de MEF I:
L2 - A gente convidou as meninas a se questionarem sobre como que surgiu
a fotografia e se elas gostavam de fotografia. A gente escolheu esse
experimentos porque é interdisciplinar. Como estávamos falando de Ciências
no geral, Química, Biologia e Física, a gente trouxe porque esse
experimento, porque consegue se encaixar, tanto na parte de ótica da câmara
escura, que representa é a experimentação da foto na lata, a parte da Biologia
sobre como a retina consegue formar a imagem e a parte da Química na hora
da revelação, porque as alunas fizeram a revelação em uma sala escura com
luz vermelha. E foi bem legal. (...) As alunas tirando fotos [mostra algumas
fotos das alunas]. Elas saíram pela escola e ficaram tirando fotos delas e de
outras meninas.

Além disso, a L2 falou com as alunas sobre o acesso e a manutenção na universidade,
buscando incentivá-las a continuarem a formação em nível superior, depois do ensino médio.
Apresentação do PID de L2 e L18 - episódio 14d de MEF I:
L2 - (...) muitas alunas não sabiam que a USP é uma universidade pública,
então a gente falou sobre a USP, a permanência estudantil. E falamos sobre
elas tirarem dúvidas sobre a universidade e se elas quisessem conhecer.

Ao mesmo tempo em que ocorria a intervenção com as meninas, o L18 realizou a
intervenção com os alunos no laboratório de Física da escola. No início desta intervenção, ele
problematizou com os alunos a importância das mulheres na ciência.
Apresentação do PID de L2 e L18 – episódio 14d de MEF I:
L18 – Eu fiz uma apresentação sobre mulheres na ciência, apresentei
algumas estatísticas. Na verdade, eu comecei com uma pergunta para cutucar
os alunos, que foi no sentido de se eles conhecem alguma mulher que já
ganhou algum prêmio, qualquer prêmio, não necessariamente Nobel,
científico. Eu questionei um pouco eles e aí fui direcionando para a parte da
ciência. No final apresentei algumas estatísticas sobre mulheres na ciência,
de que "olha aqui mulher faz ciência também, tem dados, tem a Marie Curie
que ganhou dois prêmios Nobel".

Em seguida, o L18 apresentou alguns experimentos aos alunos.
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Apresentação do PID de L2 e L18 - episódio 14d de MEF I:
L18 - (...) tinha duas mesas com vários experimentos pequenininhos e o
[docente convidado] também apresentou o experimento que era com luzes.
Eram três luzes que dava para fazer com sombra. Um experimento muito
legal que tem no laboratório de demonstração.

Embora tenha gostado dos resultados da intervenção, o L18 relatou que houve certa
resistência dos alunos na primeira parte da atividade e que estes demonstraram maior interesse
na parte experimental da intervenção.
Apresentação do PID de L2 e L18 - episódio 14d de MEF I:
L18 - Deu para perceber que os alunos se interessaram muito mais na parte
experimental do que na conversa. Na conversa os alunos estavam
“causando” bastante. A gente sempre tentava acalmar eles um pouco, fazer
com que eles retomassem um pouco a conversa. Mas eles sempre ficavam
causando, até dando algumas respostas meio irônicas, tipo "o machismo não
existe", enfim. Mas foi bom, foi bem legal.

No final da intervenção, a L2 e o L18 juntaram os alunos e alunas e conversaram sobre
os dados do questionário inicial e do que haviam realizado. Também falaram com alguns
professores e com a coordenação sobre se notaram alguma mudança de interesse dos alunos e
alunas sobre a ciência.
Apresentação do PID de L2 e L18 - episódio 14d de MEF I:
L18 - Depois das intervenções, nós realizamos uma apresentação dos
gráficos com os dados que a gente coletou, uma conversa sobre os
questionários iniciais para saber o que eles acharam do nossas intervenções.
L2 - Se tinha mudado, se agora alguma menina queria seguir a área de
Exatas, se ela tinha pensado melhor. Ou se algum dos meninos também tinha
pensado melhor e queria mudar para uma área de Ciências. A gente
conversou com os professores se os alunos, se tomaram alguma iniciativa
para conversar. Mas pela conversa que tive com as meninas, eu já imaginei
que isso não iria acontecer da parte delas. (...) A coordenação falou que
achou bem interessante o projeto e que os alunos ficaram entusiasmados e
que depois ficaram falando sobre isso. No final, alguns alunos vieram
conversar com a gente sobre a universidade, sobre ciência e a gente indicou
alguns filmes, alguns livros, ficamos conversando com eles sobre divulgação
científica.

Depois da intervenção, a L2 e o L18 planejaram entrevistar alguns alunos e alunas
para obterem mais informações para a dimensão pesquisa do PID. No entanto, isso não
ocorreu por conta da finalização do semestre na escola, de modo que não houve tempo
disponível para a realização destas entrevistas.
No final do semestre, eles ainda realizaram a apresentação do PID na décima quarta
aula de MEF I e se reuniram comigo em mais uma reunião de orientação de estágio. Estes
momentos, os quais estão descritos no próximo tópico, foram importantes para a reflexão
sobre o processo de realização do PID.
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6.1.2.5. Apresentação e reflexão sobre o PID na MEF I
Na última reunião de orientação de estágio da MEF I, embora o foco tenha sido
esclarecer algumas dúvidas em relação à disciplina e ao estágio supervisionado (ficha de
estágio e portfólios), foi possível conversar de maneira geral sobre a apresentação do PID que
realizaram na MEF I e as intervenções realizadas por eles no estágio. Eles estavam bastante
entusiasmados com os elogios que receberam dos colegas e da professora de MEF I e II na
apresentação do PID que realizaram em uma das aulas da disciplina:
Reunião de orientação de estágio - 27/07/2019 - L2 e L18:
P - Primeira coisa é dizer que ontem a apresentação foi um sucesso.
L2 - Estou chocada.
L18 - O L7 elogiou.
P - A professora adorou.
L2 - Ela disse para você que gostou.
P - Ela falou para vocês.
L18 - O L12 curtiu, o L24 veio falar comigo para elogiar.
P - A L27 comentou na aula que gostou.
L2- Eu estava preocupada, porque estava muito diferente. Eu falava para o
L18 que estava muito diferente e que "parece que não é o que era para
fazer".

Percebe-se que a reação positiva dos colegas e da professora em relação ao PID que
realizaram serviu para diminuir a tensão e a insegurança que tinham relacionadas ao que
estavam realizando no estágio. Embora tenham revelado essa preocupação na última reunião
de orientação de estágio na MEF I, em nenhum outro momento eles falaram ou demonstraram
receio em relação ao que estavam fazendo. Este fato mostra como foi importante a avaliação
positiva dos pares sobre o que estavam realizando, pois possibilitou a sensação de segurança
de terem realizado o PID conforme era esperado. Ou seja, as suas ações, realizadas no estágio,
correspondiam aos objetivos da proposta da MEF I.
Outros comentários dos colegas na apresentação do PID fizeram com que eles
refletissem sobre o que foi realizado por eles no estágio. Entre esses comentários, o que mais
chamou a atenção de L2 foi realizado pela L27:
Apresentação do PID de L2 e L18 - episódio 14d de MEF I:
L26 - Eu gostei muito do projeto de vocês, achei muito legal. (...) Com tudo
isso, com pouco tempo que vocês tiveram, vocês não conseguiram depois
disso dar aulas de Física para ver se eles ... Eu imagino que se as garotas não
gostavam de Física pela maneira que o professor ensinava e por ouvir do
professor que elas eram burras, elas não tiveram nenhum contato com aulas
que vocês deram, ficaram só com as atividades que vocês propuseram?
Certo?
L2 - Sim.
L26 - É que vocês tiveram muito pouco tempo para fazer isso. Vocês não
conseguiram dar aula do conteúdo?
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Assim, considerando esse e outros comentários dos colegas, na última reunião de
orientação de estágio busquei fazê-los refletirem sobre possibilidades de ampliação da
proposta no segundo semestre na MEF II:
Reunião de orientação de estágio - 27/07/2019 - L2 e L18:
P - Eu acho que ontem [na apresentação do PID] ficou o que vocês
conseguiriam fazer no dia-a-dia do professor para conscientizar que a ciência
também é feita por mulheres, que tiveram grandes cientistas, e também
incentivar as meninas a seguirem carreiras de ciência e tecnologia.
L18 - Vai ser ótimo no segundo semestre. A não ser que a gente divida a
turma novamente, mas se for junto teríamos que dar uma aula de Física para
meninos e meninas sobre Física, introduzindo essas questões.
P - Poderiam estudar mais a História da Ciência e encontrar autores que
discutam essa questão de gênero na ciência.
(...)
L2 - É uma coisa que a L26 perguntou ontem. Eu fiquei pesando nisso,
porque a gente pegou uma atividade que (...) a gente não ficou naquela linha
do currículo que o professor estava passando de Física. A gente foi para fora
disso. O que entendi e fiquei pensando sobre a questão da L26 é como trazer
isso junto.
P - Isso, porque quando vocês forem professores é interessante conseguir
fazer isso junto, sem precisar de aulas extras.
L18 - Claro.
L2 - Sim, como juntar os dois.
P - O trabalho de vocês pode inspirar outras pessoas, colegas de vocês e
outros professores.

Neste último trecho, as falas da L2 revelam a reflexão crítica sobre as intervenções
que realizaram, evidenciando algumas de suas limitações. Essas reflexões surgiram a partir
dos comentários dos colegas após a apresentação do PID na aula de MEF I. Isso evidencia a
importância da apresentação do PID e da discussão coletiva realizadas na MEF I. É nesse
momento que os licenciandos problematizam e questionam as ações realizadas no estágio,
fazem comentários que ampliam as suas reflexões sobre aquilo que realizaram (ou que estão
realizando) no estágio.
No caso específico da L2 e do L18, os questionamentos e comentários dos colegas
promoveram a reflexão sobre como conscientizar os estudantes sobre a importância das
mulheres na ciência e incentivar as alunas a seguirem a carreira científica em uma sequência
de aulas e não apenas em intervenções pontuais, como eles realizaram. Ou seja, se não
tivessem conseguido a liberação das turmas pela coordenação e por outros professores da
escola, teriam que realizar as intervenções nas aulas do professor de Física, com os alunos e
alunas juntos. Tal situação será mais comum no futuro quando forem professores, o que
exigirá outras estratégias para tratar do tema das mulheres na ciência com os alunos e as
alunas.
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Essas reflexões fizeram emergir novos questionamentos para os licenciandos, o que
poderia gerar novas necessidades de aprendizagem. Caso optassem em continuar com o
mesmo tema no PID da MEF II, poderiam realizar ações que buscassem alcançar os mesmos
objetivos de ensino-aprendizagem em uma sequência de aulas. No entanto, no final do
primeiro semestre de 2019 e da disciplina de MEF I, a L2 e o L18 ainda não sabiam se
continuariam na MEF II na mesma turma, ou se iriam realizá-la com outro docente no período
noturno.
A dúvida era maior para L2, pois desejava realizar a disciplina de Libras na FEUSP,
que seria oferecida no mesmo dia e horário de MEF II no segundo semestre de 2019. Essa
disciplina era de grande interesse para ela, por conta de projetos pessoais que trataremos no
próximo tópico. Além disso, sentia que o "semestre foi muito puxado" (Reunião de orientação
de estágio - 27/07/2019 - L2 e L18), pois, além da MEF I, ela realizou o estágio de Práticas
em Ensino de Física com carga horária de estágio, o que exigiu bastante comprometimento e
tempo para realizar as tarefas.
Por fim, mesmo tendo essas dúvidas, a L2 e o L18 optaram em dar continuidade na
MEF II na mesma turma. Entretanto, eles mudaram de escola e de proposta de PID, como
descreveremos posteriormente, quando trataremos do seu estágio supervisionado na MEF II.
A seguir, no intuito de aprofundar a análise, analisamos o processo de transformação
da atividade de estágio da MEF I desses licenciandos, focalizando a aprendizagem expansiva
da L2.
6.1.3. Transformação expansiva da atividade de estágio da L2 e do L18 na MEF I
Ao longo do desenvolvimento do PID na MEF I, a atividade de estágio da L2 e do L18
foi se transformando, de modo que seu objeto e mediadores se expandiram e complexificaram
no processo de realização do estágio supervisionado. Tal processo pode ser representado pela
Figura 16, na qual buscamos sintetizar as ações realizadas pela L2 e pelo L18 no PID da MEF
I, descritas anteriormente.
Ao analisarmos essas ações expansivas da atividade de estágio da L2 e do L18 (Figura
16), é importante ressaltar que a primeira ação do ciclo de aprendizagem expansiva, a qual
visa "questionar, criticar ou rejeitar alguns aspectos da prática aceita e da sabedoria existente"
(ENGESTRÖM; SANNINO, 2010, p.7, tradução nossa), iniciou antes mesmo da MEF I. O
questionamento da L2 em relação ao machismo presente em diferentes contextos sociais
antecede à sua matrícula em MEF I, de maneira que ela já apresentava um estado de
necessidade que emergia dessa contradição primária presente em seu sistema de atividade.
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Figura 16 - Ciclo de aprendizagem expansiva da L2 na atividade de estágio da MEF I

Fonte: elaborada pelo autor

As tensões geradas por esta contradição se manifestavam na necessidade da L2 de
questionar e romper com as relações machistas presentes em diferentes contextos, sobretudo,
no contexto acadêmico. Tal necessidade serviu como um primeiro fator de mobilização para a
mobilização da licencianda na atividade de estágio da MEF I. O segundo fator de mobilização
emergiu das experiências que conhecia e que teve antes da MEF I. Dentre estas experiências,
ressaltam-se o projeto do IOUSP voltado às alunas da educação básica, o Masterclass e
também o projeto de extensão do qual fazia parte, as quais serviram como ponto de partida
para a elaboração do seu PID, visando à superação das contradições presentes em seu sistema
de atividade. A L2 encontrou nestas iniciativas exemplos que poderiam auxiliar no
enfrentamento do machismo no contexto acadêmico e escolar, incentivando que mais alunas
se interessassem pela ciência e pela carreira científica. Assim sendo, a sua necessidade,
oriunda das relações machistas que subordinam a mulher ao homem presentes na sociedade,
foi objetivada nestes projetos. Houve a correspondência entre seus motivos e os objetivos
desses projetos, levando-a a querer realizar uma atividade de mesma natureza.
Na segunda ação da aprendizagem expansiva (Figura 16), a L2 e o L18 buscaram
analisar a situação do contexto de atuação do estágio, aplicando um questionário para
levantamento das concepções prévia dos alunos acerca da atuação das mulheres na ciência.
Com base nesse levantamento, bem como nos projetos com o mesmo objeto que conheciam,
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eles planejaram as intervenções com os alunos e as alunas. Entre as ações de planejamento
podemos destacar: o convite de uma docente da universidade para falar com as alunas sobre
sua experiência como cientista; a elaboração das intervenções com as alunas e alunos; a
negociação com outros membros da escola para que pudessem ter o espaço e o tempo
necessário para concretizarem as intervenções.
Posteriormente, com o aceite dos professores, da coordenação e da direção da escola,
os licenciandos realizaram as intervenções com a participação dos docentes da universidade e
do professor colaborador. Por fim, eles apresentaram os resultados do PID na disciplina de
MEF I, o que possibilitou, em conjunto com as reuniões de orientação de estágio, a ampliação
das reflexões e avaliação das intervenções realizadas.
Essas duas últimas ações se aproximam da quarta e quinta ação do ciclo de
aprendizagem expansiva: implementar o novo modelo e refletir sobre o processo (Figura 16).
A implementação do novo modelo está relacionada à nova forma de realizar a atividade de
ensino-aprendizagem na escola. Embora seja apenas uma mudança por um período curto, não
impactando na estrutura geral da atividade da escola, as intervenções se construíram como um
novo modo de organizar a atividade pedagógica na escola.
Diferente da última ação do ciclo de aprendizagem, descrita por Engeström e Sannino
(2010), com o desenvolvimento do PID no estágio supervisionado não se espera que ocorram
transformações da atividade coletiva da escola por meio da consolidação e generalização de
novas práticas. Isso porque, tal processo exigiria intervenções mais longas de expansão da
atividade da escola. Além disso, como os licenciandos não faziam parte efetivamente do
sistema de atividade da escola, suas ações eram limitadas aos espaços escolares que podiam
atuar e ao tempo disponível para a realização do estágio. Desta maneira, com o PID espera-se
que os licenciandos consolidem novas práticas para as suas futuras atividades docentes, de
modo que essas experiências sirvam de elementos de imitação-criação para que eles realizem
outras atividades de ensino-aprendizagem de mesma natureza em outros contextos.
No caso específico do PID da L2 e do L18 na MEF I, podemos afirmar que, ao longo
do processo, eles elaboraram novas formas de atuar em sala de aula, desenvolvendo
instrumentos culturais mediadores para a atividade docente futura. Em especial, destaca-se a
busca por ampliar a atividade de ensino-aprendizagem ao convidarem uma docente da
universidade para que os estudantes, sobretudo, as alunas, tivessem contato com uma cientista
mulher. Além disso, a intervenção na realidade escolar, a qual induziu mudanças na rotina
escolar, pode servir de exemplo para esses licenciandos quando forem professores, de modo a
buscarem romper com o que está posto no dia-a-dia da escola. Buscando ampliar a nossa
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reflexão sobre a transformação expansiva da atividade de estágio da L2 e L18 na MEF I, é
importante ressaltar que, neste processo, os motivos e os sentidos atribuídos por eles à MEF I
e ao estágio supervisionado da MEF I foram sendo transformados, de modo que passaram a
ocupar o nível da atividade em sua consciência. Essa atividade, ao estar relacionada às
necessidades da L2, foi impulsionada por motivos geradores de sentido, transformando os
seus sentidos sobre o estágio supervisionado da MEF I. Tais necessidades, ao serem
compartilhadas com o L18, foram por ele assumidas, de maneira que também foi mobilizado
por motivos geradores de sentido. Isso pode ser percebido pelos vários momentos em que ele
demonstrou envolvimento e dedicação ao PID, inicialmente idealizado pela L2.
Na Figura 17 representamos a estrutura da atividade de estágio da L2 e do L18 na
MEF I.
Figura 17 - Estrutura da atividade de estágio da L2 e do L18 na MEF I

Fonte: elaborada pelo autor

O motivo que impulsionou a L2 e o L18 na atividade de estágio pode ser expresso
pelas próprias palavras dos licenciandos: "fazer meninas do ensino público perceberem que
existem mulheres na área de Ciências e que é uma possibilidade para elas atuarem nessas
áreas" (Reunião de orientação de estágio - 24/05/2019 - L2). Na Figura 17 ampliamos esse
motivo, considerando as transformações do PID, o qual passou a incluir também ações de
conscientização dos alunos sobre a importância das mulheres para o desenvolvimento
científico. Assim sendo, o objeto da atividade de estágio destes licenciandos passou a ser a
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História da Ciência, mais especificamente, a história das contribuições das mulheres na
ciência.
Tendo em vista esse objeto, eles realizaram ações que visaram promover e investigar
processos de conscientização dos estudantes sobre a importância das mulheres na ciência e
incentivar as alunas a seguirem a carreira científica. Tais ações foram realizadas por meio de
operações relacionadas às condições do contexto. Por exemplo, eles tiveram que realizar as
intervenções com as alunas e os alunos no mesmo horário e de forma conjunta com todas as
turmas, pois teriam que realizá-las em apenas um dia. Isso exigiu da dupla negociar com a
comunidade escolar a liberação das turmas para realizarem as intervenções em um mesmo
horário (Figura 17).
É importante ressaltar que, ao representarmos essa nova estrutura da atividade de L2,
não queremos afirmar que houve a exclusão de outros objetos que caracterizam a atividade de
formação da licenciada no curso de graduação, bem como a estrutura da atividade descrita na
Figura 16. As atividades da MEF I e do estágio ainda estão inseridas em uma estrutura de
atividade mais ampla do curso de licenciatura, ocupando um nível hierárquico inferior à
atividade de formação inicial docente. Ou seja, ela ainda manteve o objetivo de obter créditos
para a conclusão do curso de Licenciatura em Física. Esse motivo e outros da L2, embora
possuam naturezas distintas, não são excludentes entre si, de maneira que todos esses motivos
a mobilizavam nas diversas dimensões da sua atividade de formação inicial no curso de
Licenciatura em Física.
Tomando como base a estrutura da atividade de estágio da L2 e do L18 na MEF I,
podemos representar o sistema de atividade de estágio desses dois licenciandos conforme a
Figura 18.
Nessa figura, evidenciamos que o PID se constitui como um instrumento cultural
mediador da atividade de estágio. É por meio do PID, intitulado pelos licenciandos de
“Meninas na Ciência”, que eles buscaram conscientizar os estudantes da importância das
mulheres para a ciência e incentivar as alunas a seguirem a carreira científica. Assim como na
representação da estrutura da atividade (Figura 18), destacamos que o objeto da atividade de
estágio desses licenciandos na MEF I foi a História da Ciência, em particular, as contribuições
das mulheres para a ciência. De forma correspondente, o resultado esperado era o de
conscientizar os estudantes da importância das mulheres para o desenvolvimento do
conhecimento científico e incentivar as alunas a seguirem a carreira científica.
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Figura 18 – Sistema de Atividade da L2 e do L18 no estágio da MEF I

Fonte: elaborada pelo autor

Destaca-se que esse resultado, que expressa o objetivo dos licenciandos com o estágio,
refere-se apenas à dimensão de ensino do PID, pois não houve, por parte deles, a realização de
ações da dimensão da pesquisa que visassem à investigação no estágio. Assim, entre as várias
ações realizadas por eles no PID, aquelas relacionadas à dimensão de ensino se constituíram
como centrais para o desenvolvimento da atividade de estágio da MEF I.
Estas ações da dimensão ensino do PID, ao serem realizadas por meio das
intervenções, emergiram como uma atividade, possuindo seu próprio objeto. Em particular,
essas intervenções, as quais se constituíram como atividades de ensino-aprendizagem (Figura
19), tiveram como objeto o ensino-aprendizagem da História das Mulheres na Ciência, e seu
próprio motivo, relacionado ao resultado geral esperado pela atividade de estágio:
conscientizar os estudantes (alunas e alunos) da importância das mulheres para o
desenvolvimento da ciência e incentivar as alunas a seguirem a carreira científica.
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Figura 19 – Sistema de Atividade de Ensino-Aprendizagem da L2 e do L18 no estágio
supervisionado de MEF I

Fonte: elaborada pelo autor

A Figura 19 permite ressaltar as transformações no sistema de atividade de ensinoaprendizagem promovidas pelo estágio da L2 e do L18. Entre estas transformações, destacase a expansão do objeto da atividade, a qual passou a estar relacionada às necessidades da L2,
mas também pela ampliação dos sujeitos da atividade. Além dos licenciandos, do professor
colaborador e dos estudantes, houve o acréscimo de outros participantes nas ações de ensinoaprendizagem realizadas no PID. Entre os novos sujeitos, destacou-se a participação de uma
docente da universidade, a qual possibilitou que as alunas tivessem contato com uma cientista
mulher. Com isso, as alunas puderam fazer perguntas sobre como é ser uma cientista em uma
área dominada por homens.
Foi nesta conversa com a cientista que as alunas relataram episódios de machismo na
sala de aula, em que se sentiam discriminadas por serem mulheres. Esse fato corroborou com
os sentidos da L2 sobre o preconceito sofrido pelas mulheres, em diferentes contextos de
ensino, bem como indicou que houve a correspondência entre os seus motivos e objetivos da
atividade de estágio, isto é, incentivar as meninas a se interessarem e a seguirem a carreira
científica. Tal correspondência, a qual indica a unidade motivo-objeto da atividade de estágio,
também ocorreu na intervenção realizada pelo L18 com os alunos da escola, pois estes
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demonstraram incômodo e resistência em relação à problematização do tema mulheres na
ciência.
Além da alteração nos sujeitos da atividade de ensino-aprendizagem, também houve a
elaboração de novos instrumentos culturais mediadores para a atividade de estágio. Para
alcançarem os objetivos almejados, em um primeiro momento, os licenciandos elaboraram e
aplicaram um questionário inicial com perguntas para levantar as concepções prévias dos
estudantes sobre as mulheres na ciência. Depois nas intervenções, eles realizaram ações que
tiveram como instrumento a História da Ciência, em especial a história das contribuições das
mulheres na ciência, bem como a experiência da docente da universidade como cientista
mulher e a experimentação no Ensino de Física.
Para concretizar essas ações de ensino-aprendizagem, a L2 e o L18 realizaram as
intervenções com todas as turmas no mesmo horário, o que exigiu a negociação com os
membros da comunidade escolar (outros professores, coordenação e direção da escola) para
que pudessem liberar as aulas necessárias. Isso demandava que assumissem responsabilidades
mais amplas daquelas circunscritas à aula do professor colaborador de estágio. Ou seja, as
intervenções ultrapassaram os limites da aula do professor de Física, pois envolvia a alteração,
mesmo que momentânea, da rotina da escola. Como consequência, eles tiveram que incluir no
planejamento, mesmo que de forma indireta, as pessoas que compõem a comunidade do
sistema de atividade da escola.
Apesar de não se tratar de uma modificação do sistema de atividade da escola, pois
isso demandaria outros processos mais longos de aprendizagem expansiva, ao promoverem
intervenções com todos os alunos ao mesmo tempo e com a divisão entre alunas e alunos, a
L2 e o L18 imprimiram modificações na rotina da escola. Assim, a realização da atividade de
ensino-aprendizagem com os alunos e as alunas, de forma conjunta com todas as turmas e
com maior disponibilidade de tempo (3 horas e meia), alterou, mesmo que momentaneamente,
as relações dos licenciandos com a comunidade escolar, em especial: as regras e acordos do
contexto escolar, as quais foram negociadas pelos licenciandos e pela comunidade escolar, o
que possibilitou a realização das intervenções com as alunas e os alunos, mas que exigiu a
participação de todos os estudantes ao mesmo tempo; e a divisão de trabalho, que por conta da
quebra na rotina escolar e pela participação de docentes da universidade, promovida pelo
estágio dos licenciandos, exigiu uma nova forma de agir no contexto do estágio, diferente do
que é habitual, em que, geralmente, os licenciandos dividem as atribuições de organização da
atividade de ensino-aprendizagem apenas com o professor colaborador de estágio.
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6.2. Estágio Supervisionado da MEF II - L2 e L18
Neste subcapítulo, descrevemos e analisamos o processo de realização do estágio da
L2 e do L18 na MEF II, dividindo-o em quatro partes. Na primeira, descrevemos como a
escolha do tema e da escola para o estágio supervisionado da L2 e do L18 na MEF II foi
sendo alterada. Na segunda e terceira parte, descrevemos o contexto e o processo de
desenvolvimento do PID. Por fim, analisamos o processo de transformação da atividade de
estágio da L2 e do L18 na MEF II.

6.2.1. Mudança de tema no estágio da MEF II - L2 e L18
A proposta inicial do PID da L2 e do L18 na MEF II era trabalhar com o Ensino de
Física voltado à educação inclusiva. Esta proposta surgiu do interesse da licencianda pelo
tema:
Reunião de orientação de estágio - 05/09/2019 - L2 e L18:
P – Por que vocês estão interessados por esse tema?
L2 - É o tema da minha monografia e o eu convenci o L18. (...) Eu gosto
muito dessa área. Minha família inteira é do Maranhão, então eu queria
trabalhar com o ensino inclusivo, mas social. Só que quando eu comecei a
pesquisar isso, eu conheci a inclusiva, voltada para saúde, deficiências que o
aluno pode apresentar. Só o que eu quero escrever na minha monografia é
sobre ensino hospitalar que inclui todos os tipos de inclusão. Não se trata de
criar meios de inclusão na escola, mas de levar a escola.

A L2 já havia demonstrado interesse por este tema na MEF I. Na última reunião de
orientação de supervisão que realizamos no primeiro semestre de 2019, ela levou um material
de Ensino de Física para alunos cegos que havia desenvolvido na disciplina de Produção de
Material Didático, também realizada no semestre anterior.
Como ocorreu na MEF I, houve a convergência de interesses dos dois licenciandos,
pois a proposta foi aceita pelo L18. Ele já havia realizado a disciplina de Libras, a qual,
segundo ele, foi bastante proveitosa para a sua formação. Além disso, gostava de trabalhar
com temas diferentes dos que estava acostumado: "L18 - Eu achei ótimo, é importante e legal.
(...) Eu tive muita mesmice no meu curso, eu estou achando legal" (Reunião de orientação de
estágio - 05/09/2019 - L2 e L18).
No entanto, havia uma dificuldade a ser superada para que conseguissem desenvolver
o PID sobre essa temática. Eles gostariam de estagiar não somente em uma escola que tivesse
estudantes com deficiência, mas que também possuísse projetos estruturados de educação
especial. Com a ajuda de alguns docentes da universidade, a L2 e o L18 buscaram encontrar
alternativas de escolas para estagiarem. Contudo, a escola que conseguiram entrar em contato
e que obtiveram a aceitação para realizarem o estágio ficava muito distante da universidade e
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de suas residências, o que tornava a ida à escola demorada e onerosa, pois tinham que utilizar
mais de um transporte público para se deslocarem.
Reunião de orientação de estágio - 05/09/2019 - L2 e L18:
L2 - A gente está com um problema sério em relação à escola, porque é
muito longe. A gente precisa pegar um ônibus que é sete reais para ir. (...) e
sete reais para voltar. Então teríamos que gastar muito dinheiro para ir. E a
gente estava sem dinheiro essa semana, então não conseguimos ir. (...) O
L18 ligou e aceitaram, mas o problema é que é totalmente contramão para
gente. Se fosse ter que pegar ônibus normal está tudo bem, mas pegar ônibus
intermunicipal (...) a gente iria pagar em média vinte reais todas as vezes que
a gente for à escola. É muito dinheiro.
L18 - E também tem a burocracia, a gente não vai ter que resolver
diretamente com a escola. (...) A gente tem que ir ao RH [Recursos
Humanos] da prefeitura ou em outro órgão lá e mostrar que estamos
interessados no estágio e que entramos em contato com a escola. (...) Então,
não é direto com a escola, chegar e tudo bem. (...) O problema então é essa
distância e o custo para chegar lá.

Esse fato evidencia algumas das dificuldades que podem surgir ao se realizar o estágio
em uma grande cidade, como é o caso da região metropolitana de São Paulo. Se por um lado,
há muitas opções de escolas possíveis para se realizar o estágio, por outro, muitas ficam
distantes, tornando o trajeto à escola demorado e oneroso. Além disso, este fato mostra como
em alguns casos determinadas atividades não são concretizadas por conta de condições
materiais.
No caso dos estágios supervisionados na formação docente, os licenciandos não
recebem nenhuma remuneração. A não ser em alguns casos quando o licenciando é bolsista
do Programa de Residência Pedagógica, o qual destina bolsas para os alunos estagiarem em
projetos de parceria entre universidade e escola. Esta falta de apoio muitas vezes dificulta ou
até inviabiliza a realização do estágio supervisionado em determinados contextos.
Para resolver esta dificuldade, sugerimos que eles fossem quinzenalmente à escola e
não toda semana. Mesmo assim seria difícil para eles pagarem os custos com o transporte.
Com isso, eles tiveram que buscar outras escolas, o que resultou em uma mudança completa
de planos dos licenciandos.
Além do interesse em realizarem o estágio com o tema da inclusão no Ensino de
Física, a L2 e o L18 também desejavam realizar o estágio em turmas do ensino fundamental.
No caso da L2, este interesse surgiu depois de realizar a disciplina de Física para o Ensino
Fundamental no primeiro semestre de 2019. Segundo ela, esta disciplina foi bastante
interessante, ampliando sua forma de compreender o Ensino de Física para os anos finais do
ensino fundamental. Além deste fato, uma situação ocorrida nas aulas de MEF II fez aumentar
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a sua vontade, bem como a de L18, de estagiarem em turmas com alunos do ensino
fundamental.
Na sétima aula de MEF II, a docente apresentou um vídeo sobre experimentação por
investigação com alunos do ensino fundamental realizado pelo LAPEF na década de 199022.
Tanto a L2, quanto o L18, ficaram entusiasmados com o experimento e com o engajamento
dos alunos.
Aula 7 de MEF II - 25/09/2019:
Docente - O que vocês acharam [se referindo ao vídeo]?
L18 - Incrível! Maravilhoso!

Na reunião de orientação, a qual ocorreu um dia após essa aula da MEF II, era
evidente como eles estavam entusiasmados em estagiar em turmas de ensino fundamental.
Reunião de orientação de estágio - 26/09/2019 - L2 e L18:
L2 - Eu e o L18 já estávamos com essa ideia de trabalhar para o ensino
fundamental, inclusive eu fiz uma matéria [Física para o Ensino
Fundamental] com a C. [docente do IFUSP] (...), matéria nova que abriu no
instituto, e aí ...
P - Têm aqueles experimentos nos vídeos do LAPEF têm vários.
L2 - Aí quando a professora [docente de MEF] mostrou [o vídeo] ontem, a
gente falou "é isso que a gente quer fazer!".

Assim, eles passaram a procurar uma nova escola para estagiarem, o que não foi
difícil, pois eles já tinham em vista uma possibilidade de escola de ensino fundamental
próxima à USP.
A escola que escolheram realizar o estágio da MEF II está descrita no tópico a seguir.

6.2.2. Contexto do estágio de MEF II – L2 e L18
Além de escolherem atuar no ensino fundamental, a L2 e o L18 também tinham o
interesse em estagiar em uma escola “inovadora”23, isto é, que tivesse uma proposta didática e
pedagógica diferente do que é comum em outras escolas e que estimulassem a autonomia e a
argumentação dos estudantes. Eles sabiam que havia uma escola com este perfil e que atende
ao ensino fundamental próxima à USP. Embora não a conhecessem pessoalmente, eles já
haviam ouvido falar desta escola pelos relatos de outros licenciandos. Como é uma escola que
atende ao ensino fundamental e é reconhecida por ter uma proposta didática e pedagógica
diferente do que costumeiramente é realizada em outras escolas, eles encontraram nela um

22

O vídeo pode ser acessado pelo endereço: http://www.labeduc.fe.usp.br/?videos=o-problema-do-looping
Referimo-nos à escola inovadora no sentido de ser incomum, sem considerar as diferentes pesquisas sobre o
tema, as quais possuem diferentes interpretações do que seria da inovação educacional (TAVARES, 2019).
23
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objeto que correspondia às suas necessidades de atuação no estágio supervisionado de MEF
II.
Ademais, por esta escola estar bem próxima à USP facilitava a realização do estágio
dos licenciandos (L2 - "é bem próxima daqui. Do metrô dá para ir andando, mas não
recomendo. De ônibus dá uns cinco minutos. É muito perto!" - Apresentação do PID - Aula
MEF II- 27/11/2019).
Em função de adotar uma proposta pedagógica e de se organizar de maneira diferente
das outras escolas, a L2 já havia demonstrado interesse em estagiar nesta escola no primeiro
semestre:
Entrevista Inicial de MEF I - L2:
L2 - A escola F. não está aceitando, a gente ligou. Agora vamos ver na
escola (...) [escola de estágio de MEF II] que é aqui próximo. (...) Acho que
é uma escola como a F. que é bem aberta, então vamos ver ela. (...) Eu já
sabia como eles funcionam, tem uma estrutura toda diferente, então vai ser
muito legal trabalhar nessa escola. Vamos ver como vai ser. (...) Eu só não
tenho certeza se tem ensino médio, aí não sei se isso vai ser um problema. Se
bem que, o que eu gostaria de fazer não é totalmente focado na Física, era
mais em Ciências.

De fato, a proposta pedagógica e a forma de organização desta escola chamou muito a
atenção da L2 e do L18. Eles relataram que esta escola tem como inspiração uma escola de
Portugal: "L2 - Eu sabia que era diferente, falavam para mim que era parecida com a Escola
da Ponte24, mas eu nunca tinha parado para pensar como que é a metodologia da escola"
(Reunião de orientação de estágio - 26/09/2019 - L2 e L18).
Entre as diferenças desta escola em relação às outras, eles destacaram: o fato de não
serem habituais às aulas com carteiras enfileiradas, lousa e giz, bem como as avaliações
quantitativas, as quais são tão comuns em outras escolas; o papel dos professores como
tutores dos alunos; a não divisão em turmas e séries; os espaços abertos ao fluxo dos alunos,
sobretudo, a biblioteca e a diretoria da escola; a estrutura física arborizada e colorida da
escola; e a presença de alunos com necessidades especiais.
Portfólio MEF II - L2 e L18:
Inspirada na Escola da Ponte, localizada em Portugal, seu método de ensino
se baseia nas chamadas “escolas democráticas”, onde o aluno tem liberdade
e autonomia para seu aprendizado.
(Reunião de orientação de estágio - 26/09/2019 - L2 e L18):
L2 - (...) No início do semestre, do bimestre, eles [alunos] ganham um livro
de roteiros que eles têm que entregar. (...) Eles têm que entregar todos esses
24

Escola pública portuguesa que ficou conhecida no Brasil com o livro de Rubem Alves "A escola com que
sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir".
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trabalhos e aí um dia na semana tem uma monitoria com a professora de
Ciências. Ela vai tirando dúvidas (...) e os alunos vão apresentando os
roteiros. Isso para todas as matérias.
Apresentação do PID de L2 e L18 - episódio 15d de MEF II:
L2 - Eles [alunos] não têm aulas e não têm provas. (...) Ao invés das aulas o
que os alunos têm são tutorias. Então, eles vão aos horários de tutorias se
eles quiserem. Se não quiserem, ficam na biblioteca. Aí a professora chega à
biblioteca e diz tutoria da matéria tal [“aula” de alguma disciplina que iria
começar], e quem quiser vai com a professora. A professora orienta e tira
dúvidas e no dia de entrega de relatórios, eles têm que estar lá.

Pelos relatos da L2 e do L18, ressalta-se que os alunos possuíam uma maior
independência e liberdade para realizarem as tarefas de ensino-aprendizagem nesta escola
quando comparada com a maioria das outras escolas. Tais características também eram
percebidas pela liberdade dos alunos em transitarem pelos diferentes espaços da escola, como
por exemplo, a biblioteca e a sala da direção:
Apresentação do PID de L2 e L18 – episódio 15d de MEF II:
L2 – E isso também foi uma coisa que a gente percebeu, quando chegamos
lá, a diretoria não é fechada, reclusa, ela é bem perto, é do lado da biblioteca
dos alunos. E é muito engraçado, eles [os alunos] entram na biblioteca e
saem da biblioteca e vão falar com a diretora. A gente ficou muito confuso,
quando a gente chegou porque não dava para saber se os alunos estavam na
diretoria de castigo ou se estavam na biblioteca lendo, (...) a gente ficou sem
saber o que estava acontecendo.

Outra característica dessa escola é o fato de os professores trabalharem de maneira
conjunta, formando duplas nos momentos das tutorias. No caso específico, a professora de
Ciências (professora colaboradora do estágio da L2 e do L18) e a professora de Matemática
trabalhavam juntas na tutoria da turma que escolheram estagiar (9º ano do ensino
fundamental). Desta forma, embora não oficialmente, duas professoras acompanharam o
estágio dos licenciandos.
Apresentação do PID de L2 e L18 - episódio 15d de MEF II:
L2 - A professora que a gente estava, ela era responsável por uma turma que
não era a nossa. Mas também dava tutoria para a nossa turma, mas não era
obrigatoriamente a turma que ela seguia. Os professores trabalham em dupla.
(...) A nossa professora tinha horário com uma professora de Matemática,
outra com uma professora de Artes e outra com o professor de Latim e
Grego.

Segundo a L2, a professora de Ciências, licenciada em Matemática, "estava presente
na escola desde quando era uma escola regular e normal, até esse novo projeto. Então, ela viu
toda a transformação e é super a favor desse novo projeto" (Apresentação do PID - Aula MEF
II- 27/11/2019 - L2 e L18). Ela foi bastante receptiva com os licenciandos, auxiliando-os e os
incentivando bastante nas intervenções que realizaram na escola.
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Tendo em vista estas características do contexto da escola de estágio e das atividades
realizadas pela L2 na universidade, podemos representar a cadeia de sistemas de atividade, a
qual ela estava inserida no segundo semestre de 2019, por meio da Figura 20.
Figura 20 - Cadeia de atividades da L2 no segundo semestre de 2019

Fonte: elaborada pelo autor

No segundo semestre de 2019, a L2 ainda dava aulas particulares e participava do
projeto de pesquisa/extensão, por isso mantivemos esses dois sistemas de atividade na
representação da sua cadeia de atividades (Figura 20). Dentre as alterações em sua cadeia de
atividades em relação ao primeiro semestre de 2019 estão as disciplinas cursadas do curso de
Licenciatura em Física, com exceção de Práticas em Ensino de Física, que é uma disciplina
anual. Embora não tenhamos aplicado o Questionário de Caracterização do Aluno, por meio
de outras fontes de informações (reuniões de orientação, aulas da MEF II e entrevista final),
foi possível identificar algumas disciplinas que a L2 cursou neste semestre. Além das
disciplinas, outra diferença em relação ao estágio de MEF I foi o contexto escolar de estágio
na MEF II, o qual apresentava características bastante distintas da maioria das escolas.
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As diferenças se davam não apenas por ser uma escola de ensino fundamental, mas
também pela sua forma de organização escolar. Tais características imprimiam a necessidade
dos licenciandos adequarem a atividade de ensino-aprendizagem ao novo contexto escolar. A
seguir apresentamos o desenvolvimento do PID de L2 e L18 na MEF II.

6.2.3. PID no estágio da MEF II - L2 e L18
6.2.3.1. Novos desafios e planejamento inicial do PID
Como descrevemos no tópico anterior, a L2 e o L18 ficaram "maravilhados com a
proposta [da escola] (...) e com a ideia de o aluno ser o protagonista do seu aprendizado"
(Portfólio MF II - L2 e L18). Nas primeiras visitas à esta escola, eles conheceram melhor a
sua organização e a proposta pedagógica para planejarem "um PID que não fugisse da (...)
proposta de investigação [da escola], mas que se enquadrasse dentro do que os alunos estão
acostumados a desenvolver" (ibidem). Contudo, este novo contexto imprimia novos desafios
aos licenciandos:
Apresentação do PID de L2 e L18 - episódio 15d de MEF II:
L2 - Eu e o L18 entramos em uma escola que não dava prova e não dava
aula. E nós ficamos "o que a gente vai fazer?", porque não podíamos seguir
uma sequência didática tão tradicional como o que estamos acostumados.
Nós fomos pegos de surpresa.
L18 - A gente ficou pensando em como vamos fazer uma proposta que os
alunos aprendam algum tema, sem avaliação e sem ser tão tradicional.

Esses novos desafios que emergiram do novo contexto de estágio, exigiam adequação
dos licenciandos a uma nova forma de atuação e organização do trabalho docente. Embora
estivessem entusiasmados com a escola, eles demonstravam certa insegurança em relação ao
novo contexto que teriam que atuar no estágio.
Assim, para compreenderem como poderiam atuar no estágio supervisionado nesse
novo contexto, eles conversaram com a professora colaboradora de estágio para saberem
quais eram os conceitos previstos para os alunos estudarem naquele semestre, de modo a
delimitarem o tema das aulas que iriam realizar no PID. A professora foi bastante solícita no
atendimento aos licenciandos, explicando para eles como poderiam realizar o estágio naquela
escola e quais temas estava abordando em suas aulas. Dentre os temas que a professora iria
tratar naquele semestre, eles escolheram o tema Energia e combinaram com ela que iriam
realizar cinco aulas.
Nesta conversa e pelas observações que realizaram na escola, eles entenderam que,
embora a escola não tenha aula da forma comum em muitas outras instituições educacionais,
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com os professores à frente da sala de aula transmitindo os conteúdos aos alunos, havia
momentos em que os estudantes se reuniam para estudos coletivos. Nestes momentos,
chamados de tutorias, dois ou mais professores se reuniam como os alunos para tirarem
dúvidas e realizarem atividades de ensino-aprendizagem. Assim, a preocupação dos
licenciandos em se adequarem ao contexto foi minimizada, pois poderiam aproveitar esses
espaços de tutoria para realizarem as aulas de regência de estágio com os alunos. No entanto,
ainda permanecia o desafio de organizarem as intervenções em um espaço incomum, sem
lousa, projetores e outros instrumentos mediadores comuns às salas de aulas de outras escolas.
Com isso, a L2 e o L18 passaram a planejar as aulas sobre o tema Fontes de Energia.
Embora este tema não fosse o preferido da L2 - “Teve um lado ruim porque eu não queria
trabalhar com Fontes de Energia, eu achei esse tema um pouco chato” (Entrevista Final de
MEF II) – correspondia aos objetivos dos licenciandos com o PID, isto é, realizar projetos de
investigação e desenvolver a capacidade de argumentação.
Para justificar este objetivo, eles utilizaram a Base Nacional Curricular Comum
(BNCC).
Apresentação do PID de L2 e L18 - episódio 15d de MEF II:
L2 – (...) além da gente buscar esse objetivo mais pessoal, trabalhando a
argumentação, nós demos uma olhada na base [BNCC] também para guiar,
para ver se o que a gente estava fazendo fugia muito do que um nono ano
deveria ter. E aí (...) nós achamos uma habilidade que fala sobre identificar
diferentes tipos de fontes renováveis, não renováveis e formas de energia
utilizadas em residências e comunidades. Então, caiu bem em cima,
superlegal.

A ideia de se pautarem na BNCC para justificar os seus objetivos com as aulas veio,
principalmente, da disciplina de Práticas em Ensino de Física. Embora na MEF II também
tenha sido abordado o tema da BNCC, pelas informações dadas pela L2, na disciplina de
Práticas em Ensino de Física foi dedicado maior tempo para tratar deste tema.
Além do mais, eles presumiram que uma "abordagem argumentativa ia ser fácil de
trabalhar com eles [estudantes], porque já estavam acostumados com essa autonomia, (...) ‘vai
ser tranquilo, já estão acostumados com isso, eles fazem isso’" (Apresentação do PID - Aula
MEF II- 27/11/2019 - L2). Não fica claro como eles chegaram nessa conclusão, mas,
provavelmente, ocorreu pelas observações que realizaram na escola.
De qualquer modo, os sentidos que a L2 e o L18 elaboraram sobre a capacidade dos
estudantes de argumentarem e realizarem tarefas de estudo de forma autônoma, fez com que
decidissem "investigar a autonomia de estudos e a argumentação dos alunos do 9º ano"
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(Portfólio MEF II - L2 e L18). Tendo em vista esse objetivo, eles planejaram as ações da
atividade de ensino-aprendizagem que iriam realizar na escola.
A seguir, descrevemos estas ações, destacando as transformações ocorridas na
atividade de ensino-aprendizagem durante a sua realização.
6.2.3.2. Frustrações e dificuldades na primeira aula
Na primeira intervenção, ocorrida no dia 04/10/2019, a L2 e o L18 realizaram a
apresentação da proposta da atividade de ensino-aprendizagem a ser realizada em cinco
momentos de tutoria com os alunos. Depois disso, eles separaram os estudantes em grupos
para lerem alguns textos sobre fontes de energia. Cada grupo ficou com um tipo de energia
que gostaria de estudar em maior detalhe e aprofundamento no decorrer do semestre.
Nesta aula, os estudantes tiveram que fazer um resumo das vantagens e desvantagens
de cada tipo de energia, a partir dos textos disponibilizados pelos estagiários. Entretanto, essa
estratégia não teve o resultado esperado pelos licenciandos.
Apresentação do PID de L2 e L18 - episódio 15d de MEF II:
L2 - E aí nessa primeira aula, nós tínhamos um plano de aula "super
perfeito" (risos) [de forma irônica]. A gente levou alguns textos para eles
lerem, nós imprimimos cinco textos sobre tipos de energia. (...)
Selecionamos a energia eólica, biomassa, solar, nuclear e hidráulica. Como o
L18 falou, a gente dividiu os países, pedimos para eles lerem e começarem a
fazer esses resumos. (...) Só que aí deu totalmente errado. Os alunos não
fizeram, tinham cinco grupos e teve um grupo que fez. Era um grupo de
cinco meninas que desde o início estavam muito motivadas, desde o
momento que a gente entrou na sala, elas quiseram saber o que íamos fazer.
Essas cinco meninas estavam muito motivadas e pegaram a energia solar
(...). Outro grupo que queria fazer, mas estava com preguiça para ler o texto.
Teve uma hora que eu e o L18 lemos o texto, a gente sentou com eles, cada
um em um grupo e começamos a ler e perguntar o que tinham entendido. No
final da aula cada grupo entregou alguma coisa, pelo menos uma página com
algumas linhas escrita, mas a gente sentiu que eles não gostaram da
atividade, não foram estimulados.

Uma semana após essa aula, em uma reunião de orientação de estágio, era visível a
frustração dos licenciandos por conta do pouco envolvimento dos estudantes na primeira
intervenção.
Reunião de orientação de estágio - 10/10/2019 - L2 e L18:
P - E aí gente, o que vocês contam?
L2 - Fala aí L18 [tom baixo de voz, demonstrando certo cansaço e
desânimo].
(...)
L18 - Foi bom assim, mas na verdade eu senti que superestimei muito os
alunos. Eu achei que seria mais interessante.
P - Você achou que eles iam se interessar mais ...
L18 - Que iam se engajar mais, mesmo de primeira, enfim.
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(...)
L2 - Eu acho que a gente superestimou a sala e pensou que ia ser de um jeito
e ficamos meio sem saída quando vimos que não eram... não que eles não
participaram, só que até os alunos que não queriam fazer no final acabaram
fazendo. Eles escreveram [o trabalho solicitado pelos licenciandos], só que a
gente imaginou que ia ser totalmente de outro jeito. Mas até as professoras
disseram que acharam que eles participaram bastante, porque geralmente
eles não participam. A professora falou "vocês conseguiram fazer todos
participarem, que legal".

Ressalta-se que esta aula fez com que os licenciandos questionassem os seus sentidos
sobre os alunos da escola. O fato deles não se engajarem nas tarefas de leitura, levantou o
questionamento sobre a suas capacidades de realizarem tarefas de estudo de forma autônoma.
Esta situação exigiu dos licenciandos uma reflexão sobre a razão de não terem mobilizado os
estudantes nesta aula, de modo a buscarem novas formas de conduzirem as aulas seguintes.
Tais reflexões acarretaram na reformulação do PID.
Reunião de orientação de estágio - 10/10/2019 - L2 e L18:
L2 - É porque a gente achou que a turma ia ser diferente. Então nós tínhamos
uma sequência didática diferente, achávamos que eles iam se engajar desde o
início. Só que isso não aconteceu. Então, agora nós estamos: "como a gente
vai fazer isso?".
P - Tirou vocês da zona de conforto, agora terão que encontrar uma solução
para isso.
L18 - Tanto que a gente saiu de lá "nossa que merda", meio decepcionados.
P - Mas isso é bom por um lado, significa que vocês terão que buscar
soluções mais criativas para testar e para ver se isso muda. Então vocês
deram uma aula e viram que os alunos não se motivaram com aquilo que
vocês fizeram. Então agora vocês têm um novo problema. Vocês vão testar
outras coisas, (...) terão que pensar em outras alternativas, outros recursos.
Precisam pesquisar e ir atrás de coisas diferentes.
Apresentação do PID de L2 e L18 - episódio 15d de MEF II:
L2 - Eu e o L18 fomos super frustrados conversar com o Leandro
[monitor/pesquisador] para saber o que a gente tinha errado. E o
Leandro[monitor/pesquisador] fez a gente pensar sobre o que diferenciava a
sala inteira daquelas cinco meninas que estavam motivadas. Aí eu o L18
começamos a direcionar o nosso trabalho para o que motiva um aluno a
estudar e se interessar pela aula.

A partir dessa dificuldade, eles elaboraram novas questões de pesquisa para o PID.
Portfólio MEF II - L2 e L18:
L2 - Notamos que alguns grupos específicos se animaram durante a
atividade. Assim, nós direcionamos o nosso PID para outra questão: Como
era possível em uma mesma turma imersa em um ensino diferenciado e por
própria descrição dos professores "encorajador", por que havia alunos tão
motivados a participar das atividades e outros não? Ou então será que eles
eram autônomos e nós que estávamos utilizando estratégias erradas? Enfim:
o que de fato motivava os alunos daquela turma?
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A partir da reformulação do PID, eles passaram a replanejar as ações de ensinoaprendizagem, tendo como objetivo central mobilizar os estudantes na atividade de ensinoaprendizagem. Com isso, houve um replanejamento das ações de ensino-aprendizagem pelos
licenciandos, como descrevemos a seguir.
6.2.3.3. Replanejamento da atividade de ensino-aprendizagem
No intuito de engajar os estudantes na atividade de ensino-aprendizagem, a L2 e o L18
tiveram a ideia, em um primeiro momento, de realizar uma experimentação e criar uma
competição entre os alunos, na qual envolvesse algum tipo de premiação.
Reunião de orientação de estágio - 10/10/2019 - L2 e L18:
P - Mas o que vocês acham que deu errado que eles não se engajaram?
L2 - Eu acho que eles não entenderam o que estavam fazendo. Então, os
alunos ficaram confusos, o que é para fazer? O que nós estávamos pensando
é tentar contextualizar melhor nessa segunda aula. E como têm muitos deles
que não gostam de ler, que deu para perceber, tinham dois grupos que só não
queriam fazer, a gente pensou em levar uma experimentação para tentar
trazer o interesse deles. E também pensamos em fazer alguma coisa que
estimule eles a fazerem a atividade. Pensamos em prêmio, em fazer uns
certificados de participação (...) algumas coisas desse tipo, para ver se
motiva eles a participarem, não sei.
L18 - Pensamos em chocolate, (...) dar um chocolate.

No entanto, refletindo mais um pouco, eles pensaram em outras estratégias didáticas a
serem utilizadas na atividade de ensino-aprendizagem. Uma dessas estratégias, a ser aplicada
já na segunda intervenção, a qual ocorreria no dia seguinte à reunião de orientação
(10/10/2019), foi a de utilizar jogos, tais como caça-palavras e cruzadas com as informações
escritas nos trabalhos produzidos pelos alunos na primeira intervenção.
Reunião de orientação de estágio - 10/10/2019 - L2 e L18:
P - E o que vocês já planejaram fazer nas próximas aulas?
L18 - Nós não planejamos muita coisa não na verdade.
L2 – (...) eu esqueci de comentar ontem, ia falar com o L18. Todos os grupos
fizeram um resuminho [resumo dos textos da primeira aula], nós
conseguimos fazer todos fazerem um resumo, pelo menos escrever o tipo de
energia e alguns pontos positivos. O que eu estava pensando em fazer é de
pegar essas respostas deles, passar para o computador e fazer um jogo, tipo
um “complete”, como é o nome daquele jogo? Não é caça palavras, é ...
L18 - Palavras cruzadas.
L2 – Isso! Com as nove energias, a gente dá nove dicas. Eles têm que
escrever qual é [fonte de energia], baseada nas dicas que eles escreveram. É
isso que eu estava pensando para a próxima aula, porque vai ficar mais
descontraído. Como cada um só leu um tipo de energia, eles teriam que
conversar entre os grupos.
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O L18, em um primeiro momento, considerou que essa estratégia não era boa, pois
para ele os alunos não conheciam o jogo e que talvez essa estratégia não fosse suficiente para
engajá-los.
Reunião de orientação de estágio - 10/10/2019 - L2 e L18:
L18 - Eu acho que pode funcionar, mas eu não sei se é tão certo assim. Não
tem como saber, mas palavras-cruzadas não é um negócio muito da idade
deles.
L2 - Mas tem essa questão foram eles que fizeram. As dicas são deles.
L18 - Eu digo deles saberem como se faz as palavras cruzadas.
P - Se a palavra cruzada em si vai ser algo que vai motivar eles?
L18 - É exatamente.

A L2 conseguiu convencer o L18 a adotarem essa estratégia para a próxima aula.
Assim, no dia seguinte, a L2 e o L18 realizaram o que haviam planejado, mantendo a divisão
dos grupos de alunos e propondo os dois jogos sobre o tema fontes de energia, um de caça
palavra e outro de palavras cruzadas.
Portfólio MEF II - L2 e L18:
L18 - Levando em conta a baixa adesão dos alunos na atividade do primeiro
dia, preparamos para o segundo dia duas atividades: um jogo de caçapalavras e um de palavras-cruzadas contendo sete diferentes tipos de energia.
(...) Para instigar os alunos, criamos um sistema de pontos: o grupo que
entregasse ambos os jogos preenchidos completamente certo ganharia 10
pontos e o grupo que acertasse no mínimo 3 palavras ganharia 5 pontos.

O resultado da aplicação desses jogos deixou-os satisfeitos com a estratégia adotada.
Portfólio MEF II - L2 e L18:
L2 - O resultado foi surpreendente. Os alunos ficaram muito empolgados
com os jogos. Os grupos que na aula anterior não se envolveram foram os
primeiros a entregar a atividade, além disso, conseguiram notar erros que
havíamos deixamos sem perceber. Talvez realmente, a melhor estratégia
fosse buscar atividades que fugissem do tradicional, por isso, decidimos
manter atividades de jogos para não desanimar os alunos e conseguirmos
concluir o projeto.
Apresentação do PID de L2 e L18 - episódio 15d de MEF II:
L18 - Nessa segunda aula foi bem legal. Na primeira aula a gente saiu bem
triste da escola, meio cabisbaixo e sem conversar muito. Na segunda nós
saímos muito felizes, tipo hoje deu certo! E foi bem legal que a agente
deixou aberto o problema (...).
L2 - (...) Eles entenderam muito rápido o que era para fazer.

Este bom resultado se refletiu também em uma mudança na relação entre os
licenciandos e os alunos.
Apresentação do PID de L2 e L18 - episódio 15d de MEF II:
L2 - E aí foi muito legal porque a sala mudou totalmente (...) tinha um grupo
que a gente nem consegui conversar com os meninos, foram os primeiros a
entregar essa atividade. E as meninas, elas demoraram a entregar. Elas
fizeram, estavam muito empenhadas, mas demoraram a entregar. E aí, eu o
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L18 até comentamos uma diferença no tratamento. No início, eles
[estudantes] nos chamavam de "menina" e "menino" e depois dessa aula eles
começaram a nos chamar de professor de verdade. Falavam "professora,
professor, vem cá". Mudou totalmente a relação deles com a gente.

As aulas que se seguiram também tiveram resultados satisfatórios para a L2 e o L18.
Na terceira aula os alunos realizaram uma tarefa simples e rápida, pois ocorreu uma avaliação
do SARESP (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) na
escola, em que tinham que fazer a correspondência entre imagens de usinas de produção de
energia e tipos de energia.
Portfólio MEF II - L2 e L18:
L2 - Nessa aula os alunos serão levados a duas atividades, uma dela é de
assimilação. Imprimimos diversas imagens relacionadas às energias, e
somente pela descrição das suas atividades passadas, eles teriam que nomear
corretamente cada imagem com sua respectiva fonte de energia.
Apresentação do PID de L2 e L18 - episódio 15d de MEF II:
L2 - E eles fizeram muito rápido. E aí depois disso, (...) eles tinham uma
prova no dia [avaliação externa], então a professora falou para a gente dar
uma acelerada. Então, foi meio que pensado para ser uma atividade rápida
também, só que eles fizeram muito rápido.

Além disso, nesta terceira intervenção, buscando retomar a proposta inicial que tinham
planejado de incentivar a autonomia dos estudantes, a L2 e o L18 propuseram que os alunos
decidissem como queriam apresentar os resultados do estudo que estavam realizando sobre as
fontes de energia.
Apresentação do PID de L2 e L18 - episódio 15d de MEF II:
L2 - No final daquela aula da assimilação, pedimos para cada grupo que
estava responsável por uma energia decidir se eles queriam fazer uma
maquete ou se queriam fazer um texto, se queriam elaborar uma atividade,
um jogo, eles que iriam decidir o que queriam apresentar. E aí todos eles
escolheram maquete. Eles não combinaram entre si, cada um escolheu.

Como todos os grupos escolheram fazer a apresentação de maquetes, a L2 e o L18
propuseram que os estudantes listassem quais materiais precisariam para construí-las.
Apresentação do PID de L2 e L18 - episódio 15d de MEF II:
L2 - Achamos legal deixar isso aberto. Até a gente comentou que se lembrou
de uma aula sobre experimentação, níveis de investigação e achamos muito
mais interessante deixar que eles olhassem o problema e criassem o
problema: "queremos fazer uma maquete", "como a gente vai construir essa
maquete?", "quais materiais nós precisamos?". E eles fizeram sozinhos, sem
nenhum problema. Eles construíram uma lista de materiais que precisavam e
entregaram para nós no final da aula.

Como ocorreu na intervenção anterior, no terceiro momento de tutoria com os
estudantes, a L2 e o L18 perceberam mudanças no envolvimento e engajamento dos alunos:
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"Felizmente, novamente os alunos se envolveram muito com as duas atividades. (...) Não
parecia a mesma turma que encontramos em nossa primeira regência" (Portfólio MEF II L2).
Antes de finalizarem a atividade de ensino-aprendizagem, nós tivemos uma reunião de
orientação de estágio, em que refletimos sobre a mudança de engajamento dos estudantes e
sobre a necessidade de avançarem na dimensão da pesquisa do PID. Tal momento de reflexão
está descrito no próximo tópico.
6.2.3.4. Reflexão sobre o engajamento dos estudantes e dimensão da pesquisa do PID
Na quarta reunião de orientação de estágio, o foco da nossa conversa foi sobre as
possíveis razões para a mudança de engajamento dos alunos.
Reunião de orientação de estágio - 24/10/2019 - L2 e L18:
P - Por que vocês acham que eles se engajaram mais?
L2 - Acho que a abordagem chamou mais a atenção deles. Não pareceu que
eles estavam estudando.
L18 - Foi mais diversão (...).
L2 - Porque eles não quiseram ler o texto, só que na hora de ler as dicas, eles
quiseram ler para poder fazer.
L18 - Até de trabalho em equipe, eles queriam se ajudar.

Para eles a mudança de envolvimento dos alunos, a partir da segunda aula, ocorreu
devido às estratégias que adotaram. O uso de jogos como recurso didático e outras ações de
ensino-aprendizagem mais lúdicas, como a construção de maquetes, funcionou para mobilizar
os alunos nas tarefas de ensino.
Nesta reunião de orientação também discutimos sobre as dimensões do ensino e
pesquisa do PID, retomando os objetivos almejados com as intervenções e o que pretendiam
investigar.
Reunião de orientação de estágio - 24/10/2019 - L2 e L18:
P - Qual o objetivo de vocês com essas atividades? O que vocês querem que
eles aprendam (...)?
L2 - Eu acho que têm várias coisas, porque esse tema da energia é uma
abordagem Física, tema que mais para frente eles vão ver mais conceitual, só
que é um tema muito importante. Então, é um tema com viés político
importante.
L18 - Sim!
L2 - Por isso, fazer com que eles argumentem. Eu acho que o principal é que
eles entendam como funciona cada fonte de energia e trabalhar essa questão
da argumentação.
L18 - Entender os tipos de energia e os impactos de cada uma. Qual é a
melhor para dado contexto, qual é pior. Isso é legal também porque
aproxima a parte científica mais da realidade.
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L2 - Trazer a ciência para o social. Até porque, futuramente eles vão votar e
vai ser debatido isso. Então, eles vão ter uma noção, "eu lembro que essa
energia não é tão legal".
(...)
L18 - (...) E é um negócio que foi discutido em alguma aula de Metodologia
[MEF], algum texto, sei lá, que a ciência tem a ver com a política, pode
embasar sua posição política com a ciência. Então, vamos supor que daqui a
alguns anos um presidente quer usar somente energia nuclear no Brasil. Eles
poderiam argumentar, porque isso é bom ou ruim para aquele momento.
(...)
L18 - De início a gente havia pensado em fazer algo do tipo, propor um
cenário, o mundo está em crise com energia, estamos gastamos muito
recurso e pouca eficiência. (...) Mas a gente acha pelo prazo que temos não
vai dar (...).

Ressalta-se que esses objetivos expressos pelos licenciandos extrapolavam os
objetivos que eles indicaram nos planos de ensino do PID, os quais estavam relacionados a
uma das habilidades da BNCC: "Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não
renováveis) e tipos de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades" (Portfólio
MEF II - L2 e L18). Assim, embora tenham tomado como base a BNCC para definirem o que
pretendiam alcançar como as intervenções no plano de ensino, seus objetivos se aproximavam
muito mais das discussões realizadas na disciplina de MEF II, sobretudo em relação à
perspectiva CTSA (episódios 5c, 6e e 9c da MEF II). Contudo, embora no trecho acima
encontremos indícios de que os textos lidos e discutidos nas aulas de MEF II tenham
despertado algumas reflexões sobre o que estavam realizando no PID, a abordagem CTSA
não apareceu de forma explícita nos planos de ensino e não foi abordada pelos licenciandos
nas análises e reflexões do PID.
Por conta dessas reflexões e o fato de as intervenções estarem ocorrendo bem,
considerava que seria importante que eles buscassem desenvolver a dimensão de pesquisa do
PID. Assim, buscamos refletir mais sobre os objetivos das aulas e acerca da dimensão de
pesquisa do PID.
Reunião de orientação de estágio - 24/10/2019 - L2 e L18:
P - Essa parte do ensino de vocês está indo bem. Seria interessante que vocês
investissem um pouco mais na pesquisa. Vocês estão levantando vários
elementos, mas seria interessante se conseguissem entender o porquê dessas
coisas estarem acontecendo. Por exemplo, por que os alunos se engajaram
mais ou menos? Vocês têm uma resposta, "é porque é um jogo e tinha a
competição", mas será o que mais, o que está escondido?
L2 - Com uma fundamentação teórica?
P - Isso, mas também investigar como os alunos perceberam essas atividades
e por que eles se motivaram? Por que na primeira, eles não se motivaram?
Vocês têm algumas respostas ou hipótese. Mas será que essa hipótese está
confirmada ou têm outras coisas? (...) Por exemplo, vocês colocaram a
questão da motivação e da argumentação. Como vocês vão ter certeza que
eles estão desenvolvendo a argumentação?
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L18 - A gente vai ter certeza quando ver eles argumentando em um debate.
L2 - A gente não havia tido muito contato com eles, não queriam falar e não
queriam fazer nada.
L18 - Isso, eles não nos conheciam, nós éramos estranhos para eles.
L2 - Agora já estavam nos chamando de L2 e L18. (...) Houve uma mudança
de relação com a gente.

Percebe-se que neste momento, no final de novembro de 2019, eles ainda não haviam
planejado ações diretamente relacionadas à dimensão de pesquisa. Com isso, buscamos
refletir sobre alguns referenciais teóricos que poderiam ajudá-los a analisar a motivação dos
alunos.
Reunião de orientação de estágio - 24/10/2019 - L2 e L18:
P - É claro que quanto mais referenciais teóricos tiverem, melhores podem
ser as perguntas e as análises. Por exemplo, têm vários autores que
trabalharam com o tema da argumentação. Tem a professora L. [docente da
FESUP] que trabalha com a argumentação. (...) E essa coisa da
argumentação também. Uma coisa é o aparente, vocês viram os alunos, mas
será que foi a premiação, a competição ou o jogo? Talvez inicialmente possa
ter sido uma coisa, mas quando estavam fazendo, outras coisas poderiam
estar mobilizando eles. (...) Sair um pouco do aparente e se aprofundar para
entender melhor os processos. Como vocês podem fazer isso?
L18 - Acho que no último dia podíamos passar um questionário ou conversar
com eles mesmos e gravar.
P - São muitos alunos?
L18 - Não.
P - Mesmo que não consigam conversar com todos, talvez dê para conversar
com alguns [alunos]. Escolhem alguns, dependendo do foco que querem dar.
Por exemplo, se é a motivação, falar com aqueles que não estavam
motivados no início. Se for a argumentação talvez focar naquele que não
falavam e agora começou a falar.

Na semana seguinte a esta reunião de orientação de estágio, os licenciandos realizaram
as duas últimas aulas na escola, das cinco que planejaram realizar no estágio. A seguir,
apresentamos como ocorreram estas aulas.
6.2.3.5. Finalização da atividade de ensino-aprendizagem
Na quarta aula, conduzida apenas pelo L18, pois a L2 não pode ir à escola, por conta
de problemas de saúde, os alunos se dedicaram a construir as maquetes das fontes de energia
que estavam estudando.
Apresentação do PID de L2 e L18 - episódio 15d de MEF II:
L18 - Na produção, eu fiquei junto com os grupos, levei os materiais que a
gente conseguiu coletar e mais os materiais que tinham na escola. E eles
ficaram produzindo as maquetes. Foi bem interessante. Tinha um grupo lá de
biomassa que eram dos meninos que não eram relaxados e nem muito
empenhados, eles foram os primeiros a terminar a maquete. A professora que
estava acompanhando nesse dia, ela falou "nossa eu fiquei impressionada
com os meninos, ficaram superlegais as maquetes". (...) Aí no dia seguinte,
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essa montagem das maquetes foi em uma quinta, na sexta-feira foi a
apresentação.

Na quinta e última aula, os estudantes apresentaram as maquetes, explicando o tipo de
energia que ficaram responsáveis para estudar. Depois das apresentações, eles realizaram uma
votação da maquete e da apresentação que mais gostaram. O grupo mais votado iria receber
um prêmio, o qual havia sido decidido na aula anterior.
Esse prêmio serviria como um elemento de mobilização dos alunos, tendo em vista
algumas leituras teóricas realizadas pelos licenciandos.
Apresentação do PID de L2 e L18 - episódio 15d de MEF II:
L2 - Quando nós voltamos lá para a fundamentação teórica, o texto que a
gente estava falando sobre como motivar os alunos, uma das coisas que
vimos sobre estímulos era um tipo de competição. Essa não era a nossa ideia
inicial. Mas quando a gente comentou com a turma, "vamos fazer uma
reunião da ONU [Organização das Nações Unidas] e aí cada um vai ter que
decidir", aí surgiu [dos alunos] "mas quem vai ganhar?". Então falamos
"quem defender melhor vai ganhar". Aí eu e o L18 “fomos na onda” dos
alunos e decidimos fazer uma premiação.

No final todos os alunos receberam a premiação, bem como certificados de
participação no projeto.
Apresentação do PID de L2 e L18 - episódio 15d de MEF II:
L2 - Nós decidimos, por ser uma reunião da "ONU", que queríamos dar um
certificado de participação. Aí a gente criou esse certificado na ideia da
motivação. Nesse certificado escrevemos o nome do aluno e "por um ótimo
desempenho durante a simulação da reunião da ONU, parabéns pela sua
dedicação no projeto e continue sendo um destaque nos seus estudos". Eu e o
L18, a gente assinou. (...) E teve a questão da premiação. A gente não queria
premiar e avaliar nós dois, então a gente pediu para cada aluno escrever no
papel qual foi o grupo que mais gostou e não podia ser o dele. (...). Eles
votaram, a gente contou os votos e quem ganhou foi as meninas da energia
solar. E nós demos um chocolate para elas. No final [da aula], nós demos
para a turma inteira, porque todos eles fizeram um trabalho muito legal.

Após a quinta e última aula realizada pelos licenciandos no estágio, realizamos uma
última reunião de orientação de estágio, na qual refletimos sobre o estágio e o PID na MEF II.
Eles relataram com mais detalhes as três últimas intervenções realizadas na escola, destacando
que as professoras da escola ficaram surpresas e satisfeitas com mudança de comportamento
dos alunos nas intervenções realizadas pelos licenciandos.
Reunião de orientação de estágio - 07/11/2019 - L2 e L18:
L2 - Aconteceram algumas coisas bem legais nessas aulas. Foi que as
professoras vieram falar para a gente que os alunos que não fazem nada nas
aulas delas, só estavam fazendo as coisas nas nossas aulas. E a gente ficou
"sério?" e ela "é aquele menino não faz nada". Elas pediram as nossas
atividades com o nome dele para dar nota para ele, porque ele não fazia nada
e estava fazendo bastante coisa em nosso projeto.
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Ao que parece os licenciandos estabeleceram uma boa relação com as professoras que
acompanharam o estágio. Elas demonstraram bastante confiança no trabalho realizado por
eles, o que possibilitou que atuassem com bastante autonomia, realizando a atividade de
ensino-aprendizagem como haviam planejado.
Reunião de orientação de estágio - 07/11/2019 - L2 e L18:
L2 - As professoras, elas confiaram muito no nosso trabalho.
L18 - Isso, de início. Mesmo antes da primeira aula.
L2 - Elas confiaram muito. Foi bem legal!
L18 - Elas abraçaram a ideia.
L2 - Então, elas ficaram em um canto da sala sem se meterem. Aí quando a
bagunça ficava muito alta, elas falavam "silêncio". Mas, elas não ficavam
interrompendo o que a gente estava falando, davam uma abertura grande.
P - No planejamento, elas deram palpite?
L18 - Se não me engano deram no calendário.
L2 - Elas falaram de um tempo limite.
L18 - Mas quando a gente falou de trabalhar com o tema de energia e
propomos fazer a dinâmica da ONU, elas falaram "acho superlegal".
L2 - E quando a gente começou a levar jogos, a professora de matemática
gostou muito. Ela ficou "nossa, essa atividade é muito legal".

Embora tenham notado a mudança de engajamento dos alunos, bem como na relação
com os alunos durante o desenvolvimento das intervenções, os licenciandos ainda tiveram
dificuldades de envolver alguns alunos nas tarefas de ensino que propuseram.
Reunião de orientação de estágio - 07/11/2019 - L2 e L18:
L18 – Esse é o grupo da energia eólica [indicando algumas fotos] (...) eram
alunos bem difíceis.
L2 - Não eram os alunos tipo "não vou prestar a atenção porque estou
conversando", que é uma coisa que a gente espera dos alunos, era tipo "nós
estamos ignorando vocês".
L18 - E eles atrapalhavam.
L2 - Tinham essa postura "não é que nós queremos conversar entre nós, nós
queremos atrapalhar o que vocês estão fazendo". E era muito desconfortável,
a gente tinha que brigar com eles.
L18 - Teve uma hora que eu falei "gente sério, faz silêncio, por favor!" no
último dia.
L2 - Não era bagunça, era desrespeito.
L18 - (...) E até com as professoras, eles eram do mesmo jeito.

Além disso, apesar de terem ficado satisfeitos com a mudança de engajamento dos
alunos, a L2 e o L18 esperavam que os alunos se aprofundassem mais no entendimento das
fontes de energias e que nas apresentações houvesse mais interações entre eles.
Reunião de orientação de estágio - 07/11/2019 - L2 e L18:
L18 - Nesse dia da apresentação foi bem legal pra mim e para a L2, mas a
gente esperava mais da turma ...
L2 - De conversar entre si.
L18 - Dava para perceber que muitos não estavam prestando atenção.
L2 - Alguns ficavam pesquisando sobre o que iam falar. Não que isso seja
um problema, nós, muitas vezes na universidade, fazemos isso.
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P - Mas vocês esperavam que acontecesse um debate?
L18 – É. A gente tinha planejado que acontecesse um debate.
L2 - Se bem que em alguns momentos, quando a nuclear estava
apresentando, que o J. [aluno] falou de tudo e fez uma pergunta.
L18 - Mas não deram muita atenção. Eles falaram que estavam apresentando
para mim e a L2.
L2 - A gente ficou assim, foi muito engraçada essa postura deles: "a gente
não está nem aí para sala, mas só para os estagiários, é que a gente quer
apresentar".
L18 - Isso é curioso, porque em nenhum momento a gente falou que ia valer
nota. E eles não perguntaram. Eles estavam muito interessados no prêmio.
L2 - Eles ficavam toda a hora perguntando quem ia ganhar e quem estava na
frente (...).

Nessa reunião também conversamos sobre o que poderiam concluir das intervenções
que realizaram, mas eles ainda estavam analisando e refletindo sobre o processo.
Reunião de orientação de estágio - 07/11/2019 - L2 e L18:
P - E as conclusões de vocês, já estão analisando?
L2 - Agora a gente vai fazer nisso. (...) E ontem [aula 13 de MEF II] uma
coisa que a gente viu é que ficou parecido o que a gente estava fazendo com
alguns trabalhos [dos colegas], principalmente o do L17, que trabalhou com
o interesse.
L18 - Eu não vi o do L17.
P - Tiveram muitos com foco no interesse e motivação.
L2 - E é uma coisa que nós estávamos conversando, porque a gente começou
a trabalhar com o método que o professor estimula ou desestimula o aluno,
métodos motivacionais que você pode usar na sala. Então, em todas as
nossas atividades, a gente escrevia boa sorte, colocava uma carinha, bom
trabalho, desejava bom trabalho.
P - Depois vou pedir para o L17 esse texto que ele leu e tem outro texto que
já mandei para vocês sobre engajamento, que a autora classifica em
engajamento emocional, cognitivo (...).

Assim, buscamos discutir maneiras que poderiam obter mais informações para
analisarem, mas seria difícil conseguirem conversar com os alunos novamente, por conta do
encerramento do calendário escolar, restando a possibilidade de conversarem com as
professoras.
Reunião de orientação de estágio - 07/11/2019 - L2 e L18:
L2 - Eu acho que nossa investigação está mais para isso: como o
comportamento dos alunos mudou?. (...) Na verdade a gente não escolheu a
pergunta, foi a pergunta que escolheu a gente, porque a gente terminou o
trabalho e quando fomos analisar era tipo, ao longo (...) como a gente vai
fazer para eles quererem fazer as atividades?
L18 - Surgiu de uma necessidade.
P - Agora vocês precisam entender os porquês. Por que a primeira aula foi
ruim e as outras foram melhores?
L18 - A gente tem algumas hipóteses do porquê a primeira aula foi ruim e as
outras foram melhores.
P - Vocês podem testar essas hipóteses.
L2 - O ideal seria com as professoras, até porque a gente não tem mais aulas
com eles [alunos].
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L18 – É, o calendário acabou. A gente pode falar com elas.

Infelizmente, eles não conseguiram mais retornar à escola para conversar com as
professoras, considerando as impressões que tiveram no processo e alguns relatos das
professoras como indicativos de mudança de engajamento dos alunos com as intervenções.
No final desta última reunião de orientação, a L2 e o L18 comentaram suas impressões
gerais sobre o PID realizado na MEF II em comparação com o da MEF I.
Reunião de orientação de estágio - 07/11/2019 - L2 e L18:
L18 - No anterior [estágio de MEF I], eu fiz sozinho o último dia, fiquei com
os meninos e em outros estágios eu já fiz apresentações e dei aula sozinho.
Mas eu sinto que o que mais me envolvi disparado foi nesse [estágio da
MEF II]. Não só porque eu gostei muito desse, mas porque os outros foram
meio normais, dar aula tradicional, giz, lousa e saliva. Foram meio chatos,
mas esse foi bem bacana. Diria que esse foi legal, não porque os outros
foram chatos, digo isso porque esse foi mais legal. Acho que esse foi meu
último estágio.
L2 - Gostei mais desse também. Gostei muito do perfil dos alunos. Foi muito
interessante ver a mudança de comportamento, que foi uma coisa que a gente
não teve no semestre passado [estágio de MEF I]. A gente viu uma mudança
de comportamento.
L18 - É que no semestre passado a gente só teve um dia de fato.
L2 - "Desse jeito não funciona, desse jeito funciona". Foi muito interessante
ver isso. É o que o L18 falou, a gente vai ser professor, então isso
constantemente vai acontecer. Vamos planejar uma aula e vamos ver que
não deu certo e aí "como vou mudar isso?".

Com essas falas de L2 e L18, podemos perceber novamente que eles ficaram bastante
satisfeitos com as experiências que tiveram no estágio de MEF II. Para eles, o estágio
realizado nesta disciplina foi mais rico em experiências formativas do que o estágio na MEF I.
Na Entrevista Final, a L2, novamente, ressaltou a importância do replanejamento e do
acompanhamento da aprendizagem dos estudantes no estágio da MEF II, acrescentando que
isso foi fundamental para que estabelecessem uma relação mais próxima com os estudantes.
Entrevista Final – L2:
L2 - Eu acho que eu gostei mais do estágio que eu fiz nesse semestre, porque
eu consegui ter mais contato com a turma. Isso foi legal porque deu pra fazer
uma análise do comportamento dos alunos da primeira aula até a última aula.
Teve mudança no tratamento, em tudo, coisas que no outro estágio eu não
consegui perceber. Eu achei, pra mim foi poucos contatos, eu não sabia os
nomes dos alunos, isso é uma coisa que me incomoda porque eu sempre sei
o nome dos alunos. E nessa eu consegui criar essa relação com eles, de
conversar, de saber o nome deles, então eu gostei mais desse estágio. (...) A
gente teve que reinventar todo o nosso trabalho, e aí isso foi uma coisa que
motivou a gente, depois eu fiquei pensando, caramba a gente ficou de uma
semana pra duas semanas reinventando todo o trabalho que a gente tinha
pensado antes. Mas você falou, às vezes o professor tem que reinventar na
própria aula. A partir disso a gente começou a reinventar, tudo de novo. (...)
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Assim, ao acompanharem o processo de aprendizagem dos estudantes, a L2 pode
transformar os sentidos atribuídos aos estudantes.
Entrevista Final:
L2 - (....) Foi um tapa na nossa cara, porque a gente tava falando, não, eles
não são independentes, autônomos, mesmo nas escolas… e na verdade eles
são, a gente só estava usando o método errado com eles. E aí quando a gente
mudou, a gente viu que eles realmente se envolveram, teve gente que chegou
antes no dia da apresentação, chegou um pouco antes pra terminar a
maquete. Superlegal, independente e autônomo.

Além de perceber a mudança de comportamento dos estudantes, a L2 destacou a
importância das professoras colaboradoras do estágio como outra razão para valorizarem a
experiência que teve no estágio da MEF II.
Entrevista Final – L2:
L2 - As professoras deram mais aulas pra gente poder trabalhar. (...) A
professora que acompanhou a gente, porque não só de dar abertura, mas ela
se mostrava interessada. O professor da outra escola, ele tava meio.. “hum,
não tô nem aí”. Mesmo ele também dando abertura, durante as aulas que a
gente tava passando o questionário, ele tava passando matéria, tirando
dúvida, e nessa não, as professoras estavam lá, sentadas, assistindo a nossa
aula. Então eu percebei que os alunos ficavam tipo, eles consideravam mais
a aula porque as professoras também estavam prestando atenção, então se as
professoras estavam prestando atenção, vou prestar atenção também. Na
outra aula o professor ficava conversando, então eles conversavam até com o
professor, e nessa não, a professora ficava lá, assistindo a nossa aula, e
depois queria saber. Ah, uma coisa que foi diferente foi que as professoras
quiseram incluir a avaliação deles, porque na outra escola o professor queria
que fizesse parte, ia ser coisas separadas, nessa as professoras quiseram
incluir. Eu achei isso legal da parte delas, porque muitos alunos iam
reprovar, pelo que eu entendi.

Destaca-se que para a L2, as professoras da escola que acompanharam o estágio da
MEF II possibilitaram não só a liberdade para que realizassem as regências da maneira como
queriam, mas também os incentivaram durante todo o processo, valorizando o trabalho que
realizaram no estágio.
Para além desses processos ressaltados pela L2 como fatores importantes de
valorização do estágio da MEF II, é importante destacar que nesta disciplina houve uma maior
ênfase sobre o tema da experimentação por investigação. Como ela estava acostumada a
realizar experimentações demonstrativas no projeto de extensão do qual fazia parte, os
estudos teóricos, as discussões e as práticas realizadas nas aulas da MEF II sobre a
experimentação por investigação, propiciaram a transformação de seus sentidos sobre esta
metodologia para o Ensino de Física.
Entrevista Final:
L2 - Uma coisa que eu aprendi, inclusive eu lembrei disso hoje quando eu
estava fazendo uma prova, era sobre ensino através do método científico,
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que teve uma aula, que eu acho que foi o L29 que disse, ele começou a falar
que a professora estava falando do instrumento de flutuação nessa discussão
e o L29 falou sobre a construção da experimentação servir como contato
com o método científico. E aí eu achei isso muito legal, e é verdade, uma
coisa que eu não tinha parado pra perceber, como a gente pode, ao invés de
só ir lá, fazer uma experimentação, esses níveis de investigação também foi
uma coisa que essa matéria fez entender de uma maneira muito diferente.
P - Você já trabalhava com experimentação antes?
L2 - Trabalhava, mas eu não tinha pensado nesses níveis de experimentação
dentro da investigação, era o mesmo nível sempre, não tinha um processo
pra mudar. Era tipo, “olha só como funciona”, e explica como funciona, não
tinha essa coisa de mostrar o experimento, conversar sobre e deixar o aluno
mexer com o experimento (...). Foi uma coisa que me fez mudar bastante.
Então eu acho que por eu já ser da parte da experimentação, a parte que mais
mudou foi as partes ligadas a experimentação, me fez olhar diferente. (...)
Depois você vai percebendo o que muda. Eu fui numa escola fazer uma
apresentação, era uma experimentação com uma classe (...). Antes dessa
atividade a gente só fazia, só que aí dessa última vez que eu fui pra escola,
eu já conversei com meu colega que ia apresentar comigo pra gente fazer de
um jeito diferente. Então a gente deixava os alunos mexer nas coisas, depois
a gente perguntava que cor que formava o quê. Eu percebi dentro do meu
trabalho algumas mudanças, comportamento, por causa de algumas
discussões que eu tive.

Esses últimos trechos evidenciam a importância do estágio da MEF II para a
aprendizagem da docência da L2.
Para compreender melhor o processo de realização do estágio da L2 e do L18 na MEF
II, a seguir, analisamos a transformação expansiva dessa atividade de estágio.

6.2.4. Transformação expansiva da atividade de estágio da L2 na MEF II
O início do estágio da L2 e do L18 foi marcado pela indefinição tanto do tema a ser
explorado no PID, como da escola de estágio. Com a impossibilidade de realizarem o PID
sobre educação inclusiva no Ensino de Física, eles optaram em estagiar em uma escola de
ensino fundamental “inovadora”, ou seja, que possui uma organização e proposta pedagógica
diferente do que é comum de se encontrar em outras escolas. Tal escolha atendia às
necessidades dos licenciandos, sobretudo de L2, de terem uma experiência em uma escola de
ensino fundamental e de atuarem em uma escola “inovadora”. Como já conheciam uma escola
com essas características, pelos relatos de outros licenciandos, essa necessidade pode ser
objetivada ao realizarem o estágio nesta instituição escolar.
Após conhecerem melhor a escola de estágio, a L2 e o L18 definiram como tema
central do PID o desenvolvimento da autonomia e da argumentação dos estudantes. Este tema
surgiu do próprio contexto escolar de estágio, pois os licenciandos perceberam que tanto a
autonomia, quanto a argumentação, eram estimuladas na escola.
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Portfólio MEF II - L2 e L18:
Inicialmente, visitamos a escola somente para conhecê-la, pois sabíamos que
o seu funcionamento era bem diferente do convencional. Entretanto, ficamos
maravilhados com a proposta da escola e com a ideia de o aluno ser o
protagonista do seu aprendizado. A partir disso, começamos a pensar em um
PID que não fugisse da nossa proposta de investigação, mas que se
enquadrasse dentro do que os alunos estão acostumados a desenvolver.
Pensando nisso e analisando o currículo de projeto dado pela escola,
decidimos investigar a autonomia de estudos e a argumentação dos alunos do
9º ano.

Com isso, emergiu um novo objeto para a atividade de estágio dos licenciandos,
passando a ser não somente a escola ‘‘inovadora’’, mas também a autonomia e a
argumentação dos seus estudantes. Esta atividade de estágio, tendo em vistas as suas
características iniciais, pode ser representada conforme a Figura 21.
Figura 21 - Sistema de atividade inicial da estágio de L2 e L18 na MEF II

Fonte: elaborada pelo autor

Na Figura 21 destacamos que o resultado almejado pelos licenciandos na atividade de
estágio era o de desenvolver e investigar a autonomia e a argumentação dos estudantes na
escola de estágio. A escola “inovadora”, como destacamos anteriormente, possuía
características distintas de outras escolas, o que exigia deles refletirem sobre novas formas de
organização da atividade de ensino-aprendizagem. Neste contexto, o PID sobre autonomia e
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argumentação se caracterizou como um instrumento cultural mediador da atividade, pois foi
por meio do seu desenvolvimento que eles concretizaram os objetivos almejados no estágio.
Para concretizarem a atividade de estágio, os licenciandos planejaram realizar ações e
operações correspondentes aos objetivos almejados e às condições do contexto de realização
do estágio. As ações e operações, em conjunto com os motivos que impulsionaram os
licenciandos, caracterizaram a estrutura inicial da atividade de estágio, como representamos
na Figura 22.
Na Figura 22, destacamos que o motivo inicial da atividade de estágio dos
licenciandos era o de desenvolver e investigar a autonomia e a argumentação dos estudantes
em uma escola de ensino fundamental ‘‘inovadora’’. Para concretizá-lo, eles planejaram
realizar ações que podem ser divididas em ações de ensino-aprendizagem (dimensão ensino) e
de investigação (dimensão pesquisa), com a finalidade de promoverem a investigação e a
argumentação dos estudantes e obterem informações necessárias às análises da dimensão
pesquisa do PID. Para isso, eles tiveram que adequar o planejamento do PID às condições do
contexto, tais como o tema tratado pela professora de estágio nas tutorias (fontes de energia),
o número de alunos, os recursos didáticos disponíveis e a organização da escola.
Figura 22 - Estrutura inicial da atividade de estágio da L2 e do L18 na MEF II

Fonte: elaborada pelo autor

Para concretizarem a atividade, L2 e L18 planejaram realizar uma atividade de ensinoaprendizagem que pode ser representada pela Figura 23.
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Figura 23 - Sistema de atividade inicial de ensino-aprendizagem da L2 e do L18 na MEF II

Fonte: elaborada pelo autor

Como descrevemos anteriormente, para concretizarem a atividade de ensinoaprendizagem, representada na Figura 23, os licenciandos planejaram dividir os estudantes em
grupo, de modo que cada um ficasse responsável pela investigação de um tipo de fonte de
energia. Com isso, eles pretendiam mediar a investigação dos estudantes, estimulando o
desenvolvimento de suas capacidades de autonomia e argumentação, bem como o
entendimento sobre as fontes de energia. Como eles julgavam que os alunos estavam
acostumados a estudar sozinhos ou em grupos, sob a mediação de professores tutores,
planejaram somente intervirem nas tarefas de estudo quando os alunos demandassem auxílio.
Após a fase de investigação e de estudo pelos grupos de estudantes, como última ação
da atividade de ensino-aprendizagem, L2 e L18 planejaram realizar um debate, em que os
alunos teriam que defender a utilização da fonte de energia pesquisada pelo grupo. Assim,
com as primeiras aulas, os licenciandos planejavam obter informações sobre a autonomia dos
estudantes, enquanto com o debate, pretendiam conseguir informações sobre a argumentação
dos estudantes para serem analisadas na dimensão de pesquisa do PID.
No entanto, já na primeira aula a dupla não obteve os resultados esperados. Eles
imaginavam que os alunos se mobilizariam em realizar as tarefas propostas, mas isso não
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aconteceu. Como viam os alunos da escola demonstrando autonomia e engajamento para
estudarem sozinhos com a colaboração de colegas e professores tutores, esperavam que os
estudantes fossem mobilizados a priori a estudarem qualquer tema: "(...) ia ser fácil de
trabalhar com eles, porque já estavam acostumados com essa autonomia" (Apresentação do
PID - Aula MEF II- 27/11/2019 - L2 e L18). No entanto, como eles mesmos comentaram de
forma irônica, as ações da primeira intervenção não foram bem planejadas: "a gente tinha um
plano de aula 'super perfeito' (risos)" (Apresentação do PID - Aula MEF II- 27/11/2019 - L2 e
L18). Desta forma, embora o objetivo fosse realizar uma intervenção que explorasse a
autonomia e a argumentação dos alunos, poucos se mobilizaram na intervenção.
Provavelmente isso ocorreu porque os estudantes tiveram um papel passivo na tarefa de
ensino, em que apenas tinham que ler e fazer uma síntese sobre um texto relacionado a
determinado tipo de fonte de energia. A partir de então, a atividade de estágio da L2 e do L18
passou por um processo de transformação, em que foram alterados não só o seu objeto, como
também seus instrumentos culturais mediadores. Este processo de transformação pode ser
representado com base no ciclo de aprendizagem expansiva (ENGESTRÖM; SANNINO,
2010), conforme a Figura 24.
Figura 24 - Ciclo de aprendizagem expansiva da L2 na atividade de estágio de MEF II

Fonte: elaborada pelo autor
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O resultado da primeira aula gerou tensões, que se configuravam como uma
contradição secundária nos instrumentos culturais mediadores da atividade de ensinoaprendizagem inicial. Os instrumentos culturais escolhidos para a atividade de ensinoaprendizagem não foram adequados para alcançarem os objetivos pretendidos com a primeira
aula, isto é, fazer com que os estudantes se mobilizassem nas tarefas de ensino, de modo a
engajá-los em uma atividade de estudo autonomia.
Com isso, após um início de estágio de encantamento e posterior frustração, por conta
da contradição secundária, os licenciandos passaram a questionar o planejamento inicial
elaborado para o PID, bem como os sentidos atribuídos por eles à autonomia de estudo dos
alunos: "por que havia alunos tão motivados a participar das atividades e outros não? Ou
então será que eles eram autônomos e nós que estávamos utilizando estratégias erradas?
Enfim: o que de fato motivava os alunos daquela turma?" (Portfólio MEF II - L2). Estes
questionamentos, os quais se caracterizaram como primeira ação do ciclo de aprendizagem
expansiva, possibilitaram a emergência de uma nova necessidade, a qual estava relacionada
aos resultados negativos da primeira aula: como motivar dos estudantes.
Assim sendo, a segunda ação do ciclo de aprendizagem expansiva na atividade de
estágio de MEF II (Figura 24) se constitui como um processo de reflexão e análise das
contradições, o qual ocorreu, principalmente, na reunião de orientação de estágio do dia
10/10/2019, em que buscamos refletir coletivamente sobre as razões para o não engajamento
dos alunos e possíveis soluções para o problema. Neste momento, eles perceberam que, para
superarem a contradição, precisariam replanejar a atividade de ensino-aprendizagem que
haviam pensado inicialmente, o que exigia a elaboração de novos instrumentos culturais
mediadores para a atividade.
Ademais, a contradição fez com que a L2 e o L18 modificassem o problema de
ensino-pesquisa do PID, passando a investigar: "o que motiva um aluno a estudar e se
interessar pela aula?" (Apresentação do PID - Aula MEF II- 27/11/2019 - L2 e L18). Como
eles mesmos afirmaram, esse problema não veio de uma escolha pessoal, mas sim de uma
necessidade que surgiu no processo de realização do PID.
Reunião de orientação de estágio - 07/11/2019 - L2 e L18.
L2 - Eu acho que nossa investigação está mais para isso: como o
comportamento dos alunos mudou? (...) Na verdade a gente não escolheu a
pergunta, foi a pergunta que escolheu a gente, porque a gente terminou o
trabalho e quando fomos analisar era tipo, ao longo (...) como a gente vai
fazer para eles querem fazer as atividades?
L18 - Surgiu de uma necessidade.
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Essa mudança, ocorrida, sobretudo, com a terceira ação do ciclo de aprendizagem
expansiva (Figura 24), representou não só a reelaboração do planejamento do PID dos
licenciandos no nível das suas ações, mas da atividade de estágio como um todo, conforme
destacamos na Figura 25.
Figura 25 - Nova estrutura da atividade de estágio inicial da L2 e do L18 na MEF II

Fonte: elaborada pelo autor

Nessa nova estrutura da atividade de estágio da L2 e do L18 na MEF II, a necessidade
e o motivo relacionados ao desejo de estagiarem em uma escola "inovadora" e em turmas do
ensino fundamental ainda se mantiveram. Entretanto, a contradição secundária, que emergiu
na primeira aula, imprimiu novas necessidades aos licenciandos. Eles agora tinham também
como necessidade imediata superar a contradição, de modo a encontrar meios de engajar os
alunos a participarem da atividade de ensino-aprendizagem. Assim, o objeto e motivo do PID
foram transformados, passando a estarem também relacionados à motivação dos alunos nas
tarefas de ensino-aprendizagem.
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Com base nesta nova estrutura da atividade de estágio da L2 e do L18, podemos
caracterizar o sistema de atividade de estágio dos licenciandos na MEF II conforme a Figura
26.
Figura 26 – Novo sistema de atividade de estágio da L2 e do L18 na MEF II

Fonte: elaborada pelo autor

O objeto da nova atividade de estágio passou a ser a motivação dos estudantes, de
modo que o resultado almejado pelos licenciandos era o de desenvolver e investigar a
motivação dos estudantes. Contudo, é importante ressaltar que embora tenha ocorrido este
redirecionamento da atividade de estágio, os objetos anteriores (autonomia e argumentação)
ainda se mantiveram, mesmo que de forma secundária. Tal fato pode ser percebido na última
aula realizada na escola de estágio, na qual os licenciandos esperavam que os estudantes
mobilizassem suas capacidades de argumentação ao apresentarem e defenderem a fonte de
energia que pesquisaram.
Ressalta-se que, para concretizarem esta nova atividade de estágio, as primeiras ações
de ensino-aprendizagem pensadas pelos licenciandos, de modo a fazerem com que os alunos
se mobilizassem na atividade de ensino-aprendizagem, estavam relacionadas ao que já
conheciam ou ao que tinham o costume de fazer. Um exemplo é a ideia de realizarem
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experimentos. Como a L2 estava acostumada a realizar experimentos no projeto de extensão
do qual fazia parte, esse tipo de estratégia didática surgiu como uma primeira solução para
superarem as dificuldades encontradas na primeira intervenção. Além desta alternativa de
solução para engajar os alunos, os licenciandos pensaram em realizar uma competição entre
os grupos de alunos, a qual envolvesse algum tipo de premiação.
Estas ações estavam relacionadas aos sentidos atribuídos pelos licenciandos sobre os
processos de mobilização dos estudantes na atividade de ensino-aprendizagem. Tais sentidos,
os quais têm relação com significações sociais elaboradas nos contextos sócio-históricos que
faziam parte, foram elaborados pela experiência que tiveram como os alunos e no papel de
professores. Somente depois, durante o processo de realização do PID, por meio de estudos e
reflexões sobre as ações de ensino-aprendizagem, é que eles foram elaborando novos sentidos
sobre a mobilização dos estudantes, bem como instrumentos mediadores para as aulas de
estágio. Dentre os instrumentos culturais mediadores incluídos na atividade de ensinoaprendizagem, destacou-se o uso de jogos e elaboração de maquetes (Figura 27).
Figura 27 – Reelaboração do sistema de atividade de ensino-aprendizagem da L2 e do L18 na
MEF II

Fonte: elaborada pelo autor
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Na Figura 27 destacamos que, embora o objeto da atividade de ensino-aprendizagem
tenha se mantido o mesmo - razão pela qual não podemos dizer que é um novo sistema de
atividade –, os instrumentos culturais mediadores (jogos e maquetes sobre fontes de energia)
passaram a ser outros, bem como houve o acréscimo de novos objetivos (motivar os
estudantes na atividade de ensino-aprendizagem). Estes novos instrumentos culturais
mediadores representaram a realização de novas ações de ensino-aprendizagem, as quais
foram concretizadas entre a 2ª e a 5ª aula (Figura 24), em um processo constante de
planejamento, implementação e replanejamento, visando alcançar os novos objetivos
almejados.
Como resultado, houve o engajamento da maior parte dos estudantes, deixando os
licenciandos mais satisfeitos com as aulas realizadas na escola, de modo a diminuir a
frustração que tiveram na primeira aula. Além disso, tais ações também promoveram a
mudança na relação entre os licenciandos e os alunos, fazendo com que se sentissem no papel
de professores dos estudantes. No entanto, embora tenham conseguido concretizar as ações da
dimensão de ensino do PID, eles não conseguiram realizar todas as ações planejadas para a
dimensão de pesquisa do PID.
A L2 e o L18 haviam planejado aplicar questionários e entrevistar alguns alunos
depois das aulas na escola de estágio, mas somente conseguiram conversar com as professoras
que acompanharam o estágio. Uma provável razão para o não desenvolvimento total da
dimensão pesquisa do PID pode ser as dificuldades que tiveram na primeira aula, as quais
acabaram centralizando os esforços dos licenciandos. Como também ocorreu na MEF I, a L2
e o L18 tiveram maior atenção com as ações da dimensão ensino do PID. Somente no final do
estágio, quando as ações ensino já tinham sido quase todas concretizadas, é que eles passaram
a se dedicar mais à dimensão pesquisa do PID.

6.3. Aprendizagem Expansiva de L2 nos estágios das MEF I e II
Nos dois últimos subcapítulos, descrevemos e analisamos os processos de
transformação das atividades de estágio da L2 e do L18 nas disciplinas de MEF I e II. Neste
subcapítulo, buscando aprofundar o entendimento sobre o nosso objeto de pesquisa,
analisando de que modo estas transformações na atividade de estágio promoveram a
aprendizagem expansiva da L2. Para isso, analisamos três aspectos fundamentais: i) expansão
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da atividade; ii) ascensão do abstrato ao concreto; e iii) desenvolvimento da agência
(ENGESTRÖM, 2014; ENGESTRÖM; SANNINO, 2016).
6.3.1. Expansão da atividade de estágio da L2
A expansão da atividade já foi explorada parcialmente nos subcapítulos anteriores,
quando analisamos as transformações das atividades de estágio da L2 e do L18 nas MEF I e
II. Neste tópico, buscamos analisar e sintetizar o processo de expansão da atividade de estágio
da L2 como um todo, considerando tanto o estágio da MEF I, como da MEF II.
Os processos de transformação dos estágios da L2 na MEF I e II evidenciam como os
motivos e os objetos destas atividades foram se alterando, tendo em vista as necessidades
formativas e a atuação docente da licencianda. No início da MEF I, apenas motivos estímulos,
tais como obtenção de créditos na disciplina, a mobilizavam na atividade de estágio.
Inicialmente ela pretendia realizar o PID sobre experimentação no Ensino de Física, pois já
tinha o costume de realizar atividades de ensino-aprendizagem com esta metodologia, o que
tornaria mais fácil as suas ações na escola de estágio. Posteriormente, os motivos que a
impulsionavam na sua atividade de estágio foram transformados, de modo a estarem
relacionados às suas necessidades de formação e atuação enquanto futura professora.
Portanto, as disciplinas de MEF I e II, as quais, inicialmente, ocupavam apenas o nível da
ação na consciência da L2, passaram a ocupar o nível de atividade, impulsionando a sua
formação docente.
Na MEF I, após definir a História das Mulheres na Ciência como tema do PID e objeto
de sua atividade de estágio, a L2 passou a se mobilizar por motivos geradores de sentido. Isso
ocorreu porque a temática escolhida, bem como o objetivo de conscientizar os estudantes
sobre a importância das mulheres para o desenvolvimento da ciência e incentivar as alunas a
seguirem a carreira científica, estava diretamente relacionada às suas necessidades de atuação
como futura professora: se contrapor ao machismo presente no contexto acadêmico-científico
e escolar. Em outras palavras, podemos dizer que a transformação da atividade de estágio da
licencianda foi impulsionada pela unidade dialética entre ruptura-desenvolvimento, pois foi a
partir da busca pela superação de uma contradição primária, presente em sua vida cotidiana,
que ela se mobilizou na atividade de estágio da MEF I.
Ao promover a transformação do objeto, toda a sua atividade de estágio na MEF I foi
transformada, inclusive as atividades hierarquicamente subordinadas, tais como a atividade de
ensino-aprendizagem realizada na escola de estágio (Figura 19). A transformação da atividade
de ensino-aprendizagem da L2 na MEF I pode ser percebida pelas diferentes alterações
ocorridas em seus campos mediadores:
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• Campo Mediador S/IC/O – transformação não só do objeto da atividade, como
também dos sujeitos desta atividade, ao realizarem as intervenções em conjunto
com todos os estudantes da escola e com outros participantes externos à escola
(docentes da universidade), o que implicou na introdução de novos instrumentos
culturais mediadores na atividade;
• Campo Mediador S/C/O – para realizarem as intervenções com os estudantes, a L2
e o L18 tiveram que estabelecer relações com diferentes atores da comunidade
escolar (professores e membros da gestão escolar), que extrapolaram aquelas
circunscritas à sala de aula do professor colaborador, o que exigiu a negociação e o
planejamento mais amplo da atividade de ensino-aprendizagem na escola;
• Campos Mediadores S/R/C e C/DT/O – as mudanças na rotina escolar, mesmo que
momentâneas, implicaram em alterações tanto na regra que estabelece a separação
dos estudantes em turmas e divisão das aulas com mesmo tempo de duração, quanto
na divisão do trabalho, que define a responsabilidade de cada professor por uma
turma em determinado horário de aula.
As transformações expansivas da atividade de estágio da L2 continuaram na MEF II.
No estágio desta disciplina, ela buscou também concretizar a sua necessidade formativa e de
atuação relacionada à educação inclusiva, porém o PID sobre este tema não pode ser
concretizado. Mesmo assim, destaca-se que outras de suas necessidades foram objetivadas na
atividade de estágio da MEF II, tais como a de estagiar em uma escola de ensino fundamental
“inovadora”. Desta maneira, ressalta-se que ela apresentava diversas necessidades formativas
e de atuação docente, as quais poderiam se objetivar em diferentes objetos no estágio
supervisionado.
Isso evidencia como a atividade de estágio de um licenciando pode ser polimotivada,
isto é, mobilizada por diversos motivos que coexistem. No caso da L2, determinadas
necessidades, bem como objetos correspondentes, se sobressaíram, direcionando a sua
atividade de estágio conforme as condições do contexto do estágio. Se tivesse mantido o tema
do PID sobre educação inclusiva no estágio da MEF II, sua atividade de estágio seria outra,
muito diferente da que realizou.
De qualquer modo, dentre as diferentes possibilidades para o estágio de MEF II, a L2
e o L18 optaram por realizar o estágio em uma escola de ensino fundamental “inovadora”.
Neste caso, também podemos perceber as transformações expansivas na atividade de estágio
de L2, analisando as transformações ocorridas nos campos mediadores da atividade de ensinoaprendizagem realizada na escola de estágio. A principal transformação ocorreu no campo
mediador S/IC/O da atividade de ensino-aprendizagem (Figuras 23 e 27). As novas estratégias
didáticas (jogos e elaboração de maquetes) utilizadas pelos licenciandos para superarem as
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dificuldades com a falta de engajamento dos estudantes na primeira aula, possibilitaram a
ampliação dos instrumentos culturais mediadores da atividade de ensino-aprendizagem, bem
como o estabelecimento de uma nova relação com os estudantes, que passaram a tratá-los de
forma diferente, ou seja, como professores.
Assim, diferente da atividade de estágio da MEF I, em que ocorreram transformações
para além da sala de aula do professor colaborador, modificando, mesmo que
momentaneamente, a rotina da escola, no estágio da MEF II as ações dos licenciandos
estiveram circunscritas a uma turma específica da escola de estágio. Contudo, destaca-se que
ao longo da realização do estágio da MEF II, ocorreram várias mudanças no PID da L2 e L18.
O próprio problema de ensino-pesquisa foi alterado para dar conta do novo objeto elaborado
pelos licenciandos, após os maus resultados da primeira aula que realizaram na escola.
Como ressaltamos anteriormente, os próprios licenciandos consideraram que o estágio
da MEF II permitiu mais possibilidades de aprendizagem docente, por conta da forma como
realizaram a atividade de ensino-aprendizagem. O fato de realizarem mais aulas no estágio da
MEF II, de modo a promoverem mudanças constantes nas ações de ensino-aprendizagem,
buscando engajar os estudantes, e de alterarem as suas relações com eles, possibilitou que se
percebesse em uma atividade mais próxima da realidade que irão encontrar em suas futuras
docências. Assim, no caso particular da L2, destaca-se que a experiência de realizar a
atividade de ensino-aprendizagem ao longo de diversas aulas na MEF II se constituiu como
algo novo em sua formação inicial. Ou seja, uma experiência diferente das que estava
acostumada a realizar nos projetos que participava e nos estágios realizados, inclusive da
MEF I. Isso exigiu deles um processo constante de reflexão, planejamento e execução da
atividade de ensino-aprendizagem realizado na escola de estágio da MEF II, tornando a
atividade de estágio rica em possibilidades de desenvolvimento da práxis criadora.
Para a concretização dos processos criativos no estágio, não só na MEF II, como
também na MEF I, os processos de descensão do concreto ao abstrato e de ascensão do
abstrato ao concreto foram fundamentais. Assim, buscando aprofundar nossa reflexão sobre a
aprendizagem expansiva da L2, tratamos no próximo tópico sobre os processos de ascensão
do abstrato ao concreto, realizados pela L2 nas atividades de estágio nas MEF I e II.
6.3.2. Ascensão do abstrato ao concreto de L2
As transformações das atividades de estágio da L2 e do L18 nas MEF I e II
envolveram processos de descensão do concreto ao abstrato e de ascensão do abstrato ao
concreto, que possibilitaram a elaboração de novos instrumentos culturais para a atividade de
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ensino-aprendizagem que realizaram nas escolas de estágio. Para isso, os licenciandos
mobilizaram suas capacidades de criação a partir das experiências que tiveram e que
conheciam, bem como das leituras realizadas ao longo dos estágios.
Para compreender os processos mentais de descensão e ascensão entre o abstrato e o
concreto da L2 no estágio da MEF I, é preciso considerar que, no contexto no qual ocorreu a
sua formação inicial, é frequente a realização de campanhas e iniciativas de valorização das
mulheres no ambiente acadêmico25. Neste contexto, são produzidos e difundidos
conhecimentos sobre HFC e Ensino de Ciências, que buscam compreender e valorizar a
importância das mulheres para o desenvolvimento do conhecimento científico. Ao internalizar
os significados produzidos neste contexto, a L2 elaborou seus próprios sentidos sobre a
importância das mulheres para o desenvolvimento científico, bem como desenvolveu motivos
que a impulsionava a se opor ao machismo presente no âmbito acadêmico.
Assim sendo, a internalização de conhecimentos e a elaboração de sentidos pela L2
sobre o papel das mulheres para a ciência ocorreu em experiências anteriores à MEF I.
Mediada pelas experiências que havia tido, principalmente em relação ao projeto de extensão,
ao projeto IOUSP e ao Masterclass, é que a L2 planejou, com a ajuda do L18, as intervenções
realizadas na escola de estágio. Tais experiências, bem como os conhecimentos que tinha
sobre a importância das mulheres para o desenvolvimento da ciência, serviram como
elementos de imitação-criação para a L2, de modo que pode ajustar o que conhecia sobre
estas iniciativas às condições do contexto da escola de estágio e de realização das
intervenções.
A objetivação dos conhecimentos no estágio supervisionado em uma atividade de
ensino-aprendizagem representa um processo de ascensão do abstrato ao concreto, pois tais
conhecimentos e experiências, inicialmente idealizados, saíram do plano da abstração para se
concretizarem em um contexto específico escolar, tendo em vista as suas condições materiais
de realização. No processo, o que era objeto da atividade de estágio (História da Ciência:
contribuições das mulheres na ciência) (Figura 18), isto é, de estudo e reflexão da L2, se
converteu em um instrumento cultural para a atividade de ensino-aprendizagem realizado com
o L18 na escola de estágio (Figura 19).

25

Entre os exemplos, podemos citar: i) Escritório USP Mulheres, criado em 2016, que tem como objetivo propor
e implementar iniciativas e projetos voltados à igualdade de gênero no âmbito da Universidade de São Paulo; ii)
Coletivo de Mulheres Sonja Ashauer, fundado em 2015 por alunas do Instituto de Física da USP, que visa
promover campanhas de acolhimento e apoio às mulheres que sofreram violência ou assédio moral e físico no
âmbito acadêmico por parte de colegas ou professores.
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Contudo, destaca-se que, no processo de planejamento e realização da atividade de
ensino-aprendizagem, não emergiram contradições que a estimulasse em um processo de
aprofundamento teórico sobre a HFC, de modo a se apropriar de novos conceitos deste campo
de estudo do Ensino de Ciências. Ou seja, não houve indícios que a L2 tenha realizado ações
de estudos sistemáticos para o aprofundamento teórico sobre esta temática durante o estágio
da MEF I. Quando recomendei que ela e o L18 buscassem maior aporte teórico sobre a HFC,
em especial, sobre as mulheres na ciência, eles não demonstraram a necessidade de ampliar os
seus conhecimentos sobre a temática. Pelo contrário, esses licenciandos, sobretudo a L2, se
mostraram seguros em relação às suas capacidades e aos conhecimentos para realizarem a
atividade de ensino-aprendizagem planejada.
Uma das possíveis razões para a não emergência de novas contradições na atividade
de estágio ocorreu por conta de a atividade de ensino-aprendizagem ter sido realizada de
forma pontual, por meio de duas intervenções com os alunos e alunas em um único período de
aula. Ou seja, não houve tempo suficiente para que novas contradições emergissem na
atividade de estágio dos licenciandos. Somente na apresentação do PID, realizada na aula de
MEF I, em que a L2 e L18 foram questionados sobre como fariam uma atividade de ensinoaprendizagem com os mesmos objetivos, mas em um conjunto de aulas e não somente em um
único momento, é que surgiram situações potenciais de geração de contradições. Entretanto,
embora os questionamentos dos colegas da MEF I tenham gerado reflexões para a L2, não
houve tempo suficiente para novos processos de expansão da atividade de estágio, pois ela e o
L18 decidiram realizar o PID da MEF II sobre outra temática.
Diferente do que ocorreu na MEF I, na atividade de estágio da MEF II, a L2 e o L18
buscaram realizar uma atividade de ensino-aprendizagem em mais de um encontro com os
estudantes. Com isso, ao longo da realização da atividade, houve mais tempo para que
emergissem contradições, as quais exigiram a elaboração de novos instrumentos culturais para
a atividade de ensino-aprendizagem que estavam realizando. Por conta das contradições que
emergiram na primeira aula realizada no estágio de MEF II, houve um processo de
implementação, (re)elaboração e de replanejamento constante da atividade de ensinoaprendizagem.
Neste processo, ocorreram movimentos constantes de descensão (redução) do concreto
ao abstrato e de ascensão (síntese) do abstrato ao concreto. Os movimentos de redução
aconteceram quando os licenciandos refletiram e levantaram hipóteses sobre as razões para o
não engajamento dos estudantes na primeira aula na escola de estágio da MEF II e elaboraram
novos instrumentos mediadores que pudessem solucionar esse problema. Por outro lado, os
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movimentos de ascensão se deram quando eles concretizaram as ações de ensinoaprendizagem planejadas nas situações concretas do contexto da escola de estágio.
Destaca-se que este processo, o qual possibilitou elementos de imitação-criação para a
elaboração de novos instrumentos culturais para a atividade de ensino-aprendizagem, teve
como base diferentes fontes de conhecimentos e experiências. Por exemplo, em determinado
momento, a escolha pelo uso de jogos foi justificada com base nas experiências de colegas da
turma:
Entrevista Final – L2:
Essa ideia dos jogos veio da apresentação do grupo do primeiro semestre,
eram da [Licenciatura em] Matemática… o L16 e L25. Eu lembrei do
trabalho deles. Que eles fizeram um jogo também, aí eles até falavam que os
alunos ficavam bem interessados, e como a gente tava querendo interessar e
motivar os alunos, eu lembrei da apresentação deles.

Em outro, a L2 indicou que a escolha pelo uso de jogos em atividades de ensinoaprendizagem encontrou respaldo em leituras realizadas em momento posterior sobre como
mobilizar os estudantes na atividade de ensino-aprendizagem.
Entrevista Final – L2:
Aí eu peguei outro texto que falava. Era bem engraçado o título, “porque os
meus alunos não gostavam da minha aula”, alguma coisa assim. Não era um
artigo, acho que era uma matéria, em que esse cara ia explicando para o
professor, mudança de comportamento que ele poderia ter que podiam
influenciar os alunos. Era pequenininho, mas eu achei muito legal. Ele falava
algumas coisas que a gente usou bastante, por exemplo, você usar jogos para
estimular o aluno, imagens ou figuras pra assimilar o conhecimento dele, e
propor novas atividades, foi um pouco do que a gente fez na nossa terceira
aula…

Evidencia-se que, embora o texto não acadêmico, mencionado pela L2, tenha sido uma
importante fonte de inspiração, este não foi indicado por ela e L18 como referencial teórico
no portfólio de estágio. Provavelmente, isso ocorreu por conta do contexto acadêmico de
realização do estágio, pois, apesar de não ser uma regra explicita, o embasamento do PID com
referenciais teóricos do âmbito acadêmico era algo incentivado nas MEF I e II. Assim,
possivelmente, para se adequarem a essa exigência acadêmica da disciplina, a L2 e o L18
buscaram colocar como referenciais do PID apenas textos acadêmicos.
Isto fica claro pelo fato dos textos acadêmicos26 citados no portfólio do estágio de
MEF II não serem mencionados pela L2 como importantes na elaboração do PID. Inclusive,
ela e o L18 indicaram como referencial teórico do PID um texto que sugeri que lessem, o qual
26

JESUS, S. N. Estratégias para motivar os alunos. Educação, v. 31, n. 1, 2008.
TEIXEIRA, R. R. P. Jogos em sala de aula e seus benefícios para a aprendizagem da matemática. Revista
Linhas, v. 15, n. 28, p. 302-323, 2014.
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trata da pedagogia de John Dewey27, mas que, segundo a própria licencianda, não foi útil para
eles no estágio de MEF II – “E teve o texto que você pediu para gente ler [texto de John
Dewey], o que L17 usou [no PID]. Mas acabou que eu não achei muito útil… eu não achei
muito que era o que eu queria falar” (Entrevista Final – L2).
Este fato corrobora com os resultados de Rodrigues (2013) e Rodrigues e Mattos
(2018), os quais evidenciam que o estágio se constitui como uma atividade híbrida, que ocorre
entre duas instituições de educação com seus próprios objetivos, muitas vezes, divergentes.
Por esta razão, os futuros professores, ao realizarem o estágio, precisam conciliar diferentes
necessidades, sejam pessoais, acadêmicas (universidade) ou de atuação (escola). Portanto, no
caso específico do estágio da L2 na MEF II, evidencia-se que algumas das citações
mencionadas no seu portfólio são justificadas pelas demandas da disciplina da universidade e
não pela sua real importância como embasamento teórico do PID.
Ressalta-se que os processos de ascensão do abstrato ao concreto, ocorridos nos
estágios das MEF I e II da L2, tiveram como base diferentes pressupostos teóricos, sejam
acadêmicos ou não, elaborados a partir de suas experiências e de outras pessoas que tiveram
contato como os estudantes e/ou no papel de professora. Estas experiências se constituírem
como bases importantes para os seus processos de imitação-criação, realizados nos estágios de
MEF I e II. Contudo, as interpretações que apresentaram nos portfólios, as reuniões de
orientação e entrevistas, revelaram análises comparativas sobre aspectos externos dos objetos
de suas atividades de estágio, relacionadas à transformação comportamental dos estudantes
durante as aulas, sem a mediação de uma base conceitual. Desta maneira, as ações e reflexões
da L2 evidenciam que ela estava em processo inicial de apropriação de novos conceitos sobre
os objetos das atividades de estágio da MEF I e II, que possibilitassem interpretar e agir sobre
as situações do cotidiano escolar, com base em um pensamento teórico.
Apesar de possibilitarem apenas uma compreensão inicial da essência dos objetos dos
estágios, os conhecimentos que possuía e internalizou sobre os objetos (História das Ciências
e motivação) permitiram que a L2 realizasse, juntamente com o L18, movimentos de
superação de algumas das contradições que emergiram nas atividades de estágio de MEF I e
II. Tais movimentos revelam o desenvolvimento da agência da licencianda, o que trataremos
no próximo tópico.

27

TEIXEIRA, A. A pedagogia de Dewey. In: Dewey, J. Vida e educação. Tradução de Anísio Teixeira. São
Paulo: Abril Cultural, 1980. p. 113-135.
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6.3.3. Desenvolvimento da agência da L2
No caso particular analisado do estágio da L2, o desenvolvimento da agência se
destacou, sobretudo, no estágio da MEF I, em que ela mobilizou a sua capacidade de
oposição, resistência e crítica às condições que oprimem e discriminam as mulheres no
contexto acadêmico, escolar, etc., assumindo a postura de agente crítica de transformação da
realidade. Neste estágio, seu modo de agir evidenciou uma forte autonomia e independência,
bem como um empoderamento para realizar uma atividade de conscientização sobre a
importância das mulheres para o desenvolvimento científico.
A postura e atitude em relação à atividade de estágio supervisionado demonstram que
a L2 tinha uma forte crença na sua autoeficácia para superar as contradições emergentes em
seu sistema de atividade. É difícil precisar quais fatores sócio-histórico-culturais
possibilitaram que ela desenvolvesse esta confiança. Contudo, nos parece que os
conhecimentos sobre a história das mulheres na ciência, bem como das iniciativas que
conhecia que visam incentivar as alunas a seguirem as carreiras científicas, foram
fundamentais para que ela elaborasse artefatos culturais mediadores para a atividade de
estágio, possibilitando o conhecimento de meios e a confiança necessária para realizar uma
atividade de ensino-aprendizagem que envolveu toda a escola. Assim, por meio do
empoderamento, ela se mobilizou em uma atividade de estágio não só transformadora da
realidade, mas também de autotransformação, por meio da promoção de uma práxis criadora.
Com isso, foi possível romper, mesmo que apenas momentaneamente, com o modo de
realização da atividade da escola, por meio da alteração da rotina escolar. Ela e o L18
mobilizaram as suas capacidades de agirem de forma criativa e autônoma no contexto escolar.
Além disso, ao buscarem conscientizar os estudantes sobre a importância das mulheres para
ciência e incentivar as alunas para que sejam cientistas, os licenciandos mobilizaram a
capacidade de agir de forma crítica e ativa sobre o mundo, buscando transformá-lo por meio
da educação.
Evidencia-se que a mobilização ocorreu não de maneira individual, como também
coletiva. Embora a L2 tenha realizado o estágio em dupla com L18, as escolhas dos temas dos
PIDs tiveram origem em seus interesses e demandas formativas e de atuação. Isso não
impediu ou desfavoreceu a mobilização do L18 nas atividades de estágio, pelo contrário. Este
licenciando, apesar de não ter concluído a MEF II, em muitos momentos se mostrou
mobilizado por motivos geradores de sentido nas atividades de estágio e de ensinoaprendizagem, assumindo para si os objetos determinados pelas necessidades formativas e de
atuação docente da L2.
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Essa capacidade de mobilização coletiva na atividade de estágio também é
evidenciada pelo fato de a L2 ter articulado e mobilizado diferentes atores na realização das
intervenções, aproveitando as experiências e conhecimentos de cada um deles. Apesar de não
ter mobilizado a participação dos demais professores da escola de estágio na MEF I na
atividade de ensino-aprendizagem, as intervenções realizadas por ela e por L18 ocorreram de
maneira coletiva, com a participação dos docentes da universidade e professor colaborador.
Estes fatos revelam o desenvolvimento e mobilização da agência relacional da L2, ao
evidenciarem a sua capacidade em trabalhar coletivamente e mobilizar outras pessoas na
atividade, de modo a buscar a superação das contradições presentes na realidade escolar. Tal
capacidade se constituir como meio de desenvolvimento de uma nova forma de
profissionalismo (EDWARDS, 2007),
Como ressaltamos anteriormente, isso ocorreu por meio de processos de ascensão do
abstrato ao concreto e transformação expansiva da atividade de estágio, em que ela pode
concretizar diferentes conhecimentos nos estágios supervisionados das MEF I e II, elaborando
novos instrumentos culturais para a atividade de estágio, o que é fundamental para o
desenvolvimento da práxis criadora. No processo criativo, ressalta-se o papel das emoções
como elemento fundamental mobilização da imitação-criação da L2, bem como ao
desenvolvimento da agência.
Assim como nos esclarece Vigotski (2009), as emoções se constituem, ao mesmo
tempo, como materiais para a criação, ao influenciarem a seleção e combinação de diferentes
elementos da realidade nos atos criativos, e como produtos, por conta das sensações
produzidas pelo ato criativo. No caso da MEF I, as emoções da L2 que emergiram das
experiências com o machismo vivenciado em diferentes contextos, sobretudo, na
universidade, se caracterizaram como material para a sua imaginação e fator de mobilização
para a sua atividade. Estas experiências deixaram marcas emocionais, que podem ser
percebidas pela sua indignação com as situações em que foi alvo do machismo.
Além disso, o papel das emoções fica mais claro quando refletimos sobre o fato de
outras licenciandas não se mobilizarem em uma atividade de estágio de mesma natureza.
Mesmo também sendo alvo do machismo na academia, estarem em contato com várias das
significações sociais e conhecendo as iniciativas mencionadas pela L2, outras licenciandas
não demonstraram sentir e se preocupar com esta forma de preconceito como a L2. Portanto,
para ela, as experiências com o machismo geraram emoções, que a impulsionaram em uma
práxis criadora de enfrentamento do machismo no contexto acadêmico e escolar,
desenvolvendo a sua agência. Com isso, ela pode perceber elementos da realidade, tais como

240

as iniciativas que conhecia de conscientização sobre a importância das mulheres na ciência,
que serviram como material para imitação-criação em sua atividade de estágio.
Já como produto do ato criativo na atividade de estágio da MEF I, as emoções se
mostraram elementos importantes para a L2. Em vários momentos, ela demonstrou satisfação
pela sua intervenção com as alunas, a qual possibilitou que essas se expressassem sobre as
situações de machismo vivenciadas na escola de estágio, estabelecendo uma relação de
confiança com a licencianda e com a docente convidada. Tais resultados evidenciaram como
este tipo de iniciativa é realmente importante para incentivar as estudantes a seguirem a
carreira científica.
A importância das emoções para o desenvolvimento da práxis criadora também pode
ser percebida na mobilização da L2 na atividade de estágio da MEF II. As emoções, relativas
às contradições que emergiram da frustração com os maus resultados da primeira aula
realizada na escola de estágio, mobilizaram a L2 e o L18 a elaborarem novos instrumentos
culturais mediadores, que permitissem o engajamento dos estudantes. Desta maneira, além de
mobilizar os licenciandos em uma práxis criadora, concretizada por meio de processos de
imitação-criação, as emoções propiciaram reflexões que os conscientizaram sobre a
necessidade de engajar os estudantes, de modo a promover a melhoria da atividade de ensinoaprendizagem. Além disso, no estágio da MEF II, as emoções foram importantes como
produtos da práxis criadora, pois os resultados alcançados com a transformação da atividade
de ensino-aprendizagem permitiram uma nova relação com os estudantes, que passaram a
tratá-los como professores e não apenas como estagiários. A mudança de relação foi
ressaltada pelos licenciandos como importante elemento de satisfação com a atividade de
estágio.
Para que ocorresse a mobilização da L2 em uma práxis criadora, de modo a
possibilitar o desenvolvimento da agência, foram fundamentais os incentivos ao
desenvolvimento da autonomia e da criatividade propiciados pela proposta de estágio com
pesquisa. A partir das condições promovidas pelo desenvolvimento de PID nas MEF I e II,
foi possível que a L2 desenvolvesse uma atividade de estágio em que houve coincidência
entre seu motivo e o objeto da atividade, isto é, houve a articulação motivo-objeto em suas
atividades de estágio. Assim, as condições de incentivo à autonomia e à criatividade
possibilitaram a L2 mobilizar diferentes conhecimentos já elaborados em seu processo de
formação, bem como a sua capacidade de agir de forma ativa e crítica na realidade escolar.
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7. Análise do 2º Caso – L5

O Licenciando 5 (L5) realizou o estágio supervisionado de MEF I em grupo, com a
Licencianda 3 (L3) e o Licenciando 20 (L20), na mesma escola e turma. Os três licenciandos
eram amigos e muito próximos, ingressaram no curso no mesmo ano e realizaram diferentes
disciplinas nas mesmas turmas, de modo que estavam acostumados a trabalhar em grupo. Na
MEF II, o L5 optou em realizar o estágio de forma individual, em uma escola próxima ao
local onde morava. Desta forma, ao analisarmos o caso do L5 na MEF I, iremos também
descrever o estágio da L3 e do L20. Já na MEF II, focalizamos somente no estágio do L5.
Para apresentar a análise deste caso, dividimos este capítulo em dois subcapítulos,
cada um referente a um dos estágios realizados pelo L5 nas disciplinas de MEF I e MEF II.
7.1. Estágio supervisionado na MEF I - L3, L5 e L20
Neste subcapítulo, separado quatro partes, realizamos a descrição e análise do estágio
do L5 na MEF I, realizado em grupo com a L3 e o L20. Na primeira parte descrevemos as
experiências prévias do L5 e o contexto de realização do estágio na MEF I. Depois, na
segunda parte, descrevemos a realização do PID por estes licenciandos. Na terceira parte,
tratamos de algumas divergências de sentidos dos licenciandos, que impulsionaram a
separação do grupo no estágio da MEF II. E por fim, na quarta parte, analisamos a
aprendizagem expansiva do L5 durante o estágio da MEF I.

7.1.1. Experiências prévias e o contexto do estágio supervisionado na MEF I
7.1.1.1. Experiências prévias do L5
O L5 nasceu e cresceu em um pequeno município do Estado de Alagoas. Após a
finalização do seu ensino básico, ele se mudou para o município de São Paulo, iniciando,
poucos anos depois, o curso de Licenciatura em Física da USP. Seu ensino básico foi marcado
por dificuldades, sobretudo por conta da falta de professores.
Entrevista Inicial - MEF I - L5:
L5 - No primeiro ano do ensino médio o que acontece. Lá na minha cidade a
gente faz divisa com uma cidadezinha de Pernambuco. Então, alguns
professores de outras cidades de Pernambuco faziam concurso para ensinar
na minha cidade em Alagoas. Só que o trecho pra você chegar na minha
cidade em alguns momentos era inviável de se passar, por exemplo, no
inverno onde lá tem grande volume de chuva, eles não vinham.
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O professor de Física era um dos que não conseguia ir até à escola no período mais
chuvoso do ano.
Entrevista Inicial - MEF I - L5:
Então, não tinha aula de Física no inverno. (...) Eu só tinha aula nos períodos
de verão no começo do ano e após o período de inverno que era setembro,
agosto, o meu professor de Física só trabalhou cinemática comigo nesse
período inteiro de tempo. (...) Nos dois primeiros anos do curso [ensino
médio] eu tive um deficit em Física, aí no terceiro ano, aí sim eu tive contato
de fato com a Física que foi a parte de eletricidade.

Contudo, embora tivesse este problema, um dos seus professores de Física, que
também lecionava Matemática, foi fundamental para o L5, sendo uma fonte de inspiração e
incentivo à sua escolha profissional.
Entrevista Inicial - MEF I - L5:
L5 - Eu tive, inclusive, o professor que me inspirou a ser professor, ele me
dava aula de Matemática e de Física. (...) Ele se importava com a
aprendizagem do aluno. Uma característica da maioria dos professores de lá
é o desinteresse em dar aulas. (...) Então, você tinha professores
desmotivados, alunos desmotivados, direção desmotivadas. É uma sequência
em que o maquinário do ensino não funciona. Aí esse professor ia contra a
corrente, ele se importava com a aprendizagem do aluno, por mais que seja
um método tradicional.

As experiências ocorridas na educação básica e outras que teve posteriormente, na
licenciatura, o influenciaram a seguir a carreira docente. Entretanto, a princípio, essa não era
sua primeira opção, mas sim o curso de Matemática.
Entrevista Inicial - MEF I - L5:
L5 - Eu não tinha interesse na área de Física no começo, eu queria fazer
Matemática, só que a nota de corte [do vestibular] não deu. Não sei se foi a
nota de corte ou a proporção que não deu, pra fazer na Fuvest. Aí me
jogaram pra Física. Eu fiz um semestre aqui, como teste, qualquer coisa eu
estava pensando em pedir transferência para o IME [Instituto de Matemática
e Estatistica da USP]. Só que eu acabei tendo mais influência de professores
aqui do Instituto [IFUSP]. Os primeiros que eu tive que acabaram me
incentivando a seguir a carreira de professor. Hoje em dia eu acredito que o
professor tem um papel muito importante na sociedade, principalmente pra
formação de cidadãos conscientes e críticos, isso foi mais para o meio do
curso quando eu tive contato com as disciplinas de ensino de Física.

O trecho supracitado exemplifica como os docentes do curso de Licenciatura em
Física da USP foram importantes para a escolha profissional do L5. Apesar das dificuldades
que enfrentou na educação básica, evidencia-se que os seus sentidos em relação à atuação
docente e à Física se alteraram durante o curso de licenciatura. Em vários momentos, o
licenciando destaca a importância das diversas disciplinas da área de Ensino de Física do
IFUSP e das disciplinas pedagógicas cursadas na FEUSP.
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Antes de realizar a MEF I em 2019, o L5 já havia realizado três disciplinas do eixo
formativo do Ensino de Física no IFUSP (Proposta e Projetos para o Ensino de Física,
Elementos e Estratégias para o Ensino de Física e Práticas em Ensino de Física) e duas
disciplinas do eixo de Formação Pedagógicas na FEUSP (Didática, POEB e Introdução aos
Estudos da Educação: Enfoque Histórico). No primeiro semestre de 2019, o licenciando
cursou, além da disciplina de MEF I, as seguintes disciplinas dos eixos formativos Ensino de
Física e Formação Pedagógicas do curso: Física no Ensino Fundamental, Produção de
Material Didático e Psicologia da Educação.
Estas informações indicam alguns aspectos da trajetória de vida e escolha profissional
de L5, os quais serão importantes para compreender algumas das suas escolhas durante os
estágios de MEF I e II. De modo a complementar estsas informações, no próximo tópico
apresentamos algumas informações sobre o contexto de realização do estágio na MEF I do
L3, L5 e L20.
7.1.1.2. Contexto do estágio na MEF I - L3, L5 e L20
Os licenciandos L3, L5 e L20 escolherem realizar o estágio de MEF I em uma escola
da rede estadual de educação do Estado de São Paulo. Esta escola localiza-se na região oeste
do município de São Paulo e atende alunos do ensino médio nos períodos da manhã e da
tarde. Além das salas de aula, essa escola possui uma biblioteca, uma sala de informática e um
laboratório para as disciplinas de Física, Química e Biologia. Contudo, segundo os
licenciandos, esses espaços eram poucos utilizados:
Apresentação do PID de L3, L5 e L20 - episódio 15c de MEF I:
L5 - A gente visitou a sala de informática e o laboratório. Nós achamos
muito bacana a escola ter esses ambientes, só que é bem burocrático para
você marcar um horário para utilizar esses ambientes. A gente percebeu que
blindam muito, tipo: "tem muito aluno, vocês têm que se dobrar para dar
atenção, os computadores não são bons, tem que fazer grupo". Enfim, a
gente optou por não utilizar esses ambientes.
L20 - Fora que, sinceramente, parece que eles [esses ambientes de ensino]
estão lá de enfeite, porque pelo que me falaram não tem um técnico da sala
de informática para fazer a manutenção dos computadores e softwares. Só
estão lá, para dizer que tem, mas usar mesmo [inaudível].

Eles também ressaltaram que a escola possui um pátio grande com palco e uma quadra
poliesportiva, os quais
Portfólio MEF I - L5:
(...) poderiam ser usados para a realização de atividades experimentais, no
entanto, foram encontradas duas dificuldades a princípio, uma com relação à
dispersão dos alunos em espaços abertos e a outra é que, especificamente, no
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pátio se observa um grande fluxo de pessoas transitando, portanto o uso
desses ambientes deve possuir um pouco mais de planejamento e cautela.

Como abordaremos mais adiante, ao descrevermos o desenvolvimento do PID, a
preocupação em otimizar o uso dos espaços disponíveis na escola foi importante para o grupo.
Eles optaram por estratégias didáticas que fossem realizadas em ambientes diferentes da sala
de aula.
Antes buscamos representar a cadeia de atividade do L5 no primeiro semestre de 2019,
destacando a MEF I, bem como os sentidos e motivos iniciais do licenciando ao realizar esta
atividade.
7.1.1.3. Cadeia de atividade do L5 no primeiro semestre de 2019
As disciplinas cursadas e outras atividades realizadas por L5 no primeiro semestre de
2019 estão representadas na cadeia de atividades, conforme a Figura 28.
Figura 28 - Cadeia de atividades do L5 no primeiro semestre de 2019

Fonte: elaborada pelo autor
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Como destacamos na análise do caso de L2, a Figura 28 não representa a totalidade
das relações estabelecidas pelo L5 nesse momento de sua formação inicial. Essa figura
representa um recorte da realidade, que permite localizar o objeto em investigação. Contudo,
diferente do caso analisado anteriormente, o L5 não realizou outra atividade de formação
durante o primeiro semestre de 2019, além do curso de Licenciatura em Física.
Outra diferença importante a se destacar em relação ao caso anterior, é o fato de o L5
já ter realizado todas as outras disciplinas obrigatórias do curso com carga horária de estágio,
bem como outras disciplinas dos eixos de Formação Pedagógica e de Ensino de Física. Assim,
a MEF I e II seriam algumas das poucas disciplinas a serem cursadas para a conclusão do
curso de Licenciatura em Física da USP.
7.1.1.4. Sentidos e motivos iniciais do L5 no estágio de MEF I
As disciplinas com carga horária de estágio, cursadas pelo L5, possibilitaram que ele
elaborasse novos sentidos sobre o estágio supervisionado, como revela, por exemplo, o
seguinte trecho:
Entrevista Inicial - MEF I - L5:
P - Na segunda [pergunta do Questionário Inicial] você escreveu como
resposta: “no meio docente, principalmente na escola pública, é propagado a
ideia de que as teorias aprendidas na academia não são relevantes para a
prática docente, queria saber qual o conjunto de fatores que influenciam essa
propagação de ideias e como fugir dessas concepções?” De onde que vem
essa tua percepção?
L5 – (...) eu vivenciando a fase de estagiário, eu já fiz três disciplinas da
graduação do estágio: POEB, Didática e Práticas em Ensino de Física. Eu
presenciei, principalmente, em POEB que eu ficava muito na coordenação,
era um espaço de observação e na sala dos professores, eu observava que
essas ideias ocorriam muito, eram recorrentem. (...) Então era recorrente os
professores [da escola de estágio] falarem dos estagiários, das suas teorias
que eles levavam pra sala de aula. [Esses professores] negavam essas teorias,
falando que a prática docente era completamente desconectada com aquilo
que se aprendia na universidade.

Estas experiências indicaram para o licenciando um distanciamento entre aquilo que é
tratado na universidade e o que é realizado na escola. Isso, segundo ele, leva muitos
professores da educação básica a negarem os conhecimentos e práticas aprendidas pelos
estagiários na universidade, considerando-os como desconectados da realidade escolar.
Contudo, no estágio realizado na disciplina de Práticas em Ensino de Física, o licenciando
percebeu a importância dos conhecimentos e práticas aprendidas na universidade para a
atividade docente.

246

Entrevista Inicial - MEF I - L5:
L5 - Práticas do Ensino de Física veio pra mim meio que pra distorcer essa
ideia [de que o conhecimento aprendido na universidade não é útil para a
atividade docente]. (...) Então, eu exercitei a prática acadêmica, eu exercitei
a prática que a academia me mostrou. (...) O fato de ser possível também já
quebra um pouco esse pensamento. Mas o que eu queria muito saber da
escola é como isso se propaga, como essas ideias são tão propagadas e como
o professor acaba se deixando levar por isso.

Esses dois últimos trechos evidenciam a preocupação do licenciando em articular
aquilo que aprendia na universidade com o que vivia na escola durante o estágio. L5
discordava da opinião dos professores das escolas de que as teorias aprendidas na
universidade não eram importantes para o trabalho docente.
O sentido sobre a importância de se ter uma base teórica para o trabalho docente foi
desenvolvido ao longo do curso de Licenciatura, sendo algumas disciplinas fundamentais, em
especial Práticas em Ensino de Física. Como destacaremos mais adiante, nesta disciplina ele
pode elaborar alguns instrumentos mediadores que foram úteis para a sua atividade de estágio.
Por se tratar de outra disciplina com carga horária de estágio do eixo formativo do
Ensino de Física, o L5 considerava que a MEF I seria uma disciplina semelhante a Práticas
em Ensino de Física.
Entrevista Inicial - MEF I - L5:
L5 - Eu já tinha feito Práticas [em Ensino de Física], então eu já sabia
algumas metodologias utilizadas. Já estudei os Três Momentos Pedagógicos
do Delizoicov, então eu esperava que fosse diferente, que não utilizasse a
mesma metodologia.

No entanto, embora tivesse tido uma experiência satisfatória em Práticas em Ensino de
Física, ele relatou que não tinha uma expectativa específica em relação ao estágio de MEF I.
Entrevista Final - MEF II - L5:
P - Quando você começou, lá no início do ano, a disciplina de metodologia,
você se matriculou, você tinha alguma expectativa específica?
L5 - Eu acho que teve essa questão de ser uma disciplina obrigatória. A
expectativa que eu tinha em Metodologia I ... não muita, as questões que
normalmente roldão é sobre que tipo de metodologia normalmente vai ser
trabalhada na disciplina. Eu sei que é uma disciplina curta, então não dá para
abranger tudo. (...) Fora isso, a realização de estágio suave tranquilo [risos].
Era essa a expectativa, basicamente [risos].

Assim sendo, inicialmente, o que mobilizava o L5 a realizar a MEF I era o fato de ser
uma disciplina obrigatória do curso. Os seus motivos iniciais na MEF I eram motivos
estímulos, de modo que a disciplina ocupava o nível das ações para o licenciando, se
constituindo como fim para a conclusão do curso de Licenciatura.
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Considerando os motivos do L5, podemos representar a estrutura da atividade de sua
formação inicial, localizando a MEF I e os estágios supervisionados, conforme a Figura 29.
Figura 29 - Estrutura da atividade de formação inicial do L5

Fonte: elaborada pelo autor

Do mesmo modo, como destacamos na análise do caso da L2 (Figura 29),
evidenciamos que o objeto da atividade do L5 é a própria conclusão do curso de Licenciatura
em Física. O motivo que o impulsionava na atividade de formação era o desejo de se tornar
um professor que realize uma atividade pedagógica que estimule o desenvolvimento do
pensamento crítico de seus alunos.
Entrevista Inicial - MEF I - L5:
L5 - (...) a escola tem a função de formar cidadão, principalmente, além de
ter isso no papel ela precisa pôr isso em prática. (...) Porque vem muito a
lembrança das aulas que eu tive [na Licenciatura] (...), como a Física nos
seus conteúdos podem contribuir pra que o aluno tenha um olhar crítico
diante desses problemas que a sociedade vive hoje e vai viver durante muito
tempo? São questões abertas. Acho que do curso o que eu levo hoje, dos
quase 4 anos que eu tenho no curso de Física é tentar trabalhar o máximo
possível com essas questões abertas, não tentar fechá-las (...).

Para concretizar a atividade de formação, o L5 tinha que realizar diferentes disciplinas
do curso de Licenciatura, as quais se constituíam como ações desta atividade. Dentre as
disciplinas, as MEF I e II se constituíam como as últimas disciplinas com carga horária de
estágio que o licenciando teria que realizar para a conclusão do curso de formação inicial.
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Embora não tivesse uma expectativa especial em relação à MEF I e ao estágio, aos
poucos as expectativas e percepções foram se alterando, como descreveremos nos próximos
subcapítulos, em que apresentamos e analisamos como foi a realização do estágio do L5 nas
disciplinas de MEF I e II.

7.1.2. PID no estágio da MEF I - L3, L5 e L20
Na dimensão de ensino do PID da MEF I, os licenciandos L3, L5 e L20 realizaram
ações de ensino-aprendizagem que tiveram como objetivo a aprendizagem pelos estudantes
dos conceitos relacionados à cinemática, de modo que estes pudessem compreender melhor os
movimentos presentes em seus cotidianos. Mais especificamente, eles abordaram os temas
que estavam sendo tratados pelo professor colaborador naquele semestre: movimento retilíneo
uniforme e movimento uniformemente variado.
Como estratégia didática, o professor colaborador sugeriu que eles realizassem um
experimento com os alunos:
Portfólio - MEF I - L5:
Após a realização de uma conversa com o docente responsável pela
disciplina de Física, cujo foco foi a escolha de uma metodologia que mais se
enquadra com a turma, por ele foi sugerido ao grupo a possibilidade de
trabalhar com algum experimento voltado para o conteúdo de cinemática, e
como o projeto tinha como princípio a sua construção em conjunto, tanto dos
estagiários quanto do docente responsável, foi então aceita a sugestão e a
partir disso o grupo se voltou para a escolha da experiência a ser executada.

No entanto, como descrito anteriormente, ao realizarem as ações de observação e
análise do contexto da escola de estágio, eles passaram a ter como objetivo otimizar o uso dos
espaços disponíveis na escola, isto é, realizar atividades de ensino-aprendizagem em
ambientes diferentes da sala de aula. Além disso, ao conversarem com o professor
colaborador sobre as possibilidades de experimentos a serem realizados no estágio, algumas
divergências foram surgindo em relação aos sentidos atribuídos a esse recurso didático e aos
modos de conduzir a atividade de ensino-aprendizagem.
Tais objetivos e divergências fizeram com que os licenciandos realizassem uma
atividade de experimentação diferente daquela que usualmente era realizada pelo professor
colaborador do estágio. Nos próximos tópicos, apresentamos o processo de realização do PID
por estes licenciandos no estágio da MEF I. No entanto, previamente descrevemos com mais
detalhes as ações que antecederam este processo, focalizando as observações e análises dos
licenciandos em relação ao Ensino de Física realizado pelo professor colaborador do estágio.
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7.1.2.1. Questionamentos do Ensino de Física realizados na escola e planejamento inicial do
PID
Desde o início do estágio, a partir das observações das aulas do professor colaborador,
a L3, o L5 e o L20 realizaram vários questionamentos sobre a forma como ele conduzia o
Ensino de Física. Mais especificamente, a crítica estava no foco adotado pelo professor nas
relações matemáticas, em detrimento do aprofundamento dos conceitos físicos.
Reunião de orientação de estágio - 24/05/2019 - L3, L5 e L20:
L20 - O que ele fez de aula foi jogar dados em uma tabela. Dados arbitrários,
sem falar de equações, sem falar de nada. E fazia a leitura com os alunos dos
dados e ver o que eles entendiam dos dados.
L3 - Entendiam matematicamente.
L20 - Isso, as relações matemáticas. Então, ele falava "tá vendo, aqui o
tempo você multiplica por alguma coisa e dá direto o espaço". (...) Foram só
as relações matemáticas, ele não falou sobre a aceleração ou sobre a
velocidade não ser constante.

Segundo os licenciandos, o professor colaborador costumava realizar o que chamava
de "experimento seco", em que os alunos trabalham apenas com os dados já obtidos em um
experimento, sem o realizarem.
Reunião de orientação de estágio - 24/05/2019 - L3, L5 e L20:
L3 - Ele é adepto do experimento seco, como ele fala, que é o que se dá
vários dados para os alunos só fazerem as contas. (...) A primeira vez que eu
escutei, eu falei: "mas não é um experimento" (risos).
P - Nos textos que leram não havia nenhum que falava sobre isso?
L20 - Não, principalmente, no texto da Abib [ARAÚJO; ABIB, 2003] que
aborda vários experimentos, não tem nenhum desse.

Além do mais, quando realizava experimentos em sala de aula, havia a "preferência
pelo uso de experiências demonstrativas fechadas, nas quais o aluno toma o lugar de
observador passivo sem interagir com o experimento, e a execução fica a encargo exclusivo
do docente" (Portfólio MEF I - L5). Para os licenciandos, este tipo de experimento era
limitador da aprendizagem dos estudantes.
Reunião de orientação de estágio - 24/05/2019 - L3, L5 e L20:
L5 - Os experimentos demonstrativos que eu observo nos estágios e na aula
do professor é "olha estão vendo isso está caindo, a corrente está repulsando,
legal". [Os alunos] fecham o caderno e vão embora. Esse tipo de
experimento eu tenho repulsa.
(...)
P - Você [L5] está falando que nega o experimento demonstrativo. (...) Mas
por que você acha que o experimento demonstrativo é ruim?
L5 - No contexto em que o professor aplica. O que acontece, eu observo as
limitações que o professor tem: é um número grande de alunos, você tem um
laboratório pequeno, etc. Eu encaro aquilo como: "tá, ok, têm algumas
limitações", mas eu acredito que não sejam insuperáveis.
P - Então, você não faria um experimento demonstrativo ou evitaria?
L5 - Do jeito que o professor trabalha não.
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É importante ressaltar que esta reunião de orientação de estágio ocorreu em um
momento da disciplina de MEF I (início da terceira fase - aulas 10 e 11), na qual os
licenciandos estavam realizando estudos e discussões teóricas sobre a experimentação no
Ensino de Física. Desta forma, alguns textos trabalhados na disciplina de MEF I, bem como
em outras que já haviam realizado, influenciaram as críticas dos licenciandos em relação às
ações de ensino-aprendizagem do professor na escola. Além disso, tais textos estimularam os
licenciandos a optarem por uma experimentação diferente daquela que o professor
colaborador estava acostumado a realizar com os seus alunos.
Portfólio MEF I - L5:
(...) o grupo se instigou a apresentar aos alunos uma abordagem
diferenciada, tendo ciência das dificuldades que iriam enfrentar, decidem
propor um experimento de investigação, com um baixo grau de abertura, ou
seja, aos alunos seriam disponibilizados o problema a ser solucionado e os
métodos de análise, deixando apenas a conclusão em aberto, o que segundo
Borges (2002) essa procedimento experimental teria nível 1 de investigação,
o que ao ver do grupo seria o aceitável de acordo com as diversidades
encontradas no ambiente escolar.

Assim sendo, para propiciar uma aprendizagem mais efetiva para os alunos, eles
consideraram ser importante realizar experimentos que possibilitassem a maior participação
dos alunos, com questões investigativas que os levassem a refletir sobre os fenômenos
investigados. Eles planejaram realizar 9 regências em 5 semanas. Na primeira semana eles
ficam responsáveis por uma aula e nas demais semanas por duas aulas. As aulas que
ocorreram na mesma semana foram realizadas no mesmo dia, sendo uma antes ou outra
depois do intervalo do período da manhã.
Para organizarem a sequência das aulas, os licenciandos tomaram como base a
proposta de ensino dos "Três Momentos Pedagógicos":
Portfólio MEF I - L5:
Baseando-nos no método de problematização relacionados aos três
momentos pedagógicos, apresentado por Demétrio Delizoicov em "Os Três
Momentos Pedagógicos como possibilidade para inovação didática", serão
levantadas as concepções prévias que os alunos possuem sobre o conteúdo,
movimento uniforme. O intuito é que se possa apresentar e trabalhar a
linguagem científica que a física possui sobre esse conceito, não em um
processo de substituição de termos, mas de enriquecimento do arcabouço
conceitual dos alunos. Tendo consciência que este seria um primeiro contato
dos estagiários no papel de professores com os mesmos, o estilo de aula
escolhido também contribuiria para um mapeamento dos interesses e dos
conhecimentos dos estudantes, visando um aperfeiçoamento de futuras
regências. Além dessa busca por aproximar as concepções prévias aos
conceitos e explicações científicas também é objetivo desta sequência
didática trabalhar com métodos de análise de dados, tais como tabelas e
gráficos, sob a justificativa de fornecer ferramentas importantes para a
compreensão dos fenômenos estudados.

251

Os licenciandos conheceram esta proposta didática no ano anterior, na disciplina de
Práticas em Ensino de Física, em que planejaram e aplicaram ações de ensino com base nos
Três Momentos Pedagógicos.
Como L5 descreveu em seu portfólio, os Três Momentos Pedagógicos é uma proposta
didático-pedagógica desenvolvida por Demétrio Delizoicov e José André Angotti. Tal
proposta é inspirada em algumas concepções de educação de Paulo Freire (MUENCHEN;
DELIZOICOV, 2014) e, como a própria denominação indica, é constituída de três ações
didático-pedagógicas:
Problematização Inicial: apresentam-se questões ou situações reais que os
alunos conhecem e presenciam e que estão envolvidas nos temas. Nesse
momento pedagógico, os alunos são desafiados a expor o que pensam sobre
as situações, a fim de que o professor possa ir conhecendo o que eles
pensam. Para os autores, a finalidade desse momento é propiciar um
distanciamento crítico do aluno ao se defrontar com as interpretações das
situações propostas para discussão, e fazer com que ele sinta a necessidade
da aquisição de outros conhecimentos que ainda não detém;
Organização do Conhecimento: momento em que, sob a orientação do
professor, os conhecimentos de física necessários para a compreensão dos
temas e da problematização inicial são estudados;
Aplicação do Conhecimento: momento que se destina a abordar
sistematicamente o conhecimento incorporado pelo aluno, para analisar e
interpretar tanto as situações iniciais que determinaram seu estudo quanto
outras que, embora não estejam diretamente ligadas ao momento inicial,
possam ser compreendidas pelo mesmo conhecimento (ibidem, p.620, grifos
nossos).

Considerando as três ações, descrevemos as aulas realizadas por estes licenciandos no
estágio de MEF I. Para isso, dividimos a apresentação da atividade de ensino-aprendizagem
em três fases distintas: problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do
conhecimento.
7.1.2.2. Problematização Inicial: levantamento das concepções prévias dos estudantes e
preparação para a experimentação (1ª a 5ª aula)
Na primeira aula, os licenciandos realizaram o levantamento das concepções prévias
dos alunos sobre movimento por meio de algumas questões problematizadoras:
Apresentação do PID de L3, L5 e L20 - episódio 15c de MEF I:
L20 - E aí a gente fez o levantamento dos conhecimentos prévios, só que não
dessa forma que a maior parte da galera aqui fez, de passar um questionário.
A gente fez esse levantamento, na verdade, com a própria problematização:
o que vocês acham que é movimento? O que vocês conhecem que está em
movimento? O que não está? Na teoria o que é movimento e o que não é?
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Isso ajudou a gente já a trabalhar a matéria e ao mesmo tempo fazer essa
pesquisa de levantamento de dados.

Para sistematizar as respostas dos alunos e revisar alguns conceitos da cinemática, eles
planejaram que:
Portfólio MEF I - L5:
À medida que as respostas forem surgindo, as mesmas serão anotadas na
lousa, visando consultar todas essas ideias ao longo da aula. Trabalhando em
cima dessas noções de movimento que se relacionam com a questão do
deslocamento ao longo do tempo, faremos uma introdução da equação da
velocidade escalar média

Assim, conforme os alunos iam respondendo às perguntas que faziam, os licenciandos
foram introduzindo novas perguntas, com a finalidade de gerar dúvidas e questionamentos por
parte dos alunos. Contudo, não foi uma tarefa tão fácil estabelecer esta dinâmica com a turma,
pois no início alguns alunos não queriam participar da aula.
Apresentação do PID de L3, L5 e L20 - episódio 15c de MEF I:
L5 - A homogeneidade da sala é algo idealizado, não existe né. Alguns
alunos foram contra. Alguns alunos específicos começaram a participar da
aula, a gente começou a falar de coisas que até fugiram do assunto de
cinemática. (...) Um aluno começou a falar da circulação da Terra, o que era
periódico e, por incrível que pareça, na questão da rotina. Eu me lembrei
muito da questão dos discursos que tem aquele primeiro texto. E acho que
foi interessante pra nós três vermos que quando nós damos voz para os
alunos, a gente consegue criar uma aula bem dialogada, bem relacional.

Ressalta-se que esta situação foi associada por L5 a um dos textos trabalhos na sexta e
sétima aula de MEF I, em que os licenciandos tinham que realizar a análise discursiva de uma
aula de Física (episódios 6d, 7c e 7d de MEF I).
Esta estratégia, segundo eles, foi importante para engajar os alunos na aula,
estabelecendo uma aula mais dialogada.
Apresentação do PID de L3, L5 e L20 - episódio 15c de MEF I:
L5 - A dinâmica da aula, tinha um momento que eles não queriam responder,
tipo aquele silêncio, mas a gente começava a instigar. Mas aí surgiu “n”
respostas. Teve um aluno que estava muito na "vibe" da Biologia, e começou
a falar “não, o batimento cardíaco, a circulação do sangue, está tudo se
movimentando”. A gente começou a anotar isso, começamos a fazer gancho
com aquilo e foi um momento que... chegou um determinado momento que
eles começaram a participar rapidamente da aula. Não percebemos isso na
aula do professor, que era uma aula tradicional.

Além de estabelecer um discurso mais dialogado com os alunos, a primeira aula foi
importante para perceberem alguns assuntos de interesse dos alunos, que poderiam ser
explorados nas aulas seguintes.
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Na segunda e terceira aula, os licenciandos realizaram a problematização e a revisão
de outros conceitos relacionados à cinemática, mais especificamente sobre a aceleração e os
movimentos acelerados. Para isso, retomaram as questões problematizadoras: “Todos os
movimentos possuem velocidade constante? Quais não possuem? É possível quantificar essa
variação na velocidade?" (Portfólio MEF I - L5). Além disso, eles decidiram retomar alguns
conceitos que já haviam abordado na primeira aula, mas que não ficaram claros para os
alunos.
Portfólio MEF I - L5:
(...) iremos retomar um tema que aparentemente não ficou claro para os
alunos na primeira aula, que é a ideia de referencial, este conteúdo não
possuía uma grande ênfase no processo de construção desse plano de aula,
no entanto, observado o interesse da classe resolveu-se trabalhar um pouco
mais a fundo.

Na quarta reunião de orientação, os licenciandos descreveram como ocorreram as duas
primeiras aulas, destacando que tiveram que adaptá-las, considerando as dúvidas dos alunos
percebidas pelo professor colaborador.
Reunião de orientação de estágio - 31/05/2019 - L3, L5 e L20:
L20 - Na segunda foi uma aula só, nós fizemos uma problematização sobre o
movimento para surgir o movimento uniforme. Fizemos a discussão sobre
referencial e tudo mais. Aí terminamos com uma dúvida com os alunos: se
todo o movimento é uniforme? Aí começamos a aula da terceira semana, só
que o professor sugeriu, como ele conhece mais a turma, sente mais a turma
que a gente, ele sentiu que a turma não tinha entendido muito bem a ideia de
referencial. Aí a gente deu uma retomada na ideia de referencial, explicamos
o referencial de novo. Só que o problema é que foi uma aula inteira de
referencial, porque a gente explicou e metade da turma tinha entendido já,
mas outra parte estava meio que assim. Então tivemos que dar outro
exemplo, só que aí todos entenderam bem referencial. E também fizemos
uma discussão sobre vetor que é: intensidade, direção e sentido.

Neste trecho evidencia-se a importância do professor colaborador em auxiliar os
estagiários a perceberem algumas das demandas de aprendizagem dos alunos. Como
responsável pela aprendizagem dos seus alunos, ele buscou direcionar as ações dos
licenciandos em relação aos objetivos que pretendia com as aulas.
A intervenção do professor colaborador fez com que os licenciandos percebessem que
precisariam de mais aulas para preparar os alunos para a experimentação que pretendiam
realizar. Assim, na quarta e quinta aula os licenciandos decidiram verificar se os alunos
tinham mais dúvidas sobre os conceitos abordados nas aulas anteriores e realizar tarefas com
gráficos e tabelas.
Portfólio MEF I - L5:
A aula se iniciará com possíveis esclarecimentos sobre o que foi tratado nas
aulas anteriores, caso haja dúvidas levantadas pelos alunos. Caso não haja
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dúvidas, começaremos analisando uma figura esquematizada de veículos se
movimentando, na qual pode ser observado 3 tipos de movimento, contendo
informações de posição, tempo e velocidades em determinados pontos das 3
situações. A aula consiste em coletar, junto aos alunos, os dados necessários
para construção de tabelas de 3 colunas (de tempo, posição e velocidade)
para cada situação analisada, sempre discutindo sobre a importância da
sistematização de dados em tabelas. Em um segundo momento, utilizaremos
das sistematizações obtidas com as tabelas para construir gráficos de posição
e de velocidade por intervalos de tempo, discutindo sobre como realizar os
gráficos, quais informações podemos obter a partir de sua análise e, como
anteriormente mencionado, a importância da utilização de gráficos para o
estudo do movimento no que diz respeito a fenômenos pertinentes a
cinemática e, muito além, em outros fenômenos estudados pela física.
Presume-se que esse tratamento físico matemático terá duração de 40
minutos, isto é, uma aula completa.

Com as duas aulas, os licenciandos objetivaram preparar os alunos para a atividade
experimental que estavam planejando.
7.1.2.3. Organização do Conhecimento - realização da experimentação (6ª e 7ª aula)
Enquanto realizavam a problematização inicial, os licenciandos foram planejando a
experimentação que iriam realizar na etapa de organização do conhecimento dos Três
Momentos Pedagógicos. O planejamento foi sendo discutido nas reuniões de orientação de
estágio e em outros momentos em que os licenciandos se reuniam.
Eles decidiram realizar um experimento em que alunos deveriam analisar seus
próprios movimentos. A ideia de realizarem este experimento veio de uma proposta de ensino
apresentada por um grupo de licenciandos na disciplina de Ciência e Cultura, cursada por eles
em 2018. Tal proposta foi adaptada por eles, de modo a adequá-la ao contexto de atuação no
estágio de MEF I.
Reunião de orientação de estágio - 31/05/2019 - L3, L5 e L20:
L5 - Na verdade a gente viu lá, ou pelo menos eu vi, quando foi apresentado
por um grupo de Ciência e Cultura.
(...)
L20 - Eles fizeram uma proposta com três atividades que estavam
preparando para o ensino não formal. E uma das atividades é o "Paredão" só
que a gente decidiu modificar várias coisas. Até porque quem elaborou foi
[estudantes] do bacharel, então eles não têm muita noção de didática, por
isso nós fizemos algumas adaptações para ficar mais legal. Até porque o
deles tinha que bater na parede e depois pegar, o que perdia totalmente o
sentido da atividade. A nossa ideia é que a gente fomente um pouco a
competitividade saudável.

De tal modo, na sexta e sétima aula, os licenciandos aplicaram o planejamento da
experimentação que elaboraram.
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Na sexta aula os alunos realizaram a parte do experimento de obtenção dos dados por
meio de uma dinâmica que denominaram como “paredão”, o qual foi realizado na quadra
poliesportiva da escola. Na dinâmica, cada grupo de estudante teria como objetivo atravessar
a quadra-poliesportiva em menor tempo. O grupo que conseguisse completar o percurso
primeiro ganharia a competição. Para dificultar a tarefa dos estudantes, na dinâmica havia o
que chamaram de “pegador”, que tinha a função de controlar os movimentos dos estudantes.
O “pegador” se posicionava no final do percurso, girando, de modo a se posicionar de frente
ou de costa para os estudantes. Os estudantes só poderiam se movimentar quando o “pegador”
não estivesse olhando para eles. Caso algum estudante se movimentasse quando o “pegador”
estivesse de frente para eles, deveriam voltar ao início do percurso. Os demais estudantes que
não estivessem correndo deveriam realizar as medições de tempo e deslocamento dos colegas
em cada intervalo de corrida.
Portfólio MEF I - L5:
Na adaptação dessa brincadeira, para fins didáticos, 2 dos 3 estagiários serão
os pegadores, e um auxiliará os alunos na tiragem de dados e controle do
tempo do paredão. Enquanto os pegadores estiverem de costas para os
estudantes, estes devem correr para se aproximar do paredão. Se os
estagiários estiverem olhando, os estudantes devem permanecer imóveis e
quem for “pego” se movendo permanecerá na mesma posição em que parou
por uma rodada, isto é, não terá deslocamento, mas ainda terá a medida do
intervalo de tempo, ficando com velocidade nula naquele trecho. A
brincadeira acaba quando um dos alunos alcançar o paredão.
A ideia é que, em cada momento que a pausa ocorra, os alunos que não
estiverem correndo terão de coletar dados referentes ao deslocamento do
aluno que correu e o intervalo de tempo para concluir esse respectivo
deslocamento.
Dinâmica: Visto que nem todos os alunos gostam ou podem correr, e devido
o número consideravelmente grande de alunos, planeja-se executar a
atividade em grupos de 4 alunos, nos quais um dos alunos, nessa primeira
etapa, deve se concentrar apenas em atingir o objetivo da brincadeira,
enquanto que os demais deverão cuidar de coletar e organizar as medidas de
deslocamento e de tempo.

Na aula seguinte do estágio dos licenciandos, que ocorreu no mesmo dia, após o
intervalo das aulas do período da manhã, os alunos tiveram que responder: "Qual grupo teve o
corredor mais rápido? - no trajeto todo (velocidade média) e em cada trecho" (Portfólio MEF
I - L5). Para isso, eles foram orientados a elaborarem tabelas e gráficos, bem como os cálculos
de velocidade.
Portfólio MEF I - L5:
Para responder a essa questão, nessa aula, os grupos terão de sistematizar os
dados de deslocamento e intervalo de tempo em tabelas, fazer cálculos de
velocidades para cada trecho percorrido, elaborar um gráfico de velocidade
média por tempo, a fim de comparar as retas entre os outros grupos.
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Neste momento julgamos necessário que fique claro para os alunos a
diferença entre velocidade instantânea e velocidade média, entretanto, como
o tempo de aula é curto, optamos por incluir nessa produção e análise dos
alunos, uma pesquisa para ser entregue na próxima semana: "Pesquise e faça
uma discussão, escrita, sobre o porquê a velocidade média não pode ser
considerada como a média das velocidades". Presume-se que essa parte de
elaboração terá por volta de 25 minutos.
Nos 15 minutos restantes, analisaremos o que cada grupo produziu em
termos de tabelas e gráficos e iniciaremos as comparações para decidir quem
foi o mais rápido e, assim, responder à questão motivadora. Ao final da aula
será entregue aos alunos uma lista de exercícios sobre MRU [Movimento
Retilíneo Uniforme] e MRUV [Movimento Retilíneo Uniformemente
Variado] para serem resolvidos em casa e entregues na próxima semana.

Se na aula anterior a participação dos alunos superou as expectativas dos licenciandos,
na sétima aula eles foram surpreendidos de forma negativa.
Apresentação do PID de L3, L5 e L20 - episódio 15c de MEF I:
L3 - (...) a gente experimentou diferentes entusiasmos das diferentes partes.
A primeira [sexta aula] todo mundo foi bem engajado, a gente teve, acho que
diria participantes bem homogêneos (...). A gente via que tinha pessoas que
eram bem mais quietas e outras que realmente eram mais agitadas e, no
entanto, eles se propuseram a correr. (...) Na segunda parte da análise [sétima
aula] todos eles tiveram um pouco de dificuldade, mas a gente foi guiando e
saiu na medida do possível.

A principal dificuldade encontrada pelos alunos esteve na elaboração das tabelas e
gráficos:
Apresentação do PID de L3, L5 e L20 - episódio 15c de MEF I:
Saiu naquelas, não saiu totalmente como a gente pensava que iria sair, com
as tabelas perfeitas, eu jurava. E aí vem aquela questão que a gente acha que
eles sabem, que a gente acha que é trivial e não é, que eles iam conseguir
fazer boas tabelas porque a gente bateu na tabela como sistematização de
dados, não passava muito disso, era só você colocar na linha certinho e
estava certo, você fez a sua tabela. No entanto, até nesse simples trabalho de
sistematizar dados, ainda assim, surgiram muitos problemas, teve gente que
entregou coisa muito bagunçada. E os gráficos pior ainda, porque você tem
que relacionar grandezas e tudo mais, aí surgiu dúvidas com escala, um
monte de coisas que, inclusive, teve aula sobre isso antes, a gente acaba não
colocando tanto essa, mas teve aula sim especial pra gráficos e tabelas, mas
aí surgiu esses problemas, a gente consegue perceber essa diferença entre a
parte de correr e brincar e a parte de realmente sentar pra fazer a atividade.

Dando continuidade à proposta dos Três Momentos Pedagógicos, os licenciandos
planejaram propor exercícios para os estudantes sobre os conceitos que haviam trabalhado na
problematização inicial e na organização do conhecimento. A seguir, descrevemos esta etapa
de realização da dimensão ensino do PID.
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7.1.2.4. Aplicação do Conhecimento: resolução de lista de exercícios de vestibular (8ª e 9ª
aula)
Na oitava e nona aula, a pedido do professor da escola, os licenciandos realizaram
ações voltadas à resolução de exercícios de Física sobre os temas tratados nas aulas que
ministraram.
Portfólio MEF I - L5:
Motivação: Visando contemplar todas as discussões trabalhadas dentro do
conjunto de aulas já ministradas, no sentido de sintetizar todos os novos
conceitos e as discussões através das quais surgiram, uma aula de exercícios
se faz util.
Momentos das aulas (~1h20): Nesta primeira aula (50-10 min.) resolveremos
exercícios na lousa, em constante diálogo com a turma, tentando superar
dificuldades, concluir raciocínios e revisitar o que vimos em aulas anteriores.
Além disso, possíveis dúvidas que eles possam ter encontrado enquanto
faziam a lista podem ser retiradas nesta aula.
Na segunda aula, após o intervalo, organizaremos os alunos em duplas, eles
terão de resolver alguns exercícios de uma segunda lista, para ser entregue
no mesmo dia. A atividade permitirá consulta e será orientada pelos
estagiários. Presume-se para essa atividade uma duração de 25 minutos. Os
15 minutos restantes serão destinados para o fechamento da sequência
didática, com uma conversa com os alunos e a devolutiva das atividades da
semana anterior.

A resolução da lista de exercício foi tomada pelos licenciandos como um dos critérios
de avaliação dos alunos. Eles esperavam que os alunos conseguissem resolver as questões
propostas, porém isso não ocorreu. Os estudantes tiveram muita dificuldade na resolução
dos exercícios, o que levou os licenciandos a considerarem outros fatores na avaliação dos
estudantes.
Apresentação do PID de L3, L5 e L20 - episódio 15c de MEF I:
L3 - A gente fez essa aula tradicional porque o professor acabou pedindo e a
gente já explicou mais ou menos, como uma necessidade, mesmo assim a
gente colocou característica nossa, em vez de pedir para eles fazerem a lista
e depois entregar, a gente acabou optando por resolver junto com eles em
grupos. Eles se dividiram nos mesmos grupos da corrida e faziam essas
listas, a gente ia passando e vendo a participação deles, se eles estavam
tendo dificuldades. Depois na correção dessas listas que a gente pegou no
mesmo dia, contamos como critério essas coisas também: participação e
organização. (...) Nosso critério foi basicamente isso (...) pensar um pouco
mais sobre a participação deles. E foi basicamente isso na questão de
correção.

A reflexão e a avaliação sobre as dificuldades encontradas pelos estudantes, na etapa
final da atividade de ensino-aprendizagem, foram realizadas durante as reuniões de orientação
de estágio, conforme apresentamos no próximo tópico.
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7.1.2.5. Reflexão e avaliação do processo
Durante o processo de realização do estágio, os licenciandos demonstraram satisfação
em perceber a mudança de comportamento e engajamento dos estudantes no decorrer das
aulas que realizaram na escola de estágio.
Apresentação do PID de L3, L5 e L20 - episódio 15c de MEF I:
L3 - É interessante realmente ver essa mudança na sala, ela era uma sala
mais inibida a expressar sua opinião, sua fala, inclusive quando eram
dúvidas, então, era sempre “xiiiiiiii”, “fica quieta”, ou coisas assim, eram
várias aulas perdidas com intrigas mesmo entre eles, entre o professor, era
bem caótico e a gente foi vendo eles. Não sei, no início quando eu cheguei,
eu o vi como… eu via os alunos e o professor realmente como... todos eram
adultos pra mim, eu via pelo menos, e eles estavam brigando a par de
igualdade, estavam brigando mesmo, e no final eu vi crianças, acho que
tanto é que a próxima parte experimental, que a gente fez eles comerem e
tudo mais, eu vi crianças e eu só conseguia depois das nossas aulas ver
crianças que queriam realmente aprender e participar também. E aí chega a
segunda parte que é a experimentação, que a gente propôs, desde o início a
gente tinha uma certa ideia de trabalhar Física do movimento, que é a
cinemática, com o movimento. A gente pensou numa possibilidade de levar
esses alunos pra fora da sala, logo de início quando a gente se apresentou,
houve também uma confusão se a gente era estagiário de Física ou Educação
Física.

No entanto, eles perceberam que as ações de ensino realizadas nas duas últimas aulas
não foram adequadas para a sequência didática que estavam realizando. A principal
inadequação foi a escolha das questões propostas na lista de exercício, as quais foram
retiradas de exames de vestibular.
Reunião de orientação de estágio - 07/06/2019 - L3 e L5:
L3 - Para mim foi isso, o que faltou, no caso seria essa proximidade do que
foi passado e do que foi cobrado. Então, o foco seria essa questão da
aprendizagem relacional.
P - Vocês acham que o que foi cobrado foi muito além do que (...).
L5 - Foi um pouco desconexo.
L3 - Foi desconexo, não é que foi além ou aquém. Não estava distante do
que a cinemática pedia, lógico que não, só que estava desconexo do que a
gente estava se propondo. Se a gente queria testar se eles entenderam a
questão do que eles sabem com que é conceito científico, a gente não deveria
ter cobrado uma conta de cinemática básica.

Quando questionados sobre o que fariam diferente nas ações de ensino, eles
responderam que não aplicariam a lista de exercícios, optando por outra forma de realizar a
avaliação e o fechamento da sequência didática.
Reunião de orientação de estágio - 07/06/2019 - L3 e L5:
L3 - Se eu tivesse realmente claro que o foco era experimental e a questão da
aprendizagem relacional. Porque fica claro mesmo depois que a gente se
afasta, depois que já está pronto, olha bem e fala "putz". Talvez eu tivesse
tirado toda essa questão de fazer conta, fazer gráfico, talvez não se tão
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pertinente isso, pelo que o que a gente estava dando. Talvez tivesse dado no
lugar de questões, fazer resenha de algum texto, relacionando questões de
movimento cotidiano com aquilo que a gente passou, discussão ou algo
assim. Porque seria muito melhor para testar o que a gente realmente passou.
L5 - Eu não teria dado os exercícios também, mas eu teria trabalhado com as
tabelas, com os dados que eles obtiveram, de forma literal, apresentaria para
eles, construiria para eles, "vou fazer aqui a tabela com vocês", apresentaria
na lousa a tabela de cada pessoa. Faria um tipo de análise conjunta,
posteriormente à análise deles, pensando em um foco. Querer atingir todos, a
maioria dos grupos, seria esperar de mais. Mas aqueles que tivessem
dispostos a fazer eu faria, gastaria uma aula com isso. E posteriormente, eu
avançaria com a questão das resenhas. Eu achei uma ideia muito boa,
tentando relacionar o movimento do cotidiano, tentar apresentar "agora
sintetiza para mim o que foi feito na primeira aula, sobre as suposições que
vocês fizeram, façam um texto corrido para que eu consiga avaliar".
L3 - Eu sinto que é isso que eles teriam que fazer, porque durante a aula eles
faziam. Quando a gente perguntava, eles sabiam, conseguiam relacionar.

Eles perceberem que a aplicação de uma lista de questões de vestibular não era
adequada para realizarem a etapa de aplicação do conhecimento. Durante a problematização
inicial e a organização do conhecimento, eles estabeleceram uma relação dialógica com os
estudantes, buscando compreender suas concepções prévias e dificuldades, bem como
buscando realizar ações de ensino-aprendizagem diferentes daquelas realizadas pelo professor
colaborador. Contudo, na última etapa da atividade de ensino-aprendizagem, eles decidiram
realizar ações divergentes daqueles que haviam realizado até o momento, isto é, semelhantes
as que já eram realizadas pelo professor colaborador.
Em uma primeira análise, é difícil compreender a escolha dos licenciandos por
aplicarem questões de vestibular nas duas últimas aulas realizadas na escola de estágio.
Mesmo sendo uma sugestão do professor colaborador, desde o início do estágio os
licenciandos afirmavam que gostariam de realizar ações diferentes daquelas que eram comuns
de serem realizadas nas aulas de Física da escola. Assim, poderiam negar o pedido ou adaptar
as questões, tendo em vista a proposta didática inicial planejada.
Para aprofundar a compreensão sobre esta decisão dos licenciandos, precisamos
analisar alguns dos seus sentidos sobre o papel do professor e do Ensino de Física na
educação escolar. Tendo em vista estes sentidos, a seguir tratamos de algumas divergências
entre os licenciandos durante a realização do estágio da MEF I, as quais acarretaram na
separação do grupo no estágio da MEF II.
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7.1.3. Divergências, contradições e separação do grupo
7.1.3.1. Divergências de sentidos atribuídos à docência
As aulas com resolução de exercícios ocorreram após um pedido do professor
colaborador. Contudo, a escolha por questões de vestibular foi feita pelos licenciandos,
sobretudo, pela L3 e pelo L20.
Reunião de orientação de estágio - 07/06/2019 - L3 e L5:
L3 - Eu acho, senti pelo menos. Foi mais um pedido do professor. Aquelas
aulas de exercício nem eram para acontecer, porque não eram as nossas
aulas. Ele [professor] incluiu como nossas aulas porque a gente deu (risos).
P - Mas quando vocês iam lá tirar dúvida dos alunos, eles conseguiam fazer?
L3 - O professor disse que a lista [de exercícios] era muito pesada (risos).
L5 - Pra mim era (risos).
P - Eu acho que a responsabilidade é dela [L3] e do L20 (risos), porque eu
lembro que aquela vez que conversamos [reunião de orientação do dia
31/05], vocês disseram que iriam levar questões de vestibular para eles,
porque os alunos de escola pública têm que se preparar para o vestibular.
L3 - O que eu falei que se fosse minha turma, eu faria, mas desde o início. É
uma coisa que a gente constrói, não é algo que a gente faz assim.
L5 - Eu concordei, mas não vi a lista.
L3 - Eu também não vi a lista. Eu recebi a lista e acabei pensando em mim.
Eu gosto de resolver de exercícios de vestibular e quanto mais difícil para
mim é melhor, porque eu me divirto. Mas aí, eu acho que foi uma falha
minha, tanto é que eu resolvi a questão que era para eu resolver no metrô. Eu
percebi aí que estava um pouco "hard", mas ao mesmo tempo achei que eles
conseguiriam.

Neste trecho evidencia-se que a escolha dos exercícios foi realizada pelo L20, sem que
a L3 e o L5 verificassem se eram adequadas à proposta que estavam realizando no estágio e o
nível de conhecimento dos estudantes sobre o assunto. Embora tenham concluído que não
deveriam ter aplicado esta lista de exercícios aos alunos, a L3 e o L20 sentiam a necessidade
de realizar ações que tivessem a finalidade de preparar os estudantes para o vestibular. Nas
reuniões de orientação de estágio, era comum estes dois licenciandos demonstrarem
preocupação com a inclusão dos alunos de escola pública na universidade pública.
Reunião de orientação de estágio - 31/05/2019 - L3, L5 e L20:
L20 - Eu tenho que mostrar que isso é real [ingresso na universidade
pública], que é direito deles, na verdade é dever deles estar aqui, porque é
deles.
P - Vocês acham que é possível fazer as duas coisas [aprendizagem e
preparação para o vestibular]?
L20 - Atualmente não, só com muita aula e só têm duas por semana. Então,
eu tenho que decidir, eu vou ser o carrasco que estudo aqui quatro anos,
aprendendo que o legal é a gente fazer aula bonita, e depois vou aplicar o
tradicional e eles vão entrar aqui, eu prefiro!
L3 - Eu prefiro também.
L20 - Eu coloco meu valor moral primeiro do que o eu.
(...)
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L3 - Uma coisa é uma pessoa que não quer entrar na universidade outra
coisa é uma pessoa que não sabe que pode. É disso que estou falando. O
universo de escola pública não é de gente desinteressada, é de gente que não
conhece as suas possibilidades.
L5 - Mas vai ao encontro com o desejo de cada pessoa. Você pode encontrar
uma sala na escola pública conscientizada que não quer entrar na
universidade.
L3 - Mas não faz parte da cultura da escola pública. Não é de não conhecer e
mesmo conhecendo, porque é muitas aspas, dizer que não quer. Não é que
não quer, é que sente que não pode. Eu estou falando sério. Muita gente que
diz que não quer é que sente que não pode.
L20 - É que ele [L5] já se conformou com a ideia de que não tem como.

No trecho supracitado ressalta-se a indignação da L3 e do L20 em relação à falta de
perspectiva e de conhecimento dos alunos de escola pública sobre o ingresso no ensino
superior nas universidades públicas. Isso fazia com que eles criticassem a formação que
tinham no curso de licenciatura. Segundo eles, as metodologias e as estratégias didáticas que
aprendiam na universidade, embora fossem úteis para a promoção do ensino-aprendizado dos
alunos, são pouco eficientes para a preparação dos alunos para os vestibulares.
Reunião de orientação de estágio - 31/05/2019 - L3, L5 e L20:
L20 - Eu concordo muito com a L3 nesse ponto [dar aula de curso
preparatório para os exames de vestibular]. Eu não sinto mais que gostaria de
dar essas aulas tão lindas para eles. Eu sei que isso é aprender, porque isso é
a coisa mais legal que tem no mundo. Só que infelizmente se eles se
propuserem a aprender, não vão ter uma chance de ouro que estar em uma
universidade, porque ela não pede o que você aprendeu, pede que você
acerte questões. Então, eu, particularmente, prefiro atualmente dar uma aula
para o aluno do ensino público conquistar algo que é dele por direito, que é
entrar aqui [na universidade pública]. E depois, quando tiver todo mundo, na
nossa utopia, aí eu acho legal a gente ensinar.
L3 - Eu fico pensando, por que que a gente não consegue fazer esse tipo de
estágio em escola particular? Dar uma aula alternativa, porque eles não
querem sair do método deles. E o método deles dá certo, eles entram aqui e o
pessoal da escola pública não entra. A gente leva essas brincadeiras e essas
coisas e o pessoal da particular não está fazendo isso. Eu não estou falando
que não acredito no potencial desse tipo de aula, só estou falando que não é
o momento. Eles [alunos de escola pública] estão muito defasados. Eu fui
para o estágio ontem, outro estágio e não esse, e eu frequento uma reunião
pedagógica lá. E pelo menos eles dizem, e eu acredito que sim, que há uma
cultura na escola, de uma escola pública e de uma escola particular. Não
adianta eu tentar mudar agora, tentar trazer o novo, sendo que já é de um
jeito.

Apesar do L5 concordar que é necessário buscar formas de incluir os alunos das
escolas públicas na universidade, discordava dos colegas em relação ao papel do professor de
Física e acerca da importância da preparação para o vestibular. Para ele, o objetivo deste
profissional deve ser o de possibilitar aos alunos a compreensão e ação no mundo por meio da
Física e do conhecimento científico.
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Entrevista Inicial - MEF I - L5:
A questão do vestibular (...) uma escola voltada muito para o ingresso de
alunos no vestibular, ela desvincula a função da escola que, no meu ver é a
formação cidadã. Pra mim o vestibular passa a ser um segundo plano ou uma
consequência do ensino crítico de Física. Então, a entrada do aluno no
vestibular, ela é consequência daquilo que o professor vai trabalhar com ele,
vinculando o ensino de Física ao cotidiano, inserindo ele, tentando inserir ele
nas questões científicas que vão muito de encontro com o meio social.

No trecho a seguir, de uma das reuniões de orientação, fica mais evidente as
divergências entre os licenciandos em relação à atuação docente:
Reunião de orientação de estágio - 24/05/2019 - L3, L5 e L20:
P - Vamos supor L20 que você já está na escola trabalhando?
L20 - Já dei aula e estou fazendo estágio [escola privada].
P - Se você pegasse uma turma nova, você pode fazer o que quiser: o que
você faria? Optaria por ter uma metodologia só ou várias?
L20 - Eu faria o que eu faço que é, justamente, mesclar o máximo e
encontrar a minha metodologia, como eu acho que acaba funcionando. Vou
sentindo de acordo com o que eu sinto que é mais interessante para os alunos
e vou trabalhando nisso.
P - E vocês [L3 e L5] o que fariam?
L3 - Eu daria aula em cursinho.
L5 - Eu seguiria um pouco a linha do L20, mas eu tentaria com as
metodologias aquela mais tente a fazer com que o aluno consiga encontrar o
significado.

Evidencia-se que o L20, apesar de ter a necessidade de inclusão dos alunos na
universidade, considerava que é preciso variar as metodologias, de modo a tornar as aulas
mais interessantes e eficientes para a aprendizagem dos alunos. Por sua vez, a L3 era mais
contundente em afirmar que gostaria de atuar como uma professora de curso voltado à
preparação para os exames vestibular. Já o L5, embora indique concordar com o L20,
ressaltava que era preciso "fazer com que o aluno consiga encontrar o significado", isto é,
possa relacionar os conceitos científicos ao seu cotidiano.
A forma de compreenderem a profissão docente fazia com que tivessem preocupações
bastante distintas em relação à atuação profissional.
Reunião de orientação de estágio - 24/05/2019 - L3, L5 e L20:
L5 - Mas também o que é bom para o aluno? Às vezes a mudança de
metodologia contínua, você vai variando, não sei, eu tenho um palpite de que
a variação não seja rica para o aluno, como a monotonia também não seja tão
rica para o aluno. Encontrando aquela metodologia que lhes agradam, pelo
menos naquele semestre, eu trabalharia em cima daquilo. (...) Para mim no
início, começando como professor, eu tentaria aplicar as metodologia não as
misturando, em princípio. Mas caso eu sinta a liberdade, a minha liberdade,
tipo "eu consigo fazer isso".
L20 - Eu não gostava da sensação de perceber que o professor fazia sempre a
mesma coisa. E eu já sabia o que iria acontecer.
L5 - Não é ser previsível.
L3 - Já eu gosto disso.

263

(...)
P - Mesmo em cursinho, têm professores que levam alguma coisa, pelo
menos para instigar os alunos, essa questão da problematização, dos três
momentos pedagógicos, você pode levar para uma sala de aula de cursinho.
L3 - Eu não faria isso (risos)
L20 - Eu pegaria os três momentos e reelaboraria ele. Por exemplo, daria
uma problematização, o desenvolvimento seria um experimento e finalização
seria um enfoque histórico.
L3 - Pode ser.
L20 - São três metodologias dentro de uma.

Ressalta-se que o L5 se sentia mais inseguro em utilizar diferentes metodologias e
recursos didáticos na atividade de ensino-aprendizagem. Apesar de considerar importante que
o professor utilize diferentes metodologias e recursos didáticos, não se sentia preparado para
isso, o que lhe fazia ter uma postura mais cautelosa em relação à atuação profissional futura,
sobretudo, no início da docência. Por outro lado, a L3 tinha preferência por uma atuação
menos diversificada, na qual as ações de ensino não variassem muito, de modo a utilizar
sempre as mesmas metodologias e recursos didáticos. A sua preferência era por aulas como as
de "cursinho", isto é, de cursos preparatórios para os exames de vestibular. Já o L20, embora
também tivesse a preferência em atuar em cursos pré-vestibulares, não gostava da repetição
das metodologias de ensino. Para ele, o ideal é alternar as diferentes formas de ação conforme
as necessidades dos alunos.
As diferenças na forma de compreender os diversos aspectos da profissão docente, as
quais revelam os sentidos atribuídos pelos licenciandos à docência, também se manifestavam
na forma como defendiam seus pontos de vistas nas reuniões de orientação de estágio. Se por
um lado, a L3 e o L20 manifestavam mais vezes suas opiniões, por outro o L5 buscava não se
manifestar em assuntos que tinha opinião diferente das apresentadas pelos colegas. Inclusive,
em alguns momentos em que a L3 e o L20 emitiam opiniões em relação à profissão docente, o
L5 preferia omitir o que pensava sobre o assunto.
Reunião de orientação de estágio - 24/05/2019 - L3, L5 e L20:
P - Mas qual a diferença fazer o experimento ou passar na lousa?
L20 - Porque o experimento é só ficar mais divertido, sair um pouquinho da
aula e perceber que a Física pode estar presente em outras partes.
P - Fala L5 [parecia querer dizer algo].
L5 - Não, eu só estou escutando.
L3 - Por mim, sinceramente, eu dava aula de cursinho. É que eu já falei com
o L20, eu acho que é o que eles merecem.
L20 - É que a gente já discutiu.
P - O que foi L5?
L5 - Eu já sei as concepções deles.

O fato de o L5 não manifestar a sua opinião sobre alguns assuntos em determinados
momentos, provavelmente ocorria porque já conhecia os colegas há alguns anos. Em outras
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palavras, este licenciando já sabia quais eram as opiniões dos colegas e onde eles divergiam.
Provavelmente eles já haviam discutido sobre estes assuntos em outros momentos.
Reunião de orientação de estágio - 03/07/2019 - L3 e L5:
P - Desde quando vocês fazem as atividades juntos em outras disciplinas?
L3 - Desde 2016 (risos).
(...)
L5 - Eu acho que em relação ao grupo, já faz tanto tempo que os argumentos
e ideias que a L3 e L20 têm, eu já sei.
L3 - A gente já sabe, não precisa perguntar.

Assim, embora o tema do vestibular pudesse ser recorrente nas conversas dos
licenciandos, aparentemente tais divergências ainda se mantinham, o que afetava as atividades
que realizavam em grupo.
7.1.3.2. Vestibular como contradição da atividade de ensino-aprendizagem
Como vimos, no caso da MEF I, as divergências entre a L3, o L5 e o L20 levaram a
negociações dos sentidos atribuídos por eles sobre o papel da educação básica na formação
dos alunos e da atividade de ensino-aprendizagem desenvolvida na escola de estágio. Essa
divergência, relacionada ao vestibular, tem origem em uma contradição primária presente não
só no sistema de atividade de estágio e de ensino-aprendizagem dos licenciandos, mas no
contexto geral da educação escolar no Brasil e de outros países. Tal contradição primária está
relacionada à definição de qual deve ser o objetivo do ensino médio: promover a
aprendizagem e o desenvolvimento dos sujeitos ou prepará-los para o ingresso no ensino
superior.
Inicialmente, os objetivos não são opostos, podendo se configurar como processos
dependentes e complementares, pois a preparação para o ensino superior pressupõe a
aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes na educação básica. Contudo, por conta de
os processos de seleção das universidades não garantirem o acesso ao ensino superior a todos
os estudantes, o ingresso em uma universidade pública se caracteriza como um objeto de
disputa.
O acesso e a formação no ensino superior, sobretudo na rede pública, se constituem
como uma forma de ascensão e manutenção econômica e social da classe média e alta do país.
Por outro lado, em muitos casos, os meios de acesso à universidade são desconhecidos e
inacessíveis aos estudantes pertencentes às famílias mais pobres (SOUZA; VAZQUEZ,
2015).
Apesar das iniciativas de democratização do ensino superior no país, segundo o IBGE
(BRASIL, 2020, p. 91),
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“apenas 7,6% dos jovens pertencentes ao quinto populacional de menor
rendimento domiciliar per capita frequentavam ou já haviam completado o
nível superior, em 2019, uma proporção oito vezes inferior à verificada entre
os jovens do quinto da população de maior renda (61,5%)".

Esta desigualdade fica mais evidente quando analisamos a mesma distribuição
somente para a rede pública do ensino superior. Em 2019, os estudantes pertencentes às
famílias dos dois quintos com menor e maior renda, representavam, respectivamente, 26,7% e
52,9% do total de estudantes da rede pública do ensino superior (BRASIL, 2020). Portanto,
considerando que nas escolas de educação básica da rede privada há uma maior proporção de
alunos de famílias com maior poder aquisitivo (IBGE, 2018)28 e que quanto maior a renda da
família, maiores são as chances de os estudantes ingressarem nas instituições de ensino
superior públicas do país, podemos afirmar que os alunos de escolas privadas possuem
maiores possibilidades de usufruírem do ensino superior gratuito no Brasil.
Tal quadro agrava a desigualdade em nosso país, onde os ganhos relativos dos
trabalhadores com educação superior são um dos maiores do mundo, correspondendo em
média ao dobro daqueles que possuem apenas o ensino médio (OCDE, 2020). Assim, o
acesso ao ensino superior, principalmente da rede pública, em que os cursos apresentam
melhores avaliações (BIELSCHOWSKY, 2019), possui um alto valor de uso, pois representa
um meio efetivo de acessão social para as pessoas de famílias de menor renda e de
manutenção para aquelas que possuem melhores condições econômicas.
Assim, há uma inversão dada ao valor de uso para o ensino público em cada nível. Se
por um lado, na educação básica o ensino público é desvalorizado, visto que mesmo sendo um
direito, muitas famílias optam em pagar mensalidades durante vários anos para que seus filhos
estudem em escolas privadas. Por outro, ensino superior na rede pública é vista como um
objetivo a ser alcançado, pois além de ter qualidade reconhecida socialmente, é oferecido de
forma gratuita.
No caso dos nossos sujeitos em análise, a L3 e o L5 representam exemplos de
graduandos egressos de escolas públicas. No entanto, eles apresentavam sentidos diferentes
em relação à inserção de alunos de escola pública no ensino superior. Para a L3, assim como
para o L20 (egresso de escolas privadas), um dos objetivos principais dos professores deveria
ser o de promover a inclusão dos alunos das escolas na universidade pública, de modo que os
motivos que os mobilizavam na formação inicial estavam voltados a preparar e incentivar os
28

"Dentro do ensino médio, há grandes diferenças de perfil: somente 6,1% dos estudantes da rede pública
pertenciam aos 20% com os maiores rendimentos da população, enquanto quase metade (49,2%) dos estudantes
da rede privada faziam parte desse quinto de rendimentos" (IBGE, 2018b, p.96).
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estudantes da escola pública a ingressarem no ensino superior. Por outro lado, apesar do L5
concordar em alguns aspectos com os seus colegas, compreendia que o objetivo do professor
não deve se limitar a preparar os estudantes para o vestibular, mas sim para um "ensino crítico
de Física" (Entrevista Inicial de MEF I - L5). Para L5: "uma escola voltada muito para o
ingresso de alunos no vestibular, ela desvincula a função da escola que, no meu ver é a
formação cidadã" (ibidem).
Considerando as divergências entre os licenciandos em relação ao estágio
supervisionado e à atuação docente, bem como o fato de já terem realizado disciplinas e
estágios em grupo, busquei fazer com que refletissem sobre a possibilidade de realizarem o
estágio com outros licenciandos ou até mesmo de forma individual.
Reunião de orientação de estágio - 03/07/2019 - L3 e L5:
P - Vocês vão conseguir fazer juntos [estágio de MEF II]?
L5 - Na mesma turma não.
L3 - Não sei (risos).

O incentivo para que alterassem o grupo de estágio me ocorreu também por conta de
uma das queixas do L5 sobre o estágio da MEF I, em que revelou a necessidade de ser mais
criativo no estágio supervisionado.
Reunião de orientação de estágio - 03/07/2019 - L3 e L5:
L5 - Eu estava pensando sobre uma fala da [Docente] que o projeto permitiu
que os alunos [licenciandos] expressassem sua criatividade na produção do
mesmo, mas é meio contraditório ter esse processo de construção do
portfólio e toda essa burocracia, até mesmo da apresentação. Você tem que
fazer isso, sabe? Além do período de tempo. Eu acho que a criatividade vai
muito além daquilo que foi proposto no curso. Eu não me senti criativo no
curso. Me senti obrigado a fazer um negócio rápido porque eu sabia que
final do semestre tem que ter alguma coisa. (...) Eu acho que a criatividade
não vem do nada, tem toda uma questão de se por em movimento, mas não
vem do vácuo. Não falando da ineficiência do curso, porque eu vi que alguns
grupos fizeram seus trabalhos bem feitos, mas já se puseram em movimento
bem antes.
L3 - Dá para perceber quem teve um maior aproveitamento não tirou a ideia
do nada. Já estão trabalhando faz tempo. Por exemplo, aquele que fez de
História e Filosofia da Ciência [L7] já trabalha com isso faz um tempo. Faz
IC [iniciação científica] nisso.

Em relação à dificuldade em ser criativo, busquei trazer novos elementos que
pudessem auxiliá-lo a interpretar os diferentes processos de realização do PID que ocorreram
na MEF I.
Reunião de orientação de estágio - 03/07/2019 - L3 e L5:
P - Para o processo criativo, até que vocês estavam falando, nasce da
necessidade individual e dos interesses de cada um. Não necessariamente o
interesse de L5 é o mesmo de L3 e L20. Então, fazer em grupo ajuda porque
vocês têm mais trocas, mas fazer individual é mais fácil para ser mais livre.
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Precisam ver o que vale mais a pena. Porque fazer coletivamente tem que se
adequar ao interesse dos outros.
(...)
L3 - Por mim, a gente continua fazendo, porque não tem problema. Mas a
encrenca [L5] não quer (risos). A gente já discutiu, ele quer que a gente
segure o pé dele, "não vai, não vai" (risos).
L5 - (risos).
L3 - Sério, a gente já discutiu, eu e o L20 gosta de fazer juntos, porque a
gente se incentiva, a gente é bem preguiçoso. E o L5 é o chato que chega no
domingo de noite falando "tem atividade para entregar" (risos).

Percebe-se que a possibilidade de separação do grupo já havia sido cogitada pelos
licenciandos, sobretudo pelo L5, que queria realizar o estágio em uma escola próxima à sua
casa e sozinho. De fato, isso ocorreu na MEF II, como descreveremos mais adiante, quando
trataremos especificamente da realização do estágio de L5 na MEF II. Antes disso,
apresentamos algumas reflexões sobre a transformação expansiva da atividade de estágio do
L5 na MEF I.

7.1.4. Transformação expansiva da atividade de estágio do L5 na MEF I
Ao longo da MEF I, a atividade de estágio dos licenciandos L3, L5 e L20 foi se
alterando, conforme realizavam as ações que planejaram para o PID. Tal transformação pode
ser representada com base no ciclo de aprendizagem expansiva, conforme a figura a seguir.
Figura 30 - Ciclo de aprendizagem expansiva da L3, do L5 e do L20 no estágio da MEF

Fonte: elaborada pelo autor
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A primeira ação, representada na Figura 30, ocorreu desde as primeiras visitas à escola
pelos licenciandos. Por meio das observações e análises do contexto escolar, eles realizaram
questionamentos sobre as atividades de ensino-aprendizagem concretizadas na escola de
estágio. O questionamento dos licenciandos centrou-se sobretudo na percepção que tiveram
do mau uso dos espaços disponíveis na escola para a realização das atividades de ensinoaprendizagem. Assim, ressaltou-se que uma das preocupações manifestadas pelos
licenciandos era o de melhor aproveitar os diversos ambientes da escola: L20 "parece que
simplesmente eles [recursos e ambientes educacionais] estão lá de enfeite" (Aula 15 Apresentação do PID - MEF I - L3, L5 e L20).
Depois, com as observações das aulas, os licenciandos passaram a questionar de forma
mais especifica o Ensino de Física realizado pelo professor colaborador do estágio, sobretudo,
a forma como ele conduzia as experimentações: L20 - "O que ele fez de aula foi jogar dados
em uma tabela" (Reunião de orientação de estágio - 24/05/2019 - L3, L5 e L20). As críticas
evidenciam as diferenças de sentidos em relação à atividade de ensino-aprendizagem entre o
professor colaborador e os estagiários. Mais especificamente, as divergências estavam na
ênfase dada pelo professor aos experimentos e nas relações matemáticas em detrimento dos
conceitos físicos: L20 - "Isso, as relações matemáticas. (...) Foram só as relações matemáticas,
ele não falou sobre a aceleração ou sobre a velocidade não ser constante" (Reunião de
orientação de estágio - 24/05/2019 - L3, L5 e L20).
Os sentidos dos licenciandos sobre a experimentação no Ensino de Física tiveram
como base os significados produzidos no contexto de formação inicial docente que faziam
parte. Os sentidos eram diferentes dos que o professor tinha sobre a metodologia do Ensino de
Física, por conta de sua formação e percurso profissional. Embora também seja licenciado em
Física, o professor teve uma formação docente distinta deles, em outro contexto sóciohistórico-cultural. A sua primeira formação foi em Bacharelado em Física. Posteriormente,
depois de iniciar a docência em 2004, concluiu também o curso de Licenciatura em Física.
Tais divergências faziam com que os licenciandos questionassem a forma como esse
professor conduzia algumas de suas aulas, o que gerou a necessidade de realizarem ações de
ensino-aprendizagem diferentes das que eram habituais nas aulas de Física da escola. Por
conta disso, eles planejaram realizar uma experimentação que possibilitasse a participação
mais efetiva dos estudantes e que ocorresse em outro ambiente da escola, diferente da sala de
aula, de modo a aproveitar outros espaços do contexto escolar.
No entanto, antes da experimentação, eles realizaram outras ações para conhecerem os
estudantes e planejarem a atividade de ensino-aprendizagem que iriam realizar. Assim, na
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segunda ação do ciclo de aprendizagem expansiva (Figura 30), os licenciandos, buscando
analisar o contexto, realizaram o levantamento das concepções prévias dos estudantes. Essa
ação, a qual teve como base os pressupostos teóricos da abordagem de ensino dos Três
Momentos Pedagógicos, se constituiu como a etapa de Problematização Inicial.
Com base no levantamento das concepções prévias dos estudantes e na orientação do
professor colaborador, eles perceberam algumas dificuldades dos alunos, sobretudo em
relação à elaboração de tabelas e gráficos. Assim, eles decidiram realizar ações de preparação
dos estudantes para a experimentação, o que ocorreu entre a segunda e a quinta aula.
Após estas aulas de preparação dos estudantes, na etapa de Organização do
Conhecimento, eles realizaram a experimentação com os estudantes na quadra-poliesportiva
da escola. Tal ação rompeu com a rotina das aulas de Física e com a forma com que o
professor colaborador conduzia esse tipo de ação de ensino-aprendizagem, o que era objetivo
do grupo.
Tendo em vista estas ações, realizadas até a terceira ação do ciclo de aprendizagem
expansiva (Figura 30), representamos a estrutura da atividade de estágio inicial dos
licenciandos, conforme a.
Figura 31 - Estrutura da atividade de estágio inicial dos licenciandos L3, L5 e L20

Fonte: elaborada pelo autor

Na Figura 31 destacamos que a atividade de estágio da MEF I dos licenciandos teve
como objeto a experimentação na quadra poliesportiva da escola. Tal atividade emergiu da
necessidade de realizarem uma atividade de ensino-aprendizagem diferente da que o professor
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colaborador de estágio costumava realizar e em um espaço da escola diferente da sala de aula.
Embora a quadra-poliesportiva não estivesse dentre os ambientes subutilizados na escola,
visto que era utilizada pelos alunos, sobretudo nas aulas de Educação Física, o uso deste
espaço em uma aula de Física correspondia à busca por aproveitar melhor os diversos espaços
disponíveis na escola e o rompimento com a forma como as aulas de Física ocorriam na
escola.
Como naquele semestre o professor colaborador estava abordando temas da
cinemática, eles optaram por uma experimentação que envolvesse fenômenos relacionados ao
movimento no cotidiano dos alunos. Assim, as ações correspondentes à atividade de estágio
se direcionaram a promover a aprendizagem dos alunos sobre os conceitos da cinemática fora
da sala de aula, isto é, na quadra-poliesportiva da escola.
Para concretizarem estas ações, os licenciandos tiveram que adequá-las às condições
do contexto. Dentre estas condições, destacou-se a dificuldade dos estudantes em elaborarem
e compreenderem tabelas e gráfico, o que os levou a modificar o planejamento do PID,
acrescentando mais duas aulas de preparação dos estudantes para a experimentação.
Com base nestas informações, podemos representar o sistema de atividade de estágio
inicial dos licenciandos, isto é, até a quarta ação do PID (6ª e 7ª aula), por meio da Figura 32.
Figura 32 – Sistema de atividade inicial de estágio dos licenciandos L3, L5 e L20

Fonte: elaborada pelo autor
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Na Figura 32, destacamos que os instrumentos culturais mediadores da atividade de
estágio dos licenciandos são aqueles próprios do PID, tendo em vista as suas dimensões de
ensino e pesquisa. Foi com o planejamento e a realização das ações do PID que os
licenciandos objetivaram a atividade de estágio. Contudo, o grupo não realizou ações da
dimensão pesquisa do PID. Segundo eles, os aspectos da dimensão investigativa do PID só
ficaram claros no final do semestre, dificultando a sua concretização no estágio da MEF I.
Reunião de orientação de estágio - 07/06/2019 - L3 e L5:
L3 - Eu pelo menos percebi que a maioria dos grupos não conseguiu fechar e
isso é chato, eu acho, pelo menos, porque a gente se propõe a uma pergunta,
sai em busca dela e não consegue encontrar ou pior como a gente acabou
fazendo tudo e tendo que elaborar a pergunta depois e olhar para trás e não
conseguiu concluir. (...) Eu senti que no final o curso era sobre investigação,
mas não tinha sido desde o início.
L5 - No meio ficou tipo .... quando ela [docente] começou a apresentar as
metodologias, tirou o enfoque daquilo e a gente focou em tentar encaixar a
metodologia naquilo que a gente estava vendo nos próprios estágios, o que é
um negócio simples.
L3 - Eu não acho que seria ruim colocar [a investigação] desde o início, seria
até interessante porque diferenciaria muito da disciplina de Práticas [em
Ensino de Física]. A disciplina de Práticas a gente era centrado nas
regências. Aqui [na MEF I] eu estava preocupada com as regências, só que
eu percebi que não, não era nas regências e sim o que a gente conseguia tirar
delas.

Assim, a objetivação da atividade de estágio ocorreu por meio apenas do
desenvolvimento da dimensão ensino do PID, sem levar em conta a dimensão pesquisa.
O sistema de atividade de ensino-aprendizagem, correspondente à dimensão ensino do
PID dos licenciandos, pode ser representada conforme a Figura 33, em que destacamos que o
objeto da atividade de ensino-aprendizagem dos licenciandos L3, L5 e L20 na escola de
estágio era o ensino-aprendizagem dos conceitos da cinemática. Para concretizarem a
atividade, eles utilizaram como artefatos culturais mediadores a problematização de
fenômenos relacionados aos movimentos no cotidiano dos estudantes, bem como a
experimentação na quadra poliesportiva. Como resultado pretendido, eles esperavam que os
estudantes se apropriassem de novos conceitos que permitissem compreender alguns dos
movimentos presentes em seus cotidianos.
Esta atividade de ensino-aprendizagem correspondeu às duas primeiras ações previstas
pelos Três Momentos Pedagógicos, isto é, problematização inicial e organização do
conhecimento. No entanto, ao realizarem a terceira ação prevista nesta metodologia de ensino,
os licenciandos promoveram uma ruptura com a atividade de ensino-aprendizagem que
estavam realizando (Figura 30).

272

Figura 33 - Sistema de atividade de ensino-aprendizagem no estágio de L3, L5 e L20 na MEF
I

Fonte: elaborada pelo autor

No entanto, a ruptura ocorreu a partir da quarta ação do ciclo de aprendizagem
expansiva (Figura 30), acarretando um rompimento com as ações realizadas até então pelo
grupo. Depois da experimentação, na quinta ação do ciclo de aprendizagem expansiva (8ª e 9ª
aula), os licenciandos realizaram mais duas aulas, em que propuseram listas de questões de
vestibular para os estudantes resolverem coletivamente. Formalmente, no plano de ensino dos
licenciandos, esta ação tinha como objetivo "sintetizar todos os novos conceitos e as
discussões" (Portfólio - MEF I - L5). Ou seja, eles pretendiam revisar e aprofundar alguns
conceitos abordados nas últimas aulas.
Tal ação atendia a necessidade da L3 e do L20 de incentivarem os estudantes a
ingressarem em uma universidade pública, bem como de prepará-los para os exames de
vestibular. Ao buscarem atender a essa necessidade, os licenciandos introduziram um novo
objeto no sistema de atividade de estágio supervisionado de MEF I: vestibular. Isso ocasionou
na transformação da estrutura da atividade de estágio dos licenciandos, conforme a Figura 34.
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Figura 34 - Nova estrutura da atividade de estágio dos licenciandos L3, L5 e L20

Fonte: elaborada pelo autor

Para os licenciandos, o novo objeto (vestibular) era conflitante com o objeto inicial da
atividade de estágio (experimentação na quadra poliesportiva). O conflito se evidencia em
algumas falas da L3 e do L20, como por exemplo: "(...) infelizmente se eles se propuserem a
aprender, não vão ter uma chance de ouro em estar em uma universidade, porque ela não pede
o que você aprendeu, pede que você acerte questões" (Reunião de orientação de estágio 31/05/2019 - L3, L5 e L20). Ou seja, para os licenciandos a realização de determinadas
abordagens de ensino-aprendizagem aprendidas na universidade não atendia ao objetivo de
preparação dos alunos para os exames de vestibular. Assim, era preciso focar em um dos
objetivos: promover a aprendizagem dos estudantes ou prepará-los para o vestibular.
Como consequência, a introdução de um novo objeto na estrutura da atividade de
estágio fez como que surgissem tensões entre diferentes elementos do sistema de atividade de
estágio dos licenciandos. Com a expressão vs. (versus), na Figura 34, buscamos evidenciar
que os novos elementos introduzidos na atividade de estágio eram conflitantes com aqueles já
existentes. Em outras palavras, houve o acréscimo do vestibular como objeto da atividade de
estágio dos licenciandos, de modo que o resultado almejado se direcionava também para a
preparação dos alunos para os exames de ingresso nas universidades. Assim, as tensões
geradas na estrutura da atividade de estágio, exigiram a negociação de sentidos entre eles
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sobre o papel da educação básica na formação dos alunos e da atividade de ensinoaprendizagem desenvolvida na escola de estágio.
Tais tensões emergiram de uma contradição primária relacionada aos objetivos do
ensino médio (aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes ou preparação para o ensino
superior), bem como às diferenças entre o valor de uso e de troca atribuídos ao ensino público
em nível básico (fundamental e médio) e em nível superior. As diferenças de sentidos dos
licenciandos em relação ao papel da educação, a qual correspondia aos diferentes motivos
sobre a profissão docente, acarretaram algumas tensões entre os licenciandos durante a
formação inicial. As tensões podem ser percebidas nos momentos em que o L5 preferia omitir
a sua opinião sobre quais deveriam ser os objetivos da educação escolar: L5 - "Não, eu só
estou escutando. (...) Eu já sei as concepções deles" (Reunião de orientação de estágio 24/05/2019 - L3, L5 e L20).
Pelos diálogos dos licenciandos, a questão do vestibular e da sua influência no ensino
era um tema recorrente em suas conversas. Aparentemente, no início do estágio de MEF I,
essas divergências não afetaram a realização das ações da atividade de ensino-aprendizagem
na escola de estágio. Contudo, com as duas últimas aulas, emergiram novas tensões na
atividade de ensino-aprendizagem dos licenciandos, de modo que outra contradição de nível
secundário emergiu no campo mediador S/IC/O da atividade de ensino-aprendizagem.
Na Figura 35 estão representadas dois níveis de contradição: i) primárias, que
emergiram da existência de objetos conflitantes presentes na atividade de ensinoaprendizagem dos licenciandos (promover o ensino-aprendizado ou preparar para o
vestibular?), as quais estão expressas pela oposição indicada pela expressão vs. (versus ); ii)
secundárias, indicadas pelas duplas setas quebradas e tracejadas, que emergiram da tensão
entre os diferentes elementos do campo mediador S-IC-O, como resultado das divergências
em relação ao objeto da atividade de ensino-aprendizagem e aos instrumentos culturais que
medeiam essa atividade.
Para superarem as contradições presentes no sistema de atividade do estágio
supervisionado de MEF I, os licenciandos tiveram que negociar seus próprios sentidos sobre o
papel do professor na educação básica. Ao refletirem sobre as ações de ensino-aprendizagem
que realizaram no estágio de MEF I, eles concordaram que a escolha por exercícios de
vestibular não correspondeu à melhor opção, tendo em vista os objetivos iniciais que tinham
com o PID. Entretanto, os sentidos dos licenciandos a respeito do papel do professor na
educação básica ainda eram divergentes, o que levou a separação do grupo no estágio
supervisionado da MEF II.
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Figura 35 - Contradições no sistema de atividade de estágio de L3, L5 e L20 na MEF I

Fonte: elaborada pelo autor

É importante ressaltar que, embora tenham separado o grupo para a realização do
estágio de MEF II, não houve um afastamento ou conflito no grupo. Eles ainda mantiveram o
grupo em outras tarefas realizadas nas aulas de MEF II, bem como a relação que já possuíam
de amizade e colaboração no curso de licenciatura.
A seguir, tratamos especificamente do estágio de L5 na MEF II, destacando seu
percurso individual de desenvolvimento do estágio com pesquisa.
7.2. Estágio supervisionado na MEF II - L5
Neste subcapítulo analisamos o estágio realizado pelo L5 na MEF II. Para isso, nos
dois primeiros tópicos tratamos da mudança de tema do PID do licenciando e seu contexto de
estágio na MEF II. Depois, nos dois últimos, descrevemos a realização do PID pelo L5 na
MEF II e, por fim, analisamos esse processo, tendo em vista a aprendizagem expansiva.
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7.2.1. Mudança de tema no estágio da MEF II - L5
Na MEF II, o L5 optou em realizar o estágio de forma individual. Com isso, ele pode
desenvolver um PID sobre uma temática de seu interesse.
Entrevista Final – MEF II – L5:
L5 - Então a escolha de trabalhar sozinho veio pela própria opção dos
integrantes do grupo [L3 e L20] estavam tentando fazer e pela minha própria
escolha de tentar fazer aquilo que eu queria. Já que a professora [de MEF I e
II] tinha dado liberdade para escolher um tema a ser trabalhado no projeto de
pesquisa, no projeto de iniciação à docência, eu não me identificava com os
temas que eles queriam trabalhar. (...) Naquele momento, o modo como eles
explicitaram a forma, o que eles queriam fazer não ia muito ao encontro com
o que eu pensava. (...) Como eu queria testar algo novo e como eu conhecia
os meus colegas há longa data, (...) eu decidi investir sozinho nesse projeto.

A temática escolhida pelo L5 para o PID da MEF II foi o uso da literatura de cordel no
Ensino de Física. Esta forma literária foi trazida pelos colonizadores europeus, principalmente
português, sendo adaptada aos costumes e histórias locais, sobretudo no Nordeste brasileiro,
onde se enraizou como uma forma de contar as histórias populares e tradições folclóricas
(CURRAN, 2011). Os cordelistas, por meio de suas histórias escritas em pequenos folhetos,
em forma de poesia, são figuras importantes para a cultura literária brasileira, principalmente
na Região Nordeste do país.
Como nordestino, o L5 teve contato com esta forma literária durante a sua infância e
adolescência, de modo que o seu interesse pelo tema vinha do contexto sócio-histórico da
região onde cresceu e das relações estabelecidas com membros de sua família e amigos.
Reunião de orientação de estágio - 31/08/2019 – L5:
L5 - É uma coisa que junta muito com o meu pessoal, entende? Como eu
vim lá de Alagoas, e eu me interesso por Física também. E se esse
casamento [entre cordel e Física] foi algo que quando eu encontrei, eu fiquei
muito animado.
P - Que legal! Mas quando você era criança, lá [em Alagoas] era comum
lerem cordel, é comum assim? É uma coisa comum?
L5 - É, é bem comum, é sim. Então, o meu pai gosta bastante dessa
literatura. Fui influenciado por ele também. Então, eu acabei me
interessando bastante.
P - O teu pai lê? Ele gosta de ler ou ele faz cordel também? Produz também
cordel?
L5 - Não, ele não se arrisca a fazer. Mas eu conheço, eu tenho amigos que
são cordelistas de lá. O cara faz rima de cabeça, pega um violão e começa a
cantar. Todo mundo para, senta e escuta. (...) É incrível! É incrível! Eu não
tenho esse dom de fazer rima, mas eu sou apaixonado por aquilo.

Ele já havia trabalhado com a relação entre a literatura de cordel e o Ensino de Física
em outras disciplinas do curso de Licenciatura.
Reunião de orientação de estágio - 31/08/2019 – L5:
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L5 - Eu trabalhei com o L20 (...) a gente fez um texto paradidático falando
sobre o tema da relatividade. E a gente escolheu a questão da equivalência
das massas. Eu não sei se mencionei isso com você, a gente encontrou um
cordel. Um cordel falando sobre a vida do Einstein, a gente tirou um pedaço,
em que esse cordel falava sobre como ele teorizou, como ele descobriu,
como ele formulou a teoria da relatividade geral, o princípio da equivalência
das massas e como ele entende a curvatura da luz. A gente colocou aquele
trecho do cordel no nosso material paradidático. Na disciplina de Ciência e
Cultura, eu também peguei, consegui achar outro cordel, só que esse eu
peguei inteiro, e falava sobre a eletricidade, sobre como é apresentado o
conceito de eletricidade para um público mais leigo, que não tenha tido aulas
de Física, por exemplo. E eu queria trabalhar com essa ferramenta, testar
essa ferramenta no meu estágio.

Além disso, no mesmo semestre em que realizou o estágio da MEF II, o L5 cursou a
disciplina de Introdução à Pesquisa em Ensino de Física, com o objetivo de escrever o seu
trabalho de conclusão de curso. Para este trabalho, ele também escolheu a temática da
introdução da literatura de cordel no Ensino de Física. Assim, para ele a Introdução à Pesquisa
em Ensino de Física “seria casada com a Metodologia (...) eu estaria quase com um projeto de
pesquisa, então eu estaria meio que inserindo nesse contexto de pesquisa em uma futura
monografia, quem sabe” (Entrevista Final – MEF II – L5).
Na disciplina de Introdução à Pesquisa em Ensino de Física, o L5 realizou um
levantamento de trabalhos sobre o uso da literatura de cordel no Ensino de Ciências.
Reunião de orientação de estágio - 31/08/2019 – L5:
L5 - A professora [de Introdução à Pesquisa em Ensino de Física] pediu
alguns textos relacionados à temática que a gente escolheu. Na verdade, esse
levantamento de textos é para ilustrar como que se faz uma boa referência de
artigo. Ela não aprofundou em nenhum dos temas, mas só pelo resumo,
porque eu não tive tempo de ler, foram 10 textos levantados.

Assim sendo, por conta do desenvolvimento de projetos de ensino sobre esta temática
em outras disciplinas do curso de Licenciatura, o L5 já havia tido contato com alguns
trabalhos acadêmicos que lhe possibilitaram conhecimentos sobre como utilizar esse tipo
literatura no Ensino de Física. Mesmo as outras disciplinas, nas quais não realizou estudos
específicos sobre o cordel como instrumento da atividade pedagógica, possibilitaram leituras
e discussões que o auxiliaram na reflexão sobre o tema.
Reunião de orientação de estágio - 31/08/2019 – L5:
L5 – Já tivemos algumas discussões nas salas de aula da [do Instituto de]
Física [sobre a alfabetização científica], principalmente nas disciplinas de
Elementos e Estratégias, Propostas e Projetos sobre a falta de significado que
é atribuído nos conteúdos de Física por parte dos alunos. E isso é visível na
própria divulgação cientifica, nas manchetes que a mídia divulga (...). Enfim,
as fakenews. Tudo isso, toda essa falta de significado que os alunos e que a
própria sociedade tem dos conteúdos, da própria ciência que é a Física,
acarreta nesse movimento de descrédito do conhecimento produzido pela
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ciência. E isso cai muito na linguagem cientifica, qual a linguagem que a
gente está tentando passar para os alunos? Que significado ela tem na vida
deles? A própria visão que os alunos têm dessa disciplina na vida deles é
influenciada.

Este trecho exemplifica alguns aspectos da compreensão do L5 sobre o Ensino de
Física e da importância de diferentes linguagens para a alfabetização científica dos estudantes.
Para ele, alguns dos problemas do Ensino de Ciências, em especial da Física, estão
relacionados ao modo como os conceitos científicos são apresentados, isto é, em uma
linguagem distante da vida e do cotidiano dos estudantes. Desta maneira, para o licenciando a
literatura de cordel seria uma forma de comunicar e discutir os conceitos científicos de forma
mais lúdica e em uma linguagem mais próxima do cotidiano popular.
Assim sendo, sintetizando a apresentação inicial da atividade de estágio do L5 na MEF
II, evidencia-se que o motivo que o impulsionava a realizar a atividade de estágio era um
motivo gerador de sentido. A temática escolhida por ele provinha das relações que
estabeleceu com pessoas próximas (familiares e amigos), que produziam e/ou apreciavam
essa forma de literatura popular, de maneira que estava relacionada à sua história de vida e
identidade, enquanto nordestino que vivia em outra região do país.
Ao ter contato com cordéis, que abordavam temáticas relacionadas à ciência, tais
necessidades e interesses foram objetivados na elaboração de instrumentos mediadores para o
Ensino de Física. Contudo, ele ainda não havia tido a oportunidade de concretizar esse tipo de
atividade em uma situação de sala de aula, de modo que o estágio da MEF II se constituía
como um momento oportuno para atender a essa necessidade.
Mais adiante descreveremos este processo, porém, apresentamos antes o contexto de
realização do estágio do L5 na MEF II.

7.2.2. Contexto do estágio de MEF II – L5
O L5 teve dificuldades em encontrar uma escola para realizar o estágio da MEF II.
Após um mês e meio do início do segundo semestre de 2019, ele teve que trocar de escola de
estágio. Isso ocorreu por conta de algumas dificuldades e problemas com a falta de professor
de Física na escola estágio que havia escolhido inicialmente. Por exemplo, ele relata que teve
que ficar na sala de aula sozinho com os alunos:
Reunião de orientação de estágio - 31/08/2019 – L5:
L5 - O próprio tipo de escola, pois têm algumas que não aceitam regências
dentro da sala de aula. O professor de Física teve que sair, tinha que levar a
esposa no médico. Ele conversou com outro coordenador, perguntou se seria
possível que eu ficasse com as duas últimas aulas, uma no terceiro e outra no
primeiro. Ele falou que estava tudo ok e eu acabei ficando lá sozinho. Aí eu
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fiquei meio “ué” estranho, fala que não pode dar regência, mas aceita que eu
fique na sala.

Situações como esta, além de dificuldades em ter um espaço para realizar as
regências, fizeram com que L5 buscasse outra escola de estágio. A nova escola de estágio
escolhida é uma instituição escolar da Zona Leste do município de São Paulo, próxima ao
local onde ele residia. Esta é uma escola estadual de grande porte da região: “com 24 salas de
aula, quadra poliesportiva coberta e um número de 120 funcionários” (Portfólio MEF II – L5).
Tal instituição não possui laboratórios didáticos de Ciências e, embora tenha uma sala de
informática, “apenas sete estavam em funcionamento com acesso à banda larga, o que torna
um trabalho árduo utilizar esse recurso em uma sala com mais de 40 alunos” (Portfólio MEF
II – L5).
Com base nas informações, podemos representar a cadeia de atividades do L5 no
segundo semestre de 2019.
Figura 36 - Cadeia de atividades do L5 no segundo semestre de 2019

Fonte: elaborada pelo autor
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Na Figura 36, diferente da cadeia de atividade do semestre anterior (Figura 28),
destacamos apenas uma das disciplinas cursadas pelo L5 no segundo semestre de 2019, além
da MEF II. O destaque se deu porque a disciplina de Introdução à Pesquisa em Ensino de
Física foi realizada pelo L5 de maneira articulada com a MEF II. Esta articulação propiciou a
influência mútua das duas disciplinas. Além disso, não realizamos, como na MEF I, um
levantamento sistemático das disciplinas que os licenciandos estavam realizando no segundo
semestre de 2019.
Em relação aos sistemas de atividade do contexto escolar, é importante especificar que
a turma em que o L5 estagiou possuía 35 alunos do 1º ano do ensino médio. A professora
colaboradora do seu estágio teve como formação inicial a Licenciatura em Matemática.
Portfólio MEF II – L5:
A docente utiliza dos recursos disponíveis dentro da sala de aula, que são o
giz e a lousa em uma abordagem expositiva do conteúdo, na qual os alunos
possuem pouca participação. Além disso, é usado também o material
fornecido pelo governo do Estado, principalmente, nas atividades de
resolução de exercícios. (...) Por meio das observações foi possível levantar
algumas características sobre a aula da docente, e das suas concepções de
ensino-aprendizagem.

Segundo o licenciando, esta forma de conduzir as atividades de ensino-aprendizagem
era pouco eficiente para mobilizar a participação dos estudantes nas aulas de Física.
Portfólio MEF II – L5:
Segundo as minhas ideias sobre o ensino desenvolvidas ao longo do curso
posso afirmar que as aulas ministradas possuíam poucas características do
cotidiano social dos alunos. Mesmo eu sendo um elemento que teve um
baixo contato com a turma foi perceptível traços de uma aula "neutra" na
qual o único objetivo é a transmissão de conteúdos e informações, se
aproximando mais de uma aula tradicional. Com alguns pontos que partiram
para outro caminho, como o trabalho em grupo, a mediação direta com os
estudantes, alguns momentos de debate sobre a resposta a ser colocada. Mas
mesmo com esses pontos foi característico o desinteresse dos alunos em
realizar a tarefa proposta, e nesse caso uma possível aproximação do tema
trabalho com aspectos do cotidiano do aluno sendo eles próximos ou
distantes, poderia proporcionar um maior engajamento.

Evidencia-se que este contexto imprimia novos desafios ao L5. Além de estar
realizando o estágio de forma individual pela primeira vez, a escola apresentava outros
desafios que ainda não tinha vivenciado no estágio supervisionado.
Entrevista Final - MEF II - L5:
Eu acho que o ambiente nessa última [escola], próxima da minha região
onde eu moro. Talvez a localidade da escola tenha tido algumas influências
no estágio. São alunos em que têm uma menor perspectiva em continuar na
sua carreira acadêmica e em continuar os seus estudos ou o quê exprima um
sentido, tenha um sentido no próprio estudo que eles tenham. A crise na
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escola e no ensino de Física é palpável [nessa escola]. Eu perguntava
algumas vezes para eles: por que vocês estudam Física? Por que vocês
levantam às 7 horas da manhã para ir para escola? E eu percebi o branco
assim o olhar deles, entendeu? (...) Já na outra, na primeira escola [de estágio
de MEF I], a gente percebia que eles [estudantes] (...) atribuem um pouco
mais de sentido a instituição de ensino. (...) Alguns atribuem sentido, outros
não, mas a escola, eu acho que eles tinham uma expectativa de que aquilo
contribuiria para um futuro e contribuiria não só para o futuro, mas para a
formação deles no agora.

Ademais, ressalta-se que alguns dos sentidos atribuídos pelo L5 às escolas de estágio
das MEF I e II, tiveram como base alguns dos elementos abordados no texto “Crise no Ensino
de Ciência” (FOUREZ, 2016).
Entrevista Final - MEF II - L5:
Nessa escola [de estágio de MEF II] eu encontrei um pouco do que o
primeiro texto de Metodologia II falava, entendeu? A não atribuição de
sentido à escola e ao ensino de Física. E eu tentei, dentro do meu estágio,
também trazer um pouco do sentido da disciplina sentido, o sentido da escola
para eles.

Isso demonstra como as leituras realizadas na disciplina serviram como mediadoras
para o L5 refletir sobre o que observava nas escolas de estágio, pois em diferentes momentos,
ele articulava experiências vividas no estágio com as discussões realizadas nos textos e nas
aulas da MEF II.
Tais experiências do L5 no estágio da MEF II estão descritas no próximo tópico, em
que buscamos apresentar o desenvolvimento do PID por este licenciando.

7.2.3. PID no estágio da MEF II - L5
Para descrever a realização do PID pelo L5 na MEF II, optamos em dividir esse tópico
em quatro partes. Nos dois primeiros tópicos descrevemos como ocorreu o planejamento
inicial do PID do L5, destacando a sua mobilização em buscar referenciais teóricos que
embasassem sua atividade de estágio. No terceiro tópico, apresentamos o processo de
realização da atividade de ensino-aprendizagem realizada pelo L5, tendo em vista os Três
Momentos Pedagógicos. Por fim, abordamos algumas reflexões e avaliações realizadas pelo
L5 ao final do processo da atividade de estágio na MEF II.
7.2.3.1. Planejamento inicial do PID
No início da MEF II, o L5 teve dificuldades em se estabelecer em uma escola para
realizar o seu estágio. Sem definir a escola, a turma e o professor colaborador de estágio, ele
não conseguia saber quais conceitos abordaria na atividade de estágio.
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Reunião de orientação de estágio - 20/09/2019 – L5:
L5 - Então, têm cordéis voltados para a questão do ensino de Física que têm
um trabalho mais aprofundado de alguns conceitos e têm outros que é mais o
processo de apresentação. Com uma temática central do texto. Isso
diferenciaria o tipo, porque depende do tema também, por isso que eu
preciso de fato rapidamente encontrar uma escola. Eu encontrando uma
escola eu sei o conteúdo de Física que o professor vai estar trabalhando.
Assim, eu posso o escolher o tipo de cordel que eu vou poder trabalhar.

Mesmo diante das dificuldades iniciais, o L5 manteve o entusiasmo em realizar o PID
sobre o tema que havia escolhido, buscando adiantar o que era possível no planejamento.
Reunião de orientação de estágio - 20/09/2019 – L5:
L5 - Mas eu estou confiante que dê certo algum [cordel] nesse aspecto. Que
facilite a aprendizagem de algum conceito, dependendo da área, dependendo
da turma que eu pegar, desse conceito para os alunos, por utilizar uma
linguagem mais popular, mais cotidiana.
(...)
L5 - Eu estou curtindo. Só o imprevisto com a outra escola me deixou um
pouco chateado. Mas é só um imprevisto, ainda tem o mês de outubro que eu
vou ter que dar aula. Mas eu estou tentando adiantar no outro lado, na outra
ponta e acho, é um assunto que eu gosto. Um assunto que eu acho que vou
usar bastante quando for professor. Espero que os alunos também curtam o
jeito que eu tentar aplicar isso com eles.

Ressalta-se que neste início de planejamento, o L5 teve uma maior preocupação com a
dimensão pesquisa do PID.
Reunião de orientação de estágio - 31/08/2019 – L5:
L5 - Tipo eu queria ver alguma coisa sabe... se ela [literatura de cordel]
contribui com a aprendizagem desses significados, entende? Não ficar algo
muito abstrato e apresentar um pouco da outra cultura, onde a cultura tange
essa aérea da Física, onde ela se encontra ali, entendeu? Óbvio não é só na
literatura de cordel, tem a arte, têm os textos literários, tem um monte de
coisa, mas pra apresentar esse ponto de encontro, entende? (...) Então, eu
tenho a temática, entende? Que seria a literatura de cordel. Mas a questão
investigada, eu quero que seja estruturada.

É importante notar que já nesta primeira reunião de orientação de estágio, o L5 já
demonstrava a preocupação em definir um problema de pesquisa.
Reunião de orientação de estágio - 31/08/2019 – L5:
L5 – Então, sobre a questão [de pesquisa do PID], você acha que no próprio
processo eu consigo estruturar alguma coisa?
P – Sim, é importante você ir pensando sobre a pergunta. A pergunta você
pode descobrir, claro refletindo, mas eu acho que seria interessante, que ao
ler esses artigos e olhando para o contexto é que você vai ter que ir pensando
nessa pergunta. A gente vai ajudar vocês a refletirem sobre essa pergunta. A
pergunta é uma coisa que te guia, não que ela vai ser algo que vai te limitar,
então a pergunta às vezes muda. Então o importante é você ter uma pergunta
inicial, mesmo que depois ela mude.
L5 - Certo! Sim, porque se não vir essa pergunta, vai ser uma pesquisa do
nada. Ou muito aberta, tão aberta que não consiga responder, como
aconteceu muitas vezes antes [PID da MEF I], na própria aula a gente via
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que as perguntas estruturadas eram muito abertas e a gente não conseguia
fechar. Não só eu, mas algumas pessoas da turma sentiram um pouco essa
dificuldade. (...) Então não só formular uma pergunta geral, mas tentar criar
outras perguntas mais específicas que contribuam na solução da questão
“guarda-chuva”.

De certa maneira, esta fala evidencia o entendimento da proposta do PID por parte do
L5. Ele pareceu compreender a necessidade de delimitar a questão investigativa do PID, bem
como definir questões mais específicas que o ajudassem a definir as ações do projeto de
estágio com pesquisa.
Neste momento, uma das principais preocupações do licenciando era definir como iria
realizar os procedimentos de análise de dados.

Reunião de orientação de estágio - 20/09/2019 – L5:
L5 – (...) eu não sei o tipo de metodologia utilizada para analisar os dados
dessa comparação, já que são ferramentas completamente diferentes, de uma
linguagem diferente, como é que seria metodologia de análise.

Para superar esta dificuldade, ele buscou ler artigos científicos e trabalhos de
congressos sobre o tema na área de Ensino de Ciências.
Reunião de orientação de estágio - 20/09/2019 – L5:
L5 - Eu pesquiso na literatura de cordel, aí vem alguns, em primeiro
momento veio Anais de encontros, alguns encontros de ensino, aí eu fui
pesquisando esses Anais, fui vendo alguns nomes que apareciam, de
contribuidores, de pesquisadores, e eu fui jogando nesses nomes no google,
nomes de algumas referências que apareceram. Eles foram me dando outras
referências para serem buscadas, mas eu ainda não procurei na Scielo, que eu
acho que eu deveria ter procurado já. Na Scielo eu não procurei, não procurei
na revista de ensino de Física também, nessas mais famosas eu não tive
muito contato, entende?

Com este estudo, o L5 foi definindo quais seriam as abordagens didático-pedagógicas
e qual a questão de ensino-pesquisa do seu PID na MEF II. Além disso, em uma de nossas
reuniões de orientação de estágio, conversamos sobre a necessidade de resgatar alguns
estudos realizados na MEF I, em especial sobre as teorias de aprendizagem.
Reunião de orientação de estágio - 20/09/2019 – L5:
P - Eu acho que o caminho você já está encontrando que é ler o que as
pessoas já fizeram. Então, eu acho que aí é um bom ponto de partida. Outra
coisa que você pode fazer, depois que você ler esses trabalhos, é tentar a
partir deles, fazer uma reflexão com as teorias de aprendizagem que a gente
estudou no primeiro semestre, tentando colocar elementos nessas atividades
que você já leu, que você vai ler nesses trabalhos. Elementos que podem
favorecer a aprendizagem dos alunos em algum aspecto, você pode focar
nesse aspecto, entendeu? (...) Então assim, você pode utilizar das teorias que
você já estudou em outras vertentes, sei lá as teorias de aprendizagem,
teorias de ensino e adaptar aquela proposta. Entendeu?
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L5 - Tá, por exemplo, usar a literatura de cordel tendo como princípio a
teoria de aprendizagem do Ausubel, em que eu vá buscar os conceitos
subsunçores dele e para tentar vincular o que eles já sabem utilizando a
ferramenta de cordel como essas ancoram, digamos assim, algo do gênero,
sei lá. (...) Então, sobre a aplicabilidade do cordel eu tenho que ver. Eu
entendi agora, a abordagem quando foi perguntada na aula [de MEF II] eu
fiquei meio confuso de como usar o cordel. Mas eu tenho que vincular eles a
alguma das teorias de aprendizagem.

Além da teoria de aprendizagem de Ausubel, no decorrer do processo o L5 encontrou
outros referenciais teóricos que poderiam dar base para o planejamento do seu PID. Dentre
estes referenciais, destacaram-se os pressupostos teóricos sobre perfil conceitual.
Reunião de orientação de estágio - 11/10/2019 – L5:
L5 - Com relação aquilo que eu comentei um pouco com você na aula
passada, eu acho que... sobre a mudança conceitual sobre os alunos,
basicamente essa seria no caso o vínculo com a teoria da minha pesquisa
então (...).
P – Assim, em termos de mudança conceitual, você vai poder definir um
pouco melhor quando você tiver o cordel também. Quando você tiver um
tema mais especifico, quais são os conceitos que serão abordados. Quais são
os conceitos que você quer que o aluno mude o perfil conceitual. Tá
entendendo?
L5 - É, eu primeiro vou ter que entender os conceitos que eles têm, primeiro
eu tento saber o conteúdo, o conceito que eu quero trabalhar, depois eu vou a
busca do conceito que eles têm sobre aquilo, sobre o conteúdo. (...) Aí
depois eu aplico a literatura de cordel, buscando que eles mudem aquela
concepção que eles tinham antes para a nova, basicamente isso né?

A escolha pelo perfil conceitual se deu por entender que esta seria uma forma de
mensurar a aprendizagem dos alunos.
Reunião de orientação de estágio - 11/10/2019 – L5:
P - E por que você quis usar mudança conceitual?
L5 - Então, eu pensei como uma forma comprovar um pouco aprendizado
em relação à própria avaliação, ao invés... eu acho que com relação as
contas, e até mesmo a participação do aluno, isso me intrigava um pouco em
relação a como eu sei que os conceitos estão chegando neles, entendeu?

Esta ideia veio de outra disciplina que teve no curso de Licenciatura.
Reunião de orientação de estágio - 11/10/2019 – L5:
L5 - Isso! Com relação à mudança do perfil conceitual, eu não sei se é o
mesmo texto, mas eu acho que também seja do Mortimer (...). Mas eu
estudei um pouco em Elementos e Estratégias sobre a questão da
acomodação. Eu acho que é a primeira parte, quando o conceito se acomoda
na estrutura do pensamento. Tem a estrutura lá do cara, estrutura de
conceitos que o cara tem a respeito daquilo e o novo conceito ele se
acomoda em relação àquele. O outro seria o confronto de ideias e no caso é o
conceito seria confrontado aquele com o que o aluno tem. E o terceiro é
basicamente, tipo um grande arcabouço onde você pensa que o aluno vai ter
diferentes conceitos sobre um determinado tema e que ele vai utilizar esses
conceitos em determinados contextos. Então você tem o conceito de calor,
você tem o conceito de frio utilizado no cotidiano e tem o conceito de calor e
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energia utilizado no meio científico. O aluno teria esses dois conceitos no
arcabouço teórico da mente dele, do conhecimento que ele tem e ele
utilizaria tanto um quanto o outro. Não seria nenhuma acomodação de um
por cima ou dentro do outro, não seria nem um confronto onde ele escolheria
um ou o outro e sim os dois conceitos convivendo ali, estando junto com o
aluno, entende? Eu acho que era isso, eu não sei se é do Mortimer, mas foi
algo em relação à mudança do conceito que a teoria de mudança. A teoria de
como o aluno ou a pessoa mudaria o seu conceito a respeito de um
determinado assunto. Aí eu me baseei um pouco nisso. Eu acho que a
terceira, pra mim é a melhor forma de se ter uma mudança conceitual,
entende?

O trecho supracitado exemplifica como as leituras realizadas em outras disciplinas do
curso foram importantes para a elaboração do PID. As leituras serviram como fonte de
conceitos mediadores do pensamento do licenciando, os quais o auxiliavam a refletir sobre
aquilo que estava realizando no estágio de MEF II. Nas reuniões de orientação de estágio, era
comum que o licenciando lembrasse de algum texto ou conceito estudado em outra disciplina
do curso.
Tais textos eram arquivados e organizados por ele em pastas virtuais: “eu divido todos
os meus textos e materiais que imprimo em pastas. (...) O nome do texto é ‘linguagem,
formação de conceitos no ensino de Física’29, é do Mortimer” (Reunião de orientação de
estágio - 11/10/2019 – L5). A organização foi importante para o planejamento do PID pelo
L5, pois facilitava a busca e a recuperação de determinados conteúdos estudados no curso.
Contudo, apesar de conseguir avançar no embasamento teórico do seu PID, pouco podia
realizar em relação à dimensão ensino, enquanto não definia em qual escola iria realizar o
estágio. Somente depois de se estabelecer em uma escola de estágio, que ele pode definir o
tema que iria abordar na atividade de ensino-aprendizagem.
A seguir, tratamos desse novo momento de planejamento do PID pelo L5, após a
definição da escola de estágio.
7.2.3.2. Definição do conteúdo específico da atividade de ensino-aprendizagem
Após conseguir se estabelecer em uma escola de estágio, o L5 passou a negociar com
a professora de estágio temas que poderiam ser abordados na atividade de ensinoaprendizagem que iria realizar. A professora, após trabalhar com seus alunos a Lei da
Gravitação Universal de Newton, iria iniciar o estudo sobre o Sistema Solar.

29

MORTIMER, E. F. Linguagem e formação de conceitos no ensino de ciências. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2000.
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Este tema amplo agradou o licenciando, pois não seria difícil encontrar um cordel que
tratasse deste assunto.
Reunião de orientação de estágio - 11/10/2019 – L5:
Ela deixou um pouco amplo. (...) Deve ter alguma coisa pra vincular, mas
quanto mais específico talvez não encontre cordel para esse tema.
P - ah sim, provavelmente vá encontrar cordel que fale um pouco do...
L5 - Do universo assim de uma forma muito mais geral, não sei, eu vou ver
isso. Pelo cordel que eu encontrar, talvez eu especifique o tema, então o
cordel vai me dar no caso tema especifico que eu trabalhe dentro desse
guarda-chuva que é o universo.

Com o tema mais delimitado, o L5 passou a procurar cordéis que tratassem do tema
universo e Sistema Solar e que pudessem ser utilizados como instrumentos culturais
mediadores na atividade de ensino-aprendizagem. Em uma das reuniões de orientação de
estágio, realizamos uma rápida busca de cordéis que tratassem dos temas Sistema Solar,
astronomia, vida fora da Terra, etc. Com isso, encontramos alguns cordéis com estas
características, o que nos permitiu discutir algumas possibilidades de como utilizar estes
cordéis em sala de aula.
Em um primeiro momento, o L5 decidiu utilizar um cordel que tratava da origem do
universo, com base nos Três Momentos Pedagógicos.
Reunião de orientação de estágio - 11/10/2019 – L5:
L5 – Então, aquilo que eu conheço é os três momentos pedagógicos, o
começo seria uma pergunta pra eles, instigando-os a me falarem o que eles
entendem como a criação do universo? É interessante até, isso é polêmico,
como que surgiu tudo? (...) Aí na apresentação do conceito, do próprio
conceito do Big Bang, eu vinha com esse cordel como instrumento de
aprendizagem. Isso seria o segundo momento do Delizoicov. Terceiro eu
teria alguma... não sei, aplicaria algum questionário a respeito desses
conceitos. (...) Talvez uma pesquisa.

No entanto, em outra reunião de orientação, o L5 já havia escolhido abordar outro
tema.
Reunião de orientação de estágio - 22/10/2019 – L5:
L5 - Então, eu acho que eu vou mudar um pouco o tema da aula. Eu acho
que vou mudar até de cordel. (...) Eu estou meio encafifado sobre o tema. Eu
resolvi falar sobre a Terra como um sistema, entende? Tipo mais voltado
para a relação da vida. A temática, assim, o foco mesmo (...) seria tipo, por
que a Terra ela consegue gerar vida? Por que no nosso sistema solar,
somente o nosso planeta consegue ter vida? Por que Marte, Vênus, Júpiter,
Saturno não têm vida neles?
P - Entendi... você problematizaria essas questões das condições que
propiciam a vida na Terra.
L5 - Vida na Terra, isso! Seria basicamente isso, concepções de vida da
Terra. Eu ia fazer uma pergunta dessa para eles, para levantar a concepção, o
perfil conceitual deles. Eu ia fazer um levantamento de perfil conceitual
sobre a vida na Terra. Qual são as condições que eles acham que são
necessárias para que tenha vida na Terra.
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Após a definição do tema, o L5 planejou investigar no PID “Como o uso da literatura
de cordel dentro de uma sequência didática, influencia na mudança do perfil conceitual de
habitabilidade segundo a perspectiva da Física?” (Portfólio MEF II – L5).
Para obter as informações necessárias à dimensão pesquisa do PID, ele optou por
utilizar mapas conceituais com o intuito de buscar identificar mudanças no perfil conceitual
dos estudantes. Para isso, além dos textos sobre perfil conceitual, ele passou a ler trabalhos
que tratassem sobre o uso de mapas conceituais no Ensino de Ciências.
Reunião de orientação de estágio - 22/10/2019 – L5:
L5 - Então, aí eu peguei o texto do Paulo Rogério Miranda Correa30 para
fazer a minha ferramenta de análise, vai ser um texto que eu me baseie,
sobre mapa conceitual. Eu acho que eu vou tentar fazer com que eles
produzam algum mapa conceitual relacionando as características, as
condições da Terra, o porquê de a Terra possuir vida. (...) No primeiro
momento seria mais pra ver a concepção prévia deles e fazer com que eles já
tenham algum pensamento sobre isso. Não forçar, já induzir um pouco eles a
pensarem sobre concepção de vida na Terra. Porque se você pegar do nada,
acho que fica até meio complicado pra eles. A gente vai ter um momento de
discussão, de levantamento de ideias, da parte dos colegas lá e depois cada
um faz o seu mapa conceitual.

Além do uso de mapas conceituais para a coleta de dados para a dimensão pesquisa,
em uma das reuniões de orientação discutimos sobre como este instrumento mediador pode
ser importante para a aprendizagem dos estudantes, bem como para a avaliação do ensinoaprendizagem.
Reunião de orientação de estágio - 22/10/2019 – L5:
P - O mapa conceitual muitas vezes ele é utilizado como avaliação,
instrumento de avaliação, então, por exemplo, você pode aplicar o mapa
conceitual inicialmente e no final comparar essas duas coisas e aí o aluno
pode fazer uma metacognição sobre aquilo que ele aprendeu. E o professor
também avaliar isso, entendeu?
L5 - Aí no caso você está falando de eu passar esse primeiro mapa
conceitual, eles me entregam aí depois eu devolvo para eles, para eles
refazerem. É isso?
P - Isso! Porque quando ele refaz (...) uma análise sobre a própria
aprendizagem.
L5 - É uma boa! É uma ótima na verdade!
P - Mas assim, tem várias pesquisas que discutem o uso de mapa conceitual
para avaliação.
L5 - Eu acho que esse [texto] que eu estava lendo sobre a utilização de mapa
conceitual vai um pouco nessa linha também. Eu vou terminar de ler esse
texto (...) e aí eu vou dar uma olhada nesse, vou ficar atento em relação a
esse método avaliativo com mapa conceitual.

30

Docente na Universidade de São Paulo – Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) – tem diversos
textos sobre mapas conceituais no ensino de Ciências e na formação de professores.
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Tendo em vista estas mudanças, o L5 passou a planejar a atividade de ensinoaprendizagem. A professora colaboradora disponibilizou quatro aulas para ele realizar as suas
regências de estágio.
A seguir, descrevemos estas aulas realizadas pelo L5 no estágio de MEF II.
7.2.3.3. Realização da atividade de ensino-aprendizagem
O L5 optou em realizar a atividade de ensino-aprendizagem com base nos Três
Momentos Pedagógicos. A mesma abordagem didática que foi utilizada por ele, a L3 e o L20
no estágio da MEF I. Deste modo, como realizamos anteriormente, ao tratarmos de seu
estágio na MEF I, optamos em apresentar as aulas realizadas no estágio da MEF II em três
partes, tendo em vista esta abordagem didática: problematização inicial, organização do
conhecimento e aplicação do conhecimento.
7.2.3.3.1. Problematização Inicial (1ª a 3ª aula)
Para a primeira aula da atividade de ensino-aprendizagem, o L5 planejou apresentar a
literatura de cordel aos alunos, ressaltando que a Física também pode ser considerada “como
uma expressão cultural, a qual tangencia diversas áreas do conhecimento como artes e a
língua portuguesa” (Portfólio MEF II – L5).
Reunião de orientação de estágio - 22/10/2019 – L5:
L5 – Eu estava pensando o seguinte: na primeira aula vou apresentar um
cordel genérico [ilustrativo]. Tipo a estrutura do cordel, a história do cordel,
o que é um cordel, nada relacionado à Física. Algo mais genérico. Nessa
primeira aula eu trabalharia a concepção de mapa conceitual, eu trabalharia o
que é um mapa conceitual, como que se constrói um mapa conceitual. Eu
construiria com eles um mapa conceitual também, só que também genérico.

Embora tenha afirmado que usaria um cordel “genérico”, sem necessariamente estar
relacionado à Física, ele optou em utilizar na primeira aula o cordel “Sir Isaac Newton”, de
autoria de Gonçalo Ferreira da Silva31, que trata da vida e obra de Newton e alguns conceitos
da Lei da Gravitação Universal. A escolha deste cordel se deu porque “os alunos já teriam
trabalhado com a Lei da Gravitação Universal em aulas anteriores, e, portanto, já teriam certo
conhecimento daquilo que o cordel aborda” (Portfólio MEF II – L5).
A leitura dos trechos selecionados do cordel foi realizada de maneira coletiva pelos
alunos e “à medida que se realizava a leitura de uma estrofe se iniciava uma discussão a
respeito do que a mesma aborda, de quais conceitos e ideias da Física era possível identificar”
(Portfólio MEF II – L5).
31

Disponível em: http://rubi.casaruibarbosa.gov.br:8080/handle/20.500.11997/1606. Acessado em 14/07/2021.
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Além de apresentar a literatura de cordel, a primeira aula teve como objetivo realizar
“a apresentação e a descrição da ferramenta usada para se analisar a mudança conceitual dos
alunos que é o mapa conceitual” (Portfólio MEF II – L5). Contudo, ele não conseguiu abordar
o tema nesta aula. Na aula seguinte ocorreu o mesmo, de modo que somente na terceira aula
foi possível concretizar a ação prevista em seu planejamento de ensino.
A segunda aula teve como objetivo realizar o primeiro momento pedagógico: a
problematização.
Portfólio MEF II – L5:
L5 – (...) o levantamento das concepções prévias dos alunos a respeito da
existência de vida fora do nosso planeta ou até mesmo fora do sistema solar,
além de instigá-los a pensar no porquê é importante fazer perguntas como
“O que é necessário para que exista e se mantenha vida em um planeta?”.
Tendo esta indagação, o papel do primeiro momento pedagógico é de
instigá-los a refletirem sobre a finitude dos recursos disponíveis para os seres
humanos e os animais na Terra.
Reunião de orientação de estágio - 22/10/2019 – L5:
L5 – (...) o primeiro momento da problematização vai ser essa questão, (...)
quais são as características, por que a Terra tem vida? O que é necessário
para que tenha vida na Terra? Alguma coisa do gênero, eles vão levantar as
hipóteses sobre isso: água, comida, Terra, alimento, luz, energia (...).

Na terceira aula, o L5 buscou tratar da “construção do mapa conceitual a partir das
respostas levantadas com a problematização das condições necessárias para a existência de
vida em um planeta” (Portfólio MEF II – L5). Para isso, ele abordou alguns pressupostos que
norteiam a elaboração dos mapas conceituais, tais como “o bom emprego das proposições e
ter um conceito raiz do qual se comece a pensar nas possíveis ligações” (Portfólio MEF II –
L5).
Com base em alguns trabalhos lidos para o planejamento do PID, bem como conversas
que tivemos nas reuniões de orientação de estágio, o L5 considerou importante utilizar os
mapas conceituais não só como meio de obter informações para a investigação no PID, mas
também como instrumentos mediadores para a atividade de ensino-aprendizagem:
Apresentação do PID de L5 - episódio 14c de MEF II:
As referências são: “Como fazer bons mapas conceituais estabelecendo
parâmetros de referências propondo atividades de treinamento” da Joana
Guilares de Aguiar e do Paulo Rogério Miranda Correia; “Astronomia na
literatura de cordel”, na revista Física na Escola de 2010 do Alexandre
Medeiros e do João Tertuliano Nepomuceno; “Ensino de Física no Sertão e
literatura de Cordel como ferramenta didática” do Marcelo Souza da Silva e
da Daiane Maria dos Santos Ribeiro e o livro do Mortimer é “Linguagem e
formação de conceitos no ensino de ciências”.

Assim sendo, no final da terceira aula, mediados pelo licenciando, os alunos
elaboraram de forma individual mapas conceituais sobre o tema abordado na
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problematização. Com isso, o L5 esperava obter informações sobre as concepções prévias dos
estudantes sobre o tema, bem como fazê-los refletirem sobre as condições para a existência de
vida em um planeta.
7.2.3.3.2. Organização do conhecimento (4ª e 5ª aula)
A quarta aula deu início ao segundo momento pedagógico (organização do
conhecimento). Nesta aula, o objetivo do L5 era:
Portfólio MEF II – L5:
(...) trabalhar com a turma o conceito de habitabilidade e discutir a
possibilidade de vida fora do planeta Terra e do Sistema Solar, além de
abordar temas polêmicos na sociedade que surgiram no meio científico como
a reclassificação de Plutão como um planeta anão, e o consumo exacerbado
dos recursos terrestres fazendo com que os cientista partam a procura de
lugares habitáveis no intuito de preservar a raça humana, e usar como
interlocutor o cordel “Constelação” do Gonçalo Ferreira da Silva32, no qual
se aborda essas temáticas.

A ideia de abordar este tema veio de outra disciplina realizada no curso de
Licenciatura:
Reunião de orientação de estágio - 22/10/2019 – L5:
L5 - Eu traria a concepção de Terra como um sistema termodinâmico e
analisaria o porquê que existe vida na Terra, todas as condições sobre a
temperatura, a temperatura necessária para que a água esteja liquida, para
que seja possível o desenvolvimento de vida e afins. Aí como base nessa
discussão, eu tenho dois textos. Na verdade, são notas de aula da professora
R., que eu fiz no ano passado [2018], na disciplina Física do Meio Ambiente,
que ela aborda essas concepções de vida e de condições da Terra. O porquê
da Terra conseguir ter vida e os outros planetas do Sistema Solar não. Vou
me basear basicamente nessas duas notas de aula.

Para abordar o tema da vida na Terra e em outros planetas, o L5 planejou que os
estudantes analisassem em grupo o cordel “Constelações”.
Portfólio MEF II – L5:
Para isso, a sala foi dividida em grupos de 3 pessoas, em que cada uma teria
uma função específica. Uma delas seria o leitor organizador. Ela leria
algumas partes do cordel e ficaria atenta ao tempo para a realização das
tarefas. A segunda pessoa seria a leitora mediadora além de ler algumas
partes do cordel. Ela seria incumbida por chamar o professor e relatar as
dificuldades e dúvidas que o grupo tivesse. (...) A terceira pessoa seria o
repórter que teria como função relatar a turma as respostas elaboradas pelo
grupo. Essa divisão do trabalho de leitura do cordel foi pensada para que
esse ato não se tornasse cansativo tanto para o estudante que fosse fazê-lo e
para aqueles que escutavam, proporcionando um dinamismo nessa tarefa.

32

Disponível em: http://www.ablc.com.br/constelacao-retrospectiva-cientifica-e-reflexoes/. Acessado em
14/17/2021.
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Para realizarem esta tarefa, os alunos tiveram que responder a um questionário com
seis questões relacionadas a algumas estrofes do cordel. A atribuição de papeis e tarefas
específicas para cada grupo teve inspiração no PID realizado pelos licenciandos L13, L23 e
L26. Na aula 9 da MEF II, este grupo apresentou uma proposta de organização do trabalho em
grupo equitativo em sala de aula, de modo a exemplificar uma forma de lidar com a
heterogeneidade dos alunos em relação ao status acadêmico ou social33.
Na quinta aula, ele deu continuidade às ações iniciadas na aula anterior, focalizando
em algumas questões do questionário proposto aos alunos. Também buscou “introduzir a
concepção do planeta Terra como um sistema termodinâmico aberto e em equilíbrio, e
calcular com eles [alunos] a quantidade de energia que chega na Terra por segundo provida
pelo Sol” (Portfólio MEF II – L5). Além disso, ele planejou “discutir as concepções do autor
do cordel sobre o tema vida fora da Terra” e as “ideias de conservação da natureza presente
no cordel” (ibidem). A sua ideia era tratar de energia, focalizando na energia solar:
Reunião de orientação de estágio - 22/10/2019 – L5:
L5 - (...) quem é que nos fornece energia? Eu vou falar sobre o Sol, a
quantidade de energia que chega na Terra, a diferença de energia que chega
na Terra, em Mercúrio, Vênus e assim, sucessivamente, e sobre a
temperatura relacionada a ela. Falar da Terra como um sistema em
equilíbrio. Um sistema em que entra energia e sai energia. Esses são os
conceitos que eu vou trabalhar. Basicamente, essa aula foi dada no curso de
Física do Meio Ambiente.

Novamente, ressalta-se que o L5 se inspirou em uma proposta de ensino que teve
contato na disciplina de Física do Meio Ambiente. Esta disciplina foi bastante importante para
o planejamento de suas aulas.
7.2.3.3.3. Aplicação do conhecimento e finalização do estágio (6ª aula)
Para a sexta e última aula, o L5 planejou, inicialmente, que os alunos realizassem uma
pesquisa sobre projetos de exploração do Sistema Solar e sobre a busca por vida fora da Terra.
Reunião de orientação de estágio - 22/10/2019 – L5:
L5 – (...) como terceiro momento, eu estava pensando em pedir para eles
fazerem uma pesquisa sobre os projetos, os projetos da NASA em que eles
buscam vida fora da Terra. Eu acho que tem uma sonda que já saiu do
Sistema Solar, se eu não me engano (...). Vou pedir para que eles pesquisem
também (...), aí a gente faria talvez uma roda de conversa para gente dividir
essas informações.
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O foco da aula esteve na corrida espacial entre americanos e russos no século
passado. O L5 tinha como objetivo promover a discussão e a reflexão coletiva dos estudantes
sobre “os motivos para a realização destes [projetos espaciais] e da sua importância para a
sociedade, no que tange os avanços tecnológicos, além de problematizar o consumo
exacerbado de matéria-prima e das altas taxas de poluição presentes no nosso planeta”
(Portfólio – MEF II – L5). As discussões sobre este tema, bem como outros relacionados à
preservação do meio ambiente, tiveram como base, mesmo que de forma mais indireta, as
discussões sobre CTSA realizadas nas aulas de MEF II (episódios 3c, 5c e 6e):
Entrevista Final - MEF II - L5:
(...) a questão do CTSA ajudou mais com relação as próprias estrofes que
mencionei sobre a questão sociedade meio ambiente. (...) Por mais que o
meu foco não fosse na Ciência Tecnologia e Sociedade, foi meio que é
direcionada nesse sentido também.

Além disso, para a dimensão pesquisa, ele planejou que os alunos elaborariam um
novo mapa conceitual.
Reunião de orientação de estágio - 22/10/2019 – L5:
L5 - Nesse terceiro momento [pedagógico], eu repetiria o processo e pediria
para que eles fizessem também um último mapa conceitual. Eu teria dois
mapas conceituais: o primeiro e o segundo. Eu faria uma comparação entre
eles.
Reunião de orientação de estágio - 26/10/2019 – L5:
L5 - Eu vou entregar para eles o mapa conceitual inicial, eles vão ler, e eu
vou pedir com tudo aquilo que a gente discutiu nessa aula de agora, dessa
aula de amanhã e na terceira aula, para eles refazerem o mapa conceitual
atribuindo novos conceitos e reformulando as proposições.

Com isso, o licenciando havia planejado comparar os mapas conceituais elaborados
pelos estudantes em cada etapa do processo, de modo a verificar se ocorreram mudanças no
perfil conceitual dos alunos sobre os conceitos trabalhados nas aulas.
Reunião de orientação de estágio - 26/10/2019 – L5:
Ai que vai entrar... onde eu vou juntar a teoria do Mortimer com a minha
ferramenta de instrumento. O Mortimer fala que o perfil conceitual tem
zonas, então... e elas são hierárquicas, então você tem a zona do conceito,
não é do senso comum. (...) Digamos, que tem aquele utilizado por eles né,
normalmente no ambiente formal e daí você aprende. Você vai à escola e
você tem o contato com o conhecimento científico. Aí aparece essa outra
zona. Essas outras zonas são ligadas e essa outra zona ela é mais complexa,
ela tem mais características complexas, tem mais conceitos ligados (...).
Portanto, digamos que está acima daquela zona inicial. Então, o que eu vou
tentar buscar nessa ferramenta do mapa conceitual, a aparição de novos
conceitos, como eu posso te dizer... mais complexos, eu não sei, conceitos
mais vinculados às aulas que eu dei. E eu vou tentar procurar nas
proposições algo mais estruturado, provavelmente essa primeira parte eles
vão tentar fazer algo mais solto né, então eu vou tentar uma complexificação
tanto nas proposições e momento dos conceitos no mapa conceitual.
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Entretanto, o L5 não conseguiu realizar esta última aula, por conta “da aplicação da
prova SARESP34 (...), e na aula seguinte seria uma confraternização entre os alunos,
impossibilitando a continuidade das regências” (Portfólio – MEF II – L5).
7.2.3.4. Reflexão e avaliação do processo
Mesmo não realizando a última aula planejada, o que acabou “prejudicando de certa
forma na aquisição de dados e na finalização do projeto” (Portfólio – MEF II – L5), o L5 se
sentiu satisfeito com o resultado das regências realizadas no estágio de MEF II. Ele destacou
que as aulas com os “Três Momentos Pedagógicos para trazer aos alunos uma perspectiva de
aula dialogada” (ibidem) possibilitou mudanças na participação dos alunos nas aulas em
comparação às aulas da professora colaboradora. Inclusive, segundo ele, “ocorreu até uma
mudança no próprio pensamento da professora colaboradora que usou dessa perspectiva na
outra turma de primeiro ano” (ibidem).
Além disso, o L5 destacou que a abordagem dos Três Momentos Pedagógicos foi
importante para a introdução do cordel nas aulas do estágio.
Portfólio MEF II – L5:
De certa maneira, podemos afirmar que a proposta de implementar uma
sequência de aulas com os três momentos pedagógicos usando cordel
contribui para que os alunos realizem atos reflexivos. Isso é corroborado não
apenas nas observações feitas, mas nas falas e ideias que os estudantes
tiveram ao responder, por exemplo, a questão 6 que perguntava quais ideias
o cordelista apresentava em determinadas estrofes em que discorria sobre os
recursos do nosso planeta e qual a posição deles a respeito dessas ideias. (...)
Outro aspecto interessante que o cordel proporcionou e foi aproveitado para
melhor trabalhar a relação que existe entre a potência do Sol que chega na
Terra e a distância existente entre esses dois astros, foram as estrofes em
que se abordava a temperatura ideal que se precisa para ter o
desenvolvimento da vida, o que nas palavras dos alunos seria expressado da
seguinte maneira: “Que o nosso planeta temos que ter uma temperatura
ideal, porque se tivermos uma temperatura muito quente ou muito fria nossa
vida biológica não resistiria”. (...) Portanto, observou-se que o modo como o
cordel apresentou aos alunos temas em uma perspectiva da Física permitiu
aos alunos tomar posição sobre os mesmos, o que contribuiu nas discussões
realizadas em sala, corroborando na afirmação de que a junção entre
literatura de cordel e três momentos pedagógicos proporcionam aulas
reflexivas e de certa forma instrutivas.

Em relação aos mapas conceituais, o L5 considerou como um bom instrumento de
avaliação da aprendizagem, pois “possui características com certo grau de complexidade, mas
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Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo.
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que permite ao professor avaliar de uma forma gradual o aprendizado do aluno no que tange
ao desenvolvimento do perfil conceitual do mesmo” (Portfólio – MEF II- L5). Nos resultados
do PID apresentados no Portfólio, ele exemplificou três mapas conceituais, elaborados pelos
estudantes, destacando as diferenças de apropriação do instrumento e dos conceitos
trabalhados em aula.
Portfólio MEF II – L5:
Observando esses diferentes mapas conceituais [exemplificados no
portfólio], podemos afirmar que a clareza do uso dessa ferramenta variou de
aluno para aluno, alguns conseguiram realizar a junção entre conceitos
usando as proposições da forma mais clara possível (...). No entanto, (...)
podemos ver a diferença no número de conceitos utilizados e na clareza das
proposições. (...) Todavia a grande surpresa é a imagem 3 [um dos
exemplos], pois o mesmo não realizou nenhum vínculo entre os conceitos e
nem empregou o uso de preposições. A única seta utilizada foi uma que
contorna todos os conceitos, em uma tentativa de análise foi suposto que o
aluno não observou nenhum tipo de vínculo entre os conceitos, ou que estes
estariam compondo um todo que não ficou explícito (...).

Embora tenha percebido as potencialidades do uso de mapas conceituais no ensino, o
L5 ressaltou algumas limitações e dificuldades em se utilizar este instrumento de avaliação da
aprendizagem dos alunos, tendo em vista a sua complexidade, o que exige maior tempo de
preparação para ser utilizada.
Portfólio MEF II – L5:
(...) uma mudança na ferramenta de análise talvez o uso de questionários
antes e depois do período das regências tivesse trazido de forma mais
explícita as mudanças que o conceito sofreu no que diz respeito ao cordel e à
própria regência. Em um primeiro momento, pensou-se que o uso do mapa
conceitual, principalmente o emprego de proposições, pudesse mostrar o
desenvolvimento que alunos tiveram com todo o trabalho realizado. No
entanto, o tempo para que eles realizassem essa tarefa é maior que o
estipulado para uma aula de 50 minutos. Além do processo de
aperfeiçoamento na própria confecção do mapa, concluindo assim que o seu
uso buscando observar a influência da literatura de cordel dentro de uma
sequência didática na mudança do perfil conceitual de habitabilidade dos
alunos não tenha sido a melhor escolha possível. Por mais que alguns alunos
tenham se apropriado com certa facilidade dessa ferramenta em um primeiro
momento e que essa possua grandes potenciais no que tange o ensino de
Física, talvez tenha sido uma escolha audaciosa para o tempo fornecido.
Infelizmente, também não podemos confirmar se foi ou não uma escolha
pouco propícia, pois os alunos não realizaram o segundo e último mapa
conceitual previsto.

Em suas conclusões e considerações finais do PID, o L5 destacou:
Portfólio MEF II – L5:
Ao fim do processo de estágio e ao analisar os trabalhos produzidos pelos
estudantes, pode-se concluir que estes se empenharam e participaram do que
foi proposto e que mesmo não chegando a uma resposta explicita da
influência do cordel no ensino como proposto no início, acredito que essa
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ferramenta que traz consigo características culturais, ao se debruçar sobre os
temas da ciência, abre novas possibilidades de abordar conteúdos em salas
de aula, contribuindo para a aprendizagem. Isso foi observado pelo estágio
no que tange o envolvimento e a produção da turma. Portanto, esse trabalho
proporcionou ao estagiário a possibilidade de enxergar o ensino de Física
sobre uma nova ótica que é pouco difundida no âmbito acadêmico, que é o
encontro entre a Física e a cultura popular.

Tendo em vista as reflexões do L5, bem como o processo de realização do estágio, a
seguir analisamos o seu processo de desenvolvido do PID na MEF II.

7.2.4. Transformação expansiva da atividade de estágio do L5 na MEF II
Para compreender o processo de transformação da atividade de estágio do L5 na MEF
II, precisamos retomar como foi o seu estágio na MEF I, realizado em grupo com a L3 e o
L20. O final do estágio dos licenciandos foi marcado pela emergência de contradições
relacionadas aos objetivos da educação escolar no ensino médio: ensino-aprendizagem ou
preparação para o vestibular? Tais contradições impulsionaram o L5 a decidir realizar o
estágio de forma individual na MEF II, conforme seus próprios interesses. Com isso, houve a
elaboração de uma nova atividade de estágio na MEF II pelo L5, a qual está representada na
Figura 37.
Figura 37 – Nova estrutura da atividade de estágio do L5 na MEF II

Fonte: elaborada pelo autor
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A necessidade que mobilizou o L5 a realizar a atividade de estágio da MEF II teve
origem em fatos anteriores à disciplina. Com base em outras disciplinas realizadas ao longo
do curso, ele foi elaborando sentidos sobre o Ensino de Física, que indicavam a necessidade
de aproximar a ciência do cotidiano dos estudantes. Para isso, segundo ele, era fundamental
adequar a linguagem científica à linguagem “popular”, de modo a tornar a ciência mais
compreensível para os estudantes e para a população em geral. Sendo assim, o cordel como
literatura popular e próxima ao licenciando, tendo em vista a sua história de vida, se constituiu
como um objeto que atendia a sua necessidade de aproximar a linguagem científica da
linguagem utilizada no cotidiano.
Apesar de ter planejado atividades de ensino-aprendizagem em outras disciplinas do
curso de Licenciatura, o que atendeu em parte esta necessidade, ainda restava concretizá-las
em uma situação real em sala de aula. Com isso, houve a emergência de um novo sistema de
atividade de estágio para o L5 na MEF II, o qual pode ser representado conforme a Figura 38.
Figura 38 - Sistema de atividade de estágio do L5 na MEF II

Fonte: elaborada pelo autor

297

Na Figura 38 ressaltamos que o instrumento mediador para a concretização do objeto
de sua atividade de estágio (literatura de cordel) foi o PID, pois é por meio deste projeto,
desenvolvido no estágio de MEF II, que o L5 pode concretizar a sua necessidade de realizar
atividades de ensino-aprendizagem, mediadas por esta forma literária. Como resultado da
atividade, o L5 esperava realizar atividades de ensino-aprendizagem mediadas pela literatura
de cordel e investigar como o uso desta forma literária pode contribuir para a aprendizagem
dos estudantes de Física. Para isso, ele planejou realizar ações tanto da dimensão ensino,
como de pesquisa do PID.
Podemos representar estas ações realizadas pelo L5 no estágio da MEF II conforme a
Figura 39.
Figura 39 - Ciclo de aprendizagem expansiva do L5 no estágio da MEF II

Fonte: elaborada pelo autor

O L5 buscou se apropriar de conceitos teóricos que o ajudassem a embasar a sua
atividade de estágio, realizando diversos estudos teóricos sobre o uso de cordéis em atividades
de ensino-aprendizagem. Assim, neste momento de planejamento do PID, destacou-se o seu
engajamento na atividade de estágio, em que realizou estudos teóricos, além daqueles
exigidos na disciplina de MEF II (“para fazer esse projeto [PID] eu tive que fazer uma
compilação de outras literaturas por fora” Entrevista Final MEF II – L5). Isso ocorreu porque
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os motivos que o impulsionavam na atividade eram motivos geradores de sentido, isto é,
motivos que estavam relacionados às suas necessidades de formação e atuação docente.
Tais estudos não se centraram apenas no objeto inicial de sua atividade (literatura de
cordel no Ensino de Física), mas também tiveram como objetivo a apropriação e elaboração
de novos instrumentos culturais mediadores para a atividade de estágio. Além do uso dos Três
Momentos Pedagógicos, dentre os novos mediadores utilizados na atividade de estágio pelo
L5 destacou-se o uso de mapas conceituais. Desta maneira, aos poucos sua atividade de
estágio passou a incorporar outros elementos em seu sistema de atividade (Três Momentos
Pedagógicos, Mudança de Perfil Conceitual e Mapas Conceituais), de modo que esta
atividade não se tratava mais apenas do uso da literatura de cordel no Ensino de Física.
A transformação expansiva do objeto da atividade do L5 também pode ser percebida
pela elaboração de novos sentidos sobre a aprendizagem dos estudantes, tendo em vista os
estudos teóricos que estava realizando para elaborar o PID. Essa elaboração de novos sentidos
pode ser exemplificada em um dos trechos do seu portfólio de estágio, em que apresentou
outra questão de pesquisa mais ampla.
Portfólio MEF II – L5:
A metodologia escolhida para aplicação da ferramenta de ensino, que é o
cordel, foi os Três Momentos Pedagógicos de Demétrio Delizoicov, nos
quais buscam uma aprendizagem que emancipa e instiga o aluno a buscar
um conhecimento fortemente vinculado ao seu cotidiano, aquele cujo o
sentido pode ter o poder de transformar a sua realidade e a sua perspectiva
de como vê o mundo que o cerca, no entanto, dúvidas surgem nesse
processo de ensino, a principal delas é “como é possível trabalhar a literatura
de cordel na sala de aula buscando a prática reflexiva dos alunos?”.

Neste trecho, evidencia-se que o sentido atribuído pelo L5 para a aprendizagem dos
estudantes foi ampliado, passando a referir-se não apenas à mudança de perfil conceitual, mas
também à reflexão crítica dos estudantes sobre o mundo. Este sentido tem relação com a
proposta da abordagem de ensino dos Três Momentos Pedagógicos, a qual tem como base a
pedagogia proposta por Paulo Freire.
Com a realização da atividade de estágio, após a definição da escola e dos temas a
serem abordados nas aulas, tais pressupostos teóricos foram objetivados na atividade de
ensino-aprendizagem, representada a seguir. Na Figura 40, evidenciamos que o objeto da
atividade de ensino-aprendizagem do L5 no estágio da MEF II, por conta do tema que estava
sendo abordado pela professora de estágio, se constituiu como o ensino-aprendizagem dos
conceitos relacionados à habitabilidade planetária. O objetivo era que os estudantes
compreendessem quais são as condições necessárias para que haja vida na Terra e em outros
planetas, além de que percebessem a importância da conservação ambiental para a
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manutenção da vida em nosso planeta. Além disso, destacamos que o objeto inicial da
atividade de estágio do L5 (literatura de cordel), bem como os outros objetos incorporados a
sua atividade na MEF II (Três Momentos Pedagógicos, Mapas Conceituais e Trabalho em
Grupo), foram objetivados como instrumentos culturais mediadores na atividade de ensinoaprendizagem.
Figura 40 – Sistema de atividade de ensino-aprendizagem do L5 na MEF II

Fonte: elaborada pelo autor

Para concretizar a atividade, foram utilizados dois cordéis de autoria de Gonçalo
Ferreira da Silva como instrumentos culturais mediadores. O primeiro, “Sir Issac Newton”,
serviu como meio de aproximação dos estudantes com esta forma literária e o segundo,
“Constelações”, possibilitou a discussão sobre o tema central da atividade de ensinoaprendizagem. Além disso, outros instrumentos culturais mediadores foram utilizados: Três
Momentos Pedagógicos, mapas conceituais e trabalho em grupo equitativo (Figura 40). Os
instrumentos culturais mediadores, em conjunto com os cordéis escolhidos, foram articulados
para atender a uma necessidade específica de ensino-aprendizagem de um contexto real
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escolar. Destacou-se no processo de elaboração de instrumentos culturais mediadores, que em
muitas situações as ações e reflexões do L5 tiveram como base a articulação de diferentes
conceitos teóricos. Conceitos como aprendizagem significativa, perfil conceitual e
problematização foram mobilizados pelo licenciando na atividade de estágio. Isso revela um
processo de articulação entre teoria e prática, fundamental para a formação docente. Esta
articulação se deu não só em relação aos conteúdos abordados na MEF I e II, mas também
sobre os conceitos tratados em outras disciplinas do curso. Portanto, o estágio com pesquisa,
por meio do PID, possibilitou ao L5 a articulação e concretização de diferentes
conhecimentos e práticas desenvolvidos ao longo do curso.
Buscando aprofundar a reflexão sobre as contribuições do estágio com pesquisa para a
formação inicial do L5, no próximo subcapítulo, analisamos com mais detalhe a
aprendizagem expansiva do licenciando nos estágios das MEF I e II.
7.3. Aprendizagem Expansiva de L5 nos estágios das MEF I e II
Nos dois últimos subcapítulos, descrevemos e analisamos os processos de
transformação das atividades de estágio do L5, em conjunto com a L3 e o L20 na MEF I, e de
forma individual na MEF II. Neste subcapítulo, buscamos aprofundar o entendimento sobre o
nosso objeto de pesquisa, analisando de que modo as transformações na atividade de estágio
promoveram a aprendizagem expansiva do L5. Para isso, analisamos três aspectos
fundamentais da aprendizagem expansiva: i) expansão da atividade, ii) ascensão do abstrato
ao concreto e iii) desenvolvimento da agência (ENGESTRÖM, 2014; ENGESTRÖM;
SANNINO, 2016).

7.3.1. Expansão da atividade de estágio do L5
A descrição e análise da transformação expansiva das atividades de estágio do L5 nas
MEF I e II já foram realizadas parcialmente em subcapítulos anteriores. De forma
complementar, buscamos neste tópico evidenciar os processos de expansão das atividades,
analisando as transformações dos sentidos e motivos do L5, bem como dos campos
mediadores das atividades de ensino-aprendizagem correspondentes realizadas nos estágios
destas disciplinas.
Na MEF I, inicialmente, como também ocorreu com a L2, os sentidos atribuídos e os
motivos que mobilizavam o L5 na atividade de estágio estavam relacionados à obtenção de
crédito para a conclusão do curso de Licenciatura e às experiências que teve em outras
disciplinas com carga horária de estágio. No caso do L5, diferente do que ocorreu com a L2,
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suas experiências nas disciplinas de estágio foram satisfatórias, sobretudo no estágio da
disciplina Prática em Ensino de Física, em que pode perceber a importância das teorias
acadêmicas para a atividade docente.
Como ressaltamos anteriormente, no Questionário Inicial e na Entrevista Inicial, o L5
demonstrou a sua inquietação em relação ao fato dos professores da educação básica não
valorizarem as teorias acadêmicas, o que evidencia que o licenciando já havia desenvolvido a
compreensão sobre a importância da articulação entre teoria e prática na atividade docente.
Além do mais, este fato ressalta como as disciplinas cursadas pelo L5, antes da MEF I, foram
importantes para que ele não só optasse por continuar no curso de Licenciatura em Física,
como também desenvolver novos sentidos sobre a atividade docente.
Entrevista Final - MEF II - L5:
O exemplo que eu tinha como estudante do ensino médio, é que o aluno é
passível na sua aprendizagem e o professor é o agente supremo do processo.
Então, com certeza mudou. Alguns professores na faculdade a M., o C., o
A., acho que eles têm essa percepção, entre outros. Esses são os que me vem
na cabeça, mas acho que se eu vou falar tem muitos. Enfim, acho que eles
têm essa percepção de escutar o aluno e permitir que o aluno [licenciando]
seja um agente da sua aprendizagem.

Tais sentidos foram importantes para que ele se mobilizasse na atividade de estágio
por meio de motivos geradores de sentido, sobretudo na MEF II, em que pode realizar um
PID sobre um tema de seu interesse, o qual está relacionado a sua história de vida, bem como
de acordo com a perspectiva de ensino que considerava ser mais eficiente para a
aprendizagem dos estudantes.
Inicialmente, tendo em vista às experiências no curso, sobretudo na disciplina de
Prática em Ensino de Física, ele esperava que a MEF I fosse semelhante a esta disciplina. No
entanto, seus sentidos foram se alterando conforme foi compreendendo e realizando as
atividades de estágio nas MEF I e II, sobretudo o estágio com pesquisa. Por exemplo, na
Entrevista Final ele ressaltou a importância da liberdade que tiveram para elaborar os PIDs:
Entrevista Final - MEF II - L5:
Acho que é essa liberdade me permite mudar. A mudança, a liberdade, faz o
que você quiser, tanto na Metodologia I, como na II, foi muito rica. Essa
parte acho que a gente tem que valorizar muito. (...) O que vocês têm
vontade de fazer? [simulando uma fala da docente]. Isso motivou nós
estagiários. Acho que foi por isso que não ficou tão cansativo o estágio
também. Acho que esse foi um ponto positivo. Segundo ponto positivo é que
a gente aplicou um pouco das aulas que a gente ... a ideologia que a gente
preza, a ideia que a gente presa que uma boa aula tem, uma aula que o aluno
também participe do seu próprio aprendizado.
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Ressalta-se que a liberdade proporcionada nas disciplinas de MEF I e II foram
essenciais para que o L5 transformasse a atividade de estágio constantemente, o que é
fundamental para os processos de expansão da atividade.
No estágio da MEF I, a expansão da atividade de estágio do L5, juntamente com L3 e
L20, pode ser percebida pelas transformações da atividade de ensino-aprendizagem que
realizaram na escola. A atividade teve como objeto o ensino-aprendizagem de conceitos da
cinemática, de modo que os estudantes compreendessem alguns movimentos presentes em
seus cotidianos (Figura 33). Assim, ao estabelecerem o novo objeto, eles buscaram, mesmo
que momentaneamente, modificar a atividade de ensino-aprendizagem de Física da turma que
estavam estagiando, a qual tinha como foco a memorização de equações e procedimentos
matemáticos para a resolução de problemas quantitativos que envolvem fenômenos físicos.
Evidencia-se que, para concretizarem essa atividade, eles elaboraram novos
instrumentos culturais mediadores a partir das experiências e conhecimentos que tinham sobre
a experimentação no Ensino de Física. Para isso, com base, sobretudo, em um experimento
que conheciam, realizado por colegas de outra disciplina, eles elaboraram uma nova forma de
realizar o experimento, tendo em vista o contexto do estágio. Portanto, eles mobilizaram a
práxis criadora, em um processo de imitação-criação, a qual permitiu expandir as mediações
dos campos mediadores da atividade de ensino-aprendizagem.
Em relação ao campo mediador S-IC-O, percebe-se que ao elaborarem novos
instrumentos culturais mediadores para a atividade de ensino-aprendizagem, eles
possibilitaram aos estudantes estabelecerem novas mediações com os conceitos tratados nas
aulas. Se por um lado, nas aulas do professor colaborador era comum os estudantes
interagirem com os conteúdos relacionados à cinemática somente com a resolução de
equações, muitas vezes sem vínculo com os fenômenos do cotidiano. Por outro, com a
experimentação na quadra poliesportiva, eles interagiram com os conteúdos estudados da
cinemática por meio de ações lúdicas, em que tinham que refletir e agir com base no que
sabiam sobre os movimentos no cotidiano e que aprenderam nas aulas anteriores sobre o
tema.
Ademais, as mudanças também afetaram outros campos mediadores da atividade de
ensino-aprendizagem. Em relação ao campo mediador S-C-O, embora os licenciandos não
tenham promovido modificações na rotina escolar, tal como ocorreu no estágio da L2 na MEF
I, o fato de realizarem a atividade de ensino-aprendizagem na quadra poliesportiva mobilizou
outras relações com a comunidade escolar, pois tiveram que obter a permissão para a
realização da atividade. De forma complementar, evidencia-se que o uso do espaço escolar
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estabeleceu outras mediações nos campos mediadores S-R-C e S-C-DT-O, pois a realização
da experimentação na quadra poliesportiva exigiu o estabelecimento de novas: i) regras, isto
é, acordos com os estudantes sobre o que podiam ou não fazer na quadra poliesportiva,
diferente daquelas estabelecidas para as atividades de ensino-aprendizagem realizadas na sala
de aula; e ii) formas de divisão de trabalho, pois, diferente do que estavam acostumados a
realizar na sala de aula, os estudantes tiveram que se dividir em grupos, de modo que cada um
teve uma função na experimentação (correr, registrar os tempos, calcular as velocidades,
elaborar as tabelas, etc.).
Entretanto, na MEF I, o processo de expansão dos campos mediadores da atividade de
estágio foi interrompido por conta da ruptura da atividade de ensino-aprendizagem (Figura
30). Os licenciandos L3, L5 e L20, ao introduzirem um novo objeto (vestibular) na atividade
de estágio, romperam com o objetivo almejado inicialmente para a atividade de ensinoaprendizagem, fazendo emergir contradições no sistema de atividade (Figura 35). Além disso,
os novos instrumentos culturais elaborados para mediar a relação dos sujeitos com o novo
objeto elaborado eram incompatíveis com a atividade de ensino-aprendizagem inicialmente
idealizada. Com isso, o domínio que tinham sobre atividade diminuiu, pois o objeto (Ensinoaprendizagem versus Vestibular), os instrumentos culturais mediadores (Problematização e
experimentação na quadra poliesportiva versus Questões de vestibular) e os resultados
esperados (Aprendizagem de conceitos científicos versus Preparação para o vestibular) se
tornaram divergentes, gerando tensões no campo mediador S-IC-O.
Tais tensões e divergências, assim como o desejo de realizar o estágio tendo em vista
os seus interesses e modo de conceber o ensino-aprendizagem, fez com que o L5 optasse em
realizar o estágio da MEF II de forma individual. Com isso, toda a sua atividade de estágio foi
alterada, desde a escola de estágio até o objeto e mediadores da atividade, de modo a atender
as suas necessidades de “testar” o uso da literatura de cordel como instrumento cultural
mediador no Ensino de Física. Consequentemente, ao estar relacionada as suas necessidades,
o L5 esteve mobilizado por motivos geradores de sentido na atividade de estágio da MEF II.
Isso possibilitou um forte engajamento na atividade, o que pode ser percebida, por exemplo,
pelo seu empenho em realizar leituras extras às exigidas na disciplina, de maneira a se
apropriar de novos conceitos que possibilitassem embasar o seu PID.
Os estudos permitiram a transformação do objeto de sua atividade de estágio para
além da necessidade inicial do L5 de investigar o uso da literatura de cordel no Ensino de
Física. Embora o foco principal da atividade tenha se mantido no uso desta forma literária
como mediadora do ensino-aprendizagem, ressalta-se que à medida que o licenciando foi se
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apropriando de novos conceitos (perfil conceitual) e metodologias (mapas conceituais,
trabalho em grupo equitativo, CTSA), novos elementos foram introduzidos em seu PID como
objetos a serem analisados.
Tais objetos da atividade de estágio, ao serem concretizados na atividade de ensinoaprendizagem (Figura 40), como instrumentos culturais mediadores, possibilitaram a
expansão do campo mediador S-IC-O. Em outras palavras, por meio dos estudos teóricos
sobre diversos temas, o L5 pode se apropriar de novos mediadores para a atividade de ensinoaprendizagem, o que possibilitou novas mediações entre os sujeitos (professora colaboradora,
estudantes e L5) e o objeto da atividade (ensino-aprendizagem de conceitos sobre a
habitabilidade planetária). Além disso, embora a introdução dos novos instrumentos culturais
mediadores não tenha impactado na relação dos sujeitos com a comunidade escolar, tais
elementos impulsionaram a transformação dos campos mediadores S-C-R e S-C-DT-O da
atividade de ensino-aprendizagem ao exigirem o estabelecimento de novas: i) regras de
avaliação da aprendizagem por meio de mapas conceituais, estabelecendo novas relações
entre os sujeitos da atividade e o objeto da atividade; e ii) divisão de trabalho, ao propor a
realização de trabalhos em grupo equitativo, em que cada estudante possui uma atribuição
específica no trabalho coletivo.
No processo de transformação expansiva da atividade de estágio do L5 na MEF II,
destaca-se como o fato de realizar o estágio de forma individual propiciou novos estímulos
para a sua formação docente. Apesar do licenciando perceber que, ao realizar o estágio
individualmente tenha perdido a possibilidade de ter parceiros para dialogar e trocar
experiências sobre o estágio, afirma que foi importante para ele realizar o estágio da MEF II
desta forma.
Entrevista Final - MEF II - L5:
No segundo semestre, eu como estagiário solo, eu como um professor lá [na
escola de estágio da MEF II], foi uma experiência nova, porque eu nunca
tinha estagiado sozinho. Normalmente, os estágios eram em duplas, então eu
tinha que administrar o tempo de aula, eu tinha que começar a aula, eu não
tinha que desenvolver todo o projeto.
(...)
Eu acho que por mais que na Metodologia I a gente tivesse esse ambiente
compartilhado, não tinha o tempo inteiro com a turma. Então, eu tinha total
liberdade de interferência na fala do outro e o outro também tinha total
liberdade de discordar. Eu me sentia como se fosse na apresentação de
trabalho. Eu não me sentia pertencente como um professor, mas como
integrante de um grupo que está apresentando e desenvolvendo um trabalho
na turma.
(...)
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Acho que nesse segundo estágio eu consegui incorporar um pouco mais um
perfil de docente. Como eu me porto na sala de aula, foi um ganho de
aprendizagem.

Desta maneira, ressalta-se que a transformação da atividade de estágio do L5 da MEF
II em relação à MEF I foi além da alteração de aspectos gerais da atividade, tais como os
descritos anteriormente. O trecho supracitado de sua entrevista final indica que o estágio da
MEF II propiciou ao licenciando experiências que lhe fizeram se sentir no papel de professor.
Ressalta-se que a liberdade que teve de fazer um PID conforme seus interesses e concepções
de ensino-aprendizagem, o mobilizou em uma práxis criadora, de modo a elaborar uma
atividade de ensino-aprendizagem que congregou diversos conhecimentos e experiências que
teve ao longo de sua formação por meio da imitação-criação. Tal processo ocorreu em um
movimento constante de descensão do concreto ao abstrato e de ascensão do abstrato ao
concreto, tal como analisamos a seguir.

7.3.2. Ascensão do abstrato ao concreto do L5
Ao longo das MEF I e II, as atividades de estágio do L5 foram objetivadas por meio de
atividades de ensino-aprendizagem, em um processo de descensão do concreto ao abstrato e
de ascensão do abstrato ao concreto. Por meio desse processo, o L5, em conjunto com a L3 e
o L20 no estágio da MEF I, e de forma individual no estágio da MEF II, elaborou novos
mediadores que transformaram as suas atividades de estágio, de modo que os campos
mediadores das atividades de ensino-aprendizagem foram complexificados em um processo
de expansão da atividade.
No caso da MEF I, a objetivação da atividade de estágio em uma atividade de ensinoaprendizagem ocorreu pela descensão do concreto imediato da escola de estágio para o
abstrato quando planejaram a atividade de ensino-aprendizagem que iriam realizar na escola.
Isso ocorreu quando eles idealizaram uma nova forma de atividade para atender a necessidade
de promoverem aulas diferentes das habitualmente realizadas pelo professor colaborador do
estágio, bem como em um ambiente da escola diferente da sala de aula. No processo de
abstração, eles idealizaram uma experimentação na quadra poliesportiva da escola, com base
nos conhecimentos e experiências que tinham sobre essa estratégia didática aplicada ao
Ensino de Física.
Tais conhecimentos e experiências surgiram, sobretudo, de um exemplo de
experimentação elaborado por colegas da licenciatura em outra disciplina do curso. Assim
sendo, o objeto inicial da atividade de estágio dos licenciados L3, L5 e L20, isto é, a
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experimentação na quadra poliesportiva, já existia de forma idealizada para eles. Por meio da
imitação-criação, eles se apropriaram de determinados elementos deste exemplo de
experimentação, transformando-os com base em seus conhecimentos e sentidos atribuídos
sobre este instrumento mediador no Ensino de Física, bem como nas percepções que tiveram
sobre a realidade da escola de estágio. Em outras palavras, no processo criativo, o exemplo de
experimentação que conheciam foi reelaborada, de modo a adequá-la ao contexto da escola de
estágio e à abordagem de ensino escolhida (Três Momentos Pedagógicos) e aos objetivos
almejados por eles.
Posteriormente, ocorreu o processo contrário, isto é, de ascensão do abstrato ao
concreto complexificado, por meio da transformação do objeto da atividade de estágio (Figura
38), isto é, a experimentação na quadra poliesportiva, em um instrumento cultural de
mediação da atividade de ensino-aprendizagem (Figura 40). No processo de objetivação da
atividade de estágio na atividade de ensino-aprendizagem, algumas inadequações emergiram
entre o planejamento e a concretização das ações, sobretudo em relação à última etapa dos
Três Momentos Pedagógicos, em que introduziram um novo objeto divergente para eles na
atividade. Com isso, emergiram contradições que impulsionaram novos movimentos de
descensão do concreto ao abstrato, fazendo os licenciandos refletirem e avaliarem o processo
de realização do estágio na MEF I.
No estágio da MEF II, os processos de descensão do concreto ao abstrato e de
ascensão do abstrato ao concreto revelaram o desenvolvimento do pensamento teórico do L5
por meio da articulação entre teoria e prática na atividade de ensino-aprendizagem. Estes
processos ocorrem por meio de vários movimentos entre o abstrato e o concreto.
O primeiro movimento de descensão do concreto ao abstrato ocorreu quando o L5
realizou o planejamento inicial do PID. O licenciando, mesmo sem ter ainda uma escola para
estagiar, em que pudesse definir uma situação concreta de ensino-aprendizagem (alunos,
temas, conceitos, etc.), realizou um movimento inicial no sentido do abstrato, com base no
que esperava encontrar no contexto concreto do estágio supervisionado. Neste período, o L5
buscou ampliar os seus conhecimentos sobre determinados conceitos e metodologias de
ensino, tais como: aprendizagem significativa, Três Momentos Pedagógicos, mapas
conceituais, uso da literatura de cordel no Ensino de Física, etc. Sobre estes estudos, é
importante considerar que ele estava realizando a disciplina de Introdução à Pesquisa em
Ensino de Física com o objetivo de escrever o seu trabalho de conclusão de curso sobre o
mesmo tema do PID da MEF II. Assim, o aprofundamento teórico também foi mobilizado por
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essa outra atividade do L5, a qual auxiliou-o na elaboração de instrumentos culturais
mediadores para a atividade de ensino-aprendizagem no estágio da MEF II.
Posteriormente, com a definição da escola de estágio ocorreu a ascensão do abstrato ao
concreto. Depois de analisar o contexto escolar de estágio, o L5 teve que confrontar os
conceitos e metodologias de ensino empregadas para o planejamento inicial do PID com o
contexto escolar do estágio. Neste processo, ele realizou o movimento de ascensão do
abstrato, partindo do planejamento inicial do PID que estava realizando, ao concreto
complexificado, tendo em vista as observações e análises realizadas na escola de estágio. Por
meio deste processo, emergiram necessidades de adaptar a atividade de ensino-aprendizagem
idealizada às condições concretas do contexto escolar do estágio.
Em seguida, por meio da introdução de elementos do contexto escolar de estágio,
ocorreu o movimento oposto de descensão do concreto ao abstrato. Neste processo, os
conceitos e metodologias de ensino, os quais se caracterizavam, até o momento, como objetos
de estudo do L5, foram rearticulados para atender a uma necessidade específica de ensinoaprendizagem. Em outras palavras, a partir da situação concreta da escola de estágio, houve o
movimento no sentido do concreto ao abstrato por meio do replanejamento da atividade de
estágio.
Depois do processo de descensão, houve o movimento de retorno ao concreto por
meio da objetivação da atividade de estágio replanejada em uma atividade de ensinoaprendizagem. Com a ascensão do abstrato ao concreto, o que era objeto da atividade de
estágio do L5 (Figura 38) (literatura de cordel) foi convertido em instrumento cultural
mediador da atividade de ensino-aprendizagem (Figura 40).
Por fim, ao refletir e avaliar sobre o processo de realização do estágio na MEF II, o L5
realizou novos movimentos de descensão do concreto ao abstrato. A partir do que ele realizou
em sala de aula na atividade de ensino-aprendizagem, o licenciando buscou refletir sobre o
objeto de sua atividade de estágio. Ou seja, no processo de avaliação do PID, os instrumentos
culturais mediadores da atividade de ensino-aprendizagem se converteram em objetos de
reflexão do L5. No entanto, a reflexão não esteve apenas circunscrita ao seu objeto inicial da
atividade de estágio, isto é, o uso da literatura de cordel no Ensino de Física, mas também
teve como foco os instrumentos culturais mediadores elaborados e concretizados na atividade
de ensino-aprendizagem (Três Momentos Pedagógicos, mapas conceituais, trabalho em grupo
equitativo, CTSA). Tal fato também evidencia a expansão do objeto da sua atividade de
estágio, o qual, por meio de processos de descensão do concreto ao abstrato e de ascensão do
abstrato ao concreto, foi se complexificando ao longo da realização do estágio.
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Além do mais, neste processo, o L5 realizou a articulação entre diferentes conceitos
teóricos que havia estudado antes e ao longo do estágio, tais como aprendizagem significativa,
perfil conceitual, problematização, o que revela um processo de articulação entre teoria e
prática fundamental para a formação docente. A articulação se deu não só em relação aos
conteúdos abordados na MEF I e II, mas também sobre os conceitos tratados em outras
disciplinas do curso, o que ressalta a articulação e a concretização de diferentes
conhecimentos e práticas desenvolvidos ao longo do curso.
Sobre este processo, é importante ressaltar algumas diferenças entre o contexto de
realização do estágio com pesquisa do L5, sobretudo na MEF II, em relação aos processos
vivenciados pela L2. Tais reflexões nos ajudam a compreender aspectos importantes sobre as
diferentes condições de concretização do estágio com pesquisa.
Ao realizar o estágio com pesquisa na MEF II, o L5 já havia cursado a disciplina de
Produção de Material Didático, em que elaborou uma proposta de atividades de ensinoaprendizagem mediada pela literatura de cordel. Além desta disciplina, no segundo semestre
de 2019, juntamente com MEF II, o licenciando cursou a disciplina de Introdução à Pesquisa
em Ensino de Física, com o objetivo de elaborar sua monografia de conclusão de curso sobre
o mesmo tema do PID. Assim, o processo de apropriação de conceitos e metodologias para o
PID foi impulsionado por outras atividades, concomitantes à atividade de MEF II. Isso
permitiu novos elementos que lhe possibilitaram o aprofundamento teórico sobre a temática
do seu estágio com pesquisa, bem como de sua pesquisa de conclusão de curso.
A L2 também realizou a disciplina de Produção de Material Didático no primeiro
semestre de 2019, em que elaborou uma proposta de atividades de ensino-aprendizagem sobre
educação inclusiva no Ensino de Física, temática que estava relacionada às suas necessidades
formativas e de atuação. Entretanto, a licencianda não conseguiu concretizar o PID no estágio
da MEF II sobre este tema por conta de dificuldades de encontrar uma escola de estágio
viável, que possuísse projetos voltados aos estudantes com necessidades especiais. Além
disso, diferente do L5, ela somente realizou a disciplina de Introdução à Pesquisa em Ensino
de Física após a finalização da MEF II. Ou seja, ela não podê contar com os mesmos
estímulos que o L5 teve nesta disciplina, os quais o possibilitaram maior aprofundamento
teórico de preparação do PID.
Outro fator a ser ressaltado, o qual pode ter limitado as ações da L2 nos estágios das
MEF I e II, é o fato dela ter realizado as atividades de forma concomitante ao estágio de
Práticas de Ensino de Física. Assim, ela cursou as disciplinas com maiores cargas horárias de
estágio supervisionado do curso de Licenciatura em Física do IFUSP no mesmo ano.
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Considerando que estas disciplinas exigem muita dedicação e empenho nas tarefas de estudo e
de estágio, podemos inferir as dificuldades que a licencianda teve em ampliar os seus estudos
sobre as temáticas que estava abordando em seus PIDs.
Diferentemente da L2, o L5 já havia realizado o estágio da disciplina de Práticas em
Ensino de Física, na qual, além de se apropriar de conceitos sobre o Ensino de Física, os quais
foram importantes em seus estágios nas MEF I e II, pôde ampliar a sua consciência sobre a
importância de articular as teorias acadêmicas com a prática em sala de aula.
Além destas diferenças, é importante considerar que no estágio da MEF II, o L5 teve
um momento inicial de indefinição da escola de estágio, o qual foi utilizado para o
aprofundamento teórico sobre os temas que iria abordar em seu PID, de maneira que, ao
iniciar o estágio na escola, o licenciando já havia elaborado alguns dos instrumentos culturais
que potencialmente iria utilizar como mediadores da atividade de ensino-aprendizagem. Por
outro lado, embora a L2 também tenha tido este momento de indefinição, o tema do seu PID
na MEF II foi totalmente modificado por conta das dificuldades que ela e o L18 tiveram em
encontrar uma escola de estágio.
Posteriormente, após definirem a escola de estágio da MEF II, a L2 e o L18, ao se
frustrarem com a primeira aula que realizaram na escola, dirigiram o foco de suas ações para
superarem a contradição emergente na atividade de ensino-aprendizagem, o que exigia
urgência no planejamento de novas ações, de modo que não tiveram muito tempo para
reflexões e aprofundamentos teóricos. Em outras palavras, podemos dizer que, diferente do
que ocorreu com o L5 no estágio da MEF II, a L2 e o L18 só começaram a refletir e a
focalizar as suas ações na dimensão pesquisa do PID no final do processo de realização do
estágio.
Em síntese, podemos dizer que a preparação inicial do PID pelo L5, mesmo sem ter
ainda definido a escola de estágio, e seus estudos paralelos e reflexões sobre o uso da
literatura de cordel no Ensino de Física, realizados nas disciplinas de Produção Material
Didático e Introdução à Pesquisa em Ensino de Física, se constituiu como fatores
fundamentais para que ele tivesse as condições necessárias para se apropriar de conceitos e de
metodologias que facilitaram a sua concretização na atividade de ensino-aprendizagem.
Tais conhecimentos serviram como estímulos para que se sentisse mais confiante em
suas atividades de estágio, de modo a favorecer processos de desenvolvimento de sua agência,
os quais são tratados a seguir.
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7.3.3. Desenvolvimento da agência do L5
Os estágios das MEF I e II impulsionaram o desenvolvimento da agência do L5 por
permitirem a reflexão e a ação sobre os aspectos fundamentais da atividade docente e da
educação em Ciências, em oposição ao ensino transmissivo-receptivo, no qual os estudantes
apenas recebem de forma passiva os conhecimentos transmitidos pelo professor. Nos estágios,
ele teve que exercitar a sua autonomia e capacidade de se opor aos determinantes sóciohistórico-culturais dos contextos escolares de estágio, elaborando novas formas de atuação
docente, coerentes com o seu modo de pensar a educação em Ciências. Assim, embora as
atividades de ensino-aprendizagem realizadas pelo licenciando não tenham tido como objeto
central a oposição aos modos de produção e de controle organizacional, os temas abordados,
as discussões e as ações realizadas por ele em seus estágios objetivaram promover uma
educação científica que fizesse sentido aos estudantes, isto é, voltada à compreensão de
fenômenos dos seus cotidianos, e que ampliasse as suas consciências sobre as relações entre
os seres humanos e o mundo, sobretudo em relação à preservação do meio ambiente.
Em particular na MEF I, o L5 e seus parceiros de estágio lidaram com uma das
principais contradições do ensino médio em nosso país, a qual está relacionada aos objetivos
da escola e ao papel do professor na formação dos estudantes. Tal dilema emergia da oposição
entre preparar os estudantes das escolas públicas para os exames de seleção das universidades
ou propiciar uma educação científica coerente com os pressupostos teóricos e metodológicos
do seu curso de formação inicial docente, tendo em vista as diferentes disciplinas específicas
do Ensino de Física que são oferecidas no curso. Assim, no processo de realização do estágio
de MEF I, eles tiveram que se posicionar, opinando sobre quais deveriam ser os objetivos da
educação básica, bem como agirem de acordo com aquilo que acreditavam.
Apesar de não ser o foco de nossa análise nesta tese, é importante ressaltar que a L3 e
o L20, ao longo do estágio da MEF I, exercitaram as suas capacidades de agir de forma
autônoma, ao realizarem ações de ensino-aprendizagem que tinham como objetivo a
preparação dos estudantes para o vestibular. Estas ações, realizadas pelos licenciandos na
etapa final do PID do estágio da MEF I, em conjunto com L5, e que foram continuadas no
PID que realizaram no estágio da MEF II, emergiram do desejo de possibilitarem aos
estudantes das escolas públicas as oportunidades de estudo que tiveram no ensino superior.
Tal desejo e ações revelam a busca por romperem com os modos de produção da educação
básica e superior, os quais conferem menores possibilidades de continuação dos estudos nas
universidades federais e estaduais aos estudantes das escolas públicas. Além disso,
evidenciam o questionamento crítico sobre a atividade docente e a formação inicial oferecida
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pela universidade, a qual, segundo eles, é ineficiente para lidarem com as questões
relacionadas à desigualdade de acesso à educação pública em nível superior no Brasil.
Podemos questionar tais posicionamentos da L3 e do L20 por considerarmos que há
uma falsa dicotomia entre o objetivo de preparar os estudantes para os vestibulares e de
realizar uma educação científica que possibilite o entendimento e a conscientização dos
estudantes sobre os fenômenos naturais e suas relações com seres humanos. Isso é possível ao
considerarmos que um objetivo não exclui o outro, sendo na verdade complementares, pois ao
promover um Ensino de Ciências que permita a melhor compreensão sobre os fenômenos
naturais, os estudantes estarão mais aptos para realizarem os exames de seleção das
universidades. No entanto, apesar deste questionamento, não podemos deixar de ressaltar que
são legítimas as ações dos licenciandos voltadas à promoção de uma educação mais justa, que
possibilite oportunidades igualitárias a todos os estudantes, pois revelam uma postura ativa na
busca por modificar as condições de desigualdade da educação brasileira.
O mesmo se dá com L5 que, apesar de discordar dos colegas em vários pontos sobre
este dilema, buscou apoiá-los em suas iniciativas, mas sem deixar de colocar seus
posicionamentos contrários. Para o L5, o objetivo principal da educação é a emancipação dos
sujeitos, sendo a preparação para os exames de ingresso nas universidades uma consequência
de uma educação crítica.
Entrevista Inicial - MEF I - L5:
A questão do vestibular (...) uma escola voltada muito para o ingresso de
alunos no vestibular, ela desvincula a função da escola que, no meu ver é a
formação cidadã. Pra mim o vestibular passa a ser um segundo plano ou uma
consequência do ensino crítico de Física. Então, a entrada do aluno no
vestibular, ela é consequência daquilo que o professor vai trabalhar com ele,
vinculando o ensino de Física ao cotidiano, inserindo ele, tentando inserir ele
nas questões científicas que vão muito de encontro com o meio social.

No estágio da MEF II, o desenvolvimento da agência do L5 ocorreu, sobretudo, por
conta das suas escolhas metodológicas para a concretização da atividade de ensinoaprendizagem. Os instrumentos culturais mediadores que o licenciando mobilizou na
atividade, em especial o uso da literatura de cordel, representaram a busca pelo rompimento
com os modos de produção das aulas de Física realizadas na escola de estágio. Ao utilizar o
cordel como mediador da atividade de ensino-aprendizagem, ele introduziu um elemento
cultural popular, presente, sobretudo, na Região Nordeste do país, pouco explorado em aulas
de Ciências (SILVA; ARAGÃO, 2017; MORAIS; EUGÊNIO, 2021).
Tal escolha encontra ressonância com o contexto de estágio do L5 na MEF II, pois,
considerando as informações fornecidas por ele, muitos estudantes da escola são oriundos de
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famílias de origem nordestina. Tal informação corrobora com o fato desta escola estar
localizada no Conjunto Residencial José Bonifácio, no bairro de Itaquera no município de São
Paulo. Tal conjunto habitacional, assim como outros criados na Zona Leste deste município,
surgiu da Companhia de Habitação Popular (COHAB), criada na década de 1960, que visava
atender às famílias de baixa renda, que forneciam trabalhadores braçais para as indústrias da
região (FREITAS, 2018). Assim, a urbanização desta região de São Paulo atraiu muitos dos
imigrantes nordestinos que buscaram, principalmente, na segunda metade do século XX,
melhores condições de vida em outras regiões do país (FONTES, 2008; MAGALHÃES,
2015)35.
Assim, o conhecimento desta literatura popular nordestina representava também o
resgate de parte da cultura e origem destes estudantes, a qual, muitas vezes, é razão de
preconceitos e discriminações (REGO, 2018), inclusive no ambiente escolar (DARMEGIAN,
2009). Em outras palavras, o uso da literatura de cordel como mediadora do ensinoaprendizagem pelo L5 representou a valorização da sua origem nordestina, bem como de
muitos estudantes da escola de estágio.
A busca pela valorização da cultura popular é um modo de romper com os processos
de padronização cultural, a qual promove a alienação dos sujeitos ao desvinculá-los de suas
origens sócio-histórico-culturais. A promoção de uma educação que se oponha aos processos
de homogeneização dos seres humanos, passa conhecimento e valorização da sua própria
cultura. Portanto, podemos afirmar que, por meio da atividade de estágio da MEF II, o L5
pode mobilizar a sua agência, ao buscar valorizar a cultura nordestina, a qual está relacionada
à sua origem e de muitos estudantes da escola.
Além da escolha da literatura de cordel, outras escolhas metodológicas do L5
representaram possibilidades de desenvolvimento de sua agência enquanto futuro professor de
Física. O licenciando, ao tratar do tema Habitabilidade Planetária, isto é, sobre as condições
para que haja vida em um planeta, buscou conscientizar os estudantes sobre a necessidade da
preservação do meio ambiente. Este objetivo está coerente com as necessidades de
transformação dos modos de produção de nossa sociedade no século XXI, tendo em vista as
mudanças ambientais provocadas pelos seres humanos, as quais têm aumentado a frequência
de eventos extremos no planeta, agravando as condições de vida das pessoas, sobretudo, das
35

“A Zona Leste é uma região considerada periférica, pois historicamente seu território foi ocupado por
trabalhadores braçais e por migrantes e imigrantes (até início do século XX, boa parte de suas áreas mais
afastadas era preenchida por chácaras de imigrantes), por meio de ocupação desordenada e alheia à infraestrutura
básica do resto da cidade” (MAGALHÃES, 2015, p.110).
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mais pobres. Desta maneira, embora a atividade-aprendizagem do L5 no estágio de MEF I
não possa promover a transformação dos processos produtivos que degradam o meio
ambiente, teve elementos que podem ter favorecido que os estudantes desenvolvessem a
consciência ambiental, sobretudo em relação à necessidade de repensarmos a forma como
exploramos os recursos naturais e nos relacionamos com o nosso planeta.
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8. Discussão dos Resultados

Nos dois capítulos anteriores, analisamos os processos de transformação das
atividades de estágio da L2 e do L5 realizadas nas disciplinas MEF I e II. Além disso, com o
objetivo de analisar as contribuições do estágio com pesquisa para a aprendizagem expansiva
desses licenciandos, buscamos compreender em que aspectos esses processos de
transformação promoveram a expansão das atividades de estágio, a ascensão do abstrato ao
concreto e o desenvolvimento da agência dos licenciandos.
Neste capítulo, buscamos realizar dois movimentos de discussão dos resultados, um
visando ampliá-la, de modo a explicitar e interpretar alguns dos resultados obtidos, tendo em
vista o desenvolvimento da práxis da L2 e do L18, e outro com objetivo de sintetizar os
principais resultados desta pesquisa.

8.1.

Desenvolvimento da práxis no estágio com pesquisa das MEF I e II
Buscando ampliar a nossa reflexão sobre nosso objeto de análise nesta pesquisa,

refletimos sobre o desenvolvimento da práxis da L2 e do L5 no estágio com pesquisa das
MEF I e II. Para isso, refletimos sobre as unidades dialéticas: motivo-objeto, sentidosignificado, ruptura-desenvolvimento e imitação-criação.

8.1.1. Motivo-objeto no estágio com pesquisa da L2 e do L5
As análises realizadas nesta tese evidenciam processos de transformação das
atividades de estágio, em que os licenciandos (L2 e L5) foram elaborando novos motivos em
relação às MEF I e II e aos estágios supervisionados, desenvolvidos nessas disciplinas.
Inicialmente, os motivos que mobilizavam esses licenciandos nas atividades de estágio das
MEF I e II eram motivos estímulos, pois essas disciplinas representavam-lhes apenas ações
necessárias à conclusão do curso de Licenciatura em Física da USP. Ou seja, os seus motivos
não correspondiam aos objetivos de aprendizagem do estágio proposto nas MEF I e II, isto é,
o ensino-aprendizagem da atividade docente (FIGURA 13), tendo em vista a capacidade de
reflexão e ação crítica sobre a realidade escolar, a autonomia, a atitude investigativa e os
saberes docentes necessários à prática profissional (QUADRO 1).
Para esses licenciandos, as MEF I e II seriam apenas mais duas disciplinas do curso de
Licenciatura em Física, sendo dispensáveis caso não fossem obrigatórias para sua conclusão.

315

Posteriormente, conforme a L2 e o L5 foram compreendendo a proposta das disciplinas e do
estágio com pesquisa, bem como se envolvendo em suas ações, eles passaram a se mobilizar
por motivos geradores de sentido, correspondentes aos objetivos das atividades de estágio das
MEF I e II. Isso ocorreu, sobretudo, porque as atividades de estágio passaram a ter objetos
que atendiam algumas das necessidades de formação e atuação docente desses licenciandos
naquele momento.
Assim sendo, o incentivo à reflexão sobre suas próprias necessidades foram
fundamentais para que esses licenciandos se conscientizassem sobre suas próprias
necessidades formativas e de atuação docente. Essas reflexões ocorreram em vários
momentos das disciplinas, desde seu início, quando responderam o Questionário Inicial
(ANEXO 2), enunciando três questões que gostariam de responder na MEF I, passando pelo
levantamento e discussões coletivas sobre as temáticas a serem abordadas nas aulas das MEF
I e II, até as apresentações dos PIDs, em que buscavam justificar os temas, metodologias e
referenciais escolhidos para o desenvolvimento das atividades de estágio. Contudo, entre
esses vários momentos de reflexão, destacam-se aqueles que visaram a elaboração e
transformação dos problemas de ensino-pesquisa dos PIDs.
A respeito disso, concordamos com Ghedin, Oliveira e Almeida (2015) que afirmam
que os problemas de investigação se constituem como elementos centrais no estágio com
pesquisa. Esses autores consideram que a pesquisa é o meio pelo qual transformamos
informações em conhecimentos, o que exige elaborar perguntas que problematizem as
informações sobre a realidade, bem como buscar respondê-las em um processo contínuo de
busca pelo conhecimento. Nas próprias palavras dos autores, “só há transformação de
informação em conhecimento quando o sujeito que recebe a informação já está preocupado e
ocupado com um problema investigativo” (ibidem, p.55).
Tendo em vista as análises que realizamos, evidencia-se que as questões de ensinopesquisa, sobretudo, no estágio da MEF II, expressavam, em certa medida, os motivos que
impulsionaram os licenciandos nas atividades de estágio, indicando quais eram os objetos
dessa atividade. Essas questões tiveram como base não só as necessidades formativas e de
atuação dos licenciandos, mas também as características do contexto do estágio (série, temas,
recursos disponíveis, etc.) e os processos de realização do estágio, os quais imprimiram novas
necessidades aos licenciandos.
Nesse sentido, as mudanças nas questões de ensino-pesquisa dos PIDs representaram
indicativos de transformação das atividades de estágio. Os licenciandos, ao refletirem sobre as
questões que gostariam de investigar no estágio supervisionado, foram levados a pensar sobre
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seus interesses e dúvidas, as quais exprimem as suas necessidades de formação e atuação
docente. Ou seja, por meio desse processo, eles foram mobilizados a se conscientizarem sobre
seus motivos, bem como realizarem atividades de estágio relacionadas às suas necessidades
enquanto futuros professores. Assim, ressalta-se que as questões ensino-pesquisa são centrais
no processo de mobilização dos sujeitos na atividade de estágio, por meio da unidade motivoobjeto.
Vale lembrar que em ambos os casos analisados, inicialmente, os licenciandos não
tinham a pretensão realizar o estágio com temas relacionados aos seus interesses. No início da
MEF I, a L2 pretendia realizar atividades de ensino-aprendizagem que envolvessem a
experimentação, tendo em vista as suas experiências anteriores, sobretudo, no projeto de
extensão que fazia parte. O L5, por sua vez, teve que se adequar às condições do contexto da
escola e aos interesses de seus parceiros de estágio na MEF I, de modo que somente no
estágio da MEF II que ele realizou uma atividade de estágio relacionada aos seus interesses e
necessidades de formação e atuação docente. Essas mudanças ocorrem à medida que esses
licenciandos se conscientizaram da proposta de estágio com pesquisa das MEF I e II, bem
como refletiram sobre os contextos de estágio.
Tais resultados concordam com as conclusões de Higa (2017) que ao analisar o
processo de transformação das questões de ensino-pesquisa de dois licenciandos no estágio
com pesquisa, desenvolvidos em uma turma da MEF II do ano de 2016, identificou que eles
foram se apropriando do contexto de realização do estágio conforme desenvolveram os PIDs.
Essa autora, partindo da importância dos problemas de pesquisa dos professores emergirem
do contexto escolar, buscou refletir “de que forma os estagiários se apropriam do contexto de
atuação? É possível se apropriar do contexto previamente à construção de sua questãoproblema?” (ibidem, p.51). Ela ressalta que os processos de elaboração do PID e de
apropriação do contexto do estágio “vão ocorrendo de forma ‘paralela’, de certa forma,
‘misturadas’, processo que também ocorre num processo de pesquisa acadêmica” (ibidem,
p.51-52).
Consideramos que essas questões são bastante pertinentes, pois refletem a centralidade
do estágio com pesquisa sobre a reflexão sobre a prática docente. Refletindo sobre os casos
analisados nesta tese, podemos perceber que a L2 e o L5 buscaram, sobretudo, no início dos
estágios das MEF I e II, se apropriarem dos contextos das escolas, por meio da análise do
ensino de Física do professor colaborador, dos recursos disponíveis e das características dos
estudantes. Isso ocorreu de maneira implícita nos estágios da L2 e do L5 na MEF I, isto é,
sem necessariamente modificar o problema de ensino-pesquisa, a qual foi pouco explorada
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pelos licenciandos, considerando que nesse estágio a dimensão pesquisa foi pouco
desenvolvida por eles.
No estágio da MEF I, esses licenciandos buscaram realizar o levantamento das
concepções prévias dos estudantes sobre os temas que iriam abordar nas atividades ensinoaprendizagem. No caso do estágio da L2, isso ocorreu quando ela e o L18 buscaram
identificar como os estudantes percebiam a importância das mulheres para o desenvolvimento
científico. Já o L5 e seus parceiros de estágio buscaram adaptar as ações de preparação para a
experimentação às dificuldades dos estudantes. Além disso, esses licenciandos foram
modificando a atividade de estágio conforme se apropriam das demandas do contexto.
Inclusive, quando decidiram realizar ações que visaram conscientizar os estudantes sobre o
acesso ao ensino superior público, houve a mistura entre o que eles consideravam importante
para os estudantes e elementos do contexto, tais como o fato de muitos estudantes não
conhecerem as possibilidades ingresso no ensino superior público.
Em relação aos estágios da MEF II, os processos de apropriação dos contextos das
escolas ocorreram de maneira mais explicita, pois a L2 e L5 foram modificando suas questões
de ensino-pesquisa, e, consequentemente, os objetos de suas atividades de estágio, à medida
que compreendiam os contextos dos estágios. No estágio dessa disciplina, a L2 e o L18
modificaram suas atividades e questões de pesquisa a partir da frustração que tiveram na
primeira aula, passando a questionar “o que de fato motivava os alunos daquela turma?”
(Portfólio MEF II - L2 e L18). Essa pergunta emergiu do contexto do estágio: “L2 - Na
verdade a gente não escolheu a pergunta, foi a pergunta que escolheu a gente” (Reunião de
orientação de estágio - 07/11/2019 - L2 e L18). No caso do estágio do L5 na MEF II, a
apropriação do contexto pode ser percebida pelas diferentes versões de seu problema de
ensino-pesquisa. Ao longo do desenvolvimento do PID esse problema passou a incluir uma
perspectiva emancipatória de ensino-aprendizagem: “como é possível trabalhar a literatura de
cordel na sala de aula buscando a prática reflexiva dos alunos?” Portfólio MEF II – L5. Desta
maneira, embora as atividades de estágio tenham partido dos interesses dos licenciandos,
foram incorporando as necessidades que identificaram nos contextos das escolas de estágio,
de modo que tais atividades dos licenciandos foram sendo transformadas com base na
reflexão sobre a realidade escolar e sobre a própria prática docente.
Esses resultados, os quais indicam a transformação dos motivos da L2 e do L5 na
atividade de estágio das MEF I e II, corroboram com os resultados que encontramos no
primeiro momento da pesquisa (tópico 4.2.3.1), em que buscamos fazer uma aproximação
com nosso objeto de investigação, acompanhando o desenvolvimento dos PIDs realizados por
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licenciandos em Física e Matemática na disciplina de MEF II, oferecida no segundo semestre
de 2017. Alguns dos resultados dessa investigação preliminar foram divulgados no trabalho
Rabelo, Abib e Azevedo (2021), em que analisamos um caso específico de desenvolvimento
do PID.
Nesse trabalho, identificamos que o estágio supervisionado “que antes era apenas uma
ação necessária à sua atividade de certificação acadêmica do licenciando, passou a se
configurar como uma atividade” (RABELO; ABIB; AZEVEDO, 2021, p.15). Assim, como a
L2 e o L5, esse outro licenciando da MEF II de 2017, ao se mobilizar na atividade de estágio
por meio de motivos geradores de sentido, passou “a realizar ações para além das exigidas na
disciplina, o que se opunha ao motivo-estímulo inicial de realizar o estágio supervisionado
com menor trabalho possível” (ibidem). Com isso, ele se apropriou de novos referenciais
teóricos que possibilitaram elaborar novos sentidos sobre as atividades experimentais e
aprendizagem dos estudantes no Ensino de Física.
Podemos afirmar que o mesmo ocorreu com a L2 e L5 nos estágios de MEF I e II de
2019, como apresentamos a seguir, ao tratarmos da unidade sentido-significado.

8.1.2. Sentido-Significado no estágio com pesquisa da L2 e do L5
A partir da mobilização da L2 e do L5 nas atividades de estágio, por meio de motivos
geradores, esses licenciandos realizaram ações para além de suas atribuições e
responsabilidades nessas disciplinas e estágios. Nos dois casos, os licenciandos buscaram
realizar estudos além daqueles exigidos nas disciplinas, o que possibilitou que ampliassem os
instrumentos culturais mediadores de suas atividades de ensino-aprendizagem. Com isso, eles
puderam se apropriar de novos conceitos que passaram a mediar a suas ações e reflexões na
atividade de estágio, o que possibilitou elaborarem novos sentidos sobre aspectos da atividade
docente.
Nos casos investigados, não só o desenvolvimento dos PIDs possibilitou a elaboração
de novos sentidos sobre aspectos fundamentais da atividade docente. Destaca-se que os
estudos e discussões realizadas nas aulas das MEF I e II permitiram à L2 e ao L5 elaborarem
novos sentidos sobre os diversos temas tratados nas aulas dessas disciplinas. Por exemplo, no
caso de L2, ressalta-se que mesmo não realizando um PID sobre a experimentação, essa
licencianda desenvolveu novos sentidos sobre essa metodologia aplicada como mediadora no
ensino de Física, o que permitiu, segundo ela, alterar a forma como realizava as
experimentações no projeto de extensão que participava. Já no caso L5, evidencia-se que os
estudos e as discussões, realizadas nessas disciplinas, lhe permitiram aprofundar seus
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conhecimentos sobre diversos temas que já haviam sido abordados em outras disciplinas do
curso de Licenciatura em Física.
Castro (2015) apresentou conclusões convergentes com esses resultados obtidos em
nossa pesquisa. Essa autora, em sua pesquisa de doutorado, ao investigar a atribuição de
sentidos à docência por dois licenciandos nas MEF I e II no ano de 2013, evidenciou
que as atribuições de sentidos sobre a docência elaboradas pelos
licenciandos não se iniciaram no estágio e nas disciplinas de MEF e nem se
esgotam nela, mas vão compondo uma rede em constante alteração. Tais
sentidos mudam e também novos são atribuídos no decorrer do tempo,
estabelecendo conexões e interagindo com o de outros sujeitos (ibidem,
p.274).

Podemos afirmar que semelhante processo ocorreu com a L2 e o L5. A elaboração de
sentidos sobre a docência por esses licenciandos, em especial, sobre o ensino-aprendizagem,
se caracteriza como um processo contínuo que se iniciou na educação básica, se constitui na
formação inicial e continuará em suas atividades docentes. Pelas falas desses licenciandos,
podemos perceber que ambos atribuíam sentidos para atividade de ensino-aprendizagem com
base nos significados sobre a atividade docente presentes nos diversos contextos formativos
que fizeram parte, tendo em vista, as suas histórias de vida. De forma mais específica, a L2 e
o L5, revelaram que antes de iniciarem a licenciatura em Física, atribuíam sentidos sobre a
atividade docente que estavam relacionados ao autoritarismo e ensino-aprendizagem como
processo de transmissão-recepção, em que o aluno é passivo na atividade de ensinoaprendizagem:
Entrevista Final – L2:
L2 – (...) eu tinha uma professora no Ensino Fundamental que o nome dela
era S., eu lembro até hoje, ela era muito brava, e aí toda a vez que eu ia
brincar de escolinha eu imitava uma professora brava, por causa dessa
professora, eu sempre imitava uma professora brava. E hoje em dia, quando
eu lembro daquela professora brava, eu achava que eu teria que ser como ela
pra ser professora, então eu percebo o quanto a gente tem um pouco
deturpada essa ideia do que é ser professor. (...) Acho que realmente as
pessoas olham pra um professor como alguém carrasco, que quer reprovar
todo mundo, tem uns que são, mas a ideia de ser alguém que realmente só
quer te auxiliar, quer te ajudar, é uma ideia muito mais bonita, eu gosto
muito mais dessa. Hoje em dia eu não seria a professora brava.
Entrevista Final – L5:
A noção que eu tinha no começo de curso [de Licenciatura em Física] de que
o professor era o ente que tinha o conhecimento e que os alunos eram de fato
vasos vazios que eu teria que preencher eles ao completo, isso foi sendo
desconstruída. Tanto nas disciplinas de educação [eixo Ensino de Física] lá
no IFUSP, quanto nessas agora [MEF I e II], acho que teve um processo de
confirmação de fato: eles [estudantes] não são vasos vazios, eles possuem
conteúdo. Esse conteúdo deve ser utilizado nas aulas, eles devem vir à tona
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para que o significado que o aluno tenha sobre o conteúdo de Física seja
melhor construído, seja firme e seja sólido.

A busca pela compreensão e compartilhamento desses sentidos ocorreu em vários
momentos das MEF I e II. No entanto, algumas das ações realizadas nessas disciplinas
visaram, de forma mais objetiva, a conscientização dos licenciandos sobre seus próprios
sentidos, bem como dos significados compartilhados no contexto do qual se inseriram.
Em especial, podemos citar, as ações iniciais realizadas na primeira fase da MEF I que
tiveram como objetivo conhecer os licenciandos, bem como possibilitar que estes
conhecessem melhor uns aos outros. Essas ações visavam favorecer o reconhecimento dos
licenciandos sobre seus próprios sentidos acerca de diversos elementos relativos à formação e
atuação docente, bem como sobre o Ensino de Física. Assim, além de refletirem sobre seus
próprios sentidos, os licenciandos foram estimulados a se conscientizarem sobre os
significados produzidos no contexto histórico-cultural de formação que estavam imersos, de
modo a refletirem sobre a necessidade de agirem na direção de elaborarem novos sentidos
sobre a atividade docente e o Ensino de Física.
Além dessas investigações, outras ações, realizadas nas MEF I e II, buscaram
promover a internalização pelos licenciandos de novos conceitos científicos sobre a atividade
docente e o Ensino de Física. Com isso, ampliaram-se as possibilidades dos licenciandos
confrontarem seus próprios sentidos com os significados socialmente compartilhados nas
disciplinas, de modo a transformarem seus modos de pensar e agir.
Em síntese, podemos afirmar que as MEF I e II, ao possibilitarem a mobilização da L2
e do L5 em uma atividade de estágio por meio de motivos geradores de sentido, contribuíram
com o processo contínuo de atribuição de novos sentidos à atividade docente pelos
licenciandos, tendo em vista, as significações sociais compartilhadas nessas disciplinas.
Consideramos que esses resultados dialogam com a afirmação de Ghedin (2005) sobre o fato
de o objeto de investigação possibilitar a descoberta do sujeito de si mesmo.
O que “revelamos” no objeto conhecido é parte de nós na mesma medida
que somos sujeitos integrantes do mundo. Ser sujeito que interage no mundo
é um sentimento de pertença demonstrado pelos apegos emotivos que
representam nossa vontade permanente de ser mais. (...) O que nos atrai na
construção de um “dado objeto” é justamente a nossa identidade com uma
realidade concebida na mesma proporção que é um exercício de
identificação subjetivada objetivamente no cotidiano em que a vida explode
na busca constante de explicação. (...) A construção do objeto-sujeito é,
antes, uma autoconstrução. É por isso que o real nos toca tão diretamente no
mais íntimo de nosso ser (GHEDIN, 2005, p.165-166).
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Nos dois casos analisados, ressalta-se como os objetos de estágio, sobretudo, nos
estágios da MEF I para a L2 e da MEF II para o L5, representaram suas próprias identidades,
seus anseios enquanto futuros professores. Nesse sentido, a afetividade foi mobilizadora do
desenvolvimento desses sujeitos na atividade de estágio, de modo a promoverem suas práxis
criadoras no estágio com pesquisa. Como tratamos a seguir, por meio dessa mobilização na
atividade de estágio, houve o favorecimento da superação das contradições que emergiram em
seus sistemas de atividade, por meio da elaboração de instrumentos culturais mediadores.

8.1.3. Ruptura-desenvolvimento no estágio com pesquisa da L2 e do L5
As contradições se constituíram como elementos centrais no desenvolvimento do
estágio com pesquisa da L2 e do L5 nas MEF I e II. Como prevê Engeström (2016), as
transformações das atividades que analisamos foram impulsionadas pela emergência de
contradições que imprimiram necessidades de superação aos sujeitos. No caso da L2, ressaltase que a atividade de estágio da MEF I teve origem em uma contradição primária relacionada
ao machismo presente no contexto acadêmico e escolar, bem como a atividade de estágio da
MEF II emergiu de uma contradição secundária referente à frustração que tiveram na
primeira aula de regência que realizaram na escola de estágio. Já no caso do L5, as principais
transformações das suas atividades de estágio ocorreram em decorrência da sua decisão de
realizar o estágio de forma individual, de modo a concretizar o PID conforme seus próprios
interesses. Essa decisão foi tomada, sobretudo, por conta de uma contradição primária na
atividade de estágio da MEF I que estava relacionada ao dilema entre os objetivos de preparar
os estudantes para o vestibular ou promover o ensino-aprendizagem coerente com os
pressupostos teóricos e metodológicos do seu curso de formação inicial docente.
A emergência dessas contradições refere-se aos processos particulares de
desenvolvimento das atividades de estágio da L2 e do L5. Contudo, nas aulas das MEF I e II
foram realizadas ações que visaram conscientizar os licenciandos sobre contradições mais
gerais relacionadas ao trabalho docente e Ensino de Física. Entre essas ações, destacam-se as
investigações sobre os impactos do Ensino de Física para egressos do ensino médio e o modo
como os professores colaboradores compreendiam o ensino Física, as quais foram realizadas
nas primeiras fases das MEF I e II. Além disso, nas aulas dessas disciplinas ocorreram
discussões coletivas, mediadas por leituras de textos acadêmicos e não acadêmicos, sobre as
contradições da atividade docente, relacionadas ao papel do professor e da escola sobre a
formação dos cidadãos, as regulamentações e imposições dos órgãos gestores da educação,
por meio de currículos e avaliações, o Ensino de Física e suas relações com outras disciplinas.
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Essas investigações e discussões se aproximaram da primeira ação da aprendizagem
expansiva (ENGESTRÖM; SANNINO, 2010), pois visavam permitir aos licenciandos
questionarem, refletirem e analisarem coletivamente sobre a importância do papel do Ensino
de Física na formação da população, bem como melhor a formação docente.
Embora tenham suas limitações, no que se refere aos aspectos metodológicos,
amplitude e profundidade das análises, as investigações coletivas, realizadas pelos
licenciandos nos estágios dessas duas disciplinas, foram importantes por estimularem a
reflexão dos licenciandos sobre como o Ensino de Física é realizado nas escolas e como este
tem impactado na formação das pessoas. Por meio dessas investigações, eles puderam
constatar as limitações do Ensino de Física, sobretudo, em relação ao ensino transmissivoreceptivo e como a organização do currículo interfere naquilo que as pessoas mais se
recordam de suas aulas de Física. Em vista disso, tais ações podem ter favorecido a
emergência da unidade dialética ruptura-desenvolvimento na formação dos licenciandos, na
medida em que tinham como objetivo a conscientização sobre algumas das contradições
presentes no Ensino de Física realizado nas escolas, de modo que percebessem a necessidade
de sua superação, por meio da transformação das atividades de ensino-aprendizagem
realizadas nas escolas de educação básica.
Apesar de essas ações serem importantes para conscientizar os licenciandos das
contradições emergentes na atividade docente e no Ensino de Física, não eram suficientes
para mobilizá-los na busca pela sua superação das condições e os modos limitados de realizar
atividade de ensino-aprendizagem nas escolas de estágio. Eram necessárias ações que
promovessem a transformação de suas atividades de estágio, o que exigia a elaboração de
novos instrumentos culturais. Esses novos mediadores da atividade se caracterizam como um
segundo fator complementar de mobilização, os quais possibilitaram a transformação da
atividade de estágio dos licenciandos.
Esses resultados corroboram com o trabalho desenvolvido por Longarezi (2017) que
destaca a importância do embate entre as forças contraditórias para transformações
qualitativas no pensamento-ação dos professores. Ao se referir à unidade rupturadesenvolvimento, essa autora comenta que o processo de elaboração do novo, promovido pela
superação das contradições, se constitui como um processo gradual de mudanças contínuas
que “contempla um modo de pensamento ainda não existente, produzido pela síntese, no
confronto com o já presente e, nesse sentido, resguarda características já constituídas, mas
reestruturadas” (ibidem, p.214). Tais transformações na formação docente dependem das
mediações vivenciadas pelos professores e/ou futuros professores no contexto formativo.
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A seguir, refletimos sobre as mediações do contexto formativo da L2 e do L5, as quais
possibilitaram a elaboração de instrumentos culturais mediadores na atividade de estágio, por
meio de processos de imitação-criação.

8.1.4. Imitação-criação no estágio com pesquisa da L2 e do L5
Nos estágios com pesquisa das MEF I e II, os processos de imitação-criação
possibilitaram à L2 e ao L5 elaborarem novos instrumentos culturais mediadores para suas
atividades de ensino-aprendizagem realizadas nos estágios das MEF I e II. Tais processos
ocorreram por meio da descensão do concreto ao abstrato e de ascensão do abstrato ao
concreto, os quais se configuraram de maneira particular em cada caso, tendo em vista as
condições do contexto do estágio e desenvolvimento do PID. Por essa razão, é difícil
caracterizar esses processos de criação, ocorridos em cada caso analisado, de maneira geral.
No entanto, podemos mencionar como aspecto geral desses processos alguns movimentos que
em maior ou menor grau ocorreram nos dois casos:
i. descensão do concreto ao abstrato - os licenciandos, com base nos seus interesses,
conhecimentos e experiências, bem como no contexto do estágio (série,
características dos estudantes, temática, número de aulas, demandas do professor
colaborador, etc.), planejaram as atividades de estágio, idealizando as ações de
ensino e pesquisa que iriam realizar na escola de estágio, por meio do PID;
ii. ascensão do abstrato ao concreto - com a realização das aulas na escola de estágio, os
objetos das atividades de estágio foram concretizados nas atividades de ensinoaprendizagem como instrumentos culturais mediadores;
iii. descensão do concreto ao abstrato - após a finalização das atividades de ensinoaprendizagem, os licenciandos foram induzidos a refletirem e avaliarem os processos
de realização do estágio, de modo que os instrumentos culturais mediadores da
atividade de ensino-aprendizagem se converteram em objetos de reflexão dos
licenciandos na atividade de estágio.
Esses três movimentos descrevem de maneira geral e simplificada os processos de
descensão do concreto ao abstrato e de ascensão do abstrato ao concreto, os quais podem ser
caracterizados como ações de planejamento, realização e reflexão da atividade de estágio.
Contudo, esse processo não é linear, representando apenas um modelo para nossa reflexão, de
maneira que nos casos analisados houve uma diversidade de modos de realizar esses
processos.
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Por exemplo, nos casos em que ocorreram mais de uma regência de estágio, ao final
de cada aula na escola de estágio, os licenciandos refletiram sobre as ações realizadas,
sobretudo, nas reuniões de orientação de estágio, de modo avaliar os seus resultados e adequar
as atividades de ensino-aprendizagem às novas necessidades que emergiram no contexto do
estágio. Em outras palavras, entre uma aula e outra, realizada pelos licenciandos nas escolas
de estágio, ocorreram processos contínuos que alternaram entre a descensão do concreto ao
abstrato e de ascensão do abstrato ao concreto.
Tais movimentos do pensamento entre o abstrato ao concreto indicam processos
podem ter favorecido o desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos. Com o
planejamento, realização e reflexão da atividade de estágio, a L2 e o L5 puderam se apropriar
de conceitos teóricos que mediaram, em vários momentos, os seus pensamentos e ações nos
estágios das MEF I e II. No entanto, é importante ressaltar que esses processos não ocorreram
de forma espontânea no estágio com pesquisa.
A elaboração de instrumentos culturais mediadores pelos licenciandos, sujeitos desta
pesquisa, por meio da imitação-criação, foi impulsionada pelas ações realizadas nas MEF I e
II. Nessas disciplinas, a elaboração e o compartilhamento de instrumentos culturais
mediadores foram realizados por meio de processos semelhantes. Nessas duas disciplinas, os
licenciandos realizaram leituras e elaboraram sínteses de textos teóricos que partiram de
temas mais gerais sobre a atividade docente para temáticas mais específicas do Ensino de
Física. Essas leituras visavam embasar as discussões coletivas, em pequenos grupos e com a
turma toda, realizadas nas aulas dessas disciplinas.
Ademais, inicialmente, nas MEF I e II, ocorreram ações de análise e questionamento
do Ensino de Física realizado nas escolas de educação básica, por meio de investigações com
egressos do ensino médio (MEF I) e com os professores colaboradores (MEF II).
Posteriormente, nessas disciplinas, houve a prevalência de ações que intercalaram leituras,
apresentações e discussões coletivas sobre textos teóricos.
Essas ações, ao terem como objetivo a elaboração de modelos explicativos, bem como
modos de superação das contradições, se aproximaram da modelagem de soluções prevista no
ciclo de aprendizagem expansiva (ENGESTRÖM; SANNINO, 2010). Desta forma, se no
início dessas disciplinas, o foco esteve em conhecer os licenciandos e questionar o Ensino de
Física realizado nas escolas de educação básica, de modo a se conscientizarem das
contradições emergentes em seus sistemas de atividade (primeiro estímulo), em seguida, o
foco esteve na elaboração de novos instrumentos culturais mediadores que possibilitem
superar essas contradições (segundo estímulo).
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Entre os estudos e as discussões teóricas realizadas nessas disciplinas, podemos
destacar a busca por compreender melhor os processos de ensino-aprendizagem. Se por um
lado, na MEF I, por meio do estudo de três teorias de aprendizagem (Ausubel, Piaget e
Vigotski), o ensino-aprendizagem foi abordado e discutido visando transformar os sentidos
dos licenciandos sobre esse objeto que caracteriza a profissão docente. Por outro, nas aulas da
MEF II, embora não tenham ocorrido estudos específicos sobre as teorias de aprendizagem,
tal tema foi recorrente, resgatando estudos e discussões realizadas na MEF I.
A apropriação de conceitos relacionados ao ensino-aprendizagem ocorreu por meio de
processos de descensão do concreto ao abstrato, tendo como ponto de partida os sentidos
atribuídos pelos licenciandos sobre os processos de ensino-aprendizagem e as vivências que
tiveram como professores e alunos. Por meio de abstrações, os licenciandos se apropriaram de
determinados conceitos teóricos, de modo a ampliarem os seus sentidos a respeito do ensinoaprendizagem e o Ensino de Física. Posteriormente, em um movimento contrário de ascensão
do abstrato ao concreto, os licenciandos, juntamente com a docente e o monitor/pesquisador,
refletiram sobre como articular as teorias de aprendizagem e as metodologias do Ensino de
Física, bem como analisaram as aulas de Física da escola e planejaram as próprias aulas de
estágio com base nos conceitos teóricos estudados.
Além disso, nas fases finais das MEF I e II, por meio das apresentações dos PIDs,
houve o compartilhamento de experiências e avaliações dos processos de desenvolvimento
das atividades de estágio. No caso da L2 e do L5, as apresentações dos PIDs, bem como os
comentários e questões dos colegas licenciandos e da docente sobre o que realizaram nos
estágios, propiciaram novos elementos de reflexão sobre os processos de desenvolvimento de
suas atividades de estágio. Assim, no final dessas disciplinas ocorreram ações que se
aproximam da penúltima ação prevista para a aprendizagem expansiva, isto é, “refletir sobre o
processo” (FIGURA 8), as quais possibilitaram novos questionamentos e reflexões aos
licenciandos sobre o que realizaram nos estágios das MEF I e II.
Em síntese, podemos afirmar que as ações, realizadas no âmbito das atividades de
MEF I e II, possibilitaram aos licenciandos, sujeitos desta pesquisa, experiências em que
tiveram contato com diferentes pressupostos teóricos: do Ensino de Física, desenvolvidas ao
longo das últimas décadas na área do ensino de Ciências (experimentação, HFC, CTSA/QSC
e ensino por investigação); das teorias de aprendizagem (Ausubel, Piaget e Vigotski); da
formação de professores (professor-pesquisador), entre outros (relação entre Física e
Matemática, currículo e avaliação). Entretanto, é preciso ressaltar que a elaboração de
mediadores para a atividade de estágio, por meio da imitação-criação, não esteve restrita às

326

significações sociais compartilhadas nas MEF I e II. Esses processos de criação tiveram como
base diversas experiências que esses licenciandos vivenciaram ou que conheceram, ao longo
de suas formações em nível básico e superior.
Sobre isso, é importante ressaltar que os estudos e as discussões teóricas, realizadas
nas MEF I e II também são objetos de estudo em outras disciplinas do curso de Licenciatura
em Física da USP. Assim, as MEF I e II, por se tratarem de disciplinas com carga horária de
estágio têm a possibilidade de mobilizar em situações reais de ensino-aprendizagem diferentes
conhecimentos abordados em outras disciplinas do curso de formação inicial.
Nesse sentido, ressalta-se que nessas disciplinas, a L2 e o L18 elaboraram novos
instrumentos culturais mediadores para as atividades de estágio por meio de processos de
imitação-criação que emergiram de diferentes experiências e conhecimentos que vivenciaram
e tiveram contato ao longo da licenciatura em Física. Assim, foi possível perceber a influência
de diferentes disciplinas do curso na elaboração dos PIDs da L2 e do L18. Entre essas
disciplinas do curso de Licenciatura em Física da USP podemos ressaltar: Elementos e
Estratégias para o Ensino de Física, Propostas e Projetos para o Ensino de Física, Práticas em
Ensino de Física, Física no Ensino Fundamental, Produção de Material Didático, Introdução à
Pesquisa em Ensino de Física, entre outras.
No caso particular da L2, além da influência direta e indireta dessas disciplinas em
suas atividades de estágio das MEF I e II, destacaram-se outras vivências dessa licencianda na
universidade. Em especial, as experiências que teve no projeto de extensão do qual fazia
parte, bem como de outros projetos que conhecia na universidade, propiciaram vários
elementos que se constituíram como bases para sua imitação-criação. Esse fato evidencia a
importância dos licenciandos participarem de projetos para além das disciplinas que precisam
cumprir para a conclusão do curso de licenciatura.
Em relação ao L5, se destacaram, como impulsionadoras da imitação-criação, as
vivências que teve nas disciplinas do curso, sobretudo, pelo exemplo de colegas graduandos.
Além de planejar suas atividades de ensino-aprendizagem com base nos Três Momentos
Pedagógicos, metodologia que teve contato na disciplina de Práticas em Ensino de Física, ele
utilizou, como exemplo para suas atividades de ensino-aprendizagem das MEF I e II,
respectivamente, uma proposta de experimentação desenvolvida por colegas de outra
disciplina e uma proposta de organização do trabalho em grupo dos estudantes apresentada
pelos L13, L23 e L26.
Ainda em relação a esse caso, podemos citar outros conhecimentos que foram objeto
de estudo em outras disciplinas do curso, tais como mapas conceituais e modelo perfil
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conceitual, que se constituíram como instrumentos culturais mediadores de sua atividade de
ensino-aprendizagem no estágio da MEF II. Além disso, destacou-se a importância de realizar
o estágio com pesquisa de forma concomitante à disciplina de Introdução à Pesquisa em
Ensino de Física, visando elaborar sua monografia de conclusão de curso sobre o mesmo tema
do PID.
Embora não consigamos precisar, exatamente, quais foram as influências da
Introdução à Pesquisa em Ensino de Física no estágio do L5 na MEF II, e vise e versa,
provavelmente, a relação entre essas atividades produziu artefatos culturais que mediaram
tanto uma como a outra atividade. Em outras palavras, podemos dizer que ocorreram
contradições quaternárias entre essas atividades do L5, as quais potencializaram a
transformação da atividade de estágio desse licenciando na MEF II.
Assim sendo, destaca-se que os estágios com pesquisa das MEF I e II favoreceram a
articulação e a mobilização de diferentes informações apropriadas pelos licenciandos ao longo
de suas formações, se convertendo em conhecimentos e práticas importantes para suas
atividades de estágio. No entanto, embora as MEF I e II sejam disciplinas com carga horária
de estágio, o que facilita essa articulação, é importante destacar que esse processo de
mobilização da práxis criadora não é espontâneo. Como os próprios licenciandos
comentaram, a proposta do estágio com pesquisa, em que houve o incentivo à autonomia, ao
desenvolvimento de PIDs com temas de interesse dos licenciandos e à articulação entre teoria
e prática, foi fundamental para eles buscarem mobilizar diferentes aprendizagens docentes e
sobre o Ensino de Física desenvolvidas ao longo do curso de formação inicial em suas
atividades de estágio.
8.2. Sínteses dos resultados
Nesta pesquisa de doutorado, buscamos realizar uma investigação sobre a formação
inicial de professores, tomando o seguinte problema de pesquisa: quais as contribuições do
estágio com pesquisa, realizado por meio de Projetos de Investigação em Docência, no
contexto das Metodologias do Ensino de Física I e II da USP, para a aprendizagem
expansiva dos licenciandos?. No entanto, não temos a pretensão de fornecer respostas únicas
para esse problema, tendo em vista a complexidade do nosso objeto de investigação e as
limitações de nossa pesquisa.
Entre as limitações desta pesquisa, podemos citar, por exemplo, o fato de deixamos de
fora diversos processos importantes que constituíram o nosso objeto de pesquisa ao optarmos
por focalizar como unidades de análise as atividades de estágio de dois licenciandos. Em
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especial, consideramos que obtivemos poucas informações in loco sobre as ações das
atividades de estágio da L2 e do L5 desenvolvidas nas escolas de estágio. As informações que
analisamos foram àquelas compartilhadas pelos licenciandos, sobretudo, nas reuniões de
orientação de estágio, apresentações dos PID, nos portfólios e entrevistas. Por conta disso,
tivemos pouco acesso às informações diretas sobre as ações que eles realizaram nas escolas de
estágio, bem como sobre suas relações com outros sujeitos da atividade de ensinoaprendizagem e da comunidade escolar. Desta maneira, não foi possível analisar aspectos
importantes do estágio, sobretudo, em relação às contribuições dos professores colaboradores
de estágio para a aprendizagem docente dos licenciandos.
Uma possível alternativa para sanar essa limitação, seria termos selecionado os
sujeitos de pesquisa a priori, de modo a acompanhá-los nas escolas de estágio. No entanto,
tendo em vista os critérios que estabelecemos para seleção dos sujeitos, os quais incluíam a
participação nas duas disciplinas e número de informações disponíveis para a análise, essa
escolha não foi possível. Caso os sujeitos da pesquisa fossem escolhidos no início da MEF I,
poderíamos ter outras dificuldades para realizar a pesquisa, como o abandono da disciplina e
do estágio, como também de acesso às informações sobre o estágio desses sujeitos. Assim, a
decisão por escolher os sujeitos de pesquisa após a finalização da MEF II foi tomada por
conta de nossas escolhas metodológicas de pesquisa, considerando também as condições
materiais que tínhamos para realizar a investigação. Entre essas condições, destacamos a
dificuldade de acompanhar todos os licenciandos em suas atividades de estágio nas escolas de
educação básica, visto que essas escolas se localizam em diferentes locais da região
metropolitana da cidade de São Paulo.
Apesar dessas limitações, consideramos que as análises que realizamos das
informações disponíveis nos possibilitaram avançar na busca por melhor compreender as
contribuições do estágio com pesquisa para a formação inicial de professores. Essas análises,
realizadas nos capítulos anteriores, revelaram que os licenciandos envolvidos nesta
investigação, ao realizarem o estágio com pesquisa, por meio do desenvolvimento de PIDs,
vivenciaram experiências que potencializaram os seus desenvolvimentos, enquanto futuros
professores.
Ao longo da realização das MEF I e II, as atividades de estágio desses licenciandos
foram se modificando em sua totalidade, em processos de transformação expansiva não só de
seus objetos, como também de seus mediadores. Tais transformações na atividade de estágio
foram impulsionadas pelas contradições emergentes em seus sistemas de atividade. Com base
em suas necessidades formativas e de atuação docente, bem como nas demandas das escolas
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de estágio, os licenciandos, ao buscarem superar essas contradições, foram mobilizados na
atividade de estágio por meio de motivos geradores de sentido, impulsionando suas
aprendizagens e desenvolvimentos, enquanto futuros professores. Tais transformações
implicaram na complexificação dos campos mediadores das atividades de ensinoaprendizagem realizadas por esses licenciandos nas escolas de estágio, bem como na
elaboração de novos sentidos sobre a atividade docente.
As transformações das atividades de estágio da L2 e do L18, bem como a
complexificação dos campos mediadores das suas atividades de ensino-aprendizagem,
ocorreram com a elaboração de novos artefatos culturais mediadores, por meio de processos
mentais de descensão e ascensão entre abstrato e o concreto. Esses processos, os quais se
caracterizaram em movimentos de planejamento, realização e reflexão sobre a prática no
estágio, foram fundamentais para que os licenciandos transformassem, por meio da imitaçãocriação, as informações e experiências que tiveram e que conheciam em conhecimentos e
práticas para a atividade de estágio e futuras atividades docentes. Em outras palavras, os
licenciandos foram mobilizados em práxis criadoras, em que articularam em seus estágios
supervisionados diferentes conhecimentos e práticas, oriundos de diversos contextos, que
foram internalizados antes das MEF I e II, bem como ao longo dessas disciplinas. Portanto, o
estágio com pesquisa das MEF I e II, realizado por meio de PIDs, estimulou a articulação
entre teoria e prática, de modo que os licenciandos internalizassem conceitos científicos que
mediassem suas ações e reflexões na atividade de estágio, o que essencial para o
desenvolvimento do pensamento teórico.
Essa característica do estágio com pesquisa é fundamental para o desenvolvimento dos
licenciandos. Como afirmam Davidov, Slobodchikov e Tsukerman (2003), a reflexividade e a
capacidade de aprender, como elementos centrais da autotransformação dos sujeitos e da
agência, não estão circunscritas ao plano individual, mas são mediadas pelos artefatos
culturais disponíveis no contexto, isto é, das relações interpsíquicas estabelecidas pelos
sujeitos. Portanto, ao mobilizar a articulação entre diferentes conhecimentos e práticas, as
MEF I e II, bem como o estágio com pesquisa, amplificaram as possibilidades de
aprendizagem da atividade docente pelos licenciandos.
Essa articulação também foi importante para o desenvolvimento da agência dos
licenciandos, pois possibilitou que mobilizassem suas capacidades de agir de forma autônoma
e crítica, se opondo às contradições emergentes em seus sistemas de atividade, elaborando
instrumentos culturais, bem como novos sentidos, que permitiram novas formas de agir e
pensar. Em cada caso analisado, o desenvolvimento da agência ocorreu de modo particular.

330

Se por um lado, no caso da L2, tal processo ocorreu, sobretudo, no estágio da MEF I, quando
buscou realizar uma atividade de estágio que visava se opor ao machismo presente no
contexto acadêmico. Por outro, no caso do L5, o desenvolvimento da agência ocorreu,
principalmente, no estágio da MEF II, em que realizou uma atividade de estágio com tema
relacionado à literatura de cordel, de modo a valorizar aspectos da sua cultura de origem
nordestina, bem como de muitos dos estudantes da escola de estágio.
Apesar dessas diferenças, destaca-se que em ambos os casos houve a preocupação
com a realização de uma atividade ensino-aprendizagem que se opusesse ao ensino
transmissivo-receptivo, tendo em vistas os conhecimentos científicos difundidos no contexto
de formação inicial docente que faziam parte. As aulas das MEF I e II, ao estimularem a
investigação, discussão e o estudo de questões fundamentais sobre a atividade docente, bem
como sobre aspectos da educação científica, propiciaram a reflexão crítica sobre o ensinoaprendizagem de Física realizado nas escolas e os fatores que alienam os professores em suas
atividades produtivas.
Tais ações são fundamentais para concretização de uma formação de professores em
uma perspectiva reflexivo-crítica que se oponha a alienação do trabalho docente e favoreça o
desenvolvimento dos professores como agentes de transformação social (ZEICHNER;
DINIZ-PEREIRA, 2005). Com base nessa formação, espera-se que os licenciandos, ao se
tornarem professores, realizem ações de ensino-aprendizagem que visam promover a
emancipação dos estudantes, em oposição aos processos de homogeneização da educação
mundial,

promovida

pelos

projetos

neoliberais

de

formação

de

mão

de

obra

especializada/alienada para o mundo globalizado.
Em síntese, podemos afirmar que os resultados desta pesquisa indicam que o estágio
com pesquisa, realizado por meio do desenvolvimento de PIDs no contexto das MEF I e II,
favoreceu a aprendizagem expansiva dos licenciandos nos dois casos investigados. Ao
mobilizar diferentes unidades dialéticas (sentido-significado, imitação-criação, rupturadesenvolvimento e motivo-objeto) na formação inicial desses licenciandos, o estágio com
pesquisa e as ações realizadas no âmbito das aulas das MEF I e II, potencializaram o
desenvolvimento da práxis da L2 e do L5. Além disso, consideramos que o desenvolvimento
da práxis no estágio com pesquisa das MEF I e II, promovida pela aprendizagem expansiva,
possibilitou a mobilização de três aspectos fundamentais para a formação de professores em
uma perspectiva reflexivo-crítica: reflexão-crítica, autônoma e criatividade.
A reflexão crítica, realizada por meio da análise e questionamentos críticos sobre o
Ensino de Física realizado nas escolas de estágio, bem como no contexto mais amplo da
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educação brasileira, mobilizou os licenciandos em atividades de ensino-aprendizagem em que
visaram superar o ensino transmissivo-receptivo, com base em suas experiências e nos
pressupostos teóricos desenvolvidos por diferentes áreas do conhecimento científico. Para
isso, tiveram que agir de forma autônoma, assumindo a responsabilidade pelo processo de
desenvolvimento não só das atividades de estágio, bem como de ensino-aprendizagem
realizadas nas escolas, mas também sobre suas próprias aprendizagens docentes. Além disso,
visando alcançarem os resultados almejados na atividade de estágio com pesquisa, assim
como buscar superação das contradições emergentes em seus sistemas de atividade, esses
licenciandos mobilizaram suas capacidades criativas de elaboração de artefatos culturais
mediadores, os quais representaram não só possibilidades de transformação de suas
atividades, mas também de autotransformação, pela elaboração de novos sentidos e
mediadores para futura atividade docente.
Tais processos revelam a importância da pesquisa como elemento fundamental para o
desenvolvimento da práxis, em seu sentido amplo de desenvolvimento do ser humano em sua
totalidade, a qual se manifesta em seus atos de transformação da natureza e de si próprio
(KOSIC, 1969). Ao mobilizar a reflexão crítica, autonomia e criatividade, o estágio com
pesquisa das MEF I e II, mediada pelo PID, favoreceu a ampliação do controle dos
licenciandos sobre os objetos e mediadores de suas atividades de estágio, isto é, sobre os
processos e produtos que caracterizam essas atividades. É por meio da atividade autônoma,
mas não individual, de questionamento e de análise crítica da realidade, bem como da busca
pela transformação criativa da atividade, que os sujeitos podem lutar permanente contra os
processos que os alienam em suas atividades produtivas.
Nos casos analisados, a pesquisa foi mais que um processo de reflexão e análise sobre
a prática docente, pois se constituiu como elemento essencial de mobilização de suas
necessidades formativas e de atuação docente, as quais estavam relacionadas às suas histórias
de vida. No caso do estágio com pesquisa dos casos analisados, destacou-se a importância do
problema de ensino-pesquisa como representação não só do motivo-objeto da atividade de
estágio, mas do próprio sujeito, pois refletiam suas identidades, anseios e emoções, enquanto
sujeitos sócio-histórico-culturais que buscam se realizar em suas próprias capacidades
humanas.
Portanto, há indicativos de que pesquisa na formação docente pode se constituir como
fator de desenvolvimento da reflexão-crítica, da autonomia e da criatividade, de modo
empoderar os futuros professores pela produção de novos sentidos e mediadores para suas
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futuras atividades docentes. No entanto, é importante ressaltar que a pesquisa por si só não se
constitui como elemento essencial de formação docente.
Caso não seja acompanhas pelo desenvolvimento da reflexão crítica, autonomia e
criatividade dos sujeitos, a pesquisa na formação docente, pode se constituir como uma ação
burocrática para cumprir uma meta dentro de outra atividade, de maneira a se caracterizar
como um processo alienante da formação docente. Assim, é preciso que a pesquisa possibilite
a mobilização do sujeito a partir de seus interesses e necessidade, vinculados às demandas do
contexto escolar de atuação, bem como a reflexão crítica sobre as contradições presentes no
contexto escolar e a elaboração de artefatos mediadores que permitam melhorar as atividades
de ensino-aprendizagem, visando à emancipação dos estudantes.
Além do mais, a pesquisa na formação docente, não pode ser uma atividade solitária,
em que o sujeito reflete apenas com base em seus conhecimentos e práticas, tendo em vista
apenas o seu contexto de atuação em sala de aula. Para uma formação reflexivo-crítica, é
necessário que essa atividade esteja inserida em um contexto coletivo de aprendizagem, o
qual estimule a busca pela superação das contradições presentes em nossa sociedade, por
meio do compartilhamento e produção de artefatos culturais mediadores, modo a possibilitar
aos sujeitos a internalização de conceitos e práticas que se constituam como base para
elaboração de novas formas de pensar e agir de transformação do mundo.
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9. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio com pesquisa é considerado um importante meio para promover a formação
inicial docente na perspectiva reflexivo-crítica (GHEDIN; OLIVEIRA; ALMEIDA, 2015;
PIMENTA; LIMA, 2017). No entanto, ainda são poucos os trabalhos que investigam essa
perspectiva de estágio na área de Ensino de Ciência. Tendo em vista essa lacuna de pesquisa,
com esta investigação, buscamos contribuir com essa área de pesquisa, trazendo reflexões que
possam auxiliar a melhoria da formação inicial docente no estágio supervisionado.
Em especial, com esta investigação de doutorado, procuramos compreender: quais as
contribuições do estágio com pesquisa, realizado por meio de Projetos de Investigação em
Docência, no contexto das Metodologias do Ensino de Física I e II da USP, para a
aprendizagem expansiva dos licenciandos?. Para concretizá-la, analisamos o processo de
desenvolvimento do estágio com pesquisa realizado por dois licenciandos em Física da USP
no contexto das disciplinas de MEF I e II do período diurno do ano de 2019. Nesse contexto
de pesquisa, assumimos não só o papel de pesquisadores, mas também de formadores dos
licenciandos, tendo vista os princípios metodológicos da intervenção formativa, como meio
de, ao mesmo tempo, promover e investigar o desenvolvimento dos sujeitos envolvidos na
pesquisa (ENGESTRÖM; SANNINO, 2010).
Por meio do processo de investigação, obtivemos um volume substancial de
informações sobre o nosso contexto de pesquisa. Considerando que não foi possível analisar a
totalidade dessas informações, realizamos um recorte no material disponível para análise,
tendo em vista a nossa unidade de análise: sistemas de atividade de estágio dos dois
licenciandos sujeitos desta pesquisa (L2 e L5). Entre as informações analisadas em relação a
essa unidade de análise, destacaram-se: documentos escritos presentes nos portfólios de
estágio; respostas dos questionários; gravações de vídeo das aulas das MEF I e II e das
reuniões de orientação de estágio; e transcrições das entrevistas.
Os resultados das análises dos dois casos indicam que o estágio com pesquisa,
realizado por meio do PID, das MEF I e II, favoreceu a aprendizagem expansiva dos
licenciandos ao potencializar: i) a transformação expansiva das atividades de estágio, por
meio da expansão dos seus objetos, os quais possibilitaram a complexificação dos campos dos
mediadores das atividades de ensino-aprendizagem realizadas nas escolas de estágio pelos
licenciandos; ii) processos de ascensão do abstrato ao concreto, por meio da mobilização da
práxis criadora, o que possibilitou a articulação entre teoria-prática, de modo a favorecer o
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desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos; e iii) desenvolvimento da agência,
ao mobilizar os licenciandos a buscarem superar as contradições emergentes em seus sistemas
de atividade, bem como se oporem ao ensino transmissivo-receptivo, transformando suas
atividades de estágio, por meio da elaboração de instrumentos culturais e novos sentidos sobre
a atividade docente, os quais possibilitaram novas formas de agir e pensar.
Nesse processo formativo das MEF I e II, como consequência da aprendizagem
expansiva, houve o desenvolvimento da práxis dos licenciandos, por meio da mobilização das
unidades dialéticas motivo-objeto, sentido-significado, ruptura-desenvolvimento e imitaçãocriação em suas atividades de estágio com pesquisa. Para ocorrerem esses resultados,
destacaram-se como elementos fundamentais os estímulos, propiciados pelo estágio com
pesquisa das MEF I e II, à reflexão crítica, autônoma e criatividade. Esses elementos são
fundamentais para o desenvolvimento das capacidades dos licenciandos de transformarem do
mundo e se autotransformarem, de modo a se oporem aos fatores de alienantes da atividade
produtiva, havendo assim, empoderamento para suas atividades docentes futuras.
Considerando estes resultados, defendemos a tese de que o estágio supervisionado
com pesquisa, aos moldes do PID, se constitui como um importante meio para promover a
aprendizagem expansiva dos licenciandos. Essa perspectiva de estágio, ao favorecer a
transformação expansiva da atividade de estágio, processos de ascensão do abstrato ao
concreto e de desenvolvimento da agência dos licenciandos, pode favorecer o
desenvolvimento da práxis na formação inicial, por mobilizar a reflexão crítica, a criatividade
e a autonomia dos futuros professores.
Somada a isso, concordamos com outros autores que afirmam que a pesquisa é um
elemento fundamental para concretizar a formação inicial de professores em uma perspectiva
reflexivo-crítica, em que as perguntas assumem papel central para o desenvolvimento dos
professores e futuros professores (GHEDIN; OLIVEIRA; ALMEIDA, 2015; HIGA, 2017).
Por favorecer a articulação entre teoria e prática na formação inicial docente, a pesquisa pode
potencializar a produção de conhecimentos e práticas que visam à transformação dos
contextos escolares, de modo que os professores em atuação e em formação inicial podem
desenvolver a capacidade de refletir e agir de forma crítica e coletiva sobre os contextos
escolares, se constituindo como intelectuais críticos, isto é, agentes de transformação da
realidade. Entretanto, consideramos pesquisa por si só não promove a aprendizagem
expansiva e o desenvolvimento da práxis na formação docente. Em conjunto com a pesquisa,
a formação de professor deve: mobilizar a reflexão crítica, a autonomia e a criatividade dos
sujeitos; proporcionar a mobilização na atividade de formação com base nas necessidades
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formativas dos sujeitos e nas demandas dos contextos escolares; e promover espaços coletivos
de compartilhamento de artefatos culturais mediadores para atividade docente.
Com base nessas reflexões e nos resultados obtidos nesta pesquisa, podemos inferir
algumas implicações para a formação de professores. A primeira implicação se refere à
necessidade de mobilizar a conscientização dos licenciandos sobre suas próprias necessidades
formativas e de atuação docente, considerando o contexto complexo da realidade escolar
brasileira. Para isso, é fundamental mobilizá-los para que reflitam sobre problemas, dúvidas e
temas de seus interesses, os quais gostariam de investigar e conhecer com maior
profundidade. Além disso, os licenciandos devem ser estimulados a refletir criticamente sobre
as contradições presentes na educação escolar no Brasil, em diferentes âmbitos, desde o mais
geral (políticas de educação), até o mais específico (escola e sala de aula), bem como sobre o
ensino e seus impactos para a formação dos cidadãos. Com isso, é fundamental conscientizálos sobre seus próprios sentidos e significados produzidos no contexto sócio-histórico-cultural
que fazem parte, bem como favorecer a mobilização dos futuros professores em atividades
formativas com base em motivos geradores de sentido, os quais possibilitem a transformação
dos seus sentidos sobre diversos aspectos da atividade docente.
Por meio dessas ações de conscientização, os cursos de formação inicial podem
potencializar a aprendizagem e o desenvolvimento dos licenciandos, de modo a favorecer a
apropriação destes das significações sociais difundidas nos cursos de formação docente,
oriundas dos processos sócio-históricos de produção de conhecimento de diversas áreas
científicas. A partir de suas próprias necessidades e das demandas dos diferentes contextos
escolares, os futuros professores podem questionar seus próprios sentidos, elaborados,
sobretudo, ao longo da educação básica, atribuindo novos sentidos sobre a atividade docente.
Assim, com essas ações formativas, busca-se favorecer os processos em que os licenciandos
elaboram conhecimentos e práticas com base nas diversas informações disponibilizadas nos
cursos de formação inicial docente.
De forma complementar, outra implicação dos resultados dessa pesquisa refere à
necessidade de mobilizar a autonomia e a criatividade dos licenciandos nos cursos de
formação inicial docente, por meio de processos de análise, reflexão e ação coletiva sobre e na
prática docente, de modo a desenvolver a práxis criadora. Ou seja, não basta promover a
conscientização dos licenciandos sobre suas necessidades formativas e de atuação docente,
bem como das contradições que emergem nos contextos educacionais brasileiros, é preciso
possibilitar recursos e possibilidades materiais para que elaborem conhecimentos e práticas
para futura atividade docente. Esses conhecimentos e práticas, como instrumentos culturais
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mediadores da atividade de ensino-aprendizagem, são valiosos estímulos para que os
licenciandos se sintam confiantes e mobilizados a buscarem superar as contradições que
emergem na atividade docente. Ao se mobilizar os licenciandos a agirem de forma autônoma
e criativa, busca-se favorecer o desenvolvimento de suas capacidades de transformação da
realidade escolar. Essa capacidade de ação, aliada a uma consciência crítica sobre a realidade
escolar e social, pode levar à mobilização e ao desenvolvimento da agência dos licenciandos.
Além dessas implicações, destacamos que a pesquisa sobre a prática docente pode se
constituir como elemento articulador dos conhecimentos e práticas da formação docente como
um todo, tanto inicial, como continuada. Como ressaltamos nos casos analisados, o estágio
com pesquisa, realizado por meio dos PIDs nas MEF I e II, possibilitou a articulação entre
diferentes conhecimentos e práticas com os quais os licenciandos tiveram contato ao longo do
curso de formação inicial e nas diferentes experiências vivenciadas na universidade.
Se por um lado na formação inicial, a pesquisa sobre a prática pode ser realizada desde
o seu início, por meio de processos que possibilitem nas diferentes disciplinas do curso
elementos para a elaboração de projetos de pesquisa sobre a prática docente, até o seu final,
com a realização do estágio com pesquisa e sistematização das análises e reflexões com a
elaboração de trabalhos de conclusão de curso, potencializando a aprendizagem e
desenvolvimento dos futuros professores (GHEDIN, OLIVEIRA, ALMEIDA, 2015). Por
outro, na formação contínua e permanente dos professores, a pesquisa assume papel
fundamental de mediadora do desenvolvimento profissional docente (AZEVEDO; ABIB;
TESTONI, 2018), bem como de transformação da realidade quando realizada em uma
perspectiva reflexivo-crítica, em que se busca por meio da investigação e intervenção coletiva
superar as contradições que emergem nos contextos educacionais e mais amplos da sociedade
(PIMENTA; LIMA, 2017).
Além dessas implicações para formação de professores, os resultados apresentados
nesta tese também indicam questões importantes em relação ao estágio com pesquisa na
formação inicial docente. De modo particular, consideramos fundamental avançar no
entendimento sobre as implicações do estágio com pesquisa e/ou da pesquisa na formação
inicial docente para a preparação dos licenciandos para o início da docência, o qual se
constitui como uma das fases mais críticas da carreira profissional docente. Em muitos casos,
os professores novatos, ao se depararem com as dificuldades da realidade escolar, abandonam
a profissão docente, agravando o quadro de falta de professores. Mesmo que continuem, tendo
em vista as condições precárias e opressoras do contexto da educação regida por pressupostos
neoliberais de formação da população, os professores podem ter seu trabalho alienado. Em
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outras palavras, podemos tecer a seguinte sugestão de pergunta de pesquisa: quais as
implicações da formação inicial docente, mediada pela pesquisa, em uma perspectiva
reflexivo-crítica, para preparar os futuros professores para enfrentar as dificuldades e
processos de alienação da atividade docente no início de carreira?
Além dessa proposta de investigação, esta pesquisa propiciou novas perspectivas
futuras de investigação sobre o nosso objeto de estudo. Em outras palavras, consideramos que
ainda existem possibilidades de ampliação de nossa pesquisa, tendo em vista as demais
informações obtidas no processo de investigação. Em especial, esperamos ampliar nossa
investigação sobre o estágio com pesquisa realizado nas MEF I e II, tomando como unidade
de análise os sistemas de atividade dessas disciplinas, analisando em maior profundidade as
ações formativas realizadas nesse contexto. Ou seja, pretendemos analisar as contribuições do
estágio com pesquisa para a aprendizagem expansiva dos licenciandos, considerando outro
nível de análise da cadeia de atividade da pesquisa, o qual englobe processos mais gerais de
desenvolvimento dos futuros professores. Essa investigação implicaria em considerar como
sujeitos de pesquisa todos os licenciandos envolvidos nessas disciplinas, o que possibilitaria
uma análise mais ampla sobre os processos de ensino-aprendizagem da docência, promovidos
pelo estágio com pesquisa.
Ademais, há possibilidade de análise de outros casos particulares de desenvolvimento
de estágio com pesquisa nas MEF I e II. Consideramos haver outros estágios com pesquisa se
mostraram ricos em possibilidades de análise sobre a formação docente em uma perspectiva
reflexivo-crítica. Com essas novas investigações, podemos focalizar outros aspectos do
desenvolvimento e da aprendizagem dos licenciandos no estágio com pesquisa.
Enfim, esperamos que esta investigação, bem como outras que possamos realizar
sobre o estágio com pesquisa, mediado pelo PID, nos possibilite refletir sobre nossa própria
docência, enquanto professores e formadores de professores, de modo a tornar mais efetiva
nossa práxis. Em outras palavras, esperamos que ao dar continuidade a investigações sobre
esse objeto de pesquisa, o qual expressa, em certa medida, nossa forma de ser no mundo e
nossos anseios pela transformação da realidade, por meio da educação que promova o
máximo

desenvolvimento

dos

seres

humanos,

possamos

nos

conhecer

e

nos

autotransformarmos na direção do que almejamos como mudança no mundo. Além disso,
desejamos que os conhecimentos e práticas, compartilhadas nesta tese, possam inspirar outros
formadores de professores na busca pela melhoria da formação docente, mediada pela
pesquisa, enquanto elemento mobilizador da práxis docente, de modo a promover processos
de desenvolvimento da reflexão crítica, da autonomia e da criatividade, favorecendo
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processos de ensino-aprendizagem que promovam a emancipação dos estudantes da educação
básica.
Antes de finalizar esta tese, faço das palavras de um dos licenciandos, as minhas
próprias palavras, para agradecer o processo formativo que tivemos o prazer de compartilhar
ao longo de 2019:
Eu gostaria mesmo é de agradecer a todo mundo, porque, sinceramente, quarta-feira à tarde
era um dia que eu sabia que iria encontrar colegas, que eu sabia que iria discutir questões
que estavam na ordem do dia. Esse ano foi difícil para todo mundo. Não foi um ano fácil
politicamente e emocionalmente. Eu acho que todo mundo sentiu essa barra! Mas quartafeira a tarde era um momento que eu ia ter com colegas, professores e amigos, com pessoas
que eu podia contar para dividir essas coisas, para elaborar, para me fortalecer e para
fortalecer os outros. Então, no final desse ano, eu só posso agradecer a cada um. Muito
obrigado! (L29 – episódio 16e – II).
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ANEXO 1 - Questionário de Caracterização do Aluno
METODOLOGIA DO ENSINO DE FÍSICA I
Questionário de Caracterização do Aluno
Nome:
Curso de origem:
Ano de ingresso na USP:
Transferência (em caso afirmativo, indicar a instituição):
Profissão atual:
Dados para contato (e-mail, telefone):
Dados sobre a formação no Curso de Licenciatura:
I. Disciplinas cursadas:
1. Específicas de ensino de física, cursadas no IF (citar o nome da disciplina, exs.
Elementos e Estratégias, Propostas e Projetos etc)
2. Pedagógicas gerais (cursadas na FE)
II. Em andamento
1. Específicas de ensino de física (cursando no IF)
2. Pedagógicas gerais (cursando na FEUSP)
III. Experiências de estágio concluídas:
1. Em que disciplinas realizou estágio?
2. Em que escolas/instituições?
3. Quais foram as principais atividades desenvolvidas?
4. Quais foram suas aprendizagens mais importantes nos estágios?
IV. Você pretende atuar (ou continuar atuando) como professor? Por que?
V. Experiência anterior e atual como professor (se for o caso)
Período

Escola

Disciplina
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ANEXO 2 - Questionário Inicial
Metodologia de Ensino de Física I
Período: manhã
Profa.: Dra. M. Lucia Vital dos Santos Abib
Nome:
Questionário Inicial- Expectativas e Concepções sobre o Ensino de Física
1. Enuncie três perguntas que você gostaria que fossem respondidas nessa disciplina.
Escolha as que forem consideradas como mais importantes para sua formação como
professor de Física.
2. Imagine as seguintes situações hipotéticas:
a) você está iniciando seu trabalho em uma classe e seus alunos perguntam: “professor,
para que eu preciso saber física?” Como você responderia?
b) Você precisa ministrar um minicurso de física, com um total de 20 aulas, destinado a
pessoas que provavelmente não vão prosseguir os estudos nesta área. Que temas
selecionaria para trabalhar em suas aulas? (conteúdos que, a seu ver, são
absolutamente necessários para qualquer cidadão). Justifique suas escolhas.
3. Pelos seus conhecimentos até o momento, de que maneiras a física deve ser ensinada a
alunos do ensino médio?Justifique.
4. Relate uma situação marcante (positiva ou negativa) que você vivenciou como aluno em
aulas de Física.
5. Em função de seus conhecimentos até o momento, explique:
a)

O que é ensinar?

b) O que é aprender?
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ANEXO 3 - Questionário de autoavaliação e avaliação da
disciplina de MEF II
Metodologia do Ensino de Física I
Profa. Dra. Maria Lucia Vital dos Santos Abib
Síntese Final
Parte I
Considere o problema fundamental de um professor como sendo:
DADO

UM

CONTEXTO,

ENSINAR

ALGO

A

ALGUÉM

COM

UMA

DETERMINADA FINALIDADE
Explicite o que você aprendeu na disciplina, com relação aos aspectos teóricos e às suas
vivências no estágio que contribuíram para encaminhar possíveis soluções do Problema
Docente Fundamental.
(critérios: apropriação de referenciais teóricos e discussões sobre os estágios e temas tratados
na disciplina; discussão de relações entre teoria e prática; elaboração de texto claro e bem
redigido)
Parte II
Autoavaliação:
Elabore um texto comentando seu desempenho na disciplina e, com base em critérios
pessoais, atribua uma menção avaliando sua atuação na disciplina (MB, B, R, I) justificando
as razões de sua atribuição.
Parte III
Faça uma avaliação da disciplina quanto a: programação, desenvolvimento das aulas,
propostas de atividades diversas (leituras, atividades de reflexão, planos de aula, etc.) e
estágio. Atribua uma menção avaliativa, justifique e, se possível, dê sugestões para a
Metodologia II.
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ANEXO 4 - Exemplo minutagem das aulas de MEF I e II em
caderno de campo
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ANEXO 5 - Resumo das aulas de MEF I
Aula Data Episódios Tempo

1

2

20/fev

Atividades Principais

Observações

a

Aplicação de Questionário de
Caracterização dos licenciandos

-

b

Problematização sobre o Ensino de
Física

A docente realizou uma problematização com as seguintes questões: o que é
fundamental no Ensino de Física?; Como ensinar Física?; Como os alunos apreendem
Física? Que conhecimentos, saberes, etc. os professores de Física precisam ter?; Como
potencializar a formação dos professores de Física?.

c

A docente apresentou os pressupostos de formação docente da disciplina de MEF I:
formação de professores inicia-se antes mesmo do curso de licenciatura; professores
Aula não Apresentação dos princípios da MEF I e apreendem mais coletivamente; articulação entre teoria e prática; conhecimentos
gravada II: Teoria/prática Estágio com pesquisa pessoais e teóricos; e estágio com pesquisa. Conforme, apresentava esses episódios, a
Aprendizado coletivo
docente foi questionando os alunos sobre diversos aspectos da docência e do Ensino de
Física. Vários, alunos fizeram comentários, o que gerou discussões sobre os aspectos da
formação docente abordados pela docente.

d

Aplicação do e Questionário Inicial

A docente distribuiu aos licenciandos cópias do Questionário inicial para que
respondessem na aula.

e

Divisão dos grupos para análise das
respostas do Questionário Inicial

Os licenciandos foram divididos em pequenos grupos para analisarem as respostas das
questões do Questionário Inicial. Cada grupo analisou as resposta de uma das questões
desse questionário.

a

0:04:00

Discussão sobre importância da
autonomia e do trabalho coletivo na
atuação e formação docente

Retomada da aula anterior e problematização sobre a necessidade de se ter autonomia e
do trabalho coletivo. Em determinado momento a docente consultou os licenciandos
sobre as escolas que estudaram. A maior parte dos licenciandos estudou em escolas com
ensino “tradicional” - (L23, L13 e L29 tiveram experiência em escolas construtivistas).
A docente apresentou alguns livros importantes para o ensino da Física. Houve também
uma discussão sobre o ensino "tradicional".

b

0:32:00

Apresentação da proposta de
cronograma da disciplina

A docente falou sobre a importância do caderno de campo no estágio e das reuniões de
orientação. Comentou sobre o estágio com pesquisa, portfólio, carga horária de estágio,
avaliação e atividades culturais. Houve uma discussão sobre avaliação qualitativa -

27/fev
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objetividade e subjetividade na avaliação, nota como mecanismo de controle. Também
falaram sobre a coresponsabilidade pela formação de todos e autoformação: "Quem é
responsável pela formação de vocês? Todos nós!".

c

d

1:23:00

A docente propôs alguns combinados coletivos sobre horários de entrada em aula e
Discussão sobre o "contrato didático" e saída, entrega de trabalhos, avaliação e de realizarem lanches coletivos. As propostas
proposta de lanche coletivo
foram discutidas, alguns alunos fizeram sugestões, mas no geral todos concordaram
com os combinados.

2:15:00

Esse episódio não foi gravado por conta de problemas na câmera. Ocorreram duas
apresentações sobre as análises das duas primeiras questões do Questionário Inicial: "1)
Enuncie três perguntas que você gostaria que fossem respondidas nessa disciplina.
Escolha as que forem consideradas como mais importantes para sua formação como
professor de Física; 2) Imagine as seguintes situações hipotéticas: a) você está iniciando
seu trabalho em uma classe e seus alunos perguntam: “professor, para que eu preciso
saber Física?”Como você responderia? b) Você precisa ministrar um minicurso de
física, com um total de 20 aulas, destinado a pessoas que provavelmente não vão
prosseguir os estudos nesta área. Que temas selecionaria para trabalhar em suas aulas?
(Conteúdos que, a seu ver, são absolutamente necessários para qualquer cidadão).
Justifique suas escolhas" (ANEXO 2).

Apresentação dos grupos das análises
das respostas às questões 1 e 2 do
Questionários Inicial

Apresentação da proposta da aula e
retomada da aula anterior

a

3

0:03:50

13/mar

A docente começou a aula propondo a discussão sobre o que chama de problema
fundamental docente: “dado certo contexto, como ensinar algo a alguém?”. Falou sobre
as dimensões epistemológica, didática e axiológica da docência, corresponsabilidade
Discussão sobre aspectos da docência sobre a aula do professor e do aluno, bem como sobre a heterogeneidade das turmas.
Depois pediu aos licenciandos comentarem o texto proposto para leitura sobre avaliação
(ABIB, 2010). Vários alunos se posicionaram, comentando sobre: a avaliação (L12, L9,
L29, L14, L11), a corresponsabilidade pela aula (L1 e L27) e o papel do professor (L4,
Discussão sobre o texto sobre a
avaliação (ABIB, 2010) e relação entre L27 e L20).
Física e Matemática,

b

0:52:00

Apresentação da análise da resposta à
questão 3 do Questionário Inicial

c

1:38:00

Apresentação da análise da resposta à

Apresentação da análise da questão 3 do Questionário Inicial (L5, L3 e L20): "Pelos
seus conhecimentos até o momento, de que maneiras a Física deve ser ensinada a alunos
do ensino médio? Justifique" (ANEXO 2). Houve uma discussão sobre o papel da
escola e sobre o vestibular. Vários alunos se posicionam (L16, L23, L5, L13, L21, L27).
Apresentação da análise da questão 4 do Questionário Inicial (L18, L24, L2, L12 e
L29): "Relate uma situação marcante (positiva ou negativa) que você vivenciou como
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questão 4 do Questionário Inicial

Apresentação da análise da resposta à
questão 5 do Questionário Inicial
d

2:00:00
Instruções sobre o estágio: escolha da
escola e documentação de estágio

aluno em aulas de Física" (ANEXO 2). Os licenciandos relataram mais fatos marcantes
(positivos e negativos) relacionados ao ensino superior do que ao ensino básico. A
docente buscou incentivar a reflexão para levantamento de hipóteses sobre esse
resultado (L24, L21, L13, L5, L29). Eles afirmaram que as respostas podem ter sido
tendenciosas pelo contexto, por estarem no ensino superior em um curso de
Licenciatura em Física.
Apresentação da análise da questão 5 do Questionário Inicial (L23, L13, L15 e L27):
"Em função de seus conhecimentos até o momento, explique: a) O que é ensinar?; b) O
que é aprender?" (ANEXO 2). A maior parte das respostas estava relacionada ao ensinar
como transmissão e aprender como recepção de conhecimento. Houve uma discussão
sobre o ensino-aprendizagem. A L23 trouxe alguns elementos interessantes de sua
vivência como professora sobre a relação entre aprendizagem e afetividade. Foi
comentado que apreender aparece de maneira mais ampla do que ensinar: redescoberta,
senso crítico, etc. Ocorreram discussões sobre a diferença entre transmissão e dialogo,
bem como sobre a finalidade do conhecimento – “todo conhecimento deve ser útil?”
(L12, L29, L13, L23) – e a relação entre ensino e aprendizagem – “devem ser
separados?”. A docente e a L23 comentaram sobre as dificuldades do início da
docência, destacando a importância do apoio a esse momento da carreira docente. No
final da aula o monitor-pesquisador realizou uma pequena apresentação do Programa de
Formação de Professores da USP.

Retomada das discussões da aula
anterior: relação entre ensinar e
aprender

4

a

0:05:00

b

1:34:00

20/mar

A docente pediu aos licenciandos para se organizarem em "U" nas aulas de MEF I.
Depois fez uma breve retomada da aula anterior, trazendo algumas questões importantes
para a docência: “o que é ensinar?; o que é aprender?; como avaliar?; etc.”. Ela também
pediu para os alunos fazerem apontamentos sobre os textos lidos até então (SANTOS,
2005; ABIB, 2010). Houve uma discussão sobre se aprender é memorizar e sobre a
necessidade de mudança no ensino. Vários alunos apresentaram seus pontos de vistas:
Continuação da discussão sobre
L7 (condições de trabalho não facilitam as mudanças); L29 e L12 (resistência do
avaliação (ABIB, 2010)
contexto e dos alunos à mudança); L5 e L15 (ideias sobre avaliação); L24 (comentário
sobre a mudança de concepção sobre avaliação ao ler o mesmo texto na disciplina de
Discussão sobre o ensino-aprendizagem Práticas). L7 e L5 (concepções s/ avaliação); e L29, L14, L27 e L11.
(SANTOS, 2005): o que é aprender? o
que é ensinar?, conservadorismo,
condições de trabalho, metacognição e
avaliação
Apresentação da proposta do estágio

A docente apresentou a proposta de estágio com pesquisa, destacando a perspectiva
crítica-reflexiva para formação de professores e o que são os problemas de
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com pesquisa
c

2:36:00

a

0:00:00

b

c

5

0:18:00

Trabalho em grupo sobre as entrevistas
Esse episódio não foi gravado.
com os egressos do Ensino Médio
Verificação do andamento do estágio

Apresentações das análises das
entrevistas com os egressos do ensino
médio (humanidades)

e

A docente verificou o andamento do estágio e esclareceu algumas dúvidas sobre ficha
de estágio. Nesse momento, ainda havia muitos licenciandos que não haviam iniciado o
estágio, por conta das dificuldades para encontrar escolas disponíveis.
Para os egressos do ensino médio, entrevistados desse grupo, ressaltou-se que possuem
curiosidade sobre as ciências, mas têm dificuldade de relacionar a Física com o
cotidiano. Eles valorizam a Física e a ciência, mas isso não se sabe se veio da escola ou
do ensino informal.

0:29:00

Apresentações das análises das
entrevistas com os egressos do ensino
médio (biológicas)

Para os egressos do ensino médio, entrevistados pelos licenciandos, a Física não aparece
como uma disciplina fundamental - L29 comentou que eles consideram a Física como
algo instrumental. Surgiu a discussão sobre a necessidade de realizar atividades de
ensino-aprendizagem interdisciplinares. A docente falou sobre as dificuldades de se
realizar esse tipo de atividade. O L7 comentou que não se sente preparado para preparar
uma aula interdisciplinar. A L27 comentou sobre a necessidade de se estabelecer
parcerias com outros professores para realizar atividades interdisciplinares.

0:47:00

Apresentações das análises das
entrevistas com os egressos do ensino
médio (sem Ensino Superior)

Os egressos do ensino médio, entrevistados pelos licenciandos, lembram e valorizam
mais a parte da Física que trata da mecânica. A docente comentou sobre a tradição da
mecânica no ensino da Física, questionando se realmente é necessário iniciar a Física
pela mecânica. A L27 comentou que detestava a cinemática no ensino médio e que não
vê sentido em iniciar a Física pela mecânica na educação básica.

Apresentações das análises das
entrevistas com os egressos do ensino
médio (Exatas)

Embora atuem ou estudem em profissões ou cursos da área de exatas, os entrevistados
por esse grupo disseram que a Física pouco influenciou na escolha pelo curso superior.
Questões familiares e financeiras foram preponderantes para escolha dos cursos e
profissões. Eles também ressaltaram a necessidade de mudar o ensino de Física nas
escolas, de modo a se tornar mais atrativo para os alunos. O L24 comento de um caso
particular de dois irmãos da poli enaltecendo os resultados do grupo. Também foi
comentado que esses problemas são gerais de diversas áreas. O L7 fez um comentário
muito interessante sobre ao nosso olhar sobre os problemas da escola, ressaltando que
muitas vezes os problemas que identificamos na escola, a escola não as percebe, o que é
fruto do distanciamento da universidade e da escola.

27/mar

d

ensino/pesquisa.

0:56:00
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1:10:00

A docente propôs um exercício de metacognição sobre a própria aula, em que refletiram
Reflexão sobre a própria aula de MEF e
sobre a maior participação dos licenciandos na aula. Os licenciandos mencionaram o
discussão sobre as condições do
fato de o tema ser interessante. Depois houve uma breve discussão sobre as condições
trabalho docente
do trabalho docente e o que dificultam a mudança educacional.

g

1:35:00

Foi gravada apenas a discussão do grupo que leu o texto sobre Vigotski (L29, L12, L7,
Discussão em pequenos grupos sobre as
L21, L18 e L2). Na discussão os licenciandos apresentaram suas compreensões sobre os
teorias de aprendizagem (MOREIRA,
conceitos e pressupostos teóricos de Vigotski, revelando estudos anteriores à MEF I
1999)
sobre essa teoria de aprendizagem.

a

0:07:00

Esclarecimentos sobre tarefas e estágio

A docente tirou dúvidas sobre o estágio e sobre os trabalhos acerca das teorias de
aprendizagem. Poucos licenciandos tinham iniciado o estágio.

Discussão sobre o ensino tradicional e
seus limites e o que é aprender?

A docente resgatou as respostas dos alunos sobre o que é ensinar e aprender do
Questionário Inicial – “aprender é gravar e ensinar é transmitir?”. Também sintetizou o
que caracteriza o ensino “tradicional”, resgatando as respostas dos alunos novamente. O
L15 disse que a forma como aluno assimila o que foi transmitido não é único. A docente
perguntou do que depende e o L29 respondeu que depende de sua história e nível de
desenvolvimento. A docente questionou: “o que dizem os autores?”. A L27 comentou
que para Ausubel é gravar e relacionar, destacando os conceitos aprendizagem mecânica
e significativa. O L11 falou sobre a "falsa" aprendizagem abordada no texto. O L22
falou sobre os conceitos de assimilação, acomodação e equilibração abordados por
Piaget. O L29 falou que aprender é relacionar e a linguagem é o instrumento. A L21
disse que para Vigotski aprender é relacionar. O L12 e o L14 também realizaram
comentários sobre a teoria de Vigotski, destacando os conceitos de ZDP.

Apresentação e discussão sobre as
ideias de Ausubel e Piaget

A docente fez uma apresentação sobre as teorias de aprendizagem, focalizando em
Piaget e Ausubel. Falou também sobre Posner e Mortimer (Mudança de Perfil
Conceitual). Ocorreram várias discussões durante a apresentação sobre as teorias de
aprendizagem. A docente buscou desenvolver a ideia de aprendizagem como
estabelecimento de relações, aprofundando em alguns conceitos importantes desses
autores (aprendizagem significativa, perfil conceitual, assimilação, acomodação,
desequilíbrio cognitivo, etc.). O L5 e a L27 fizeram perguntas sobre esses conceitos. A
L1 comentou que o desequilíbrio cognitivo não pode ser muito grande. A docente,
utilizando alguns exemplos da própria aula, falou sobre o que seria um desequilíbrio
cognitivo ideal, segundo Piaget.

f

b

6

0:37:00

03/abr

c

1:17:00
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7

d

2:10:00

Atividade de análise discursiva de uma
Os licenciandos em grupos realizaram a análise discursiva de uma aula de Física.
aula

a

0:00:00

Devolutiva da correções dos primeiros
trabalhos

b

0:32:00

Antes da apresentação houve uma discussão sobre a falta ou não de disciplinas que
abordem as teorias de aprendizagem nas licenciaturas. Essa discussão surgiu depois de
um comentário do L22 sobre a necessidade de se ter mais disciplinas que tratem das
teorias de aprendizagem no curso. Alguns licenciandos comentaram a afirmação do
colega (L27, L11 e L23), concordando com ele. O monitor pesquisador fez uma breve
Apresentação e discussão da teoria de apresentação da teoria vigotskiana. Foram apresentados os conceitos de planos
aprendizagem de Vigotski (MOREIRA, genéticos de desenvolvimento, mediação (ferramentas e signos), ZDP, aprendizagem e
1999)
desenvolvimento. A docente complementou a apresentação, trazendo algumas
comparações entre a teoria de Vigotski e Piaget. Ocorreu uma discussão sobre o
conceito de ZDP, em que alguns alunos apresentaram comentários e dúvidas (L27, L23,
L11, L5, L12, L13, L1, L15 e L21). Foi ressaltado que esse conceito é flexível e não
métrico, sendo importante para entender o ensino e aprendizagem como aquela que
propicia o máximo desenvolvimento dos sujeitos.

c

1:47:00

Continuação da atividade coletiva da
Os alunos se dividiram e grupo e deram continuidade à atividade de análise discursiva
aula anterior: análise discursiva de uma
de uma aula.
aula.

10/abr

d

2:40:00

Discussão sobre os resultados da
atividade de análise discursiva de uma
aula de Física

Houve a discussão da avaliação dos primeiros trabalhos entregues pelos licenciandos, de
modo a esclarecer os critérios de avaliação.

Houve uma discussão sobre as potencialidades e as limitações de cada tipo de discursos
em sala de aula. A L27 e a L23 realizaram comentários sobre cada tipo de discurso,
ressaltando a importância do diálogo com os estudantes. A docente falou sobre a
importância de incentivar a argumentação dos alunos e sobre o cuidado que se deve ter
com a linguagem não verbal. A L23 comentou que o ideal é o discurso socrático e em
último caso o retórico. O L12 comentou sobre o papel mediador do professor, o que
inclui estabelecer um bom diálogo com os estudantes.
No final da aula a docente disse que para próxima aula os licenciandos deveriam
escolher um dos textos disponibilizados no moodle para realizarem um aprofundamento
teórico sobre as teorias de aprendizagem (foram disponibilizados cinco textos para cada
uma das teorias de aprendizagem estudadas – Ausubel, Piaget e Vigotski).
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a

8

24/abr

b

c

d

0:00:00

Poucos licenciandos haviam realizado o relatório de observação e caracterização da
escola e das aulas de Física observadas. A docente estabeleceu um diálogo para
entender as razões desse atraso. O L29 disse que havia assistido poucas aulas na escola
de estágio. A L2 e o L18 relataram problemas com a entrada na escola e violência entre
Verificação do andamento do estágio - alunos e policiais. O L5 também relatou dificuldades em conseguir uma escola para
relatório de observação e caracterização estagiar. A docente fez uma síntese e comentário sobre as dificuldades. O L29 falou
da escola e das aulas de Física
sobre a confiança e relaxamento em relação ao processo, por conta da não cobrança
observadas
desde o início. Também cita o caso das mortes de alunos da escola de Suzano. A
docente falou sobre a importância de acompanhar esse processo de realização do estágio
semanalmente. O monitor/pesquisador falou sobre a indecisão inicial se iríamos ou não
definir uma lista de escola para o estágio. A docente falou da importância de se avaliar o
processo até o momento.

0:34:00

A docente retomou a programação da disciplina para avaliar o seu andamento e decidir
coletivamente as atividades futuras. O L29 comentou que gostou da parte que tratou dos
perfis conceituais. A docente disse que faltava fazer os links entre as teorias de
aprendizagem e as metodologias do Ensino de Física. A L27 disse que acha que essas
Avaliação da programação da disciplina relações foram realizadas, mas não foram sistematizadas. Ela utilizou uma metáfora de
e reflexão sobre estudo teórico
duas torres uma para as teorias de aprendizagem e outra para as metodologias do Ensino
realizado
de Física. Essa metáfora foi utilizada pela docente para trabalhar alguns links possíveis,
questionando os licenciandos sobre quais elementos cada torre possui e quais possíveis
relações poderiam ser estabelecidas. Alguns licenciandos fizeram outros comentários
(L29, L22, L27 e L11), buscando realizar os links entre as teorias de aprendizagem e
outra para as metodologias de ensino (experimentação, HFC, CTS, etc.).

0:50:00

Discussão sobre o papel do professor

Depois de um comentário do L11 sobre a professora de estágio dizer que não realiza um
ensino “tradicional”, mas sim conteudista, houve uma discussão sobre o papel do
professor. Houve uma discussão sobre o que é ser um professor “tradicional” ou
“conteudista” (L13, L5 e L7). Também foi discutido se a universidade é “tradicional”
(L7, L13, L27, L29) e possibilidades de mudança educacional. O L15 comentou que
para romper com “tradicional” é preciso pagar um preço e que é difícil. O L29 e o L13
também fizeram comentários sobre essa questão, concordando com o L7.

1:20:00

Continuação da avaliação da
programação da disciplina e reflexão
sobre estudo teórico realizado

A docente retomou a discussão sobre a programação da disciplina e sobre os links entre
as teorias de aprendizagem e as metodologias de ensino. Vários alunos levantaram
conceitos e possíveis links entre as duas "torres" (L27, L29, L15, L16, L5). Assim, a
docente elaborou um esquema na lousa sobre o que já estudaram e o que se relaciona
com as metodologias de ensino. No final da aula, o monitor-pesquisador combinou com
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os licenciandos o início das orientações de estágio.

e

a

9

1:59:00

0:00:00

Apresentação da docente: Saberes
Docentes

A docente fez uma apresentação sobre os saberes e conhecimentos necessários aos
professores. Depois, ela falou sobre os saberes docentes, destacando: o saber
pedagógico do conteúdo, a capacidade de questionar os conhecimentos espontâneos
docentes, os conhecimentos sobre a aprendizagem dos alunos e saber analisar o ensino
com fundamentação teórica. Apresentou um quadro com outros saberes: preparar aula,
avaliar, dirigir as atividades e utilizar as pesquisas e inovações. Houve algumas
discussões sobre quais são as concepções espontâneas docentes (L27, L29, L5). A
docente também falou sobre o plano de ensino como instrumento do professor e não
atividade burocrática.

Aplicação do questionário sobre a
experimentação

Os alunos responderam um questionário sobre experimentação que tinha três questões:
1) Para você qual é o papel e/ou a importância da experimentação no Ensino de Física
para a educação básica?; 2) Qual o papel da experimentação para o desenvolvimento da
Física?; e 3) Como devem ser realizadas as experimentações nas aulas de Física? Dê um
exemplo de uma boa atividade experimental que você tenha vivenciado como aluno,
professor ou estagiário.

08/mai

b

0:17:00

0:43:00

10

Apresentação da proposta do estágio
com o desenvolvimento do PID

A docente fez uma apresentação sobre o que é o PID e seus pressupostos. Falou sobre as
questões fundamentais dos professores. Apresentou o modelo da estrutura da atividade
humana (ENGESTRÖM, 2001) para discutir alguns aspectos do trabalho docente. Falou
sobre as dimensões ensino e pesquisa do PID. Levantou questões sobre o que seria um
bom problema de ensino-pesquisa. Vários alunos participaram da discussão (L1, L5,
L27, L7, L29 e L15), comentando e tirando dúvidas sobre o PID.

22/mai

a

0:00:00

Por problema na filmadora essa parte da
Por conta de problemas na câmera, o restante da aula não foi gravado.
aula não foi gravada

Verificação do andamento do estágio

Alguns alunos disseram que já estavam realizando as regências (2ª e 3ª aula). A docente
ressaltou que é importante acelerar o processo nessa reta final para dar tempo de
realizarem as atividades planejadas. Também falou sobre a importância do
(re)planejamento constante das aulas, tendo em vista as necessidades dos alunos.
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b

0:06:00

c

0:48:00

d

1:10:00

A docente perguntou o que é ser um professor pesquisador da própria prática. Alguns
alunos comentaram (L22, L5, L15 e L27), falando que é verificar se os alunos estão
aprendendo, melhorar o ensino, analisar o ambiente, contexto e alunos, etc. O L29 falou
sobre o espírito reflexivo crítico e o L7 sobre o conceito de práxis. O L29 questionou as
diferenças entre o papel do professor e do pesquisador e a subjetividade da pesquisa do
professor sobre suas aulas. A docente falou sobre que a pesquisa do professor é
Discussão sobre o que é ser um
professor pesquisador da própria prática diferente da acadêmica, mas que pode se aproximar deste tipo de pesquisa. Ela
comentou que o professor não tem as condições necessárias para fazer uma pesquisa
acadêmica. Também falou sobre objetividade e subjetividade nas ciências humanas. O
L17 falou sobre o que entendeu dos argumentos apresentados pela docente. O L27 e o
L15 também comentaram sobre as possibilidades de realizar uma pesquisa em ensino no
estágio.
Levantamento de possíveis perguntas
investigativas de estágio

A docente pediu aos licenciandos escreverem em uma folha possíveis perguntas que
gostariam de investigar no estágio. Tais perguntas seriam trabalhadas e discutidas nas
reuniões de orientação de estágio.

Apresentação e discussão sobre o PID

A docente falou que as questões de ensino-pesquisa precisam ser pessoais, ou seja,
partirem do interesse dos licenciandos. Apresentou o esquema do PID, focalizando na
dimensão de pesquisa. Alguns alunos deram ideias de perguntas de pesquisa (L22 e
L14), as quais foram discutidas. O L17 falou sobre seu projeto que articula a Física e a
guerra. A docente falou sobre a articulação das duas dimensões (ensino e pesquisa),
ressaltando a importância do afastamento do olhar do professor sobre os processos de
ensino, para que possa analisar o que está ocorrendo com base teórica também. O L12
disse que não entendeu esse afastamento e que acha difícil fazer isso no mesmo
momento que está atuando em sala de aula. O L29 respondeu falando sobre a
importância das teorias para ajudar a analisar o que está ocorrendo na realidade. A
docente falou que esse distanciamento aos poucos vai se internalizando na prática do
professor, mas que é importante ter um momento, não durante a aula, para a reflexão
mais aprofundada. Também comentou que seria interessante gravar as aulas (áudio ou
vídeo). O L7 comentou que gravou suas aulas, relatou suas atividades de ensinoaprendizagem no estágio e que pretende apresentar os resultados em evento científico
sobre a HFC. A docente falou da ideia de fazerem uma sessão de pôsteres na última aula
e de ocorrer apresentações de alguns grupos nas próximas aulas. Dois grupos se
colocaram a disposição para apresentarem nas duas próximas aulas (1º - L29, L12, L21
e L7; 2º - L20, L3 e L5).
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e

1:56:00

Discussão em pequenos grupos dos
textos sobre a experimentação no
ensino de Física

A docente disponibilizou seis textos para os licenciandos lerem sobre experimentação
no ensino de Física (ABIB, 1988; BORGES, 2002; ARAÚJO; ABIB, 2003;
CAPECCHI; CARVALHO, 2006; GASPAR; MONTEIRO, 2005; CARVALHO,
2010). Cada texto abordava a experimentação sob um ponto de vista. Eles podiam
escolher qual texto gostariam de ler. Na discussão cada grupo tinha que ter licenciandos
que leram textos diferentes.

a

0:00:00

Verificação do andamento do estágio
(regências)

O L29 relatou dificuldades em realizar as atividades de estágio, depois que a professora
tirou licença na escola. O L25 e o L16 relataram dificuldades devido aos preparativos
para festa junina na escola.

Apresentação L27 e L9

A L27 e o L9 apresentaram as atividades experimentais que haviam realizado na escola,
trazendo elementos do contexto que dificultavam a realização do PID (turma do EJA,
troca de professores, ausência dos alunos em muitas aulas e aulas depois do intervalo).
Também ressaltaram alguns elementos teóricos que embasam as propostas de atividade,
relatando a dificuldade de se trabalhar com alguns conceitos de Vigotski. Depois da
apresentação, alguns licenciandos (L15, L7, L13 e L21) comentaram e fizeram
perguntas aos dois colegas que haviam apresentado. No final a docente fez alguns
comentários, ressaltando o amadurecimento teórico, autonomia e criatividade da dupla.

b

11

0:08:00

0:35:00

Ainda nos comentários da apresentação da L27 e do L9, surgiu uma questão sobre a
dificuldade dos alunos do EJA (ou geral) com a Matemática e como isso dificulta o
ensino de Física. Aproveitando disso, a docente questionou os alunos se é possível
Discussão sobre o papel da Matemática
ensinar Física sem a Matemática? Com isso, houve uma discussão sobre o raciocínio
no Ensino de Física
proporcional e abstração matemática na Física (L27, L9, L29, L22, L21, L18, L7). Entre
essas discussões se destacou o que seria o raciocínio matemático e o papel da
Matemática para o ensino de Física.

1:29:00

O monitor/pesquisador apresentou uma síntese sobre a experimentação no Ensino de
Física, tendo em vistas os trabalhos entregues pelos grupos na aula anterior e os
questionários iniciais respondidos pelos alunos sobre a experimentação. Houve uma
discussão interessante sobre os limites e o papel da experimentação no ensino de Física.
Alguns alunos participaram da discussão (L7, L29, L21, L27, L13 e L9). Destacou-se
alguns comentários do L7 sobre a experimentação, tendo como base o texto do Borges
(2002). Houve também uma discussão sobre o método científico. No final alguns
licenciandos comentaram sobre a importância de definir e deixar claro para os
estudantes da educação básica quais são os objetivos do experimento, bem como suas
diferenças em relação ao experimento científico.

29/mai
c

d

Apresentação da Síntese sobre a
Experimentação
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2:13:00

A docente propôs uma questão sobre níveis de experimentação no Ensino de Física,
conforme a tabela apresentada no texto do Borges (2002). Antes pediu para os
licenciandos lerem esse texto e comentassem o que são os níveis de investigação
Discussão coletiva em pequenos grupos
propostos pelo autor. O L9 e o L7 apresentaram algumas explicações. A docente
sobre níveis de experimentação no
explicou os níveis de experimentação, exemplificando com algumas atividades
Ensino de Física
experimentais conhecidas pelos licenciandos. No final, o problema ficou da seguinte
maneira: pelos seus conhecimentos até o momento, quais os níveis de investigação que
são mais adequados para o ensino de Física no nível médio? Justifique sua resposta.

0:00:00

A docente não pode estar presente nesta aula. O monitor/pesquisador conduziu as
Discussão coletiva em pequenos grupos
atividades planejadas pela docente. Os alunos se dividiram em três grupos para
dos textos sobre História e Filosofia da
discutirem os dois textos sobre a HFC no ensino de Física (FORATO; PIETROCOLA;
Ciências no ensino de Física
MARTINS, 2011; MARTINS, 2016).

1:16:00

Apresentação do PID - L7

O L7 apresentou as atividades que já havia realizado na escola, com destaque para a
narrativa elaborada coletivamente pelos alunos na primeira aula sobre a rotina de um
cientista. Surgiram várias percepções sobre a ciência: surgimento do conhecimento
como algo espontâneo, influência das questões políticas na ciência, cientista arrogante e
autoritário, machismo e racismo na ciência. A apresentação gerou muitas discussões
interessantes sobre as concepções espontâneas acerca das ciências (L27, L12, L11, L2,
L29). Uma das discussões interessantes foi sobre o movimento terraplanista.

Apresentação do PID - L21

A L21 apresentou as atividades que estava realizando na escola sobre astronomia no
contraturno da escola que trabalha em Paraisopolis. A ideia era de realizar um debate
entre dois grupos: geocentrismo e helecentrismo. Ela destacou que outros professores e
a coordenadora da escola estavam se envolvido nas atividades que ela estava realizando
na escola. Houve uma discussão interessante sobre os procedimentos didáticos para
conduzir o debate e sobre os fatores sociais, políticos e econômicos que influenciam as
Ciências (L15, L27, L12, L7 e L5).

05/jun
c

d

1:58:00

2:38:00

O monitor/pesquisador propôs a discussão das questões de ensino e pesquisa, utilizando
Discussão sobre problemas de ensino e como exemplo as questões do L7 e da L21. Com a questão do L7 surgiu uma discussão
pesquisa do PID
sobre os limites e dificuldades do uso da HFC no Ensino de Física (L11 e L5). O
monitor/pesquisador
comentou que a questão do L7 e da L21, como a de muitos outros
Discussão coletiva grupos sobre HFC
alunos,
estava
muito
ampla, necessitando de um foco mais específico. O L17 e a L27
no ensino de Física
deram sugestões para L21 para fechar mais a sua questão.
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a

0:00:00

Discussão sobre o uso de problemas e
exercícios padronizados

Recapitulação e reflexão sobre temas
abordados nas aulas anteriores
b
13

0:06:00
Discussão sobre a matematização no
Ensino de Física

12/mai

c

0:45:00

Discussão sobre articulação entre
experimentação e HFC no Ensino de
Física

A docente comentou sobre o uso de problemas e exercícios padronizados, perguntando
se algum aluno já viu algo diferente nas escolas. Alguns alunos levantaram a mão (L11,
L7, L21 e L29). A L21 e a L29 comentaram que é difícil separar e diferenciar o
“tradicional” de outras perceptivas, afirmando que dificilmente algum professor é
totalmente tradicional ou o oposto. A docente concorda com os dois alunos, afirmando
que vê com otimismo algumas mudanças nas escolas, mas que há muito a se fazer.
A docente retomou vários pontos das aulas anteriores, problematizando três pontos: a
experimentação, o uso da HFC e a matematização no Ensino de Física. A discussão se
concentrou principalmente sobre o terceiro ponto, alguns alunos realizaram comentários
sobre a relação entre Matemática e Física (L27, L29, L15 e L13). Mas como poucos
leram o texto sugerido sobre o tema (PIETROCOLA, 2002), a docente disse que
poderiam deixá-lo para o segundo semestre. Porém sugeriu que algum grupo trabalhasse
com esse tema. O L13 disse que ele e o L15 estavam trabalhando com esse tema em
escolas diferentes, relatando rapidamente o que estão realizando no estágio. O L29 e o
L12 relataram uma experiência que tiveram na escola, em que os alunos tiveram
dificuldade de entender uma equação (Lei dos gases Ideais), a proporcionalidade
envolvida e os símbolos. Os alunos só conseguiram entender quando exemplificaram
com uma representação em forma de desenho. A docente comentou a importância de se
utilizar diferentes representações e conduzir a aula de forma dialógica.
A docente retomou uma das questões iniciais: por que a experimentação é necessária? O
L22, o L29 e o L5 apresentaram argumentos interessantes, trazendo elementos teóricos
discutidos em aulas anteriores. A docente comentou que é possível articular
experimentação e HFC no Ensino de Física, por meio de discussões sobre a natureza da
ciência. A partir disso, ocorreu uma discussão sobre a diferença entre o conhecimento
científico e de senso comum. Também houve, a partir de um relato do L11 sobre um
aluno terraplanista, uma discussão sobre o compromisso do professor de possibilitar que
os alunos desenvolvam o conhecimento científico (L7, L29 e L20). Além disso, ocorreu
uma problematização sobre como lidar com alunos que fazem muitas perguntas em sala
de aula, interrompendo e desviando o foco dos temas trabalhados. O L29 comentou que
isso ocorreu em uma das aulas e não soube muito bem como agir, mas o L12 conseguiu
contornar a situação de maneira mais eficiente, o que lhe serviu de exemplo.
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14

1:30:00

Discussão sobre currículo: cumprir o
programa ou atender as necessidades
dos alunos?

A partir da discussão anterior, a docente perguntou aos alunos se é melhor cumprir o
programa ou dar espaço aos alunos perguntarem? O L24 disse que já pensou que o
melhor é cumprir o programa, mas hoje pensa que o aluno tem que ter o máximo de
liberdade, mesmo que possa ser cobrado por isso. A docente falou sobre essa
contradição, na qual a educação é uma mercadoria e os professores se veem forçados a
cumprirem aquilo que sabem que não é o melhor para os alunos. L12 falou sobre não
"atropelar" o conteúdo e a ZDP dos alunos. A L27 perguntou se não seria interessante
passar trabalhos extras aos alunos nesse caso. O L29 disse que cumprir o programa da
escola é uma questão burocrática e hierárquica, mas atender aos alunos é uma questão
ética. Outros alunos comentaram (L2, L13, L11 e L15) sobre a realização de trabalhos
paralelos e em grupo para sanar as dificuldades dos alunos.

e

2:14:00

Apresentação do L17

O L17 apresentou seu projeto de estágio, trazendo alguns elementos do contexto escolar
e das atividades que estava realizando na escola sobre a relação entre Física e Guerra.
Ele disse ter gostado do tema, dizendo que tem muita relação com o que foi discutido
até então nas aulas de MEF I sobre a necessidade de contextualizar o ensino de Física.
O L29 e o L13 fizeram algumas perguntas específicas sobre o seu PID. A docente
ressaltou a criatividade das aulas planejadas e que dentro das condições, ele fez um bom
trabalho. Ela aproveitou as questões de ensino e pesquisa para problematizar com a
turma que tipo de questão é possível responder no estágio.

a

0:00:00

Acordos para finalização da MEF I

A docente e os licenciandos combinaram que as apresentações dos PIDs na última aula
seriam com apresentações de pôsteres. Os alunos também tiraram dúvidas sobre ficha
de estágio e portfólios.

26/jun
b

0:22:00

A docente retomou o cronograma das aulas, discutindo o que foi realizado e o que não
deu certo em cada bloco de aulas. Aulas 1 a 4 - entrevistas e levantamento de
concepções sobre o ensino de Física; atraso para entrada na escola. Aulas 5 a 7 - Estudo
sobre teorias de aprendizagem; discussão sobre formas discursivas de conduzir as aulas
(L12 e L27). A docente ressaltou que suas aulas têm como base uma perspectiva
sociocultural e que alterna entre diferentes tipos discursivos, sobretudo dialógico e
Análise coletiva da disciplina de MEF I socrático. Foi discutido o cronograma das próximas aulas - Aulas 8 a 13 - Foco na
experimentação e HFC (esse último surgiu como demanda dos alunos). Aulas 14 e 15 Fechamento das atividades. A docente fez comentários utilizando como exemplo a
atividade do L17. O L7 fez comentários sobre a autonomia que teve na disciplina,
comparando com outras. A docente fez alguns comentários sobre a relação entre
universidade e escola para a formação de professores, evidenciando sua forma de
entender como deve ser essa formação.
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0:58:00

2:02:00

Atividade de Metacognição

A docente relembrou as dimensões do PID, mostrando o esquema do PID, apresentado
em outras aulas. Perguntou o que é a metacognição. Alguns alunos responderam (L27,
L14 e L11). A docente explicou o que é metacognição e a atividade que deveriam
realizar. Propôs duas perguntas: 1) O que aprenderam e como aprenderam nos processos
relacionados à dimensão ensino? 2) O que aprenderam e como aprenderam ao
investigarem o ensino? Enquanto respondiam, em determinado momento a L2
conversou com a docente sobre um projeto que está realizando sobre ensino de Física
para deficientes visuais. A docente a parabenizou e disse que gostaria de ver o projeto.

Apresentação do PID: L2 e L18

A L2 e o L18 apresentaram o PID que desenvolveram, o qual teve como tema central as
mulheres nas ciências. Ao constatarem, por meio de um questionário inicial, que poucos
alunos conheciam cientistas mulheres e filmes com protagonistas cientistas mulheres, e
que poucas alunas diziam querer seguir a área de exatas, eles planejaram atividades de
conscientização sobre o papel das mulheres nas ciências. Eles realizaram uma atividade
com quatro turmas de 1º EM, em que os alunos e alunas foram divididos para que
fossem trabalhados temas diferentes e possibilitasse que as meninas se sentissem mais à
vontade para expressarem o que pensavam sobre a ciência. Foram convidados dois
professores da universidade (uma mulher e outro homem) para participarem das
atividades. Também foram realizadas atividades experimentais com os dois grupos de
alunos. No final alguns alunos comentaram sobre as atividades realizadas por L2 e L18
(L22, L27, L16 e L5). Destacou-se a fala do L5 sobre estágios ruins que teve em outras
disciplinas.

e

2:47:00

Apresentação do PID: L16 e L25

O L16 e o L25 (licenciandos em Matemática) apresentaram as atividades que realizaram
no PID, focalizando algumas aulas que envolveram Matemática, Física e mágica. No
final da aula, a docente pediu para os alunos pensarem em critérios para avaliação dos
projetos e trazerem na última aula.

a

0:00:00

Conversa sobre o trabalho docente

A docente e os alunos conversaram sobre a necessidade de se ter uma boa estrutura de
trabalho docente que possibilite refletir e planejar bem as aulas.

Apresentação do PID: L1

AL1 apresentou o PID que realizou em uma turma de EJA, destacando as dificuldades
que teve em seguir o que havia planejado. Vários alunos fizeram comentários sobre a
apresentação, elogiando as atividades que ela realizou. Destacaram-se os comentários
do L18, L27 e L11.

03/jul
b

0:18:00
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c

1:11:00

Apresentação do PID: L3, L5 e L20

O trio (L3, L5 e L10) apresentou o PID realizado com alunos de 1º EM sobre
cinemática, no qual utilizaram os Três Momentos Pedagógicos e experimentação. Eles
realizaram uma atividade lúdica na quadra de esportes, em que os alunos tinham que
medir a velocidade média em vários percursos, elaborando tabelas e gráficos.
Destacaram-se alguns comentários sobre o engajamento dos alunos ao realizarem a
atividade e como isso acarretou na satisfação do grupo. Houve comentários
interessantes sobre como outras disciplinas influenciaram o planejamento, sobre
aspectos teóricos e sobre o fato das perguntas de pesquisa terem sido formuladas já no
fim do semestre, o que os levou a adaptar a questão as atividades já realizadas. A
docente comentou esses aspectos, sobretudo, o último, ressaltando que essas repostas
não conclusiva do grupo e de outros não é um problema, pois se trata de uma pesquisa
exploratória inicial.

d

1:52:00

Apresentação dos Pôsteres

Cinco grupos apresentaram seus PIDs em forma de pôsteres: 1) L22; 2) L11; 3) L24 e
L14; 4) L12 e L29; e 5) L13 e L15. O restante dos licenciandos foi dividido para avaliar
os trabalhos dos colegas.

Fechamento da disciplina

A docente pediu para os alunos que avaliassem os trabalhos e realizassem comentários,
tendo em vista uma das questões analisadas. Vários comentários dos alunos ressaltaram
as aprendizagens que tiveram na disciplina e como essas foram importantes para suas
formações como futuros professores.

e

2:45:00
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ANEXO 6 - Resumo das aulas de MEF II
Aula

Data

Cenas

Tempo

1a

Retomada da MEF I: temas,
discussões, textos teóricos e estágio

1b

Aplicação do Questionário sobre a
Docência e do Questionário sobre o
Currículo

1

2a

2

14/ago

Atividades Principais

2b

2c

0:00:00

0:36:00

0:59:00

Observações

Essa aula não foi gravada. Houve a retomada de alguns temas discutidos na MEF I,
tais como as teorias de aprendizagem, relação entre a Matemática e a Física,
experimentação, o uso da HFC no ensino de Física, entre outros. No final da aula a
docente aplicou Questionário sobre a Docência e o Questionário sobre o Currículo.

Discussão sobre o texto crise no
ensino de ciências

A docente ressaltou a importância dos estudos teóricos na MEF II, os quais seriam
realizados até a sétima aula. Depois, ela pediu aos licenciandos para lerem as sínteses
do texto "Crise no Ensino de Ciências" (FOUREZ, 2003). Alguns licenciandos leram
as sínteses que elaboraram (L27, L7 e L29). Quando a docente questionou os
licenciando sobre o texto, alguns criticaram (L20, L19, L29 e L27) a tradução do texto
e por não aprofundar em alguns temas que consideram importantes. Destacou-se uma
discussão sobre a crise no ensino de ciência estar relacionada à crise geral da sociedade
e da educação. Os licenciandos destacaram a necessidade de se opor aos movimentos
anticientíficos (L19, L29, L7 e L27).

Discussão sobre o texto
alfabetização científica

A docente falou sobre os textos que seriam trabalhados na próxima aula, sendo um
deles a respeito da alfabetização científica. O L28 perguntou o que significava do
termo, o que levou a uma discussão sobre o assunto. A docente perguntou aos alunos
quando uma pessoa pode ser considerada alfabetizada em termos gerais e
cientificamente? Alguns alunos comentaram (L7, L27, L5, L29 e L19), falando sobre o
que acham necessários para uma pessoa ser "alfabetizada cientificamente".

Apresentação sobre o texto crise no
ensino de ciências (FOUREZ, 2003)

A docente realizou uma apresentação sobre o texto crise no ensino de ciências
(FOUREZ, 2003). Os slides 1 e 2 trouxeram elementos para discussão sobre a crise no
ensino de ciências, evidenciando que é uma crise global. Os slides seguintes trataram
de assuntos relacionados ao currículo, levantando discussões interessantes sobre:
quantidade x qualidade de conteúdo; alfabetização científica x formação de cientistas;
BNCC; e concepções de currículos (tradicional, crítica, como caminho, construção
cultural coletiva); sobre as mudanças no currículo em cada década (quadro de um texto
da Mirian Krasilchick); proposto x praticado.
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2d

3a

2:00:00

0:00:00

Preparação das entrevistas dos
professores

Os licenciandos foram divididos em grupos para elaborarem as questões para as
entrevistas que iriam realizar com os professores colaboradores das escolas de estágio.

Avisos e recomendações para o
estágio e alunos novos

A docente pediu para o monitor/pesquisador conversar com os novos alunos para
auxiliá-los e recomendou aos licenciandos que utilizassem um caderno de campo para
registrarem todas as atividades do estágio e das aulas de MEF. O L7 divulgou o
Encontro da Licenciatura em Física da USP que ocorreria em outubro. A docente
incentivou-os a participarem desse evento com apresentação de trabalhos.

Apresentação dos pressupostos e
proposta da disciplina de MEF II e
do PID
3b

0:06:00
Discussão sobre o currículo do
ensino de Física

3

28/ago

A docente fez uma apresentação e pediu aos alunos para deixarem as questões para o
final: slide 1 - Questões fundamentais da disciplina; slide 2 - Pressupostos para a
formação de professores; slide 3 - eixos principais da MEF II; slide 4 - Saberes
profissionais (conteúdo, método de ensino, aprendizagem e trabalho docente); slide 5 foco da MEF está no método de ensino e aprendizagem; slide 6 e 7 - PCK; slide 8 outros saberes; slide 9 e 10 - como desenvolvem esses saberes?; slide 11 em diante modelos de formação docente (técnico, prático e crítico) e princípios do PID. Houve
uma discussão sobre como trabalhar com a mecânica no ensino médio. Alguns alunos
demonstraram interesse em saber se há trabalhos que tratam da burocracia escolar. A
L2 comentou um pouco de sua experiência no projeto de extensão que ela participava
(Vivendo à USP).

3c

1:35:00

Discussão sobre a programação da
disciplina e temas a serem
abordados

A docente, a partir da programação da disciplina, propôs aos licenciandos que
discutissem sobre quais temas poderiam aprofundar na MEF II, colocando alguns
temas iniciais: experimentação por investigação, CTSA e QSC, HQs e HFC. Alguns
alunos (L29, L21 e L27) questionaram a razão de estudarem novamente a
experimentação, pois, segundo eles, foi um tema recorrente em outras disciplinas. A
docente argumentou que a ideia estudar a experimentação, não de maneira geral, mas a
experimentação por investigação. Vários temas foram sugeridos pelos licenciandos:
educação inclusiva (L2); Matematização (L19 e L13); Problematização (L10);
Educação em espaços não formais de ensino (L21); Recursos áudio visuais (L29).

3d

2:09:00

Discussão sobre critérios de
avaliação

A docente apresentou sua proposta de avaliação aos licenciandos. Esses tiraram
dúvidas gerais sobre a avaliação e o estágio.

3e

2:34:00

Discussão coletiva em grupo dos
textos sobre alfabetização científica

Os alunos foram divididos em grupos para discutirem sobre os textos Lorenzetti e
Delizoicov (2001) e Lemke (2005) e elaborarem uma síntese dos principais destaques
do texto.
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4a

4

5

0:08:00

Leitura e discussão do texto Rubens
Alves (2002): Gaiolas ou Asas?

Depois de uma retomada breve da aula anterior, A docente entregou cópias do texto do
Rubens Alves (2001): Gaiolas ou Asas?. Pediu aos licenciandos que lessem e
selecionassem um trecho do texto para comentar. Depois, vários licenciandos leram os
trechos que selecionaram (L14, L24, L5, L27, L23, L29, L28, L7, L18, L13 e L26). O
L24 comentou que gostou do texto, mas acho que passa uma visão romântica da escola
e que não tem esperanças de mudanças na realidade escolar. A partir disso houve uma
discussão sobre o fato do texto passar ou não uma ideia romantizada da realidade
escolar. A docente retomou a teorias de aprendizagem estudadas no primeiro semestre
para discutir o texto. Houve uma excelente sobre o papel da escola, burocracia escolar,
vestibular e currículo (L23, L7, L29, L27, L13, L24 e L19).

28/ago

4b

1:35:00

Discussão sobre trabalhos coletivos

A L27 disse que não gostava de realizar trabalhos coletivos quando estava no ensino
médio, pois era injusto com os alunos que se dedicavam mais. Com isso, houve uma
discussão sobre as possibilidades de realizar uma atividade coletiva em sala de aula. A
L23 disse que há várias formas de realizar uma atividade coletiva. Houve também uma
discussão sobre o papel das notas nas avaliações no ensino-aprendizado.

4c

1:50:00

Discussão em grupo sobre a BNCC
e os PCN+

Não foi gravada

5a

0:00:00

Discussão sobre currículo: BNCC e
PCN+

A docente, retomando as discussões da aula anterior, falou sobre o currículo como lista
de conteúdo ou prática social. Houve uma discussão sobre a diferença entre
competências e habilidades. A docente falou sobre a diferença entre conteúdos
conceituais, procedimentais e atitudinais, bem como sobre o currículo proposto e o
realizado pelo professor.

5b

0:45:00

Continuação da discussão sobre a
BNCC e os PCN+

A docente devolveu as sínteses elaboradas pelos licenciandos dobre a BNCC e PCN+
de Física, entregues na última aula, e propôs novas questões aos licenciandos para
discutirem em pequenos grupos.

Apresentação do PID: aluno de
MEF em 2017

Um professor, ex-aluno da Licenciatura em Física da USP, fez uma apresentação de 30
minutos sobre o PID que realizou quando cursou as MEF I e II em 2017. O seu PID
teve como tema central a relação entre desenvolvimento moral e as QSC/CTSA. Vários
alunos fizeram perguntas: O L19 e o L5 (sobre níveis morais), L27 (sobre o uso de
Vigotski e grupo de whatssap). O L7 comentou que a apresentação o incentivou a
melhorar o seu PID. Houve uma discussão sobre a influência do contexto na realização
de projetos não tradicionais de ensino. A docente falou sobre a importância de
encontrar colegas para serem parceiros nesses projetos. No final houve uma discussão

11/set

5c

2:30:00
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sobre as dimensões ensino e pesquisa do PID.

6a

6b
6

0:00:00

0:10:00

Reorganização da entrega das
atividades

No início da aula o L29 deu alguns avisos sobre a mobilização mundial do clima e
sobre a assembleia geral da Física. Em seguida a docente disse que os licenciandos não
precisavam entregar o relatório preliminar na próxima aula, pois percebeu que pediu
muitas atividades.

Retomada da discussão sobre se as
escolas são gaiolas

A docente entregou um novo poema do Rubens Alves, “Sobre moluscos e homens”
(ALVES, 2002), para os alunos lerem e refletirem. A docente questionou se as escolas
são asas ou gaiolas? Alguns alunos comentaram: A L23 disse que são as duas coisas; o
L7 fez uma analogia com o casulo, em que os alunos estão enclausurados, mas para se
desenvolverem; o L29 questionou se todas as escolas são assim e falou sobre o
conhecimento abstrato; a L27 falou que achou o texto confuso e que não entende que a
escola tem que ser casulo; O L19 afirmou que o texto trata mais do conhecimento do
que da escola; o L29 e a L23 concordaram com o L19. A docente perguntou que
conhecimento pode ajudar os alunos a voar? Alguns alunos comentaram que é
necessária uma nova forma de ensino. A docente delimitou o número de falas, mas o
L29 disse que seria importante que todos pudessem falar. A partir disso houve uma
discussão sobre o papel do professor na gestão da aula, inclusive do tempo. Ela
concordou com o L29 e deixou mais 10 minutos para a discussão. O L7 comentou que
gostou do texto e fez uma analogia com o tempo e o espaço. A docente leu o último
trecho do poema e perguntou o que seria o acasalamento, ao qual o texto se refere.
Alguns alunos comentaram (L7 e L23), destacando a fala do L19 sobre a importância
da escola.

Discussão sobre currículo, ensino
“tradicional” e trabalho em grupo

A docente devolveu os trabalhos escritos pelos grupos na aula anterior sobre o
currículo, questionando: quem define o currículo? A L27 fez um comentário sobre
acreditar que professores mais velhos tenham a tendência de serem mais resistentes às
mudanças e que tiveram uma formação mais “tradicional”. Isso levantou uma
discussão sobre a formação dos professores. O L29 comentou que o ensino
“tradicional” muda com tempo, por isso é difícil dizer que um professor é “tradicional”
ou não. A docente concordou, dizendo que há uma mudança gradativa dos paradigmas
da educação, mesmo que de forma lenta. A L27 ainda falou sobre os trabalhos em
grupo, questionando o fato de poucos alunos realmente se dedicarem. Outros alunos
comentaram (L7, L13 e L19), levando a discussão sobre a relação entre teoria e prática.

18/set

6c

0:49:00
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6d

6e

7

25/set

7a

7b

1:15:00

2:31:00

0:12:00

1:10:00

Ajustes na programação da MEF,
considerando os temas dos PIDs

A docente perguntou para os alunos quais as metodologias seriam usadas nos PDIs.
Conforme os alunos foram falando, ela foi listando na lousa as metodologias que
seriam discutidas nas próximas aulas. A docente ressaltou que o PID deveria ser
envolvente para eles, afirmando que era hora tentarem um novo voo, pois quando
forem professores pode ser mais difícil de tentar. Ela também propôs dividir as aulas
duas partes, uma com discussão e outra com a apresentação dos PIDs. Houve uma
negociação para decidirem como as aulas seriam organizadas. A L23 colocou mais um
tema (trabalho em grupo), afirmando que gostaria de realizar uma atividade em grupo
com os colegas. A docente disse que poderia ser difícil, mas o L7 defende que a
atividade da L23 poderia ajudar muito os colegas. O monitor-pesquisador comentou
que outros alunos pretendem utilizar trabalhos em grupo, como é o caso do L24 e do
L14. A docente concordou e combinou com a L23 a realização da atividade em grupo.
A docente disse que alguns temas serão privilegiados e outros tratados na apresentação
dos PIDs, mas sem se preocupar com o cumprimento do programa, sendo esse flexível.

Discussão sobre o texto de
CTSA/QSC

A docente perguntou aos licenciandos quem gostou do texto proposto para leitura,
(SILVA et al. 2011). Alguns acharam o texto confuso (L27, L23, L5, L19 e L29) e
outros gostaram (L11 e L7). A docente e monitor-pesquisador comentaram como foi a
escolha do texto, ressaltando que é um texto difícil, mas que consideraram que a turma
tinha capacidade de entendê-lo. A docente buscou explicitar os prontos principais do
texto (conceitos, objetivos e conclusões), por meio de perguntas.

Apresentação teórica e exemplos de
PIDs

A docente, depois de realizar uma breve retomada das discussões das aulas anteriores,
fez uma apresentação sobre as principais ideias da proposta do PID, ressaltando a
importância da reflexão crítica do professor, como pesquisador da própria prática. Ela
evidenciou que tem como hipótese: quanto mais os licenciandos conseguirem articular
teoria e prática, mais fácil será de conseguirem entender como se aprende a ensinar.
Depois apresentou dois exemplos de PIDs de outras turmas, focalizando nas questões
propostas pelos dois grupos. Alguns licenciandos (L3, L23 e L7) comentaram os
problemas dos PIDs, dizendo que pareciam muito amplos para realizarem no estágio.

Esclarecimento de dúvidas sobre o
PID

A docente finalizou a apresentação, deixando espaço para os licenciandos fazerem
perguntas sobre o PID. O L7 fez um comentário sobre sua dificuldade em ser
organizado e que teme se perder com tanta liberdade, pois tem vontade trabalhar com
muitos temas. A L21 falou da dificuldade em encontrar um foco de pesquisa ou se
fechar em um tema. O L29 afirmou que na teoria as coisas são fáceis e que na realidade
as coisas são mais sutis. O L5 perguntou se o foco de pesquisa poderia ser mudado. A
docente disse que sim, mas que tinham que definir perguntas, mesmo que essas mudem
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com o processo. Depois fez alguns comentários sobre a pesquisa no ensino de Física.
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Vídeo do experimento do looping
com crianças do ensino fundamental

A docente passou um vídeo de 17 minutos em que mostra um experimento realizado
com alunos do ensino fundamental de escolas públicas. No experimento as crianças
tinham que acertar a bolinha em uma cestinha, localizada no centro de curvatura de um
looping. Depois as crianças formularam explicações para como acertar o alvo. Vídeo
muito interessante, o qual despertou bastante a atenção dos licenciandos. A docente
explicou o contexto de aplicação do experimento e perguntou quais as etapas realizadas
no experimento? A L23 enumerou algumas etapas. A docente destacou que há dois
momentos no experimento, um que trata do como? e outra sobre o por que? de ocorrer
o fenômeno estudado.

Realização de experimentos
investigativos: "experimento do
barquinho 1" (ABIB, 2013)

A docente entregou alguns materiais para os licenciandos (folha de papel alumínio,
bacia com água e arruelas de metal). Depois eles foram divididos em grupos, de modo
que deveriam construir um barco que pudesse transportar o máximo de arruelas
possível. Os licenciandos se mostraram bastante entusiasmados com a atividade de
ensino-aprendizagem e a competição proposta. No final, houve uma discussão sobre o
experimento, ressaltando os conceitos envolvidos (empuxo, densidade, volume, etc.).

Realização de experimentos
investigativos: "experimento do
barquinho 2" (ABIB, 2013)

A docente propôs um segundo experimento, em que os licenciandos tinham que prever
a quantidade de arruelas cabiam em frasco sem poder manipulá-lo, usando outros dois
frascos, sendo um maior e outro menor. Mesmo com o encerramento da aula, muitos
licenciandos ficaram na sala de aula para finalizar e discutir o experimento. Houve uma
discussão sobre a diferença entre os dois experimentos e acerca do que aprenderam
com essas atividades.

Discussão do texto "O professor
como produtor de conhecimento"
(VALLE FILHO, 1998)

A docente pediu aos licenciandos para lerem as sínteses que elaboraram do texto "O
professor como produtor de conhecimento" (VALLE FILHO, 1998). Alguns alunos
leram (L27, L11 e L3). A docente falou sobre diferentes maneiras de escrever um texto
com as ideias de um autor (reelaboração, paráfrase e se posicionando). Após a fala de
alguns alunos (L5 e L19) houve uma boa discussão sobre o que é o conhecimento. A
docente falou sobre como Piaget e Vigotski entendiam o conhecimento.
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8b

0:45:00

Discussão sobre a responsabilidade
e criatividade do professor

Depois de um comentário do L7, no qual afirmou que os professores, por insegurança,
se apoiam em coisas objetivas, como o currículo, houve uma ótima discussão sobre a
necessidade de o professor romper com o "comodismo". Alguns alunos comentaram
(L11 e L2). Destacou-se uma fala da L27 sobre o fato de ser mais como do ser um
professor “tradicional”, pois não são ensinados a serem criativos. Isso levou a uma
discussão sobre criatividade (como podemos desenvolver a criatividade). Alguns
alunos comentaram (L13, L5, L27 e L7) sobre a necessidade de ter repertório e base de
conhecimentos.

8c

1:04:00

Discussão sobre o problema
investigativo no estágio e descrição
de alguns PIDs

Houve uma discussão sobre o que é um problema para o autor do texto e no PID (L27,
L7 e L11). Depois, a pedido da docente, alguns alunos falaram sobre seus temas do
PID.

8d

1:19:00

Discussão sobre o vestibular e o
currículo do Ensino de Física

Depois que a L3 falou sobre sua proposta de incentivar os alunos a ingressarem no
ensino superior, houve uma discussão interessante sobre o vestibular e sua relação com
o ensino. Alguns alunos (L13, L17, L3, L27 e L7) falaram suas opiniões sobre a
dificuldade de conciliar a aprendizagem significativa e a preparação para o vestibular.

8e

2:00:00

Retomada da descrição dos PIDs

O L7 falou de seu PID que busca relacionar Física e Arte. A L2 também relatou o que
pretendia fazer no PID, destacando a escola que estagiava, junto com L18, a qual tem
um sistema de ensino diferente do “tradicional”.

0:00:00

Discussão em grupos sobre as
CTSA e QSC

Nessa aula a docente não pode ir, mas planejou as ações a serem realizadas com
monitor-pesquisador. Os licenciandos foram divididos em três grupos para refletirem
sobre um questionário sobre CSTA e QSC. Depois houve uma discussão sobre essas
questões.

0:36:00

Apresentação do PID: L10, L28 e
L27

A L27, o L28 e o L10 apresentaram o PID, ressaltando as diferenças de contextos e
temáticas de cada um. Os colegas (L23, L13, L29, etc.) contribuíram muito com as
suas atividades, dando sugestões sobre como realizarem as atividades de ensinoaprendizagem que estavam planejando.

Apresentação do PID: L23, L13 e
L26

A L23, o L13 e o L26 apresentaram uma proposta de atividade em grupo que
pretendiam realizar no PID. Essa proposta previa a divisão dos estudantes em grupos,
de modo que cada um teria uma função e um papel a desempenhar. Eles simularam
uma atividade de ensino-aprendizado com essa metodologia de trabalho em grupo com
os colegas licenciandos. No final houve uma discussão sobre a atividade.
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Realização do experimento de
flutuação dos corpos (ABIB, 2013)

Aula não foi gravada por problemas na câmera. Poucos licenciandos participaram desta
aula. Eles realizaram um experimento de flutuação dos corpos, descrito no texto Abib
(1988). Nesse experimento os estudantes investigam porque alguns objetos flutuam e
outros afundam. Foram distribuídos diversos materiais (objetos de materiais, tamanhos
e formatos diferentes, balança, recipiente com água, etc.). Eles tinham que testar
hipóteses, utilizando esses materiais, simulando o que os alunos fariam caso não
conhecessem o conceito de densidade.

10b

Discussão sobre a experimentação
por investigação no Ensino de Física

Houve uma discussão sobre as atividades investigativas no ensino de Física, em
especial, as atividades de experimentação investigativas, como a que haviam realizado.

10c

Planejamento de aplicação do
experimento de flutuação dos corpos
(ABIB, 2013)

Depois da realização e discussão sobre o experimento, os licenciandos planejaram
formas de aplicar esse experimento com os alunos da educação básica. A ideia era que
na próxima aula, conduzissem a mesma atividade com os colegas ausentes.

0:08:00

Apresentação do PID: L24 e L14

O L24 e o L14 apresentaram o PID realizado no estágio da MEF I, focalizando,
sobretudo, os aspectos teóricos estudados relacionados à teoria de Piaget. Destaque
para os comentários do L29 sobre perfil conceitual, da L23 sobre o trabalho em grupo,
e a problematização sobre a necessidade de se ter um foco de pesquisa bem delimitado.

1:26:00

Aplicação e discussão sobre o
experimento de flutuação dos corpos
(ABIB, 2013)

Os licenciandos foram divididos em dois grupos para realizarem a atividade de
experimentação da flutuação dos corpos. Os licenciandos que estiveram na aula
anterior deveriam conduzir a atividade experimental dos outros colegas, conforme o
planejamento que elaboraram na última aula. No final houve uma discussão sobre a
experimentação por investigação.

Continuação do Experimento de
Flutuação dos Corpos (ABIB, 2013)

Não foi filmado.
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Apresentação do PID: L19 e L29

O L29 e o L19 apresentaram o PID, focalizando o contexto escolar do estágio (Escola
cooperativa) e o referencial teórico adotado por eles (Psicologia Histórico-Crítica).
Eles falaram também da mudança de perspectiva do PID ao longo do processo. Houve
uma discussão sobre os conceitos que apresentados, sobretudo, o de catarse e sobre o
foco de pesquisa.
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Discussão sobre cópia passiva de
conteúdo pelos alunos

No início da aula, quando a docente falou sobre a autonomia ser construída na relação
social, o L5 relatou uma situação de seu estágio em que os alunos realizavam e pediam
para copiar passivamente os conteúdos. Preferiam fazer isso a qualquer outra tarefa que
exigisse maior esforço. Isso motivou uma discussão sobre alienação dos alunos da
educação básica e a dificuldade de rompê-la. A docente, a partir dessa problemática,
pediu como tarefa para todos escreverem um texto sobre como romper com a
passividade dos estudantes na educação básica. Eles deveriam escrever um texto e
trazer na próxima aula. Ela comentou sobre a importância do professor ter
compromisso com a profissão, buscando uma emancipar os estudantes. Para isso,
sugeriu alguns livros do Paulo Freire para ajudar na reflexão sobre esse tema.

13b

0:27:00

Finalização do trabalho em grupo
sobre o experimento de Flutuação
dos Corpos (ABIB, 2013)

Os alunos se reuniram em grupo conforme a aula anterior para finalizarem a
experimentação. A docente colocou algumas questões para os licenciandos
responderem em relação ao experimento investigativo que estavam realizando.

Discussão sobre o experimento
"Flutuação dos Corpos", currículo e
relação entre Física e Matemática

A docente começou questionando os grupos sobre os procedimentos utilizados para
resolver os problemas investigativos propostos. Houve uma discussão interessante
sobre conceitos físicos relacionados à flutuação dos corpos e a construção do
conhecimento científico. Depois a docente passou para outra questão: quais conclusões
podem tirar desse experimento. O L5 comentou sobre a relação massa e volume no
comportamento de flutuação. O L13 falou sobre um ponto de "viragem" dessa relação
como chave para entender o problema. A docente aproveitou esse comentário para
apresentar como isso pode ser utilizado para introduzir as ralações matemáticas nas
aulas de Física. O L7 perguntou sobre o tempo necessário para realizar as
experimentações investigativas. A docente comentou que em turmas de ensino médio,
com a mediação necessária, é possível realizar em duas aulas de duas horas.

Apresentação do PID: L17

O L17 apresentou o desenvolvimento de seu PID, destacando que praticamente
assumiu as aulas da professora da escola e que inicialmente teve que seguir uma
proposta mais tradicional de aula, mas que depois modificou à sua prática, trabalhando
assuntos elegidos pelos alunos. Vários alunos (L29, L23, L27, L7, L28 e L13) fizeram
questões e sugestões ao L17. A docente comentou que ele está demonstrando bastante
autonomia e criatividade em seu PID.
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Tarefa de análise de livro didático

A docente passou uma tarefa para os licenciandos, na qual tinham que listar as
representações matemáticas de um livro didático dos três anos do ensino médio,
escolher uma delas e propor um experimento investigativo que envolva as variáveis da
equação escolhida. Além disso, deveriam ler e fazer um resumo crítico do texto do
Pietrocola (2002).

Apresentação do PID: L5

O L5 fez a apresentação de seu PID, destacando elementos do contexto escolar, dos
referenciais teóricos e conceitos utilizados (3 Momentos Pedagógicos, Perfil
Conceitual, Mapas Conceituais, uso de literatura de Cordel no ensino). Comentou
sobre suas motivações e a influência da disciplina Produção de Material Didático.
Destacaram-se os comentários e discussões sobre suas questões de ensino e pesquisa,
os quais foram aproveitados pela docente para problematizar a realização dos PIDs.

Apresentação do PID: L7

O L7 apresentou seu PID, destacando o papel do professor da escola na elaboração das
atividades de ensino-aprendizagem, os referenciais teóricos utilizados (Pedagogia
Histórico Crítica), a busca por relacionar Física e Arte. Falou sobre o professor se
concebido como um artista que precisa ser criativo, bem como a influência e
colaboração de outros professores da graduação.

Discussão em grupo sobre a relação
Física e Matemática e proposta de
experimentação

Os licenciandos discutiram em grupo a relação entre Física e Matemática, com base no
texto sugerido para o estudo do tema (PIETROCOLA, 2002) e o trabalho realizado
sobre as equações nos livros didáticos e proposta de experimentação. Eles tinham que
responder a duas questões sobre a relação entre a Física e a Matemática. Os
licenciandos pareciam bastante engajados na discussão nos grupos. A docente
comentou que no final de semana, ao levar um sobrinho no vestibular da FUVEST,
ganhou um caderno com resumo de equações de Física como "dicas" de Física. Ela
problematizou o fato de muitas vezes a Física ser vista como um conjunto de fórmulas.
Disse que fez perguntas ao seu sobrinho sobre o que significava algumas equações e
constantes, mas ele teve muita dificuldade em responder, mesmo sendo uma das suas
disciplinas favoritas.

13/nov
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Discussão sobre o experimento
“Flutuação dos Corpos"

A docente propôs uma discussão o experimento “Flutuação dos Corpos”, tendo em
vista as atividades realizadas nas aulas anteriores e na leitura do seu texto sobre a
flutuação dos corpos. Os licenciandos participaram bastante da discussão, comentando
e colocando dúvidas. Destacaram-se a problematização sobre as diferenças entre Teoria
e Lei; sobre como construir com o aluno um raciocínio matemático sobre determinado
fenômeno físico, por meio da experimentação e da mediação do professor.

27/nov

15a

0:00:00

382

15b

15c

15d

15e

16a

16

1:18:00

Acertos burocráticos para
finalização da disciplina e do estágio

A docente escreveu no quadro algumas datas importantes para entrega de portfólios,
fichas de estágio e recuperação. Houve algumas modificações nas datas depois de
solicitações de alguns licenciandos.

1:40:00

Discussão coletiva sobre as
respostas ao questionário sobre a
relação entre a Física e a
Matemática

Os licenciandos leram suas respostas e comentaram. Houve uma discussão sobre a
matemática ser estruturante do pensamento físico e a Física como modo de tornar a
Matemática menos abstrata. A docente comentou e sugeriu a leitura de uma dissertação
que orientou que trata desse tema.

Apresentação PID: L2 e L18

A L2 e o L18 apresentaram o PID, focalizando no contexto da escola que estagiaram
que possuía uma organização diferente de outras escolas. Descreveram como ocorreu a
atividade de ensino-aprendizagem com os alunos do ensino fundamental sobre fontes
de energia. Falaram sobre o uso de jogos como recurso didático. Depois da
apresentação alguns colegas fizeram comentário e perguntas (L27 e L29) elogiando o
trabalho dos colegas.

Apresentação PID: L2 e L20

A L2 e o L20 realizaram a apresentação do PID que desenvolveram que teve como
objetivo incentivar e auxiliar os estudantes da turma que estagiaram a ingressarem na
universidade pública. Eles comentaram que apesar de terem esse foco, buscaram
desenvolver experimentações de demonstração abertas, buscando despertar o interesse
pelos temas estudados. O final da apresentação, bem como a discussão, não foi gravada
por problemas na câmera.

Apresentação PID: L11

O L11 apresentou seu PID que foi realizado em uma escola estadual de tempo integral
em uma disciplina optativa de iniciação científica, na qual os alunos desenvolvem
projetos de investigação para serem apresentados em uma feira de ciências da escola.
Ele realizou uma investigação sobre como os alunos entendem o método científico e
uma intervenção em uma perspectiva CTSA/QSC, em que os alunos tinham que buscar
soluções para problemas atuais. Houve uma discussão sobre o que é Ciência e o
"método científico", com a participação de alguns licenciandos (L23, L29, L5, L19 e
L7).

Recapitulação e reflexão das MEF I
e II

A docente fez uma apresentação, buscando refletir e recapitular o processo de
desenvolvimento das MEF I e II ao longo do ano. Ela retomou as questões iniciais
apresentadas na primeira aula de MEF I: a) que ensino de Física é necessário à escola
brasileira contemporânea?; b) Como ensinar Física no Ensino Médio; e c) como os
alunos aprendem Física. Disse que não há repostas definitivas, mas que espera que
saibam mais sobre como refletir sobre essas questões do antes. Perguntou que
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conhecimentos, habilidades e atitudes são necessários ao professor? O L29 comentou
que a postura investigativa do professor pode ser um bom começo. A docente com base
no modelo da atividade humano do Engeström, comentou sobre o trabalho docente.
Depois falou sobre alguns temas que foram abordados nas duas disciplinas, destacando
os saberes docentes. Trouxe alguns trechos do Livro Pedagogia da Autonomia de Paulo
Freire para comentar que ensinar exige pesquisa, estética, ética, assumir riscos, respeito
à autonomia dos alunos e trabalhar com alegria e esperança. No final retomou o
esquema do PID, destacando o processo realizado, mas que acredita que poderiam ter
avançado mais nos registros e análises.
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Discussão em grupo sobre os
aspectos das disciplinas de MEF I e
II

A docente pediu para os alunos se reunirem em pequenos grupos para discutirem sobre
a segunda pergunta da síntese de autoavaliação de MEF: quais foram os principais
aspectos teóricos ou práticos que deram contribuições para a formação como
professores Física?

Discussão coletiva sobre os aspectos
das disciplinas de MEF I e II

A docente propôs uma "roda de conversa" sobre as respostas dos grupos realizadas
anteriormente. A L2 comentou que em seu grupo cada um destacou um aspecto da
disciplina: discussão sobre o currículo (L19), apresentações e trocas no PID (L7) e
experimentação por investigação (L2). A L26a também destacou a importância da
atividade de experimentação por investigação, comentando que fez mudar sua visão
sobre o que é simples e difícil na Física para os alunos. O L29 destacou a articulação
teoria/prática, o trabalho coletivo, metanálise e exemplo da docente. A L23 falou sobre
a importância das apresentações dos PIDs, pois possibilitou trocas importantes, citando
o caso do L27 que trouxe dúvidas que puderam ser compartilhadas na apresentação do
seu PID. No entanto, ela destacou que seria interessante pensar em outras formas de
apresentar os PIDs para não ser muito cansativo. O L7 ressaltou que a liberdade dos
PIDs foi importante para que se tornassem mais interessantes. Disse que ficava curioso
e interessado pelos PIDs dos colegas e se fosse pré-definidos os temas seriam menos
interessante. Houve uma discussão sobre se o formato das apresentações foi ou não
maçante. O L19 falou sobre os momentos de discussão sobre a disciplina como espaço
democrático de decisão sobre as aulas e cronogramas. O L13 comentou que gostou
mais das rodas de conversas sobre o PID, sem apresentações formais dos licenciandos.
Também falou sobre a importância do processo no PID e menos os resultados finais, o
que acabava sendo destacados nas apresentações finais do PID. A L27 e o L28 fizeram
outros comentários sobre a postura da docente e interação dos colegas que faziam se
interessar mais pelos textos teóricos abordados nas disciplinas.
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Encerramento da disciplina

A docente leu um trecho do livro Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire e disse que
provavelmente essa seria a sua última turma de graduação, mas que iria continuar a
atuar na pós-graduação. Vários alunos manifestaram agradecimentos e se
emocionaram. No final a docente entregou alguns presentes aos licenciandos, como
forma de agradecê-los pela dedicação nas disciplinas de MEF I e II.
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ANEXO 7 - Roteiro de entrevista final
Questões
1) Quais eram as suas expectativa iniciais com o estágio supervisionado de MEF I?
2) Fale-me sobre as atividades que você realizou durante o estágio supervisionado de MEF I
e II?
a) Por que realizou as atividades dessa maneira? O que te motivou?
b) O que mais influenciou você a realizar a atividade dessa maneira?
c) Como foi realizar o estágio supervisionado coletivamente?
3) Como ocorreu o seu planejamento das atividades realizadas nesses estágios?
a) O que inspirou as ideias para realizar as atividades?
b) Realizou atividades extras além das exigidas na disciplina? O que lhe motivou ou
não a realizar essas atividades?
c) O que teve que estudar para realizar as atividades de estágio? Como esses estudos
lhe ajudaram a planejar e a refletir sobre as atividades de estágio?
4) Quais as principais dificuldades que teve no estágio supervisionado?
a) Essas dificuldades foram superadas? Se sim, como?
b) O que faria diferente? O que deveria ter sido realizado diferente?
5) Como escola influenciou no planejamento das suas atividades no estágio supervisionado?
6) Como as atividades de MEF I e II influenciaram no planejamento das suas atividades na
escola?
a) Quais das atividades realizadas (leitura teórica, discussões coletivas, apresentação dos
PIDs, etc.) foi mais importante?
7) Como as reuniões de orientação de estágio (monitorias) influenciaram no planejamento
das suas atividade na escola?
8) Como outras disciplinas da licenciatura influenciaram no planejamento das suas atividade
no estágio supervisionado?
9) O que você aprendeu no estágio supervisionado de MEF I e II?
10) O que é ensinar e aprender para você hoje? Essa concepção mudou? Se mudou, porque?
(resgatar o questionário inicial)
11) O que foi mais importante para esse aprendizado? As aulas de MEF I e II, o estágio, as
leituras, etc.?
12) Como esse aprendizado se refletiu nas atividades que realizou na escola?
13) Esse aprendizado será importante quando for professor?
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ANEXO 8 – Proposta para elaboração de sínteses dos textos
acadêmicos estudados e critérios de avaliação
CRITÉRIOS AVALIAÇÃO
A avaliação das atividades da disciplina de Metodologia do Ensino de Física I será qualitativa,
de modo a fornecer aos licenciandos elementos de reflexão sobre as atividades realizadas.
Desta maneira, mais que realizar uma avaliação com objetivo de estabelecer uma "nota final"
na disciplina, busca-se contribuir para o processo formativo do estagiário.
As atividades serão avaliadas em: Muito Bom, Bom, Regular e Insatisfatório.
Em relação às sínteses dos textos estudados, os licenciandos devem realizar três atividades:
Ideia central do texto: apresentar a ideia central do texto, isto é, quais são os objetivos do
autor, as principais referências, os caminhos metodológicos que percorre e os principais
resultados. Além disso, é importante que o estudante destaque quais são os conceitos
principais que podem ajudar a compreender a realidade escolar, o ensino, a aprendizagem, etc.
Citações e destaques do texto: selecionar alguns trechos que expressem a ideia central do
texto, conceitos, dúvidas ou reflexões que sejam importantes para sua compreensão do texto.
Deste modo, é importante justificar a escolha de determinado trecho como destaque. Por
exemplo, esse trecho apresenta um conceito fundamental para entender o texto ou esse
destaque me deixou em dúvida quanto a determinado aspecto.
Perguntas e dúvidas: apresentar dúvidas ou questionamentos sobre o texto que expressem
caminhos para expandir o entendimento sobre as problemáticas abordadas no texto. Além
disso, é interessante que o estudante dialogue com outros referenciais teóricos ou com
experiências pessoais, buscando problematizar as ideais apresentadas no texto.
As sínteses serão avaliadas tendo em vista três critérios:
•

atendimento aos itens solicitados no estudo: será avaliado se o licenciando cumpriu
todas as atividades previstas para o trabalho, ou seja, apresentou a ideia central do
texto, citações/destaques e perguntas/dúvidas.

•

clareza e coesão - será avaliado se o texto está claro e coeso. Considerando que
clareza do texto está relacionada a facilidade ou não de compreender o texto e
coesão textual refere-se a interligação entre dos termos utilizados no texto, ou seja,
conexão ou links entre as palavras, frase e parágrafos, de modo a facilitar
compreensão do texto.

•

profundidade das reflexões e questões sobre o texto: será avaliado os
posicionamentos e reflexões pessoais implícitos ou explícitos no trabalhos.

a
a
a
a

Os trabalhos serão avaliados em:
•

Insatisfatório - quando o trabalho estiver incompleto (faltando algum item
solicitado), com muitos erros conceituais e/ou pouco claro e coeso.

•

Regular - quando o trabalho estiver completo, claro e coeso, mas pouco elaborado,
com erros conceituais, não apresentando a ideia central do texto e/ou os
posicionamentos e reflexões pessoais sobre o texto.
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•

Bom - quando o trabalho estiver completo, claro e coeso, apresentando de maneira
clara a ideia central do texto e com conceituação adequada, entretanto com
posicionamentos e reflexões pessoais sobre o texto superficiais (não crítica e criativa).

•

Muito Bom - quando o trabalho estiver completo, claro e coeso, apresentando de
maneira clara a ideia central do texto, conceituação adequada e os posicionamentos e
reflexões pessoais de maneira crítica e criativa.
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ANEXO 9 – Orientações para elaboração dos portfólios de estágio
METODOLOGIA DO ENSINO DE FÍSICA
Orientação para elaboração do portfólio
Elaborar um portfólio individual com as seguintes atividades:
1) Estudos Teóricos: resenhas dos textos teóricos trabalhados na disciplina (e como leitura
complementar para o desenvolvimento dos projetos de estágio);
2) Relatório de Estágio:
a) Título do projeto e autor(es);
b) Caracterização da escola e das aulas de Física;
c) Justificativa do desenvolvimento do projeto, tendo em vista os referenciais teóricos, as
necessidades da escola e/ou das turmas de estágio, os motivos pessoais, etc.;
d) Descrição do desenvolvimento do projeto (objetivos, focos/perguntas investigativas,
planos de ensino/aula das principais atividades desenvolvidas, descrição das atividades
desenvolvidas, etc.);
e) Análise do projeto com comentários fundamentados em observações e registros das
aulas, bem como nos referenciais teóricos estudados na disciplina e de forma
complementar para o desenvolvimento do projeto;
f) Conclusões e considerações finais sobre o projeto desenvolvido;
g) Bibliografia;
h) Anexos (questionários, trabalhos dos alunos, fotos, etc.).
3) Análise pessoal do estágio e da disciplina: apresentar análise sobre o próprio processo
de formação na disciplina de MEF, tendo em vistas, as aulas, supervisões e o estágio.
4) Ficha de estágio:
• ???? horas de estágio na escola, devidamente assinadas pelo professor colaborador (ou
coordenador) e pela direção;
• ???? horas de estágio relativas ao desenvolvimento e análise do projeto estudos
teóricos e supervisões de estágio, que serão assinadas pela professora da disciplina
(essa parte poderá, se necessário, ser registrada em outra ficha de estágio entregue
conjuntamente com a da escola).
Observações importantes:
•
•
•
•
•

Os portfólios devem ser entregues por e-mail: enviar para mlabib@usp.br e
leandrorabelo@usp.br.
Aprovação na disciplina está condicionada à entrega da ficha de estágio.
Conforme recomendação da Faculdade de Educação, as fichas de estágio também
devem ser registradas no formulário on-line "Registro da Ficha de Estágio" disponível
no link: http://www4.fe.usp.br/estagios/registro-da-ficha-de-estagio.
Divulgação das notas: via STOA até o dia 12/07.
Os alunos que ficarem em processo de recuperação, deverão agendar uma reunião para
a orientação pelo endereço: mlabib@usp.br.
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ANEXO 10 – Orientações para entrevista semiestruturadas com
os egressos do ensino médio
Questão norteadora para entrevista:
Que repercussões o Ensino de Física imprimiu na vida profissional/ pessoal de egressos do
ensino médio?
Recomendações:
1. elaborar um roteiro com algumas perguntas abertas (4 ou 5), fazer uma entrevista-teste
com uma pessoa para aprimorar o roteiro, antes de proceder às demais entrevistas.
2. escolher 3 pessoas com características profissionais e de formação próximas
associadas a uma única área específica (humanas, exatas, biológicas) ou 3 pessoas que
não tenham prosseguido em estudos formais após a educação básica.
3. preferencialmente, entrevistar pessoas com tempos próximos de término do ensino
médio (por ex. até 5 anos, logo após a finalização ou entre 5 e 10 anos)
Leitura (para subsidiar as entrevistas): (capítulos 3 e 4)
Menga, L. e André, M. E. D. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São
Paulo, EPU, 2017
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ANEXO 11 – Síntese coletiva da turma sobre a experimentação no
Ensino de Física
1) Papel e importância da experimentação no ensino de Física
•
•

A experimentação é um importante recurso complementar para outras metodologias de
ensino, isto é, não deve ser vista como recurso que irá resolver todos os problemas de
aprendizagem dos alunos.
A experimentação pode assumir diferentes papeis no ensino de Física:
o Quebrar a rotina da aula tradicional, ao trazer elementos novos para sala de
aula;
o Motivar os alunos, por meio de elementos lúdicos e afetivos;
o Favorecer o desenvolvimento da capacidade de reflexão dos alunos;
o Ilustrar os fenômenos físicos e conceitos abstratos;
o Realizar uma contextualização sociocultural, aproximando da realidade do
aluno;
o Possibilitar ao aluno o contato com o erro ao realizar o experimento;
o Levantar as concepções prévias dos alunos, buscando superá-las;
o Aproximar o conhecimento científico do conhecimento espontâneo;
o Desenvolver a cultura científica (enculturação científica);
o Promover e desenvolver a argumentação;
o Permitir o desenvolvimento progressivo da linguagem gráfica e matemática;
o Favorecer a colaboração e a interação social entre os alunos e professor;
o Possibilitar o aprofundamento da compreensão dos conceitos.

2) As experimentações nas aulas de Física
•

•

A experimentação pode ser realizada de diferentes formas dependendo do objetivo que
se almeja alcançar e do contexto de aplicação (número de alunos, tempo de disponível
e conceitos já trabalhados, materiais disponíveis, etc.). Essas atividades podem ter
roteiro aberto se forem investigativas ou roteiros fechados ou semi-abertos se forem de
outros tipos (verificação).
Para uma boa atividade experimental é preciso (ou pode-se):
o propiciar a participação e a interação entre os alunos e o professor;
o promover o interesse dos alunos conectando a teoria e prática;
o favorecer a aprendizagem significativa dos alunos;
o levantar as concepções prévias dos alunos, realizando uma discussão posterior
para aproximá-las dos conhecimentos científicos;
o favorecer a reflexão dos alunos, por meio da formulação de problemas (quando
possível), levantamento de hipóteses, tomadas de decisões metodológicas,
análises e conclusões;
o auxiliar na apropriação da linguagem gráfica e matemática, por meio da análise
progressiva do fenômeno (tabela, gráficos e equações);
o deixar claro aos alunos os objetivos do experimento didático, indicando o que
devem observar, e as diferenças entre o experimento didático e os
experimentos realizados em laboratórios científicos.
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ANEXO 12 – Questionário sobre o Currículo
QUESTÕES NORTEADORAS
• Em que medida queremos mudanças na organização atual do ensino de física
atualmente praticado em nossas escolas?
• Quem define os currículos? Qual o papel dos professores?
• Quais as condições essenciais para a reformulação curricular de física nas escolas?
QUESTÕES PARA REFLEXÃO INICIAL
1. ENUNCIE 2 QUESTÕES QUE VOCÊ GOSTARIA DE PODER ESCLARECER
NESTE EVENTO
2. ATÉ QUE PONTO VOCÊ ESTÁ SATISFEITO COM O CURRÍCULO DE
FÍSICA PRATICADO EM SUA ESCOLA (OU NAS ESCOLAS ONDE JÁ
ESTEVE COMO ALUNO E/OU ESTAGIÁRIO)? POR QUE?
3. PELO QUE VOCÊ SABE ATÉ O MOMENTO A QUEM CABE DEFINIR E
ORGANIZAR O CURRÍCULO? QUAL O PAPEL QUE O PROFESSOR PODE
EXERCER NESSE PROCESSO?
4. EM SUA OPINIÃO, O QUE É FUNDAMENTAL PARA ORGANIZAÇÃO E
MELHORIA DO CURRÍCULO DE FÍSICA NA ESCOLA?

