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RESUMO 

 

A  INTERAÇÃO PROFESSOR-ALUNO E O MITO DE “BICHO-PAPÃO” 

ATRIBUÍDO À FÍSICA 

 

Nelson Riski Filho 

 

Orientadora : Professora Doutora Myrian Brito Correa Nunes 
 

Resumo da Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação 

em Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro como quisito para a obtenção do 

Título de Mestre em Linguística Aplicada 

 

 O objetivo deste estudo é compreender as causas que levam muitos estudantes a terem 

preconceito e até mesmo um temor ao aprendizado de Física. Busquei encontrar evidências, através de 

entrevistas com professores/pesquisadores sobre o ensino da Física e também sobre a teoria de ensino-

aprendizagem, mais precisamente nos conceitos apresentados por Vigotski, para a superação dessas 

dificuldades. Também questiono por que as teorias construtivistas, estudadas e publicadas desde os 

anos 60, bem como a as propostas apresentadas pelos PCNs, não são colocadas em prática nas escolas 

de hoje. O que está faltando? Por que os professores têm resistido a tal mudança? Os dados coletados e 

analisados, através deste estudo qualitativo, provaram diferentes dificuldades enfrentadas pelos 

professores em suas práticas cotidianas. 

 

 

 

ABSTRACT 

 
THE TEACHER-STUDENTS INTERACTION AND THE MYTH OF “BOGEYMAN” 

ASSIGNED TO THE STUDY OF  PHYSICS 

 

The propose of this study is to understand the causes that lead many students to have high 

prejudice and even fear of  learning physics. I tried to find evidence through interviews with teacher/ 

researchers on the teaching of physics and also on the teaching-learning theory, more precisely on 

Vigotski’s concepts to overcome such difficulties. I question why the theories of constructivism, 

studied and published since  the 60’, as well as the assumption made by PCNs are not put in practice in 

schools today. What’s missing? Why do teachers resist change? In this qualitative study, the data 

collected and analysed proved different difficulties faced by teachers in their everyday practice. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

Quando iniciei esta pesquisa, o fiz incitado pela minha indignação de ver a maioria dos 

alunos do Ensino Médio não gostarem de Física. Mais que isso, me inquietei com a observação 

de que a Física se apresenta como um “bicho-papão”, uma disciplina muito temida por grande 

parte dos alunos. Contava apenas com a minha intuição de que um dos motivos de muitos alunos 

terem dificuldades em aprender Física seria porque os professores depositavam uma atenção 

excessiva ao cumprimento de um programa muito extenso exigido pelo vestibular, que se 

concentra na “simples memorização de fórmulas ou repetição mecânica de procedimentos em 

situações artificiais ou extremamente abstratas, sem um significado e sentido para o aluno” 

(PCN+,1999:2). Também questionava o fato dos professores não se preocuparem ou não 

conseguirem despertar o interesse desses alunos sobre o porquê e para quê aprendem essa 

disciplina. Somando-se a isto, em meu senso comum percebia a dificuldade tradicional que os 

alunos apresentam em matemática, que é um pré-requisito ao conteúdo de Física, concluindo que 

talvez tenha sido essa a causa de culminar e perpetuar-se o mito atribuído à Física de ser um 

“bicho-papão” para os estudantes.  

Em minhas buscas e leituras, constatei, mais tarde, que os PCNs se apresentam como uma 

fonte de sugestões que facilitariam muito para desconstruir esse mito, porém diversas 

dificuldades distanciam seus pronunciamentos às aplicações práticas em sala de aula, presentes, 

sobretudo, na postura do docente que inúmeras vezes se depara com perguntas usualmente 

formuladas por alunos sobre a utilidade de seu trabalho, nos seguintes termos: “Pra que serve 

isso, Professor?” - “Por que eu preciso saber isso, Professor?  ou “Eu não vou conseguir 

entender!” e que, muitas vezes, permanecem sem respostas.  
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É evidente que implícito a estas perguntas estavam simplesmente tentativas de verbalizar 

“Pra mim isso tudo não tem utilidade, é muito complicado e chato!” Percebe-se, assim, a crítica 

dos discentes às aulas, atribuindo ao professor a tarefa de enfrentar o desafio de dar sentido 

àquele estudo que, para o aluno, é ilógico, sem razão de ser e extremamente difícil. Trata-se do 

enfrentamento não só de desafios, mas de uma reversão de pressupostos, isto é, os alunos têm 

claramente a pressuposição equivocada de que o estudo da Física é difícil demais; é o estigma de 

um verdadeiro “bicho-papão” que deve ser desconstruído. 

 Nesse trabalho, proponho-me à investigação do papel do professor no processo de ensino-

aprendizagem de Física, e sua adequação aos PCNs, com base nos conceitos vigotskianos, como 

uma contraproposta ao ensino tradicional de Física e consequentemente como um caminho à 

desconstrução do mito de “bicho-papão” atribuído a ela, que poderia se resumir na macro-

pergunta: 

 

Como, na interação professor-aluno, o conceito de “bicho-papão” atribuído à Física se 

perpetualiza ou se (des)constrói? 

 

 Terei como foco central a linguagem envolvida, estudada ou conceituada como discurso 

que me leva a perguntar: Qual o discurso dos professores de Física sobre o processo de ensinar e 

aprender? Como se dá a interação professor-aluno em aulas de Física? - Como o professor de 

Física percebe e avalia a dificuldade de se aprender Física?   Neste trabalho, primeiramente falo 

sobre a metodologia e instrumentos empregados, depois apresento um pouco sobre o conceito de 

linguagem e de como veio se desenvolvendo o ensino de ciências até os dias de hoje. A seguir 

faço uma abordagem das principais teorias que vão basear minha argumentação e apresento um 
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exemplo comparativo entre como, a meu ver, se resolve um problema de Física a partir do 

modelo tradicional e o que deveria ocorrer a partir da nova teoria apresentada.  Ao final, no 

capítulo 7, apresento minhas proposições como respostas às minhas perguntas de pesquisa, a 

análise dos dados gerados e as bases argumentativas sobre  as quais me apoiei para construí-las, 

estabelecendo uma triangulação entre: as teorias apresentadas; os argumentos e experiências 

apresentadas pelos PCNs; minhas observações e práticas, e relatos dos professores envolvidos 

nessa pesquisa.  

Antes de discutir os tópicos teóricos e metodológicos que embasam o estudo através do 

qual procuro repostas a essas perguntas, opto por traçar meus passos até chegar a meu perfil de 

professor-pesquisador de questões relacionadas ao ensino da Física.  

 

1.1- MEU PERFIL 

 

Tenho 53 anos. Sou formado em Engenharia Mecânica pela PUC em 1981 e Licenciatura 

em Física em 1998 também pela PUC, sendo hoje professor de Física, já tendo lecionado em 

colégios do Estado e agora em Colégios Particulares. 

Cabe ressaltar que antes de me formar em Engenharia Mecânica fui sócio de meu pai, 

administrando sua indústria de uniformes profissionais. Para tal atividade fui atraído mais por  

uma questão de tradição ou moral de seguir e manter o patrimônio da família, do que por 

satisfação interna. Ao contrário, sentia que não era essa minha vocação nem o que eu anelava 

para minha vida. Ao mesmo tempo, recém casado, ficava fascinado com o relato das experiências 

e realizações que minha esposa, como professora de português para adolescentes do curso 

fundamental no Colégio Logosófico, fazia ao nos encontrarmos depois de um dia intenso de 
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atividades. Ela tinha um forma especial de se vincular com os seus alunos, o que criava um 

ambiente muito afetivo, favorecendo o aprendizado e a superação de muitas dificuldades 

psicológicas advindas de falhas anteriores, ocasionadas pela desorientação de seus educadores e 

pais. Em pouco tempo, fui sendo seduzido por sua empolgação, ficando claro para mim que era 

isso o que eu queria fazer na vida: ser professor e não administrador de empresa. 

 Esse pensamento me fez concluir que eu deveria traçar um plano para chegar a ser 

professor. Ser empresário, no campo no qual atuava, não me facilitava em nada essa aspiração. A 

primeira idéia foi a de fazer um concurso público para conseguir maior estabilidade material e 

tempo para investir numa nova iniciativa. 

Em 1992 fui aprovado no concurso para Fiscal de Atividades Econômicas da Prefeitura 

do Rio de Janeiro, e pude abandonar a atividade anterior e assim dar o primeiro passo para o 

andamento do meu plano, pois isso me possibilitou uma certa tranqüilidade financeira para  me 

envolver no ensino como um em campo de pesquisa, podendo escolher e ousar algumas 

iniciativas sem o receio de por em risco a minha subsistência.  

Em 1993 fiz uma pós-graduação em Pedagogia na FAHUPE, e no ano seguinte consegui 

uma oportunidade de dar aulas no pré-vestibular do Curso Impacto, de onde fora aluno na época 

de vestibular. Eu me ofereci como professor de Matemática, mas a vaga oferecida era para 

professor de Física. O diretor do curso, me conhecendo como um excelente ex-aluno, tendo 

passado bem colocado no vestibular do IME na matéria de Física, insistiu em que eu teria boas 

condições para o cargo. Aceitei o desafio e iniciei minha carreira como professor. 

No ano seguinte, fiz licenciatura em Física na PUC e em 2002 passei no concurso para 

professor do Estado. Mas eu não estava satisfeito com o trabalho que desempenhava como 

professor. Não estava nessa atividade para, simplesmente, transmitir conteúdos que teriam uma 
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função limitada na vida dos alunos, nem para perenizar uma metodologia e currículos que pouco 

lhes estimulavam, ou pior, a muitos causava repugnância e rebeldia ao estudo. Não era essa a 

visão que eu tinha para mim. Então me perguntava: estou fazendo algo errado? O ensino e o 

estudo não podem ser tão pesados assim! Por que poucos alunos têm prazer em ir ao colégio, em 

aprender, em ampliar seus conhecimentos, e um número reduzidíssimo se interessa pelo estudo 

da Física? Por que tão pouca motivação para o conhecimento sobre a natureza, a vida, a 

inteligência e equilíbrio de tudo o que nos rodeia? Que travas e obstáculos distanciam tanto os 

jovens de algo que os favorecerá a enxergar a vida e a Criação como algo fascinante, e o 

conhecimento como a base de seus maiores anseios? 

Dessa forma, interessei-me pela pesquisa sobre ensino e aprendizagem de Física e por 

desvendar a ou as razões do grande desânimo dos alunos pelo seu estudo e quiçá de muitos com 

relação à aprendizagem em geral. Eu queria saber também como fazer para os alunos encararem 

com valentia as próprias dificuldades, os próprios erros, e de como obterem orientação sobre 

como encontrar dentro de si os recursos necessários para se manterem estimulados com a vida, 

com a busca incessante de conhecimentos, da própria superação e assim, em um maior 

engajamento com os demais, para empreenderem grandes realizações humanitárias. Parti de 

minha própria sala de aula e inspirado no que minha esposa realizava com seus alunos de ensino 

fundamental. Contudo, tanto meus alunos quanto a direção dos colégios ofereceram resistência, 

parecendo inaceitáveis minhas iniciativas, como se perguntassem: Por que mudar a forma de 

trabalhar a Física? Como a Física não ser um “bicho-papão”? Por que o estudo e a vida têm que 

ser mais agradáveis? Como podem os alunos aprenderem diferentemente, uns dos outros? Como 

ficará o aprendizado “em massa”, (e por tanto, mais lucrativos) dos mesmos conteúdos).  
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 Vale mencionar aqui a contribuição do estudo de Logosofia
1
, que realizo desde de 1981, 

não me deixando conformar com essa situação desanimadora que enfrentam os seres, me 

impelindo a buscar os estudos e respostas a estas questões que possivelmente  mudariam esse 

panorama.  Resta ainda para completar meu perfil de professor pesquisador, apresentar minha 

caminhada até chegar à Lingúistica Aplicada.  

 

1.2- MINHA CAMINHADA 

 

Vendo-me sozinho e sem recursos nessa caminhada, fui buscar, primeiramente, um curso 

de Mestrado em Educação, por pressentir que me acercaria de elementos que me favoreceriam a 

troca e aprendizado com demais professores sobre uma nova forma de aprender-ensinar. Passei 

assim a me interessar por pesquisas sobre as diferentes formas de ensinar e a buscar o apoio de 

educadores e teóricos. Constatei que existem teorias maravilhosas que coincidem com o meu 

sentir: falam sobre a valorização da relação professor-aluno; da necessidade de se trabalhar com 

estímulos positivos; de se partir das realidades dos alunos, etc. Mas ainda continuava a 

indagação: por que não são levadas à prática? 

Descobri através de uma amiga, que no Mestrado de Linguistica Aplicada havia pesquisas 

relacionadas a um campo que me seduziu: a linguagem e a relação entre os seres. Ela me fez 

atentar para algo que depois me pareceu um ponto crucial para o aprendizado: a Linguagem. 

Passei um ano como ouvinte no curso de Linguistica Aplicada. Vivenciei a importância do papel 

da interação, do discurso, do contexto, da relação professor-aluno na construção do 

conhecimento. Novato, calouro na área de ciências humanas e letras, muitas vezes me vi em sala 

                                                 
1
 Doutrina ético-filosófica desenvolvida pelo pensador e educador humanista Carlos Bernardo González Pecotche, 

que busca oferecer ferramentas de ordem conceitual e prática para obter o autoaperfeiçoamneto, por meio de um 

processo de evolução consciente que conduz ao conhecimento de si mesmo. ( Wikipédia – consulta em 23/06/2011) 
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de aula ouvindo conceitos para mim estranhos, que aos meus ouvidos também soavam como 

“bicho-papão”, mas cujo sentido não despertava curiosidade ou espanto em meus colegas de 

turma. A princípio não ousei problematizar e nem valorizar conceitos como, por exemplo, 

enunciado, discurso etc. Vivi e pude experimentar nesses momentos, talvez a mesma experiência 

que um aluno meu, de Física, experimenta em minhas aulas: a dificuldade com a linguagem. 

Confirmou-se assim a direção em que deveria encaminhar minha pesquisa. Candidatei-me 

ao Curso de Mestrado em Linguística Aplicada e fui aprovado em 2009. 

Quando iniciei meu mestrado, tinha em vista apenas realizar pesquisas em minha sala de 

aula, ou seja, realizar uma pesquisa-ação. Mas percebi que tal postura me faria observar apenas 

de um ângulo, limitando o diálogo com outros pares. Ao descobrir que havia na UFRJ um curso 

de pós-graduação para professores sobre o ensino de Física, que reunia diversos profissionais que 

estudavam e pesquisavam sobre as dificuldades e técnicas do ensinar Física, e estavam, assim 

como eu, empenhados em melhorar a qualidade de sua atuação, vi que ali estava uma grande 

oportunidade para dialogar sobre minhas inquietudes. Juntei-me a esse grupo de professores para 

traçar e trocar experiências, ajustar meu foco, meus dados e depois poder triangulá-los. 

Esse grupo é formado por alunos/professores do curso de mestrado profissional de ensino 

de Física da UFRJ. Estes mestrandos são selecionados através de um exame de prova e 

entrevistas, tendo como perfil geral serem profissionais de escolas públicas e particulares 

conceituadas como de “elite” no Estado do Rio de Janeiro.  

Cabe lembrar que esse curso teve início na UFRJ apenas em 2008, a partir da necessidade 

de melhorar o ensino de ciências em nosso Estado, partindo, naturalmente, do desejo de oferecer 

melhor formação aos professores de Física. É um dos únicos cursos no Brasil voltados para o 

aprimoramento pedagógico do Professor de Física, oferecendo condições deste ser um professor-
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pesquisador de sua própria prática, produzir material didático inovador e envolver melhor seus 

alunos com o estudo da Física 

Com o objetivo de me inteirar sobre o que de mais avançado possuímos no Brasil em 

temos de ensino de Física, participei das aulas de: a)  Ensino-Aprendizagem de Física, nas quais 

os professores faziam levantamentos e debates sobre as principais dificuldades apresentadas pelos 

alunos; b) Tópicos de Ensino de Física em que são refletidas as principais linhas pedagógicas do 

ensino de Física e diversas formas de construção do conhecimento; c) Ensino por Investigação, 

em que são estudadas os diversos métodos de envolvimento dos alunos com o aprendizado de 

ciências. 

Nessas aulas, os professores das disciplinas apresentam os principais tópicos que depois 

são debatidos pelos alunos/professores, surgindo daí, natural e espontaneamente, as concepções, 

entraves e carências que sofrem o professor em sua atividade de sala de aula. Foram desta forma 

gerados dados para serem analisados, ou seja, colocados em diálogo com as teorias discutidas 

nestes cursos e nos de Linguistica Aplicada.  

 Também apoiei minha pesquisa nas recordações de minha própria sala de aula e no 

acompanhamento das aulas de um professor que foi meu colega no curso de Mestrado de Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

813:10

2 - METODOLOGIA DE PESQUISA

 

         



 18 

2- METODOLOGIA DE PESQUISA 

Antes de iniciar uma pesquisa é imprescindível delimitar a estrutura teórica e os passos 

que nortearão o investigador na tentativa de responder às indagações que motivam seus estudos. 

É, pois, desaconselhável pesquisar e precipitar-se sobre a busca e escolha de dados sem antes ter 

clara a forma como responder o que se questiona, ou como gerar compreensão sobre o que nos 

incomoda. Caso contrário, caminha-se às escuras, sem direção, aleatoriamente, correndo o risco 

da perda de tempo e energia e de não chegar a lugar algum ou não se dar conta da chegada. 

Assim, antes de apresentar os pressupostos teóricos em que me fundamento, discuto neste 

capítulo o que entendo por pesquisar e desenho os instrumentos geradores de dados após 

justificar cuidadosamente por que – sendo da área considerada como de ciências exatas, a 

engenharia e a Física – optei por seguir o paradigma interpretativista de promoção de 

conhecimento, mais comum nas ciência humanas. 

Enfocando as questões relacionadas à metodologia de minha investigação, trago a voz de 

Hryniewiewicz (1999:182), para quem metodologia “seria, literalmente, ciência ou estudo dos 

métodos”. Vejo também a metodologia como uma investigação sobre os métodos empregados 

nas diferentes ciências, com seus fundamentos e validade, sua relação com as teorias científicas e 

o caminho seguido para se obter ciência. E o início desse caminho ocorre através da observação 

científica, que pressupõe um conjunto de conhecimentos e informações prévias, 

(Hryniewiewicz,1999:83).  Vejamos a seguir o que entendo por pesquisar.  
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2.1- O QUE É UMA PESQUISA?  

“Começamos de fato a pesquisar quando começamos a escrever a partir de 

um tema, assunto, hipótese, título – pouco importa. O que importa é saber 

que vislumbramos algo que nos pareceu um porco, mas com o risco 

prazeroso de, duma moita lá adiante, saltar outro bicho não menos 

interessantes e ao encalce dele nos lançarmos.” (Marques,2001:93) 

 

Quando iniciei minha pesquisa parti apenas de minha insatisfação, mas eu não tinha claro 

o que realmente queria. Sentia que não deveria ser natural tanta indisposição, por parte dos 

alunos, para o aprendizado de Física, conforme já comentei na introdução deste trabalho. Sentia 

também que os métodos empregados no ensino não estavam adequados para cobrir a necessidade 

dos discentes; percebia que a causa atribuída a tal situação excluía a relação professor-aluno. 

Diante desses pontos, por onde começar? Qual seria o meu ponto de partida? Na citação de 

Marques (2001) acima, o pesquisar se inicia com o escrever, não importa muito por onde se 

começa, nem mesmo sobre que tema, mas o importante é começar. Então, diante dessa citação e 

dos estudos realizados no Mestrado, decidi começar a escrever. A relação professor-aluno foi o 

meu objeto, o meu ponto de partida; e a linguagem – o instrumento que permeia o diálogo, a 

comunicação ou a inter-relação entre os seres humanos – foi  o foco de minha pesquisa.  

Para se realizar uma pesquisa, entendo que seja necessário uma insatisfação sobre a 

realidade que nos cerca, assim como uma incerteza sobre o que sabemos, além de uma habilidade 

para se disciplinar e obter informações bem organizadas sobre o que pretendemos investigar, 

conjugando-as para obter alguma compreensão ou resultado. E para que seja uma pesquisa 

científica, além de predisposição, questionamentos e observação, necessita-se de “um 

conhecimento rigoroso, bem sistematizado e demonstrado metodologicamente”, conforme o 

pensamento de Hryniewiewicz (1999:91). Sobre ser sistemático, o mesmo autor explica que 

“suas conclusões organizam-se em sistemas. Por sistematicidade deve-se entender o caráter 
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relativamente orgânico e coerente das hipóteses [proposições] e conclusões da ciência 

Hryniewiewicz (1999:90). 

A pesquisa é uma busca regrada, conduzida por intencionalidades precisas, promovendo 

indagações à experiência que se vai conduzir, sem perder de vista a pergunta de pesquisa 

(Marques, 2001). Parti, portanto, de uma asserção, de senso comum, de um argumento que 

apenas enuncia uma expectativa difusa e generalizada. 

Minhas perguntas de pesquisa foram originadas a partir de minhas experiências 

antecedentes, de minhas práticas como aluno e professor de Física, instigadas e desenvolvidas a 

partir de leituras de teóricos já realizadas, que serão apresentados e discutidos nos próximos 

capítulos. 

 Com base na definição de Gatti (2002:9), “a pesquisa é o ato pelo qual procuramos obter 

conhecimento sobre alguma coisa, só que num sentido mais estrito, visando à criação e um corpo 

de conhecimentos sobre um certo assunto”. Ao buscar compreender o porquê do mito da Física 

como um “bicho-papão” para os alunos do Ensino Médio, minha pesquisa não conduz às 

respostas acabadas.  Alinhando-me a este conceito, trago a voz de Marques (2001:94), que faz 

uso do pensamento de Heisemberg, afirmando que uma pessoa que conhece os erros que podem 

ser cometidos em sua área leva uma grande vantagem sobre o que desconhece, pois poderá ficar 

muito mais atento em evitá-los. Creio que gerando compreensão sobre alguns dos erros que 

conduzem ao amedrontamento que o ensino de Física promove nos alunos de Ensino Médio, 

criarei um corpo de conhecimentos que podem ajudar a mim e a outros professores a evitar tais 

erros, e ainda auxiliar na construção de novas práticas no ensino de Física e quiçá novas teorias. 

Tal pensamento é um incentivo a minha investigação, concordando com o que enuncia 

Marques(2001:101): 
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“O campo teórico não baixa das nuvens. Brota ele do chão das práticas; não 

espontaneamente mas sob o acicate da interrogação, da reflexão, da pesquisa 

em nosso caso.” (grifo meu) 

 

Tudo tem sua história no entrecruzamento de um passado, de um presente e de um futuro 

em perspectiva e só nessa história se constituem em objetos do campo empírico. Os átomos, por 

exemplo, sempre existiram na natureza, mas só a partir do momento em que os homens deles se 

ocuparam, passaram a constituir-se em objetos de um campo empírico, trabalhados por teorias 

que a cada dia se mostram mais complexas. As relações sociais sempre existiram entre os 

homens, mas só a partir de quando eles se interrogaram sobre eles mesmos, se constituíram no 

campo da experiência histórica. Da mesma forma, as dificuldades no aprendizado de Física há 

muito vêm sendo constatadas no chão da prática, mas poucos têm se predispostos a questionar, 

problematizar, buscar compreensão sobre seu foco de forma sistemática e coerente, ou seja, 

científica. 

Prossigo descrevendo o que entendo por pesquisar enfocando Gatti (2002:9-10), para  

quem  

“o ato de pesquisar deve apresentar certas características específicas. Não 

buscamos, com ele, qualquer conhecimento, mas um conhecimento que 

ultrapasse nosso entendimento imediato na explicação, ou na compreensão da 

realidade que observamos’. (grifo meu) 

 

Buscamos um conhecimento indo além dos fatos, desvendando processos, explicando ou 

interpretando consistentemente ou sistematicamente fenômenos, mas sempre nos apoiando em 

algum referencial. Meu referencial são os teóricos que iluminam minha análise de dados. 

O que ficou, portanto, claro para mim, como ponto de partida, foi: a minha insatisfação: 

como professor de Física; com o que se espera de um bom professor de Física; e com o 
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conformismo e conceituação por parte dos alunos, pais e até professores de que um “bom” ensino 

de Física deve ser difícil e sofrido, sendo até mesmo mais valorizado quanto mais penoso este 

seja.  

 Nesse caminho devo ter bem presente a metodologia a adotar e justificar os paradigmas 

que adotei como referencial.  

 Para entender o porquê do não envolvimento e interesse dos alunos com o estudo de 

Física, optei por me apoiar em um paradigma em que me situe também como objeto de estudo, de 

auto-reflexão e me “permita desenvolver uma investigação que não separe a elaboração da teoria 

e a condução da prática” (Magalhães,1994:71). Pesquisar é o tempo todo conversar consigo 

mesmo. Queira ou não, estará o pesquisador a todo momento articulando-se e  alternando-se: pelo 

que é e pelo que pensa; pelo que extraiu de suas experiências; pelo que conhece do tema e, 

sobretudo, por seu interesse em aprender mais e melhor como compromisso social sobre o que o 

seu texto poderá produzir.  

A seguir, apresentarei sob que lentes dirigi meus questionamentos e observações, e sob 

quais gerei meus dados de pesquisa. Ou melhor, em quê paradigmas me apoiei, que vertentes 

segui para tentar entender o que está por trás das dificuldades de aprendizado da Física, e 

compreender quais são os elementos subjetivos e recursivos que envolvem o problema em 

estudo, estabelecendo relações dialógicas entre os participantes deste estudo ou entre os sujeitos 

de pesquisa. 

 

2.2- PARADIGMAS DE PESQUISA 

Como já abordado anteriormente, por eu ter formação na área de exatas, poderia o meu 

leitor achar que a presente pesquisa fosse se pautar no paradigma quantitativo, uma vez que este é 
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privilegiado no campo de pesquisa das ciências como a Física. Na exposição a seguir, justificarei 

as razões por eu optar pelo paradigma qualitativo ou interpretativista. 

O termo “paradigma” origina-se do grego, que significa modelo, exemplar. Em ciência, é 

entendido como um conjunto de idéias, de postulados que servem como modelo a ser seguido na 

produção de conhecimento, na busca por respostas a determinadas questões. Lessard-Hérbert 

(1990:18) defende que um paradigma designa todo o conjunto de crenças, de valores 

reconhecidos e de técnicas que são comuns aos membros de um dado grupo. Já Herman (1983: 

04 – apud Lessard-Hérbert, 1990:18) afirma que: 

“o paradigma é um misto de pressupostos filosóficos, de modelos teóricos, de 

conceitos-chave, de resultados influentes de investigações, constituindo um 

universo habitual de pensamento para investigadores num dado momento do 

desenvolvimento de uma disciplina”. 

 

 Grosso modo, pode-se falar em dois tipos de paradigmas que orientam os estudos 

científicos: o quantitativo (ou positivista, cientificista) e o qualitativo (ou interpretativista). 

 “A escolha qualitativa ou quantitativa é primariamente uma decisão sobre a geração de 

dados e os métodos de análise, e só secundariamente uma escolha sobre o delineamento da 

pesquisa ou de interesse do conhecimento”, segundo Bauer & Gaskell (2002:20). Entendo que as 

pesquisas na área de ciências humanas procuram seguir a linha qualitativa e não reproduzirem os 

métodos de análise das ciências exatas, cujo modelo de respaldo é quantitativo, pois o foco da 

análise de uma investigação no campo de humanas é o próprio ser humano, e não uma coisa, uma 

máquina, um experimento cujos resultados possam ser quantificados, mensurados como em um 

laboratório de Física. A própria natureza do ser humano é plural e não deve, por isso, ser medida 

por pretensos métodos que se arrogam uma pureza científica estrita. 
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Moita Lopes (1994:332) faz a ressalva de que sob o ângulo quantitativista “as variáveis do 

mundo social são passíveis de padronização, podendo, portanto, ser tratadas estatisticamente para 

gerar generalizações”. E prossegue alertando e criticando que nesse paradigma “o elemento 

objetividade a qualquer preço é o que interessa, isto é, os fatos sociais resistem a nossa vontade.” 

Já sob olhar subjetivo, temos o paradigma interpretativista no qual os múltiplos significados que 

constituem realidades só são passíveis de interpretação. É o fator qualitativo, isto é, o particular, 

que interessa no mundo social e que permitirá chegar ao processo que levou a construção do que 

vem se tornando um padrão ou uma generalização em relação ao estudo de Física. 

Para enfatizar a importância de tal paradigma para a produção de conhecimento nas 

ciências humanas, Moita Lopes (1994:331) mostra que: 

 “o homem interpreta e re-interpreta o mundo a sua volta, fazendo, assim, com que 

não haja uma realidade única, mas várias realidades[...] Na posição 

interpretativista, não é possível ignorar a visão dos participantes do mundo social 

caso se pretenda investigá-lo, já que é esta que o determina: o mundo social é 

tomado como existindo na dependência do homem.” 

 

Minha pesquisa visa compreender os processos interacionais em sala de aula de Física do 

Ensino Médio. Por isso adequa-se ao paradigma qualitativo de ciências humanas. Na pesquisa em 

sala de aula há múltiplas realidades e verdades passíveis de serem observadas, interpretadas e 

reinterpretadas. Não visa à uma conclusão fechado do produto da investigação, mas sim a 

entender, interpretar os processos que os encaminharam. Busca a compreensão e os significados 

que nascem desses processos, uma vez que o que é específico, no mundo social, é o fato de os 

significados que o caracterizam serem construídos pelo homem que, repito novamente, interpreta 

e re-interpreta o mundo à sua volta.  
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Neste trabalho, as políticas educacionais, os professores e os alunos são os objetos de 

estudo cujos discursos e atuações devem ser interpretados de modo a se tentar perceber que 

fatores contribuem para a dificuldade do ensino-aprendizagem de Física. Quero entender como a 

problemática no ensino de Física se constrói e como a vinculação e o diálogo do professor com 

os alunos e entre os próprios alunos pode ser um grande avanço no aprendizado e na 

desconstrução do mito associado e perpetuado pelo senso comum. Não desejo apresentar 

fórmulas prontas, exatas, mas apenas abrir uma janela pela qual possa observar os valores 

individuais e particulares de cada ator envolvido nas relações humanas, partindo do princípio que 

cada ser é único e não pode ser padronizado e tratado como uma produção em série, por 

“atacado”. 

Mas como e para onde se dirige meu olhar? Como afirma Brandão (2003:37),“é uma 

mente humana que dá sentido ao que o olho descobre.” O que fazer quando eu sou parte daquilo 

que desejo conhecer e interpretar? Isto é, como me colocar sendo professor e continuando a ser 

aluno de Física? O que fazer quando faço parte do contexto que estou pesquisando? 

Como esta pesquisa envolve seres humanos, tenho ciência de que interpretei minhas 

observações conforme meu conhecimento de mundo, ou melhor, meus saberes e vivências, sem 

excluir, certamente, minha interferência direta no processo que vivenciei. 

  Mesmo na Física moderna, já se concebe que o cientista não pode representar o papel de 

um observador distante. Brandão (2003:50), servindo-se das palavras de John Weeler (1974), “vê 

o envolvimento do observador como a característica mais importante da teoria quântica, tendo 

por isso sugerido a substituição da palavra “observador” por “participante”.  

Freitas (2002a: 24/25) vai mais além afirmando que 
 

“Isso muda tudo em relação à pesquisa, uma vez que o investigador e 

investigado são dois sujeitos em interação. O homem não pode ser apenas um 
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objeto de uma explicação produto de uma só consciência, de um só sujeito, 

mas deve ser também compreendido, processo esse que supões duas 

consciências, dois sujeitos, portanto, dialógico.”  

 

Freitas (2003:7), com base no texto de Bakhtin (1997/2003) sobre o olhar crítico e a 

pesquisa em ciências humanas acrescenta que : 

“Nas ciências humanas, o pesquisador não pode se limitar ao ato 

contemplativo, pois, diante de si há um ser que tem voz e precisa falar com 

ele e estabelecer uma interlocução. Inverte-se, desta maneira, toda a situação 

que passa de uma interação sujeito-objeto para uma relação entre sujeitos. De 

uma orientação monológica passa-se a uma perspectiva dialógica.” ( grifo 

meu) 

 

Brandão(2003:52) também nos traz o argumento do paleontólogo Pierre Teilhard, ao 

afirmar que: 

“Físicos e naturalistas começam agora a se dar conta de que as suas mais 

objetivas observações estão todas impregnadas de convenções escolhidas de 

partida e também de hábitos de pensamentos desenvolvidos no decorrer da 

evolução histórica da pesquisa.” 

 

Conforme nos apresenta este autor, baseada nessa nova forma de enxergar é que o 

pesquisador adquire uma outra postura.  

Brandão prossegue enfatizando que  

“tendo chegado ao ponto de suas análises os pesquisadores já não sabem se a 

estrutura que atingiram é a essência da matéria que estudam ou antes o reflexo 

de seu próprio pensamento. A distinção entre sujeito e objeto não é, portanto, tão 

absoluta.” (Brandão,2003:52)  

 

Nas pesquisas de ciências humanas, o acesso ao fato se faz, portanto, de forma indireta, 

através da interpretação dos vários significados que a constituem, produzindo texto. 
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Contrapondo-se, assim, ao pensamento positivista, que considera os fatos sociais como coisas 

compreensíveis apenas pela via da observação e da experimentação e toma o ser humano como 

um objeto mudo, isolado, indiferente. Para Bakhtin 
2
(1997:341), “o texto é o ponto de partida das 

disciplinas das Ciências Humanas”. Citamos, ainda, Bakhtin (1997:329) que afirma: “onde não 

há texto, também não há objeto de estudo e de pensamento”. Tal asserção enfatiza o pressuposto 

de Bakhtin (1997:329) segundo o qual “o texto oral ou escrito é dado primário de todas as 

ciências humanas.” 

 Nesta pesquisa, portanto, minha análise, respostas e compreensões se construirão a partir 

de minhas interpretações de textos, observações e vivências, ou seja, de minhas próprias práticas 

e das práticas e textos produzidos por outros professores. Serão constituídas, enfim, da análise 

dos discursos dos diversos atores envolvidos nesse estudo.  

É importante ressaltar, mais uma vez, que 

“o paradigma interpretativista coloca como finalidade da investigação a 

compreensão e a interpretação, tendo a convicção de que o real não é 

apreensível, mas sim uma construção dos sujeitos que entram em relação com 

ele” (Freitas 2002a,3).  

 

Nesse processo, tornar-se sujeito significa refletir sobre as próprias ações, entender as 

contradições a que estamos envolvidos e só então será possível identificar causas e buscar 

transformações. 

Reafirmo, ainda, a pesquisa não como um ato solitário e individual, mas como um ato 

responsável, de compromisso, em que procuramos ter sempre em conta a sociedade que 

queremos e precisamos construir, questionando a quem e a que nossa pesquisa educacional está a 

                                                 
2
 Esta data se refere à edição por mim consultada. Na Bibliografia apresento a data  em que diferentes textos de 

Bakhtin ou círculo de Bakhtin foram agrupados e publicados com o título original.  
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serviço e que possibilidades estão apontando para uma intervenção transformadora da realidade 

(Freitas, 2002a).  

Concluo esta seção, alertando, mais uma vez,  meus possíveis leitores, que a seguir 

procuro traçar o perfil de meu estudo dentre os diversos que podem assumir as investigações na 

área de ciências humanas. 

 

2.3 - PERFIL DA INVESTIGAÇÃO 

Qualquer proposição necessita ser posta em discussão, numa busca cooperativa de 

acordos. Em oposição ao sujeito monológico, a pesquisa qualitativa ou interpretativista exige um 

confronto de ângulos diversos para se ter uma visão, o mais ampla possível, sobre o problema 

abordado. É sob essa perspectiva que ponho para dialogar os diversos atores que convoco em 

minha pesquisa, numa triangulação. Tais atores são: eu como professor, eu como aluno no curso 

de Mestrado Profissional no Ensino de Física, eu como observador numa aula de Física, os 

professores do Curso de Mestrado do Ensino de Física, os PCNs, assim como os discursos de 

diversos estudiosos sobre as questões relacionadas ao ensino-aprendizagem e os teóricos cujas 

vozes convoco conforme meu entendimento as faz necessárias. 

  No meu caso, como professor de Física há mais de 10 anos e possuindo um bom  

envolvimento com a comunidade que pretendo investigar, tomo como referência as palavras de 

Marques (2001:100) na qual diz: 

 “O próprio pesquisador deve estar familiarizado com o campo empírico de sua 

pesquisa. Se já o habita há bom tempo, se é ele seu ambiente de vida, 

necessitaria somente de algumas certas conversas complementares às que de 

ordinário já mantém com seus pares.” 
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Minha pesquisa, de certa forma, apresenta um cunho etnográfico, uma vez que, com base 

em Frederick Ericson (2000) o que faz um estudo etnográfico é que ele não só trata uma unidade 

social de qualquer tamanho como um todo, mas que a retrata eventos, no mínimo em parte, do 

ponto de vista dos atores envolvidos no evento. Sou um dos atores envolvidos no contexto social 

que estudo como professor e aluno no curso de Física, utilizando minhas notas de campo em 

minhas aulas, e buscando estudar os demais participantes envolvidos nesse grupo social, através 

de múltiplos instrumentos tais como entrevistas, notas de campo e questionários, cujos resultados 

e análises me apontaram para possíveis asserções sobre o comportamento social, na situação 

social considerada como um todo. Em outras palavras, no evento que envolve o ensinar e 

aprender Física no Ensino Médio. Observei as regularidades nas situações sociais em foco e 

como cada integrante vê o contexto situacional em que atuam como professores.  

 Alinho-me ao cunho de pesquisa etnográfica não intervencionista, mas participativa ou 

colaborativa, fazendo uso de instrumentos diversos, pois não me satisfaz apenas usar dados de 

minha vivência. Daí nascer meu desejo de ouvir a voz do outro como cientista (estudando-o 

atentamente), lembrando-me de que, como afirma Marques (2001:100), um pesquisador  

“não lida com objetos ou coisas em si constituídas; lida com experiências 

próprias ou alheias, que precisam ser ditas da maneira mais simples e direta 

possível e de modo a comporem uma unidade coerente e congruente com os 

demais saberes em interlocução naquele determinado tópico da pesquisa de 

forma a se produzirem novas aprendizagens 

 

A seguir faço um detalhamento dos múltiplos instrumentos usados neste estudo e que 

também caracterizam seu cunho etnográfico.  
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2.4- INTRUMENTOS  

 

Para selecionar os instrumentos de pesquisa em consonância com as questões que desejei 

investigar, pensei naqueles que me fossem mais familiares e abordassem aspectos e ângulos 

diversos, de forma que, ao serem triangulados, favorecessem a uma interpretação e avaliação 

menos tendenciosa e mais coerente dos dados. Esses instrumentos foram: minha observação 

participante como professor e aluno no Mestrado de Ensino de Física transcritas em notas de 

campo e meu diário de pesquisa; minha atuação como observação participante da aula de um 

professor/colega do Mestrado; a análise dos discursos dos PCNs de Física; e entrevistas e 

questionários com professores de Física nesse mesmo curso de Mestrado que se tornou o 

contexto de pesquisa. 

 

2.4.1- Observação participante com notas de campo   

Uma das vertentes do perfil desta pesquisa é o da etnografia participante ou colaborativa, 

conforme já afirmado na seção 2.3. Meu foco não é só descrever as ocorrências, mas também 

refletir sobre as mesmas, questionar, interagir com os demais professores, buscando subsídios 

para futuramente poder interpretar a memória registrada e, se possível, transformar a realidade a 

ser vivenciada. A observação participante é a característica mais marcante da etnografia, sendo 

que as notas de campo dialogam com a reflexão ou caracterizam essa observação, uma vez que, 

cabe lembrar que eu, como pesquisador, não estava assistindo passivamente aos atores, mas me 

sentindo membro de sua comunidade, observando e anotando tudo o que me chamasse a atenção 

para depois fazer um diário de pesquisa, no qual acrescentava às anotações minhas reflexões. 

Vigotski contribuiu com um argumento para delinear este aspecto de meu estudo quando 

diz que “uma das metas da pesquisa é não ficar nos limites da mera descrição, mas avançar para a 
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explicação, considerando que o que faz da atividade psíquica uma atividade psíquica é a sua 

significação” conforme comenta Freitas (2002a: 6), 

 Trago a voz de McDonough (1994) para quem também utilizar as notas de campo como 

instrumento de geração de dados é uma técnica comum em pesquisas realizadas de cunho 

etnográfico e em instituições de ensino, e tem por objetivo conduzir o pesquisador à reflexão e ao 

desenvolvimento profissional. 

Utilizei esse instrumento para registrar, logo após cada aula – no Curso de Mestrado de 

Ensino de Física – não apenas o resumo das principais manifestações dos alunos/professores com 

relação às suas dificuldades de aprendizado, às dificuldades de aprendizado de seus alunos, de 

suas concepções e conceitos de ensino, como também o que ocorreu em nossas interações, 

minhas observações e reflexões, sobre os meus sentimentos e novos questionamentos em mim 

produzidos. Por isso essas notas de campo se constituem em uma ferramenta fundamental onde 

realizei registros de dados de forma mais natural e espontânea dos professores e até de mim 

mesmo, ao me flagrar em alguma postura ainda para mim desconhecia. Como acentua Van Lier 

(1988), as notas de campo me forneceram informações sobre diversos fatores, como os 

motivacionais, afetivos e pessoais, que influenciaram a minha reflexão sobre diferentes padrões 

comportamentais. 

Essas notas de campo também foram úteis para que surgissem questões, ou seja, dados 

para as futuras entrevistas dos sujeitos pesquisados, pois me utilizei dessas anotações para 

formular perguntas que, no momento da aula, me despertaram curiosidade¸ questionamentos e 

desejo de mais detalhes relacionados com o tema investigado. 
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2.4.2 - Diário   

O diário de pesquisa é um instrumento que possibilita acompanharmos a trajetória do 

trabalho, favorecendo o planejamento das atividades, o cumprimento dos objetivos e as decisões 

que dizem respeito à geração de dados ou mesmo à fundamentação teórica (McDonough, 1994). 

Em meu diário de pesquisa registrei, fora do contexto de pesquisa, minhas reflexões sobre as 

observações ocorridas em sala de aula, meu planejamento e os objetivos das atividades a serem 

realizadas, os quais iam sendo apresentados à minha orientadora e aprovados ou não. Dos dados 

deste instrumento fazem parte anotações, comentários, sugestões dos colegas de mestrado em 

Linguistica Aplicada e em Física e de minha atuação como profissional durante o processo de 

pesquisa. 

 

2.4.3- Questionários  

  Segundo Blanchet & Ugotman (1992:40-41), citado por Brandão (2002:42) “O 

questionário implica que se conheça o mundo de referência. A construção do questionário exige 

uma escolha prévia” . 

Fiz um primeiro esboço do questionário, isto é, um questionário-piloto (anexo  nº 1), com 

base na minha experiência em sala de aula e convivência com outros professores de Física. 

Pilotei este instrumento com alguns professores, o que me deu condições de observar se o mesmo 

estava bem elaborado – com perguntas objetivas, de fácil compreensão – e se conduziam os 

participantes a exporem suas dificuldades e recursos utilizados para envolverem os alunos no 

estudo de Física. Brandão (2002) cita Kaufmannn (1996) ao apresentar que os questionários-

piloto 

“além de ajudar a aprofundar a testagem do questionário, permitem focalizar as 

condições de produção do discurso (tanto nas entrevistas como nas respostas ao 
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questionário) e avaliar, não apenas o conteúdo das respostas, mas as condições 

de obter as informações pertinentes (forma de perguntar) para o problema em 

investigação”. 

 

Depois de definido o questionário (vide anexo 1), ofereci a doze colegas meus do 

Mestrado (professores de Física / alunos do Mestrado da UFRJ) e três professores do Curso de 

Mestrado para que o respondessem. Com base nos questionários, selecionei seis colegas 

(professores/alunos do mestrado) para as entrevistas, tomando, a princípio, como critério de 

seleção, os que observei que se mostram insatisfeitos com o ensino tradicional e buscam novas 

formas de estimular os aluno. E elegi entre eles (professores/alunos do mestrado) um para ser o 

meu sujeito focal cujas aulas observei. Os três professores do curso de mestrado escolhidos para 

o questionário também foram entrevistados e enfatizo que os havia escolhido por se destacarem 

na vinculação com os alunos e de terem uma visão mais humanista do ensino de Ciências. 

 

2.4.4- Entrevistas 

 

As notas de campo e o questionário, conforme já apresentado anteriormente, me ajudaram 

a organizar o roteiro das entrevistas semi-estruturadas, uma vez que, a partir desses instrumentos 

eu sabia de antemão o que cada entrevistado poderia contribuir para minhas respostas às 

perguntas de pesquisa. Mesmo sabendo com antecedência o que iria perguntar nas entrevistas e 

para que estas ficassem mais descontraídas – deixando o entrevistado à vontade – parti sempre de 

alguma observação que eu fizera numa das aulas e que foram registradas em nota de campo, para 

melhor contextualizar a pergunta. O transcurso de cada entrevista evidenciou que cada enunciado 

se forma através da atitude responsiva do outro conforme postulado de Bakhtin (1997:291)..  
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 Melhor explicando, para cada entrevistado elaborei um roteiro de perguntas exclusivas, 

baseadas no que previamente constatei de suas respostas nos questionários, ou de observações em 

sala de aula no curso de Mestrado, deixando previamente bem claro para mim mesmo qual o meu 

objetivo e qual a contribuição que poderia ser colhida, aproveitando ao máximo de cada 

entrevistado, pois, seguindo o pensamento de Brandão (2002:40), 

 ”a entrevista é trabalho, reclamando uma atenção permanente do pesquisador 

aos seus objetivos, obrigando-o a colocar-se intensamente à escuta do que é dito, 

a refletir sobre a forma e conteúdo da fala do entrevistado, os encadeamentos, as 

indecisões, contradições, as expressões e gestos.” 

 

 Ainda fazendo lembrar o que nos diz Brandão (2002:41) com base em Kaufmann, 

(1996:60): “O pesquisador deve se convencer: ele ocupa uma posição de observação privilegiada, 

na tomada direta sobre a construção social da realidade através da pessoa que fala na sua frente”.  

Em anexo nº 3  apresento o roteiro de uma das entrevistas. 

Estas entrevistas foram gravas em áudio. É deste instrumento que me ocupo a seguir. 

   

2.4.5- Gravação em Áudio  

 

Utilizei as gravações em áudio nas entrevistas e também em algumas aulas e reuniões com 

minha orientadora. As gravações em áudio foram excelentes instrumentos não só para facilitarem 

as notas de campo, como também para poder repassar minuciosamente cada entrevista, 

observando e refletindo sobre detalhes que sem esse instrumento me passariam despercebidos. 

Tal prática me foi tão útil que agora a utilizo constantemente, mesmo não sendo para fins de 

pesquisa de mestrado, mas para melhor tirar proveito das aulas que leciono, das reuniões com 

colegas e palestras que sou convidado a proferir. 
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 Mas todos os instrumentos relacionados acima isoladamente não podem dar conta da 

realidade por mim percebida e descrita. Para melhor interpretar e analisar os dados gerados, tive 

que confrontá-los, fazendo-os dialogarem entre si, numa triangulação. A seguir, apresento a 

forma como categorizei para triangular os dados de minha pesquisa. 

 

 

2.5.- TRIANGULAÇÃO 

 

Faz parte de uma investigação de cunho etnográfico não só usar múltiplos instrumentos 

geradores de dados mas também estabelecer uma comparação constante entre eles em busca do 

que é recorrente e discrepante. Entendo este processo como de triangulação de dados.  

O termo triangulação surgiu dos antropologistas, que o pegaram emprestado dos “land 

surveying” para sugerir que no mínimo duas perspectivas são necessárias para se obter uma visão 

mais acurada de um fenômeno particular (Allwright, 1991). 

A combinação de múltiplos métodos, tipos de dados, observadores e teorias na mesma 

investigação é designada triangulação (Denzin,1978). Assim, confrontei em triangulação trechos 

selecionados: dos PCNs; de descrições de fatos e reminiscências de minhas próprias vivências e 

observações; dos tópicos ou respostas dos questionários; e dos trechos das entrevistas com 

professores. Ou seja, a triangulação me permitiu abordar diversos aspectos e visões sobre os 

mesmos temas de investigação e colocá-los em diálogo. 

Para Denzin (1978), a triangulação reúne observações com múltiplas variedades: em 

relação ao tempo, à situação social, e pessoas em várias formas de interação em que podem ser 

reunidas. O uso da triangulação de dados assegura que idéias e asserções foram testadas em mais 

de um caminho, assegurando a intersubjetividade. As vantagem de múltiplos observadores são 



 36 

óbvias e facilmente são observadas falhas ou desencontro de observações, inclusive denotando 

algum aspecto não levado em consideração inicialmente.  

Não me vejo como um investigador solitário (o que seria talvez mais fácil), mas alguém 

que procura  identificar a visão colaborativa ou participativa do outro e dos vários dados, que 

checando se contradizem  ou confirmam  possíveis interpretações e análises. 

 

2.6- ANÁLISE DE DADOS 

 A análise de dados se realizou buscando interpretá-los e promovendo o diálogo entre o 

discurso dos participantes, o discurso dos PCNs à luz dos pressupostos teóricos sobre linguagem, 

ensino e aprendizagem. 

Para promover o dialogo e assim analisar os dados, fiz uma leitura cuidadosa do que foi 

gerado, realçando em cores diferentes (exemplo anexo nº 3) as asserções e/ou os enunciados (ou 

proposições) que por mim foram interpretados como contendo respostas às minhas inquietações e 

ao processo de ensino-aprendizagem que procuro entender, pois o que interpretava como garantia 

ou apoio às proposições geradas.  

 Para sistematizar minha interpretação dos discursos das entrevistas, tomei como ponto de 

partida as etapas argumentativa propostas por  Liakopoulos (2002), que descrevo abaixo:  

PROPOSIÇÃO ► Afirmação que contém estrutura e é apresentada como o resultado de um 

argumento apoiado por fatos. Por exemplo, “o aprendizado de Física se torna difícil porque 

contraria a diversos preceitos apresentados por Vigotski como: desconhecer os conceitos 

cotidianos dos alunos; apresentar uma linguagem desconhecida pelos mesmos alunos; o professor 

não atua como um mediador ou um par mais competente; não se propicia uma atividade 

colaboradora dos alunos, dentre outras. 
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DADOS ► Fatos ou evidências que estão à disposição do criador do argumento. Por exemplo: 

utilizei o discurso dos professores de Física e os discursos do PCNs indicando a forma que 

utilizam (ou como atuam em sua rotina) para favorecer o acercamento do aluno aos 

conhecimentos apresentados e/ou que evidenciam ou exemplificam minhas proposições. 

GARANTIA  ► Uma premissa consistindo de razões, autorizações e regras usadas para afirmar 

que os dados são legitimamente utilizados a fim de apoiar a proposição. Ela é o passo lógico que 

conduz à conclusão, não por meio de uma regra formal, mas pela regra da lógica da triangulação 

do argumento especifico. Por exemplo: Afirmações ou experiências vivenciadas por mim ou por 

professores entrevistados, identificados em diferentes instrumentos nos quais confirmam o 

melhor aprendizado e aquisição de conhecimentos por parte dos alunos através de um mediador, 

de um par mais competente, da interação natural etc. 

APOIO ► Uma premissa que é usada como um meio de ajudar a garantia no argumento. Ele é a 

fonte que garante a aceitabilidade e a autenticidade da razão, ou regra a que a garantia se refere. 

Por exemplo: Teorias e  conclusões apresentadas por estudiosos sobre o tema.  

 Ressalto para meu leitor que Liakopoulos (2002) faz deste caminho uma micro-análise do 

discurso, entretanto, eu o utilizo em uma análise em nível macro, ou seja, aplicando-a apenas 

como orientação para gerar minhas proposições e a análise dos meus dados. 

 Na categorização de dados e na releitura dos PCNs e da teoria, fiz uso de cores diferentes 

para agrupá-los segundo as proposições (vide legenda no ANEXO 2 ). 

 

2.6.1- Discurso dos PCNs 

 Considero que no discurso dos PCNs ecoam  vozes de professores que não foram 

entrevistados, mas que representam a visão da política educacional sobre o ensino de Física 

atualmente. Dessa forma, o objetivo de fazer a análise dos PCNs foi de levantar orientações e 
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recomendações para o ensino de Física, tanto para identificar os pressupostos em que se baseiam, 

como situar como (os PCNs) percebem a realidade de nossas salas de aula. Tomei trechos dos 

discursos deste documento como garantia dos dados e das proposições geradas. Confrontei os 

mesmos com as asserções dos professores sobre sua prática e sobre a aplicabilidade de seus 

pressupostos teóricos em suas aulas. Através dessa triangulação pude avaliar como esses 

professores têm ciência sobre o que dizem os PCNs e o que falta para colocá-los em prática.  

 No próximo capítulo enfocarei questões relacionadas à Linguagem, pois será ela o ponto 

central sobre o qual me deterei nas dificuldades que os alunos encontram no aprendizado de 

Física, destacando a importância do processo de mediação simbólica para o desenvolvimento da 

subjetividade, no qual o ser humano se utiliza de instrumentos e signos para se relacionar com o 

mundo. 
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3- A LINGUAGEM E DISCURSO 
  

Ao comentar os PCNs e meu caminho de análise de dados usei o termo discurso. Creio ser 

necessário antes de prosseguir enfocando questões relacionadas ao ensino-aprendizagem de 

Física, discutir minha concepção de linguagem e discurso e, a seguir, como os signos são 

fundamentais nessa relação.  

Neste capítulo veremos como o estudo da linguagem foi evoluindo e sendo valorizado ao 

longo dos tempos, para apresentar depois a concepção vigotskiana e as contribuições de Bakhtin 

para a visão do ser humano como um ser complexo que se desenvolveu com base na utilização da 

linguagem.  

 

3.1 - UM POUCO DO ESTUDO DA LINGUAGEM 

  

Para muitos, as palavras são meros sons, a linguagem se limita a um código de sinais de 

que cada um se serve para comunicar o pensamento e expressar sentimentos (Araújo,2004).  Mas, 

ao nos aprofundarmos através dos estudos linguísticos, vemos que nada é mais enganoso do que 

este cartesianismo fácil. A linguagem não é um simples conjunto de sinais, uma espécie de 

código telegráfico, meio de tradução de pensamento (Araújo,2004). 

 Para melhor entender o seu valor, vamos fazer uma breve retrospectiva de como o 

estudo da linguagem foi se desenvolvendo até chegarmos ao século XX quando os pensadores 

apontaram para sua relevância no desenvolvimento do intelecto (ou funções mentais) humano. 

O estudo da linguagem data da antigüidade clássica. Embora se apresente desde 

Aristóteles e Platão, no interior da filosofia, ficou restrito ao estudo da estrutura das asserções em 

que se fundamentava a retórica – arte de conversar e argumentar – e à poética clássica, chegando 

aos modelos textuais: dramas, poesia, discurso político e jurídico (Araújo,2004).  
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 Na Idade Média houve uma parte importante de reflexão em relação às artes da linguagem, 

em especial da retórica, a arte de comentar e argumentar, as quais constituíram a base de seu 

sistema de ensino (triviu: gramática, lógica e dialética)(Auroux:1998). Uma das características 

essenciais da época medieval é a predominância do estudo do latim, língua de religião, de cultura 

e administração. Os vernáculos utilizados na Europa (entre eles as línguas neolatinas que vão 

aparecendo entre o século VII e o X) não eram geralmente gramatizados. O latim ainda ocupava 

o foco central nos estudos relacionados à linguagem gramatical, reservados à língua escrita que 

era igualmente objeto da lógica e da gramática especulativa.  

Na renascença, surgiram novas reflexões linguísticas, ocorreu a gramaticalização dos 

vernáculos europeus e das outras línguas do mundo a partir dos conceitos e das técnicas 

constituídas para o grego e de início adaptadas ao latim. Também nesse período nasceram as 

reflexões semânticas e cresceu o público letrado, apesar de serem, nesse período, poucos os que 

escreviam (Auroux,1998:417). 

Até antes do século XIX, foram raros os momentos em que a própria linguagem foi alvo 

de preocupação filosófica e/ou linguistica. Na busca pela objetividade, cresce a matematização da 

lógica, com os estudos das ciências exatas e da natureza. E assim, “a linguagem foi praticamente 

ignorada, uma vez que seu papel era confundido com o papel de logos, de idéias na mente, do 

cogito” Araújo (2004).  

O pensamento moderno sobre a linguagem inicia-se a partir do início do século XIX.  

Ampliam-se os estudos linguisticos com o foco principal no estabelecimento das relações 

genealógicas entre as línguas e a análise do seu processo de mudança, motivada por um projeto 

de procurar reconstituir o passado lingüístico das línguas européias e asiáticas. Após este cenário, 

a linguística passa a ganhar status de ciência (século XX), sobretudo, com Saussure, na 
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universidade de Genebra, com obras que abrangem de 1906 a 1911 que estudavam a língua 

tendo, ainda, como norteador, um paradigma positivista, que pressupunha hegemonia científica e 

com ela a necessidade de especialização disciplinar. O modelo positivista, saussuriano, 

estruturalista, conquistou adeptos e avançou com estudos sobre as estruturas morfológicas, 

sintáticas, fonológicas e, como observou Fiorin (2007:5), “A partir do momento em que se 

constituiu como ciência autônoma, a linguística passou a estudar internamente a linguagem”. 

  Segundo Araújo (2004), Saussure define a língua como um objeto homogêneo que se 

configura como um sistema de formas que se caracterizam pelas relações que têm umas com as 

outras. À luz do objetivismo abstrato
3
, as leis da língua seriam específicas de um sistema 

fechado. A língua, abordada por essa lógica, passou a ser explicada através do sincrônico ( 

relativo a como se fosse um mesmo momento) e o objeto de pesquisa (a língua) foi tomado como 

“transparente”.  

A concepção saussureana põe os estudos da linguagem num novo caminho que se 

desdobra por várias direções: desde estudos comparatistas que se renovaram pela concepção de 

sistema de Saussure, até estudos sincrônicos que, lidando com os limites do objeto saussureano, 

buscam incluir no lingüístico o sujeito. Considera, contudo, o funcionamento da língua marcada 

pela relação apenas do que o locutor tem com a língua e que se marca na estrutura desta sem 

levar em conta o contexto ou o interlocutor, em outras palavras o processo de diálogo com o 

outro (Araújo,2004). 

 No campo da linguística, temos o problema da descrição do que a linguística chamou 

depois de estrutura, ao lado do estudo da mudança. Esta linguística do início século XX 

constituiu um objeto no qual não estavam incluídas as questões do intersubjetivo, do interlocutor, 

da relação com o mundo e, mesmo a questão da significação, que foi substituída por aquilo que 
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Saussure chamou de valor das formas linguísticas, significou que nada no linguístico é externo à 

língua. Neste caso, por exemplo, não interessa a relação das formas da língua com os objetos do 

mundo ou com o pensamento ou o uso que se faz da linguagem. Ainda no início do século XX, o 

filósofo Wittgenstein, em “Tractatus Lógico-Philosophicus”, buscou, através de um sistema de 

lógica positivista idealizado por Bertrand Russel, descrever o funcionamento da língua. Refletida 

sob tal paradigma, a língua teria uma essência única e ao filósofo caberia o papel de explicá-la e 

de delinear sua arquitetura inflexível. 

As proposições de Wittgenstein, impregnadas pelo positivismo, influenciaram 

imensamente seus contemporâneos, principalmente um grupo crescente de positivistas do Círculo 

de Viena, que acreditava que tudo que não fosse empiricamente comprovado não faria parte do 

campo da ciência. No caminhar do século XX, segundo Araújo (2004:10), “A linguagem torna-se 

o pano de fundo obrigatório para o pensamento filosófico contemporâneo”. Nessa trajetória 

houve uma mudança radical de perspectiva. Trata-se da chamada virada linguística. Nesse 

momento, o próprio Wittgenstein reformula seu pensamento, em “Investigações Filosóficas”, e 

em outros escritos seus, e abandona o conceito de linguagem de estrutura objetiva passível de ser 

estudada pela lógica e diz que os significados estão associados às formas de vida em que o 

homem se empenha, e logo nos alerta para o elo da linguagem com o mundo e suas diferentes 

funções, assim como para o fato de que o significado das palavras só se estabelece no uso, e não 

apresenta uma só unidade, um só sentido. O significado se constrói num jogo (“jogos de 

linguagem”). Portanto, uma palavra poderá tomar diferentes significados de acordo com a 

situação em que foi usada. Melhor comparando, a palavra precisa ser peça num jogo de 

linguagem para ganhar significado, este jogo tem funções indefinidas, pode ordenar, solicitar, 

saudar, rezar, agradecer, amaldiçoar, etc (Grayling:2003). 
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A lingüística européia, promovida à ciência e enriquecida por novas perspectivas em 

meados do século XX, levou esta à posição de foco das ciências humanas. Tal fato se evidencia 

no papel de destaque que a linguagem ocupa na visão do ser humano, na psicologia e na 

pedagogia de Vigotski, avançando mais tarde para os domínios da antropologia, da sociologia, da 

psicanálise, da Filosofia. Esta via põe no centro da questão das ciências humanas o simbólico, ou 

seja, o que os fatos humanos significam e estão estruturados enquanto significação. 

 Cabe lembrar que, embora seu pensamento só chegue ao mundo ocidental muito mais 

tarde, as discussões e contribuições do círculo de Bakhtin tiveram destaque na Rússia já no início 

do século XX. Reforça-se com ele uma posição que coloca a questão da linguagem no centro da 

cena das ciências humanas. Um outro momento decisivo na história dos estudos da linguagem no 

século XX é marcado pela posição teórica destes pensadores que buscam pensar a relação entre 

os interlocutores e a exterioridade, o contexto e o lingüístico como uma relação histórica e 

constitutiva do processo e uso da linguagem.  

 No mundo ocidental na década de 1970, as humanidades reconheceram a importância da 

linguagem como um agente estruturador.  

“A linguagem não é mais considerada como simples instrumento para o 

pensamento representar as coisas, e sim estrutura articulada, independente de um 

sujeito ou de uma vontade individual e subjetiva, não mais submetida à função 

exclusiva da nomeação ou designação, quer dizer, o signo não se limita a 

estabelecer uma relação direta com a coisa nomeada.” Araújo(2004:11), 

 

Da ampliação do conceito que nasce do estudo do enunciado e do discursivo, dialógico e 

comunicativo da linguagem, segundo Freitas(2002b:92), Vigotski e Bakhtim abordam a 

linguagem não como um sistema lingüístico de estrutura abstrata, mas em seu aspecto funcional, 

psicológico. Interessavam-se em estudar a linguagem como constituidora do sujeito. Bakhtin, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1970
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assim como Wittgenstein II
4
, e outros linguistas, como Fairclough, estudara a língua viva, em uso 

em sua complexidade e abrangência. Todos têm como foco a interação verbal, em que os 

significados não são produções de um sujeito ou de um ato individual, mas são elos da corrente 

de comunicação construídos intersubjetivamente. 

Bakhtin e Vigotski baseiam-se, enfatizam, oferecem discussão e argumentos para 

compreensão do homem como ser histórico que procura recuperar o seu espaço de sujeito e dão à 

linguagem um lugar central na constituição da consciência. Sintetizam as duas alternativas de 

ruptura assinaladas anteriormente: linguagem e dialética (Freitas,2002b:92), ou melhor, a 

linguagem como discurso. Ambos propõem realizar a ruptura com o objetivismo e com o 

subjetivismo. Bakhtin na área de estudo da linguagem e Vigostski o faz através de sua psicologia 

histórico-social. De tal forma que entende ser no significado da palavra que o pensamento e a fala 

se unem em pensamento verbal (Vigotski:2008:5). 

A seguir apresentaremos a importância dos signos, em especial os da linguagem, ou 

lingüístico como elementos mediadores de construção do mundo, do homem e do conhecimento. 

  

3.2- O  SIGNO NO PROCESSO DE MEDIAÇÃO 

 

A invenção e o uso de signos como meio auxiliares para solucionar um dado problema 

psicológico (lembrar, comparar coisas, relatar, escolher, etc) é análoga à invenção e uso de 

instrumentos. O signo age como um instrumento da atividade psicológica de maneira análoga ao 

papel de um instrumento no trabalho (Vigotski, 2009:50). A utilização dos dedos para fazer 

contas, por exemplo, foi um instrumento que possibilitou um grande avanço ao homem. 

                                                 
4
 Refiro-me às idéias e obras de Wittgenstein que não incluem o Tractatus Logico-Philosophicus 
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Uma vez que Vigotski entende os signos como construídos culturalmente, é a cultura que 

oferece material ao homem para que ele desenvolva o campo simbólico e suas funções mentais.

 Como ressalva Vigotski (2009), o conceito de mediação simbólica traz em si a idéia de 

intermediação de algo imposto entre uma coisa e outra, i. e. , a idéia de que o homem tem uma 

relação mediada com o mundo, que pode ser feita através de instrumentos e de signos.  

 No ensino de Física, o professor faz uso de signos para a representação dos fenômenos 

naturais como: modelos, diagramas, desenhos, maquetes, protótipos, e também faz uso da 

linguagem, que pode ser o instrumento através do qual tomará contato com a realidade do aluno, 

seus interesses, seus costumes, crenças, etc. Os signos são apoios e estímulos ao desenvolvimento 

do pensamento, mediante os quais se transita entre o mundo mental e o mundo físico, refletindo, 

elaborando, amadurecendo o entendimento. Podemos observar como os modelos traçados pelos 

cientistas ou qualquer indivíduo, para estudarem qualquer fenômeno ou para a compreensão de 

qualquer estrutura, visível ou invisível, é essencial no pensar e refletir. 

Vigotski (2008:42) comenta que Koehler, ao realizar experiências com os chipanzés, 

constatou que, apesar desses animais apresentarem rudimentos de um comportamento intelectual 

semelhante ao do homem, a ausência da fala e a pobreza de imagens explicam a enorme diferença 

entre esses antropóides e o homem mais primitivo. Ele classifica a fala como “o instrumento 

auxiliar técnico infinitamente valioso” que chega a tornar impossível qualquer esboço de um 

desenvolvimento cultural no chimpanzé. Trago também o pensamento de Bakhtin (1997) sobre a 

palavra, para quem esta não se trata de “um signo abstrato, mas um símbolo carregado de uma 

carga vivencial”. Buehler, também mencionado por Vigotski (2008), comenta que costumava-se 

dizer que a fala era o princípio da homonização; mas antes da fala há o pensamento associado à 

utilização de instrumentos, ou seja, antes do aparecimento da fala a ação se torna subjetivamente 
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significativa (Vigotski,2008:52). E assim se torna a mediação fundamental para o 

desenvolvimento do pensamento.  

Para Vigotski (2008), por fazer uso da linguagem, a humanidade se projetou no mais alto 

degrau biológico. O ser humano tem o aspecto consciente como forma mais complexa de 

organização de seus comportamentos. Estes são desdobramentos das experiências, que permitem 

de certa forma prever os resultados de nossas atitudes, bem como encaminhar nossas respostas no 

sentido da obtenção de resultados. Neste nível, podemos afirmar que a experiência humana não é 

meramente um comportamento do animal verticalizado: envolve também funções complexas e 

superiores, advindas de toda uma experiência social da humanidade, oriundas de seus grupos 

particulares e do próprio indivíduo (conforme enfocaremos no capítulo 5 ao comentar o conceito 

de filogênese).  

 Daí podermos entender por que o homem, um ser complexo e interativo, é o único com 

capacidade de representação mental: só ele faz uso da linguagem. Vigotski se alinha à visão de 

que a linguagem tem primeiramente a função de comunicação, de troca entre membros de uma 

mesma espécie. Nasce como forma de comunicação para os seres humanos, mas tem uma 

segunda função, na qual a língua se encaixa com o pensamento. O uso da linguagem, portanto, 

implica uma função generalizante. Quando nomeia alguma coisa, o sujeito está, necessariamente, 

classificando-a. O ato de nomear é um ato de classificar, relacionando às funções mentais 

superiores. Quando uma criança procura buscar soluções no meio ambiente, ou seja, realiza uma 

atividade prática do pensamento, não têm consciência da utilização dos símbolos, mas num 

determinado momento do desenvolvimento, contudo, pensamento e linguagem se atrelam e 

passam a representar uma parte substancial do desenvolvimento psicológico humano. O homem 

passa a ser capaz de se comunicar por um sistema articulado, passando a sua inteligência a ser 

abstrata e a operar em planos simbólicos, conforme argumenta Vigotski( 2008). 
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Segundo Freitas (2002b), Vigotski enfatiza que o primeiro uso da linguagem é a fala 

socializada. Refere-se à fala da criança com os outros e para os outros que ocorre na interface 

dessa relação. Conceitua a língua, portanto, como o instrumento necessário para o 

desenvolvimento de nosso mecanismo psicológico. Podemos também fazer uso de um discurso 

interior, porque, enquanto seres humanos, temos a capacidade de elaborar, através da relação 

consigo mesmo e com o outro, o nosso entendimento. Ou seja, ao se comunicar com o outro, no 

esforço de tentar expressar o que se está pensando ou entendendo, se está estruturando o 

pensamento, observando-o de diversos ângulos. 

Assim, o crescimento intelectual da criança depende não apenas de um processo de 

maturação e adaptação de seu domínio dos meios sociais do pensamento, mas também da 

linguagem. Para Freitas (2002b:98) as palavras tem um papel central no desenvolvimento do 

pensamento, na evolução da consciência como um todo, configurando a linguagem como um 

fator importante para o  desenvolvimento mental da criança, exercendo uma função organizadora 

e planejadora de seu pensamento. E conclui Freitas (2002b:91) que sem os signos externos, 

principalmente a linguagem, não seria possível a internalização e a construção das funções 

superiores, ou seja, o ensino, a aprendizagem e o desenvolvimento do ser humano, conforme 

veremos no capítulo 5. 

 No próximo capítulo enfoco o ensino de Física procurando historicizar seu percurso no 

Brasil antes de abordar as teorias que iluminam minha visão de ensino e aprendizagem que têm a 

linguagem como elemento de destaque e iluminam a interpretação dos dados. 
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4- O ENSINO DE FÍSICA  

 

 Inúmeros são os fatores a serem investigados para termos uma visão mais próxima da 

razão de grande parte dos alunos do Ensino Médio enxergarem a Física como um “bicho-papão” 

em relação às demais matérias que fazem parte do currículo escolar. Embora os construtivistas já 

tenham constatado que as concepções prévias possam significar um obstáculo ao aprendizado de 

ciências, em minha pesquisa enfatizo os aspectos relacionados à linguagem, foco do capítulo 3, e 

à postura adotada pelo professor de Física, tomando por base os pressupostos vigotskianos, que 

também é um construtivista. 

Neste capítulo farei um breve histórico de como vem se desenvolvendo o ensino no 

Brasil, desde o início, com os jesuítas, até os dias de hoje. Depois abordarei rapidamente o ensino 

de ciências nos trinta últimos anos, destacando as questões relativas às idéias construtivistas, às 

críticas que lhe são atribuídas e a resistência à mudança de conceitos no âmbito escolar. 

 

4.1 – O ENSINO  NO BRASIL 

 

Barros (2002) destaca a citação de Feyman, quando esteve no Brasil em 1963, de que o 

problema de ensinar Física, ou qualquer outra coisa está no fato de que ninguém sabe como dizer 

aos outros como se ensina. Ou seja, o grande problema se radica em se desconhecer qual o 

processo de aquisição dos conhecimentos, agravando-se no aprendizado de ciências, uma vez que 

nele acentua-se um fator, que são as concepções prévias sobre os fenômenos físicos, que os seres 

já trazem com base em seu senso comum e que destoam da visão cientista. Nesse enfoque 

concentram-se inúmeras teorias e pesquisas sobre a construção do aprendizado em que se tem 

questionado se estas (concepções prévias) são um apoio ou um entrave ao aprendizado.  
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 Assim sendo, creio ser necessário, mesmo resumidamente, relembrar, em especial, ao meu 

leitor de Linguística Aplicada, a forma como veio se desenvolvendo o ensino no Brasil, isto é, a 

concepção que se tem sobre o ensinar e aprender e depois vamos transpor sua repercussão ao 

ensino de Física.  

O ensino implantado no Brasil foi trazido pelos jesuítas que aqui chegaram em 1549. Eles 

se utilizavam de uma pedagogia que pregava “... um ensino de caráter verbalista retórico, 

livresco, memorístico e repetitivo, que estimulava as competições através de prêmios e castigos” 

(Gadotti, 2004:231). Esse método de educação rígida e conservadora foi mantido até a década de 

20, do século XX. Ou seja, no Brasil, o modelo de um ensino centrado na figura do professor 

como detentor do saber prevaleceu por mais de 450 anos. Em sala de aula, o ensino se realizava 

de forma mecânica e repetitiva, com os conteúdos prontos e inquestionáveis. A postura do 

professor era autoritária, uma vez que entre ele e os alunos não existia o diálogo. O erro era 

punido com castigos psicológicos ou mesmo físicos – surras e palmatória – o que dificultava, em 

muito, a relação e o diálogo professor-aluno. Essa concepção transcorreu até meados do século 

XX quando então aconteceram reformas importantes na educação, como o movimento da Escola 

Nova, um dos mais vigorosos movimentos de renovação da escola, a partir de divulgadores como 

Ferrière, Dewey, Kilpatrick, Maria Montessori, Piaget, entre outros, e que também se disseminou 

em muitas partes do mundo ocidental. Essa corrente pedagógica tinha a idéia de fundamentar o 

ato pedagógico sobre a ação e atividade da criança, tendo repercussões importantes nos sistemas 

educacionais de vários países e, consequentemente, nas idéias dos professores. Para Gadotti 

(2004:142), “a teoria da Escola Nova propunha que a educação fosse instigadora da mudança 

social e, ao mesmo tempo, se transformasse porque a sociedade estava em mudança”.  

No Brasil, os principais divulgadores da Escola Nova foram Fernando de Azevedo, 

Lourenço Filho, Anísio Teixeira, Roque Spencer entre outros (Gadotti, 2004). Ainda segundo 
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Gadotti (2004), muitas das conquistas da Escola Nova serviram como base para as propostas 

educativas de Paulo Freire que, em 1961 apresenta seu método de alfabetização de adultos, 

entendendo o professor como um “coordenador de debates”. Para ele, o professor é um orientador 

que encaminha o ensino mediante experiências de vida dos alunos. “Ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” 

(Freire, 2003:47). 

Dessa forma surge uma nova proposta de mudança de comportamento e do papel dos 

professores que em muito se aproxima e se enriquece com as contribuições originadas nos 

pressupostos do pensador russo Lev Vigotski. 

 A seguir volto-me mais especificamente meu olhar para o ensino de ciências nos últimos 

anos.  

 

4.2- A EDUCAÇÃO NOS ÚLTIMOS 30 ANOS 

 

Nos últimos 30 anos foram identificadas quatro perspectivas ou abordagens para o ensino 

de Ciências que serviram como referência prática ou teórica. Ensino por transmissão; ensino por 

descoberta; ensino por mudança conceitual; e ensino por pesquisa (ou investigação). Mortimer 

(1995,2000, apud Bastos, 2009) acrescenta também a possibilidade de um ensino de Ciências 

baseado na noção de perfil conceitual.    

 Destacamos as três últimas como originárias da pesquisa acadêmica e consideram 

subsídios provenientes dos trabalhos de diferentes autores vinculados à psicologia da 

aprendizagem, à psicologia do desenvolvimento e à Filosofia da Ciência, isto é, a partir das 

concepções de Piaget, Ausubel, Thomas Kuhn, Lakatos, Bachelard, Vigotski, etc. De modo geral, 

essas teorias baseiam-se no ensino a partir dos saberes que o aluno traz para a escola e na 
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construção conjunta do conhecimento entre alunos e professores, e em linhas gerais são 

denominadas Construtivismo. Segundo essas teorias, o professor deixa de ser o centro do 

processo educativo para ser um mediador entre o conhecimento e os alunos, ou seja, discute-se 

uma outra forma de ensinar em que prevê a participação do aluno. 

Pesquisas realizadas na década de 1970 mostram que as crianças possuem concepções 

sobre uma variedade de tópicos em ciências antes da aprendizagem formal apresentada na escola. 

E essas concepções das crianças geralmente são diferentes das concepções dos cientistas e em sua 

maioria não são influenciadas, modificadas ou associadas pelo ensino de ciências. São as 

denominadas concepções prévias, que poderão resultar, depois, em conceitos fossilizados, que 

abordaremos no capítulo 5. Tais resultados evidenciaram que o ensino escolar estava falhando, 

a partir dos quais se apresentaram duas importantes suposições:  

“1) os alunos, a partir de suas experiências com objetos[...] constróem por si 

mesmos uma variedade de idéias e explicações a respeito da natureza;      2) 

essas idéias podem  ser uma resistência às mudanças e até mesmo obstáculos a 

aprendizagem escolar.” (Bastos, 2009:10) 

 

Foi verificado também que determinado tipo de idéias entre as crianças é um fenômeno 

amplamente disseminado, inclusive sendo similares em diferentes países. Essas idéias que não 

são coincidentes com o saber científico foram denominadas concepções alternativas, prévias, 

ingênuas, intuitivas, espontâneas, ou do senso comum. 

 Em 1980, ocorreram debates, pesquisas visando a estabelecer de que forma certas 

concepções poderiam ser eliminadas ou transformadas. Surgiram então diversos trabalhos para 

conduzir à mudança conceitual
5
 e identificar as condições objetivas que estimulassem o indivíduo 

                                                 
5
 Processo em que a concepção alternativa do aluno perde espaço para a concepção científica, segundo 

Hewson&Thorley ( citado por Bastos 2004:11) 
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voluntariamente a substituir suas concepções alternativas por concepções mais adequadas. Nesse 

período uma das idéias que se fortaleceu e ganhou adeptos foi a defendida por Posner (1982) 

citado por Bastos (2004:10), segundo a qual a mudança conceitual se assemelharia à mudança de 

paradigma na ciência, proposta por Kuhn (1962) citado por Bastos(2004:10). Isso significa que 

um estudante, para transitar de um conjunto de noções para outro, precisaria operar em si mesmo 

uma autêntica “revolução científica”. A mudança conceitual requeria que as concepções dos 

alunos fossem expostas a contra-exemplos. A idéia seria a de fazer com que os alunos vissem as 

concepções científica como mais plausíveis, inteligíveis e frutíferas. “Postner (1982:225) propõe 

ao professor desenvolver exposições, demonstrações, problemas e exercícios de laboratório que 

possam criar conflito cognitivo nos estudantes”  (Bastos, 2004:11). 

 

4.3 - IDÉIAS CONSTRUTIVISTAS  

 

Pesquisas sobre concepções dos alunos e mudança conceitual foram influenciadas por 

trabalhos de diferentes autores, conforme mencionado anteriormente. Em tais pesquisas esteve 

presente a idéia de que os conhecimentos cotidianos correspondem a construções da mente 

humana e não à descrição objetivas da realidade concreta, ou seja, de que as coisas são como o 

homem as enxerga (Bastos, 2004). 

O impacto de estudos que propunham a mudança conceitual, segundo Basto(2004:12), foi 

tão grande que durante a década de 80 tal mudança tornou-se sinônimo de “aprender ciências”. E 

teve como rótulo o termo construtivismo. 

Resumindo as idéias que caracterizam uma visão construtivista com base em Bastos(2004) 

enfatizam-se que nelas: 
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- o indivíduo não é uma folha em branco, mas um ser dotado de inteligência a qual 

se apoia em elementos mentais que se constituem gradativamente (esquemas de 

assimilação, noções, explicações, estruturas, etc); 

- a aprendizagem é um processo que pressupõe atividade mental; a ação (de 

natureza intelectual) supõe sempre um interesse que a desencadeia, como uma 

pergunta ou problema;  

- é o indivíduo que atribui significado a essas informações;  

- os significados dependem dos conteúdos e habilidades disponíveis na mente do 

indivíduo;  

- indivíduos diferentes geram diferentes construções mentais a partir de um mesmo 

conjunto de informações;  

- os significados que os indivíduos constróem evoluem gradativamente. Cabe 

lembrar ainda que passou-se a acreditar no fato de que a aprendizagem, o 

desenvolvimento e a socialização não progridem sem um diálogo entre o 

indivíduo e a realidade que lhe é externa. Assim, o professor e alunos podem 

compartilhar significados nesse processo de tal forma que a aprendizagem escolar 

não pode ser reduzida a uma mera transferência de conhecimentos do professor 

para o aluno.  

 

 Apesar de todo o avanço, ocorreram muitas críticas e resistência a estas novas 

concepções. A partir de 1990 a idéia de mudança conceitual e as propostas educacionais passam a 

ser duramente criticadas. Mortimer (2000, apud Bastos, 2004), por exemplo, argumenta que as 

estratégias de ensino voltadas para a mudança conceitual são pouco efetivas e que os indivíduos 

não abandonam concepções anteriores quando constróem as novas e sugere que a evolução 
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conceitual seja entendida como modificação de perfis conceituais. Um perfil conceitual é um 

conjunto heterogêneo que reúne simultaneamente diferentes versões para um mesmo conceito. 

Vemos que a mudança de um conceito exige um processo de adaptação e amadurecimento 

com relação às alterações que tal mudança promoverá em diversos setores do conhecimento que 

o ser possui. Na Física, por exemplo, é normal os alunos terem a concepção prévia de que um 

corpo mais pesado cai mais rápido do que um corpo mais leve. Para eles, um corpo pesado, ao ser 

largado junto a um corpo leve, atinge uma velocidade maior ao chegar ao solo. Aí, aprendem no 

ensino de Física o conceito de que a Força aplicada a um corpo corresponde ao produto da massa 

desse corpo pela aceleração que ele adquire (F=m.a).  Transferindo esse conhecimento para a 

velocidade em que dois corpos de pesos diferentes adquirem ao serem largados de uma mesma 

altura, os alunos deveriam mudar suas concepções anteriores, e concluírem que os dois corpos 

atingem a mesma velocidade, ou seja, se largados da mesma altura atingem a mesma velocidade 

ao chegarem ao solo, independentemente de seus pesos. Mas a aceitação de tal conceito não 

acontece instantaneamente. Quero com isso dizer que os alunos, ao aprenderem o novo conceito, 

não mudam automaticamente o conceito anterior de que um corpo mais pesado cai “mais rápido” 

que um corpo mais leve, assim como não mudam outros conceitos que possuíam no qual estão 

envolvidos o conceito antigo de “Força”. Necessitarão de passar por um processo de diálogo que 

leve à reflexão e análise de situações diferentes, isoladamente, gradativamente, para adequar-se 

ao novo conhecimento adquirido. Concluo que os conceitos antagônicos persistem enquanto há 

uma reavaliação e readaptação dos mesmos. 

  As críticas ao construtivismo que afetam a idéia de que os processos envolvem uma 

construção progressiva de significado, baseiam-se mais precisamente: 

- na forma ou método de demonstrar, mais do que no impor ao que possui 

concepções comuns erradas, de que estas não procedem ou não concordam com a 
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realidade, a fim de que o aluno se predisponha, por iniciativa própria, a rever e 

mudar seus posicionamentos frente à nova concepção; 

- no pensar ou atuar automaticamente, com base em conceitos automatizados
6
, 

fossilizados, formados pelo hábito ou repetição de procedimentos exercidos por 

muito tempo; 

- no não convencimento da necessidade imperiosa de rever e mudar sua 

postura ou seja, da modificação de conhecimentos que não possuem o status de 

concepção, por não fazer parte do conjunto de saberes que o indivíduo aceita 

como válidos naquele momento; 

E eu ainda acrescentaria: 

- na vergonha ou falta de valentia em reconhecer ter acreditado por muito tempo em 

uma concepção absurda;  

- no amor próprio em se ver diminuído diante do outro que lhe demonstrou o erro; 

 

 Enfim, as resistências frente às novas concepções são motivadas mais por fatores 

psicológicos ou relacionados aos conceitos de ensino-aprendizagem do que por questões de 

entendimento. 

 Diante dessas considerações, passou-se a defender o pluralismo, ou relativismo quanto à 

aprendizagem de conhecimentos científicos já que não está relacionada a um único processo 

mental Fiorato (2003) citado por Bastos (2004:16). Hoje o termo “construtivismo” tornou-se um 

rótulo a cobrir um grande número de visões diferentes (Bastos,2004:19). A idéia de que os 

conhecimentos (cotidianos, científicos ou filosóficos) representam construções, produções ou 

                                                 
6
 Ver capítulo 5 
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elaborações da mente humana (e não cópias da realidade) não tem tido como conseqüência a 

mudança necessária no ensino, ou seja, na prática da sala de aula.  

Para melhor exemplificar e entender como possuímos muitos conceitos fossilizados ou 

automatizados (ver sessão 5.6) que nos são difíceis mudar, apesar de sabermos inconsistentes, 

podemos citar as evidências abaixo: 

- os professores acreditam que são capazes de transmitir os conhecimentos aos alunos. Mas 

muitos sabem que estes conhecimentos não são comunicáveis diretamente aos alunos. A 

linguagem não é um fenômeno monológico, os signos não são monossêmicos. Assim eles, apesar 

de saberem, falam, falam, falam.... e pouco se comunicam. 

- os professores, apesar de há muito tempo lidar com pesquisas ou ensino, não conhecem ou não 

aplicam esses conhecimentos sobre as concepções alternativas que caracterizam a visão dos 

alunos da escola básica.  

- é relativamente comum as pessoas afirmarem que possuem uma dada concepção científica e não 

saberem que possuem uma concepção alternativa correspondente. O que significa que não têm 

consciência sobre o processo que as fez ter essa concepção científica. 

- Valorizamos a vinculação e união dos seres para a realização de grandes projetos e 

empreendimentos, no entanto só estimulamos a concorrência e competição, que acabam sempre 

fragmentando mais do que unindo as pessoas. 

- Fala-se muito do amor e fraternidade, mas as ações denotam busca de defeitos e deficiências 

que alimentam reações e desamor. 

- Sabemos que os alunos ou qualquer ser humano aprende e se predispõe a mudar muito mais 

para ser elogiado e observado positivamente  do que por receio de ser criticado, no entanto o 

docente observa e exalta muito mais os pontos negativos do que os positivos. 
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 Enfim, mesmo se tendo uma compreensão ou um conceito, há uma divergência de postura 

com relação a esta. Da mesma forma, independentemente da ocorrência ou não de mudanças de 

natureza conceitual, a aprendizagem de conteúdos de ciências é um processo que requer a 

construção e reconstrução de conhecimentos (Bastos,2004:52) e  varia de ser para ser. 

Analogamente vemos que também ocorreram grandes mudanças de concepções em relação ao 

ensino e aprendizagem, mas o grande problema reside em levar essas concepções para a sala de 

aula, na vinculação e postura do docente frente ao conhecimento a ser construído com o aluno.  

Em minha visão, no ensino de Ciências e especificamente o ensino de Física (por 

compreender nele as concepções prévias que todos nós possuímos), concentram-se as tensões 

promovidas por essa resistência às mudanças conceituais, principalmente na postura e vinculação 

professor aluno. Esse distanciamento impede até mesmo o professor de se ver através do aluno; 

de recordar as suas resistências ao aprendizado dos conceitos que agora ensina; de se colocar no 

lugar do aluno para, a partir daí, com base nos seus conhecimentos, delinear um caminho por 

onde o aluno deverá passar, como quem, do alto de uma montanha, enxerga as saídas de um 

labirinto de quem, dentro do mesmo, não têm tal possibilidade. 

Mas como preparar o professor para essas mudanças? Como prepará-lo para uma troca de 

postura? Como fazer para que, depois de vários séculos, ele tenha condições de deixar de ser o 

centro das atenções, o detentor do poder dentro da sala de aula?  Por que mudar sua concepção de 

que ele é ainda “aquele que sabe” e que tem que repassar aos que “não sabem” o conhecimento 

científico elaborado por outros? E como e por que modificar a postura de cobrança e resistência 

às cobranças da sociedade sobre quantidade de informações que o aluno recebe?  

Na seção a seguir, nos aprofundaremos em possíveis respostas para a transposição desses 

obstáculos, a partir da concepção construtivista vigotskiana, que estabelece no diálogo, mais 
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especificamente na relação intersubjetiva, através da linguagem, como base do desenvolvimento 

de funções mentais e na revisão do papel e construção de conceitos de aluno e professor.  

Apresentarei, assim, as concepções de ensino e aprendizagem enunciadas por Vigotski, 

que também concebe o conhecimento como construção e não como transmissão. Procuraremos 

traduzir tais concepções para o ensino de Física, sistematizando os procedimentos necessários 

para que um professor possa abordá-los mais facilmente em suas aulas. 
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5- CONCEITOS VIGOTSKIANOS 

 

 

Neste capítulo, abordarei, mais profundamente, os pressupostos da visão construtivista de 

Vigotski sobre o desenvolvimento das funções mentais do homem, tendo como foco a 

importância da mediação dentro dos processos psicológicos superiores, ou melhor, valorizando o 

papel do outro e da  linguagem na formação da intersubjetividade: do quanto professor e aluno 

têm a oportunidade para refletir, aprender e ressignificar-se no processo de pesquisa e no de 

ensino-aprendizagem (Freitas,2002b). 

O capítulo é organizado da seguinte maneira: abordo, primeiramente, o caráter histórico-

cultural do homem, segundo a concepção de Vigotski.  Enfoco, em seguida, o desenvolvimento 

da inteligência e as funções mentais do homem, tendo como base a mediação, para finalmente 

refletir sobre o processo de formação de conceitos, assim como o de desconstrução dos conceitos 

fossilizados como, aliás, o de “bicho-papão” da Física. 

 

 

5.1- O CARÁTER HISTÓRICO-CULTURAL DO HOMEM  

 

A primeira evidência que diferencia a concepção de Vigotski sobre o processo de ensino 

da concepção tradicional e de outros pensadores construtivistas é o assumir o caráter sócio-

histórico-cultural do homem, alcançando a visão de sujeito historicizado e contextualizado, 

situando o indivíduo na sociedade em que vive, seu ambiente, sua cultura. Tal pressuposto leva a 

apresentar o conhecimento como uma construção que se realiza entre o sujeito e o mundo, numa 

relação mediada que pode ser feita pelo outro por meio de instrumentos e mecanismos 

simbólicos, como a linguagem. Dessa forma, o ser humano, assim como os fenômenos, passa a 

ser compreendido em toda sua complexidade e em sua base histórica. 
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 A visão psicológica de Vigostski se baseia na perspectiva que “considera o homem como 

um ser biológico-social e histórico, que se determina e é determinado nas suas relações concretas 

de vida” (Freitas 2002b:31). Considera que a unidade indivíduo-sociedade se dá a partir da 

compreensão das configurações históricas e pressupõe a articulação entre os fatores internos e 

externos, manifestando-se na prática social transformadora. Já a visão da Psicologia Educacional 

anterior era individualista, e erra ao não assumir a antecedência das estruturas e dos produtos 

sociais da atividade humana sobre a individualidade biológica, considerando o indivíduo isolado, 

fora do contexto histórico (Freitas,2002b:25) . 

Bakhtin e Vigotski contribuem para uma psicologia que busca “compreender as relações 

entre o indivíduo e a sociedade” (Freitas, 2002b:41) e que possa apontar uma direção mais eficaz 

e politicamente comprometida com a prática pedagógica. Suas teorias, “por considerarem o 

homem como um ser essencialmente social e histórico” (Freitas,2002b:41), enfocam uma relação 

com o outro – se  constituindo e se desenvolvendo enquanto sujeito em uma atividade prática 

comum intermediada pela linguagem - e têm condições de apontar um novo caminho para as 

relações entre Psicologia e Educação (Freitas,2002b:34). 

Para Vigotski (2004), o homem não está previamente pronto; não é um animal reativo, 

pré-determinado biologicamente. Ele propõe uma abordagem holística, estudando a psique 

humana em sua complexidade e não a isolando através de aspectos singulares. Vê no ser homem 

raízes que não são só determinadas ou de origem biológica, mas também comportamentos, 

características que nascem de raízes sociais. Assim, o concebe não como um ser a socializar-se, 

mas como um ser que já nasce social em determinado contexto ou meio social. Já Bakhtin, nas 

palavras de Barros (1996:30), complementa tal visão ao assumir o homem e a vida marcados pelo 

princípio dialógico. Assim, a alteridade define o ser humano, pois o outro é imprescindível para 

sua concepção: o homem e a vida são dialógicos por natureza. 
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Para Vigotski (2009,158), a fala humana é, de longe, o comportamento de uso de signos 

mais importante ao longo do desenvolvimento da criança. Por meio da fala, a criança supera as 

limitações imediatas de seu ambiente. Ela se prepara para a atividade futura: planeja, ordena e 

controla o próprio comportamento e o dos outros. 

Visando a entender melhor os diversos níveis de desenvolvimento humano dentro de sua 

espécie, Vigotski  (2004) apresentou uma teoria que se baseia na gênese de suas funções mentais 

e de sua relação a outros seres em sua evolução, sob diferentes aspectos: 

  

5.1.1- A filogênese 

Este conceito situa o homem dentro de sua espécie biológica, definindo seus limites e 

capacidades psicológicas. Diz respeito, por exemplo, ao que difere o homem de um animal. O 

homem é diferente de outras espécies especialmente porque tem duas características muito 

importantes: a plasticidade e a elasticidade cerebral. O cérebro humano permite a adaptação às 

condições de vida externas. Além disso, Vigotski destaca que o ser humano tem consciência e 

funções mentais superiores e faz uso da linguagem como instrumento (Monteiro, 2008) . 

Como vimos anteriormente no capítulo 3, Vigotski atribuía à fala uma importância 

fundamental no desenvolvimento do pensamento e, consequentemente, no desenvolvimento das 

funções mentais do homem. Segundo este pensador (Vigostki, 2008: 150), “o significado de uma 

palavra representa um amálgama tão estreito do pensamento e da linguagem, que fica difícil dizer 

se a linguagem se trata de um fenômeno da fala ou de um fenômeno do pensamento.”  

    Há diferenças entre o homem e os animais, todavia existem teóricos naturalistas que não 

vêem diferença entre os comportamentos do homem aos do animal. Vigotski critica tal postura 

por observar que se trata de uma visão reducionista, desconsiderando os diversos graus de 

complexidade e sutileza que apresentam o sistema nervoso do ser humano. A postura naturalista 
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analisa o comportamento humano unicamente sob o ponto de vista biológico. No entanto, 

evidencia-se que há uma grande diferença entre o homem e o animal uma vez que o homem pode 

aprender através da própria experiência, enquanto que a aprendizagem do animal é reduzida às 

reações hereditárias e a reflexos condicionados, como comprovam as experiências do 

behaviorismo e de Pavlov que foram, neste aspecto, objeto de crítica de Vigotski.  

Ainda há, contudo, alguns professores que julgam que o aluno irá aprender como um 

animal, por imitação e repetição, sem se dar conta das questões relacionadas à linguagem 

enfocadas pelos filósofos, após a “virada lingüística” tratada na seção 3.1 .  

 

5.1.2– A ontogênese   

Ontogênese foi o nome que Vigotski utilizou para relacionar o desenvolvimento do ser 

dentro de sua espécie.  Esta característica está ligada à filogênese por sua determinação biológica. 

É a que permite o indivíduo percorrer uma seqüência determinada dentro sua própria espécie, 

mas que se diferencia em outras espécies. Assim, por exemplo, antes da criança andar, ela senta, 

engatinha e se desenvolve dentro de um período determinado de amadurecimento. É esta 

característica, em parte, que permite a alguns alunos já trazerem para a sala de aula de Física 

muitas vivências, posturas e conceitos, apesar de outros poderem desconhecê-los.   

 

5.1.3 – A sociogênese 

   Vigotski chama de sociogênese a história da evolução ou desenvolvimento do ser 

humano, fruto da cultura em que o ser está inserido, ou seja, às formas culturais que interferem 

no desenvolvimento do sujeito. Para Vigotski, a cultura funciona como um alargador das 

potencialidades humanas.  
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Cada cultura organiza o sujeito de forma diferente, variando de acordo com as sociedades 

e as épocas. Podendo produzir, inclusive, transformações físicas. Tomemos a puberdade como 

exemplo: Na Revista Saúde de maio de 2011
7
 temos o seguinte depoimento da pediatra Maria 

Ignez Saito,:  

“Nos idos de 1900 as mulheres passavam a menstruar, em média, aos 17 anos. 

Um século depois a idade média da menarca, a primeira menstruação, caiu 

para os 12. Atualmente considera-se normal que as transformações fisiológicas 

da puberdade sejam disparadas entre os 8 e os 13 anos nas meninas,” 

 

E conclui o artigo que “a antecipação da puberdade é mais freqüente nos países 

desenvolvidos [...] e o motivo é um descompasso entre o relógio biológico e o mental, que 

atropela a infância”, de onde podemos deduzir que “os sujeitos sofrem uma total impregnação 

social” (Vigotski, 2004:71).  

Um outro aspecto relacionado à influência da sociedade sobre o homem  é que este pode 

aprender e utilizar experiências adquiridas das gerações passadas, como dos conhecimentos 

transmitidos pela ciência, pela cultura ou por experiências acumuladas. Ou seja, diferentemente 

do animal, o homem tem história, que é uma herança não física, mas social e essencialmente 

difere-o do animal. Ao observar o comportamento do homem, podemos identificar o efeito das 

experiências das gerações que o precederam e que são transmitidas e praticadas no dia-a-dia. Daí 

temos a construção da própria história, ou seja, o homem vai além de sua herança física e 

biológica. 

Vigotski (2009) leva em consideração o meio onde o sujeito está inserido em seu processo 

de formação. Para ele, a mente se desenvolve na medida em que sofre mudanças qualitativas, a 

partir das experiências que ocorrem no meio social. Em especial, através da linguagem, o 

                                                 
7
  Retirado em 27/06/11 do site: http://saude.abril.com.br/edicoes/0286/familia/conteudo_235887.shtml 

http://saude.abril.com.br/edicoes/0271/familia/conteudo_122682.shtml
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instrumento com o qual ele se relaciona com o meio e se desenvolve. Freitas (2002b,89) assinala 

que “os signos (como a palavra) são os meios de contato com o mundo exterior e também 

consigo mesmo e com a própria consciência”, conforme já discutidas na seção 3.2 . 

 Freitas (2002b,104) destaca, ainda, que para Vigotski, a aprendizagem é 

 “um processo essencialmente social – que ocorre na interação com adultos e 

companheiros mais experientes, onde o papel da linguagem é destacado – 

percebe-se que é na apropriação de habilidades e conhecimentos socialmente 

disponíveis que as funções psicológicas humanas são construídas.” 

 

Com isto, Vigotski resgata o valor do professor e o da Escola como mediadores e 

construtores dos estímulos necessários e essenciais ao desenvolvimento do ser. 

   

5.1.4 – Microgênese 

Para definir a instância que classifica a gênese do comportamento e funções mentais 

humanas apontadas para a individualidade de cada ser, Vigotski usa o termo microgênese. Cada 

um se comporta diferentemente diante de uma mesma situação, ou seja, cada fenômeno 

psicológico tem sua própria história. A microgênese destaca como se realizam os aprendizados de 

cada sujeito em suas diferentes etapas do desenvolvimento. É a abertura teórica para o não 

determinismo. É a possibilidade de cada homem transformar a sua natureza para adaptar-se à 

natureza externa ou ao convívio dos demais; de produzir suas próprias ferramentas; de 

transformar seus órgãos. Ele transforma a natureza, ou seja, o mundo que o cerca, para que este 

lhe sirva de ferramenta. Para isso, a linguagem desempenha um papel fundamental, uma vez que 

é a palavra a ferramenta utilizada inteligentemente nos processos naturais para controlar as 

relações vitais entre o homem e a natureza (ver seção 3.2). 
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Na seção seguinte, aprofundarei minha discussão, enfocando o pressuposto das funções 

mentais inferiores e superiores do ser humano que complementam os pressupostos vigostkianos. 

 

5.2 - FUNÇÕES MENTAIS DO HOMEM  

 

    Com base no que foi enfocado na seção anterior, observamos que Vigotski (2009), 

dividiu as funções psicológicas ou mentais do ser humano, entre as que são específicas do ser 

humano – às quais chamou de superiores – e as que provêm de sua gênese biológica – 

denominadas de funções psicológicas inferiores. Para o autor, os processos psicobiológicos 

inferiores incluem os reflexos e os processos conscientes espontâneos, rudimentares. (Daniels, 

2003). 

As funções mentais inferiores são aquelas que estão ligadas à filogênese e de certa forma 

à ontogênese, pois tanto os animais como os seres humanos, se estes forem analisados em toda 

sua complexidade, são capazes de desempenhar atividades que dependem da imitação ou que são 

determinadas cronologicamente, como por exemplo, o andar e o repetir sons. A criança, bem 

cedo, é capaz de repetir palavras sem buscar o papel social que ela repercute. Assim, um filho 

pode se referir a seu pai pelo próprio nome dele, repetindo o que a mãe faz ou ao usar seu próprio 

nome em substituição ao pronome eu.  

Já as funções psicológicas conscientes superiores incluem funções mentais desenvolvidas 

(Daniels, 2003). Segundo Vigotski (2008:70), “Todas as funções psíquicas superiores são 

processos mediados e os signos constituem o meio básico para dominá-las e dirigi-las”. Esse 

signo é, por sua excelência, a palavra. 

Podemos traçar, a partir da visão de Vigotski, um caminho que os seres humanos 

necessitam percorrer para que possam inscrever-se na cultura. Primeiramente, o homem apresenta 

movimentos automáticos, instintivos, primitivos. Depois desenvolve suas funções mentais 
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superiores como ações voluntárias – percepção, atenção, solução de problemas, abstração. Com 

isso, o indivíduo torna-se apto a estabelecer relações com outros sujeitos e com o meio no qual 

está inserido. Os seres humanos, durante seu desenvolvimento, passam por várias fases de 

operações com os signos. Essas operações sofrem mudanças e necessitam de atividades mediadas 

para que ocorra a internalização das funções superiores. É através dessa mediação que as 

operações psicológicas se modificam e que podemos, ainda, fazer a utilização de instrumentos 

que ampliam a gama de atividades em que as novas funções psicológicas podem operar. Nesse 

momento, podemos, então, falar de uma “função psicológica superior, ou comportamento 

superior”, que está relacionada à combinação entre instrumento e signo na atividade psicológica. 

  Vigotski, (2008: IX), define que   

 “é a interiorização do diálogo exterior, através do poderoso instrumento da 

linguagem, que exerce influência sobre o fluxo do pensamento. O homem, por 

assim dizer, é modelado pelos instrumentos e ferramentas que usa, e nem a 

mente nem a mão podem, isoladamente, realizar muito.” 

 

 Ou seja, para Vigotski (2009), existe uma ligação direta entre a natureza, o meio e o 

comportamento do homem. Quando o homem modifica a natureza, sua própria natureza também 

é modificada. 

Outro conceito destacado por Vigotski(2009:58) é que  

 

 “a internalização das atividades socialmente enraizadas e historicamente 

desenvolvidas constitui o aspecto característico da psicologia humana; é a base 

do salto quantitativo da psicologia animal para a psicologia humana”, 

 

 em que em cada nova reconstrução interna advém de uma  interação com o externo, o que só 

ocorre com a natureza humana. O processo de internalização se estabelece através de uma série 
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de transformações que têm o signo como base para o desenvolvimento dos processos mentais 

superiores na reconstrução das atividades externas em internas. 

Segundo Vigotski (2009:58), o desenvolvimento ocorre em dois planos no qual um 

processo interpessoal é transformado num processo intrapessoal. Nele, as funções do sujeito se 

desenvolvem primeiramente em nível social e, depois, em nível individual, assim, as funções 

superiores originam-se das relações reais entre indivíduos humanos. Nessas operações, os 

processos psicológicos são incorporados e reconstruídos culturalmente formando uma nova 

modalidade psicológica e fazendo com que os novos conceitos superiores transformem, por sua 

vez, os inferiores. 

A seguir, abordarei o processo mental na formação de conceitos e no desenvolvimento da 

inteligência, enfatizando, primeiramente, sua relação com a Física e o papel do ensino-

aprendizagem desta disciplina no desenvolvimento das funções mentais superiores.  

 

5.2.1- O Desenvolvimento das Funções Superiores 

 

Conforme já foi enfocado, Vigotski compreendia que o sujeito não se constituía a partir 

de fenômenos internos e nem se reduzia a um mero reflexo passivo do meio. Para ele, o sujeito se 

constituía na relação. A consciência também não era apenas a fonte dos signos, mas o resultado 

deles. Assim, as funções mentais superiores não se fundamentavam somente num pré-requisito 

para comunicação, mas são o próprio resultado da comunicação (Freitas, 2002b:87), e todas as 

funções psíquicas superiores são processos mediados, em que os signos constituem o meio básico 

para dominá-las e dirigi-las. Esse signo é por excelência a palavra (Vigotski, 2008:70), conforme 

já mencionado. 
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Para Vigotski (2008:117), na relação entre o desenvolvimento e o aprendizado, o primeiro 

cria as potencialidades e o segundo as realiza. A educação é vista como um tipo de superestrutura 

erigida sobre a maturação; ou, para mudarmos de metáfora, a educação se relaciona com o 

desenvolvimento, da mesma forma que o consumo se relaciona com a produção. A aprendizagem 

depende do desenvolvimento, mas o curso do desenvolvimento não é afetado pela aprendizagem. 

Por isso, ele propõe voltar–se não tanto para as funções já maduras, mas principalmente para as 

funções em amadurecimento, uma vez que o desenvolvimento tem que completar certos ciclos 

antes que o aprendizado possa começar (Vigotski, 2008:118). 

Uma vez que o rumo do desenvolvimento está em aberto, a cultura, em grande escala, vai 

definir, ampliar ou delimitar as possibilidades do sujeito, as especificidades de cada um. Esse 

processo se definirá em interface com o mundo nas experiências de aprendizagem. Ainda em 

Vigotski (2004:500), quando se estuda o desenvolvimento mental da criança, costuma-se 

considerar que só aquilo que a própria criança pode fazer é o índice de inteligência infantil. 

Damos às crianças uma série de testes e tarefas de variado grau de dificuldade e, pela maneira e o 

grau de desenvoltura com que a criança os resolve, fazemos um juízo do alto ou baixo nível de 

desenvolvimento de sua inteligência. Vigotski critica o costume de pensar que o índice para o 

nível de desenvolvimento da inteligência é medido pela solução que a criança encontrar para as 

tarefas de modo independente e sem a ajuda de estranhos (Vigotski, 2004:500). Para ele, o 

desenvolvimento deve ser olhado de forma prospectiva e não retrospectiva: olhar para o que 

ainda não aconteceu. A intervenção do outro ocorre no que ainda está por vir e não no que já 

aconteceu.  

Esse pensador classificou o desenvolvimento mental através dos conceitos de nível de 

desenvolvimento real (ZDR), em que há o domínio do ser sobre seus conhecimentos, e o nível de 

desenvolvimento potencial, em que ainda não possui autonomia, mas está próximo a conquistá-
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la. Nesse momento, o indivíduo ainda pode precisar, muitas vezes, da intervenção de outro para 

alcançar seu desenvolvimento. É definido como potencial aquilo que está prestes a ser realizado, 

aquilo que está por vir, mas que ainda não é realizado sozinho, e sim com a ajuda do outro. Esse é 

o estágio em que Vigotski chama de ZDP. Em outras palavras, este conceito define o que ainda 

não amadureceu, mas que está em desenvolvimento, próximo de acontecer, em estado 

embrionário. Moll (1996) classifica o conceito de ZDP apresentado por Vigotski como algo de 

caráter explicativo e não instrumental. Tal conceito é bastante flexível, complexo e não é visível 

na prática, mas ajuda no entendimento do desenvolvimento dos sujeitos. 

 Gallimore e Tharp (1998), com base nos pressupostos de Vigotski, descreveram em 

quatro estágios como se realiza o processo de desenvolvimento entre controle social e 

autocontrole, e sua relação com a linguagem: 

No estágio I, o desempenho é assistido por indivíduos mais capazes. Nele, de forma 

gradual, utilizando-se da linguagem como ferramenta para uma melhor compreensão sobre as 

tarefas a serem realizadas, o ser pouco a pouco passa a obter uma maior autonomia. 

Num segundo estágio, o desempenho é auto-assistido (Gallimore e Tharp, 1998:181). As 

resoluções dos problemas passam de um plano intermental para o plano intramental, ainda de 

forma não plenamente autônoma. Neste estágio, o aluno passa a exercer uma atividade nova, 

tendo a confiança de ser assessorada e amparada caso algo não saia correto. Essa confiança é 

essencial para que ocorra o aprendizado, pois sabe que não sofrerá as sanções comuns diante dos 

erros, o que a prepara com maior segurança para o estágio seguinte, ou seja, ela resolve um 

problema sabendo que, se necessário, pode lançar mão do outro para a resolução do problema. 

No estágio III, o desempenho é desenvolvido, automatizado e até fossilizado
8
 Gallimore e  

Tharp(1988:181). 
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Nesse momento, para a realização de atividades, o aluno não mais exige a ajuda do outro. 

Ocorre a sedimentação ou a internalização. O conhecimento é incorporado e fossilizado, o que 

lhe faz exercê-lo de forma automatizada, ou seja, sem precisar estar consciente, atenta a todos os 

movimentos que foram exigidos no início para que o sucesso que agora seja alcançado e pode ser 

repetido ou transferido sem a ajuda do outro para uma situação diversa semelhante. 

No estágio IV, pode haver a desautomatização ou desfossilização do desempenho com um 

retorno à zona de desenvolvimento proximal (Gallimore e Tharp, 1998:182).  

 Ocorre quando o ser consegue compreender ou pensar sobre por que realiza tal 

procedimento, abrindo oportunidade para novos aprendizados. Para Vigoski (2008:119), “o nível 

do desenvolvimento da criança não deve ser avaliado por aquilo que ela aprendeu através da 

instrução, mas sim pelo modo como ela pensa sobre assuntos a respeito dos quais nada lhe foi 

ensinado”. 

 Nesse estágio, mais do que atuar automaticamente, o ser poderá entender o porquê de 

cada etapa de sua atuação, obtendo condições de aprimorá-las, de criar novas formas de atuar, 

superiores as que foram automatizadas, ou seja, dando um passo à frente na sua evolução, até 

mesmo tendo iniciativas de desfossilizar o que aprendeu, o que trava novos avanços ou produz 

resultados não muito satisfatórios perto do que ele concebeu como novo. 

 Os conceitos têm vínculos uns com os outros. Se cada conceito é uma generalização, 

então a relação entre conceitos é uma relação de generalidade. (Vigotski, 2008:138) conforme 

nos aprofundaremos no próximo tópico. 

 

                                                                                                                                                              
8
Ver sessão 5.6 
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5.3 - O APRENDIZADO NÃO SE INICIA NA ESCOLA 

   

Vigotski valoriza os conceitos do cotidiano que o ser já traz em sua bagagem biológica e sócio-

histórica, afirmando que seu aprendizado ocorre muito antes de iniciar na escola e expôs o modo 

pelo qual os conceitos mais rigorosos de ciência e pensamento disciplinado têm o efeito de 

transformar e dar uma nova direção ao aparecimento dos conceitos “espontâneos” nas crianças 

(Vigotski, 2008:XI). Este autor (Vigotski,2009:163) afirma que “durante o processo de educação 

escolar, a criança parte de suas próprias generalizações e significados”. Através das funções 

inferiores dos conceitos cotidianos entra num novo caminho acompanhada deles, entra no 

caminho da análise intelectual, da comparação, da abstração, da unificação e do estabelecimento 

de relações lógicas. A criança raciocina, seguindo as explicações recebidas, e então se torna 

capaz de estabelecer operações lógicas, novas para ela, de transição de uma generalização para 

outras generalizações. Os conceitos iniciais que foram construídos na criança (diários ou 

espontâneos) são agora deslocados para novo processo, para nova relação especialmente 

cognitiva com o mundo, e, assim, nesse processo, os conceitos da crianças são transformados e 

sua estrutura muda.  

 

5.4- A FORMAÇÃO DE CONCEITOS ESCOLARIZADOS 

  

Vigotski (2008, 84) ensina que “o adulto não pode transmitir à criança seu modo de 

pensar. Ele apenas apresenta o significado acabado de uma palavra, ao redor da qual a criança 

forma um complexo”.  
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No ensino tradicional, tenta-se justamente transmitir um conceito de forma pronta, 

acabada. “A experiência prática mostra também que o ensino direto de conceitos é impossível e 

infrutífero. O professor que tenta fazer isso só consegue um verbalismo vazio.” Vigotski(2008). 

Um conceito não é uma formação isolada, fossilizada e imutável (Vigotski, 2008:72). A 

formação de conceitos é o resultado de uma atividade complexa. O processo não pode ser 

reduzido à associação, à atenção, à formação de imagens, à inferência ou às tendências 

dominantes. Todas são indispensáveis, porém insuficientes sem o uso de signo, ou palavra, como 

meio para conduzirmos as nossas operações mentais, controlarmos o seu curso e as canalizarmos 

em direção à solução do problema que enfrentamos (Vigotski, 2008). 

 O material sensorial e a palavra são partes indispensáveis à formação de conceitos. Não 

se trata de apresentar um conceito de forma puramente verbal, sem a interação devida com o 

aluno para que ele reflita e identifique em que ponto o novo conceito amplia ou altera sua posição 

anterior, isto é, relacionar um conceito, uma palavra com outros conceitos e palavras.  

Conforme já dito, Vigotski (2008:150) apresentou que, do ponto de vista da psicologia, o 

significado de cada palavra é uma generalização ou um conceito. E, como as generalizações e os 

conceitos são inegavelmente atos de pensamento, podemos considerar o significado como um 

fenômeno do pensamento. 

Vigotski propõe que, num certo nível de desenvolvimento, a criança é incapaz de passar 

verticalmente do significado de uma palavra para o de outra, isto é, de entender as suas relações 

de generalidade. O pensamento verbal não é mais do que um componente secundário do 

pensamento perceptual, determinado pelos objetos. Esse estágio deve ser, portanto, considerado 

um estágio anterior, pré-sincrético do desenvolvimento do significado das palavras (Vigotski, 

2008:130). Posso relacionar com o 1
o
 estágio apresentado por Gallimore e Tharp, no qual a 

criança começa imitando os sons, as palavras enquanto vão adquirindo significado para elas. 
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Depois, avançando nos demais estágios, consegue empregar por conta própria as palavras que 

melhor representam o que deseja expressar. 

Em seu livro, Pensamento e Linguagem, Vigotski (2008:141) apresenta sua compreensão 

de que “a medida de generalidade determina não apenas a equivalência de conceitos, mas 

também todas as operações intelectuais possíveis com um determinado conceito” e à medida que 

se atingem níveis mais elevados de generalidade, fica mais fácil para a criança lembrar-se de 

pensamentos, independentemente das palavras. Por exemplo, uma criança com idade nova, que 

ainda não tenha entrado na escola, só consegue reproduzir um significado com as palavras exatas 

pelas quais este lhe foi transmitido. Já uma criança em idade escolar consegue reproduzir um 

significado relativamente complexo com as suas próprias palavras. Dessa forma, sua liberdade 

intelectual aumenta (Vigotski,2009:141). 

“Cada novo estágio do desenvolvimento da generalização se constrói sobre as 

generalizações do nível precedente; os produtos da atividade intelectual das fases anteriores não 

se perdem” (Vigotski, 2008:142). 

 Levando ao aprendizado de Física, muitas vezes o aluno tem a dificuldade de aprender 

uma fórmula, assim como ocorre com uma palavra, por não conseguir entender seu conceito, por 

não conseguir representar suas generalizações, ou seja, sua aplicação, sua ordem dentro dos 

conhecimentos que já possui. Assim, tal fórmula ou conceito apresenta-se estático, frio, 

inflexível, de tal forma que o aluno só consegue empregá-lo na mesma situação em que aprendeu, 

ou seja, não consegue fazer uma generalização do mesmo.  

Uma outra observação desse pensador é que a criança pensa em termos de nomes de 

famílias. As ligações entre seus componentes soam concretas e factuais e não abstratas e lógicas 

(Vigotski, 2008:77). 
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O processo da formação de um conceito superior ou escolarizado pressupõe ir além da 

imitação para fazer uso de funções psicológicas ou mentais superior. Precisa passar do 1
o
 estágio 

de Gallimore e Tharp. É necessário também abstrair, isolar elementos e examinar os elementos 

abstratos separadamente da totalidade da experiência concreta de que fazem parte. Unir e separar: 

a síntese deve combinar-se com a análise. Segundo Vigotski (2008:95), “Ao apanhar essas 

combinações máximas, a criança deve estar com sua atenção mais voltada para algumas 

caracteísticas de um objeto do que para outras”. 

O professor deve, por isso, estar atento se o ponto sobre o qual ele dirige sua observação e 

reflexões é o mesmo para o qual o aluno está voltado. 

A investigação de Vigotski mostrou que um conceito se forma mediante uma operação 

intelectual em que todas as funções mentais elementares participam de uma combinação 

específica. Essa operação é dirigida pelo uso das palavras como o meio para centrar ativamente a 

atenção, abstrair determinados traços, sintetizá-los e simbolizá-los por meio de um signo 

(Vigotski, 2008:101). “... O desenvolvimento dos conceitos, ou dos significados das palavras, 

pressupõe o desenvolvimento de muitas funções intelectuais: atenção deliberada, memória lógica, 

abstração, capacidade para comparar e diferenciar” (Vigotski 2008:104). 

A criança dá seu primeiro passo na formação de conceitos quando agrupa alguns objetos 

numa agregação desorganizada ou amontoada, para solucionar um problema que nós, adultos, 

normalmente resolveríamos com a formação de um novo conceito (Vigotski, 2008:74). 

Primeiramente há a formação de amontoados sincréticos em uma manifestação do estágio de 

tentativa e erro. Na segunda fase desse mesmo estágio, que Vigotski a chama de pensamento por 

complexos, se estabelece a relação que existe entre esses objetos (Vigotski, 2008:75).  

Ao nomear alguma coisa, estou realizando uma classificação.  Ao chamar uma andorinha 

de andorinha, eu a estou colocando numa classe que a distingue de outras aves. Coloco-a num 
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grupo em que apresentam certas semelhanças, abstraindo-me das demais diferenças. Essa é a 

forma com que o homem se relaciona com o mundo e com tudo que o rodeia. O que o possibilita 

abstrair, generalizar, classificar e o dispõe de um sistema simbólico articulado, classificado, 

organizado por regras como a língua, que nenhuma espécie animal tem.  

Ao denominar fenômenos Físicos, por exemplo, estou classificando-os numa classe que 

os distingue de outros fenômenos na natureza. Eu preciso definir que propriedades e que 

características semelhantes apresentam para classificá-los. Assim eu os classifico segundo suas 

semelhanças, dando preferência a algumas características e me abstraindo de outras. Dentro dos 

fenômenos físicos, por exemplo, existem os que os classificamos de Mecânicos, Térmicos, 

Elétricos etc.  

Em Vigotski (2008:111), descobrimos que a consciência da semelhança pressupõe a 

formação de uma generalização ou de um conceito, que abranja todos os objetos que são 

semelhantes. Na formação dos conceitos científicos, teremos semelhante desenvolvimento, só 

que mais sistematizado, através de uma estrutura escolarizada, conforme veremos a seguir. 

 Os conceitos científicos ou escolarizados, são os conceitos que vão depender de 

abstração, memorização, lógica, reaplicação dos conceitos na solução de problemas complexos e 

na inter-relação de conceitos. 

Vigotski (2008) cita Ach, que observou que os conceitos surgem e se configuram no curso 

de operações complexas, voltadas para a solução de algum problema. E é nessa resolução de 

problemas que, segundo Vigotski, direciona os próprios processos mentais com ajuda de palavras 

e signos, sendo esta uma parte integrante do processo da formação de conceitos (Vigotski, 

2008:74). Também na resolução de um problema, se concentram a atenção e as energias mentais, 

possibilitando um esforço que criará as condições e capacidade mental necessária à solução do 

mesmo.  
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Podemos comparar tal desenvolvimento mental com o desenvolvimento da musculatura 

física, que ocorre quando realizamos exercícios físicos, não exaustivos, que exijam um esforço 

com um grau um pouco maior do que normalmente utilizamos tal musculatura. Para atender a tal 

exigência, nosso organismo ampliará a massa muscular, nos dotando assim de maior capacidade 

de esforço para outras situações além dos exercícios realizados. Vemos também nesse exemplo 

uma variação da aplicação do conceito de ZDP, zona de conflitos, revoluções e mudanças, 

apresentado por Vigostski, desta vez aplicado no campo do desenvolvimento físico. 

A transformação dos pré-conceitos ou conceitos cotidianos em conceitos abstratos, tais 

como os conceitos algébricos dos adolescentes, é alcançada por meio de generalizações do nível 

anterior, como ocorre, por exemplo, com os conceitos aritméticos da criança em idade escolar, 

passando posteriormente para os conceitos algébricos na idade adolescente. No estágio anterior, 

certos aspectos dos objetos haviam sido abstraídos e generalizados em idéias de números. Os 

conceitos algébricos representam abstrações e generalizações de certos aspectos dos números, e 

não dos objetos, indicando assim uma nova tendência, um plano de pensamento novo e mais 

elevado.  O adolescente que dominou os conceitos algébricos atingiu um ponto favorável, a partir 

do qual vê os conceitos aritméticos sob uma perspectiva mais ampla (Vigotski, 2008:143). 

 Quando ele consegue ver o sistema decimal como um exemplo específico do conceito 

mais amplo de uma escala de notação, pode operar deliberadamente com esse ou qualquer outro 

sistema numérico. 

 É necessário determinar o limiar mínimo em que o aprendizado da aritmética possa ter 

início, uma vez que este exige um grau mínimo de maturidade das funções mentais. Mas 

devemos considerar também o limiar superior, lembrando que o aprendizado deve ser orientado 

para o futuro e não para o passado (Vigotski, 2008:130). 
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Para Freitas (2002b:101), “a construção das funções psíquicas da criança foi vinculada à 

apropriação da cultura humana através de relações interpessoais dentro da sociedade.” Fazendo 

uso, ainda, das palavras de Freitas (2002b:104), percebemos que :  

 

“Na medida que Vigotski viu a aprendizagem como um processo 

essencialmente social – que ocorre na interação com adultos e 

companheiros mais experientes, onde o papel da linguagem é destacado 

– percebe-se  que é na apropriação de habilidades e conhecimentos 

socialmente disponíveis que as funções psicológicas humanas são 

construídas.”  

 

Vigotski (2008:116) conclui que “nos conceitos científicos que a criança adquire na 

escola, a relação com um objeto é mediada, desde o início, com algum outro conceito.[ ...] os 

rudimentos de sistematização primeiro entram na mente da criança por meio do seu contato com 

os conceitos científicos, e são depois transferidos para os conceitos cotidianos, mudando a sua 

estrutura psicológica de cima para baixo.  

O autor também ressalta que nesse estágio anterior à aquisição de um novo conceito, 

plasmamos em nossa mente um pseudoconceito, que serve de elo entre o pensamento por 

complexos e o pensamento por conceitos. Desse modo, a comunicação verbal com os adultos 

torna-se um poderoso fator no desenvolvimento dos conceitos infantis (Vigotski, 2008:85). 

 Quando introduzimos um novo conceito de Física, naturalmente deveremos conhecer o 

mundo em que o aluno está inserido; que bagagem de conhecimentos e experiências traz para a 

sala de aula, além de seu desenvolvimento mental para se abstrair, se concentrar, reter na 

memória e poder comparar e relacionar o novo apresentado com o que já possui. Enquanto vamos 

apresentando esse novo conceito, o aluno vai formando uma imagem (pseudoconceitos) em sua 

mente, ao mesmo tempo em que confronta essa nova imagem com o que lhe é apresentado. À 
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medida que ela (nova imagem) vai se confirmando, o aluno vai fixando esse novo conceito. Caso 

ocorra o contrário e o pseudoconceito não se confirma, lhe evidencia a dúvida ou a 

incompreensão sobre o conceito apresentado. Se logo o mesmo não é esclarecido, esse desvio vai 

acentuando-se e, naturalmente, ocorre um desencontro entre o que se lhe apresenta e o que o 

aluno plasma em sua mente. Daí sobrevém o desânimo e desinteresse. 

 “A literatura sobre esse campo mostra que, ao estudar a formação de conceitos na 

infância, a maioria dos investigadores usou os conceitos cotidianos formados pela criança, sem 

ajuda do aprendizado sistemático” (Vigotski, 2008:105). O aprendizado sistemático, então, só 

deverá ser apresentado depois, na escola, com base nos conceitos que a criança já estiver 

familiarizada, pois embora a criança em idade escolar adquira uma consciência e um domínio 

maiores e mais estáveis de suas operações conceituais, ainda não está consciente delas. Todas as 

funções mentais básicas tornam-se conscientes e deliberadas durante a idade escolar, exceto o 

próprio intelecto. Freitas (2002b: 102) explica: 

“A principio, a criança utiliza esses conceitos sem estar consciente deles, 

pois sua atenção está sempre centrada no objeto ao qual o conceito se refere e 

nunca no próprio pensamento. Essa consciência, a capacidade de defini-los por 

meio de palavras, de operar com eles, só será adquirida mais tarde com a 

aquisição de conceitos científicos que se dá na escola.”  

 

Dessa conscientização, dessa nova forma de ver as coisas cria nova possibilidade de 

manipulá-las. É aí que se evidencia a importância dos conhecimentos escolarizados, pois ao nos 

tornarmos conscientes de nossas operações, adquirimos a capacidade de dominá-las, 

Quando, por exemplo, ensinamos a um aluno sobre a lei de ação e reação, numa aula de 

Física, ele, geralmente, caminha sem se dar conta deste novo conceito, ou seja, nunca observou 

que ao caminhar empurra com o seu pé o chão para traz e, como conseqüência (reação), o chão, 
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ao não se mover, faz com que ele seja “empurrado” para frente. Ao adquirir esse conhecimento, 

ele pode começar a entender outros mecanismos que utiliza no seu cotidiano, e até mesmo a 

melhor forma de utilizá-los. Após a aquisição desse novo conhecimento, ao andar de patins, 

aplica-o nesta atividade, planejando empurrar uma pessoa ou lançar algum objeto em seu poder 

para o lado oposto ao qual deseja se deslocar, ou seja, adquire consciência sobre muitos de seus 

movimentos que antes fazia instintivamente, mas, agora, o faz com pleno domínio de sua vontade 

e inteligência. 

Os conceitos não-espontâneos, escolarizados ou científicos não são aprendidos 

mecanicamente, mas evoluem com a ajuda de uma vigorosa atividade mental por parte da própria 

criança ajudado por outro (Vigotski, 2008:107). Quando transmitimos à criança um 

conhecimento sistemático, ensinamos-lhe muitas coisas que ela não pode ver ou vivenciar 

diretamente, mas poderá elaborar por conta própria ( conforme exemplo apresentado no parágrafo 

anterior). 

O conhecimento sistemático possibilita explicar por si mesmo todos os fenômenos que se 

relacionam, isto é, a criança, ao aprender um conhecimento sistemático, se capacita para deduzir 

muitos outros conhecimentos, pois passa a perceber e a ver além do mais imediato, ou do que 

percebia anteriormente. Da mesma forma que ocorre com os movimentos de um jogador de 

xadrez, que são determinados pelo que ele vê no tabuleiro e serão tanto mais elaborados quanto 

maior visão possua das possíveis jogadas posteriores, ocorre também com todas as nossas ações e 

decisões em todos os campos da vida: elas terão como base o que vemos e como vemos. 

Inicialmente a criança possui o conceito, mas não está consciente do seu próprio ato de 

pensamento. O desenvolvimento de um conceito científico, por outro lado, geralmente começa 

com a definição verbal e com sua aplicação em operações não-espontâneas. Vigostki (2008: 135) 

explica que “poder-se-ia dizer que o desenvolvimento dos conceitos espontâneos da criança é 
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ascendente, enquanto o desenvolvimento dos seus conceitos científicos é descendente, para um 

nível mais elementar e concreto.  

Embora os conceitos científicos e espontâneos se desenvolvam em direções opostas, os 

dois processos estão intimamente relacionados. É preciso que o desenvolvimento de um conceito 

espontâneo tenha alcançado um certo nível para que a criança possa absorver um conceito 

científico correlato. 

Vigotski (2008:128) também enfatiza que  “o aprendizado de uma matéria influencia o 

desenvolvimento das funções superiores para além dos limites dessa matéria específica”  e  que  

esse aprendizado facilita o aprendizado de outras matérias ou seja, as principais funções psíquicas 

envolvidas no estudo das várias matérias são interdependentes, e tem como bases comuns a 

consciência e o domínio deliberado, que são principais contribuições dos anos escolares.  

A partir dessas descobertas, Vigotski (2008:128) conclui que todas as matérias escolares 

básicas atuam como uma disciplina formal, onde cada uma facilita o aprendizado da outra cujas 

funções psicológicas por elas estimuladas se desenvolvem ao longo de um processo complexo . 

 Suas investigações ajudaram a transcender o modelo gestáltico, em que não distingue o 

pensamento da percepção, da memória e outras funções das leis estruturais, mostrando que o 

pensamento de um nível mais elevado é regido pelas relações de generalidade entre os conceitos 

– um sistema de relações ausente da percepção e da memória.  

 Na seção seguinte, colocarei em discussão a importância da relação professor-aluno para 

que o primeiro possa se vincular e avaliar o nível de entendimento em que se encontra o aluno e, 

a partir do mesmo, planejar como poderá estimulá-lo para avançar desde o ponto em que se 

encontra e, portanto, mediar a construção de seu desenvolvimento.  
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5.5 – A INTERSUBJETIVIDADE 

 

A comunicação direta entre duas mentes é impossível, não só fisicamente como também 

psicologicamente. A comunicação só pode ocorrer de uma forma indireta. O pensamento tem que 

passar primeiro pelos significados e depois pelas palavras (Vigotski, 2008:186). 

A compreensão mútua entre o adulto e a criança cria a ilusão de que o ponto final do 

desenvolvimento do significado das palavras coincide com o ponto de partida, de que o conceito 

é fornecido pronto desde o principio, e de que não ocorre nenhum desenvolvimento (Vigotski, 

2008:85). Uma palavra sem significado é um som vazio; mas, do ponto de vista da psicologia, 

como vimos anteriormente, o significado de cada palavra é uma generalização ou um conceito. 

Vigotski (2008:24) comprovou a natureza social e cultural do desenvolvimento das 

funções superiores durante esses períodos, isto é, a sua dependência da cooperação com os 

adultos e do aprendizado. 

Bakhtin trouxe sua contribuição para a compreensão do papel do outro, e a compreender a 

construção da consciência e os processos de formação do eu e da subjetividade, pela tríade: o eu-

para-mim (é a consciência que temos a respeito de nós mesmo); o eu-para–os-outros (como 

somos visto pelos outros); o outro-para–mim (como vimos os outros) (Freitas,2002b:125). 

 Segundo Bakhtin (1997), o papel do outro é tão fundamental para o sujeito que o homem 

fora de uma sociedade não tem existência. Ele considera que  

“uma psicologia não tem representatividade se não conceber o sujeito como um 

ser social, que não é um mero observador passivo do mundo. Ele tem uma 

posição ativa, ou melhor, interativa, que dialoga e impõe significados 

impregnados de sua subjetividade e da sua compreensão do mundo (Bakhtin, 

1997: 18). 
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De forma análoga, Vigotski institui que o sujeito, desde tenra idade, absorve informações 

de um ambiente ativo, que está estruturado pela cultura. A intervenção ativa das outras pessoas 

orienta os rumos do desenvolvimento psicológico. Este sujeito, de que também fala Bakhtin 

(1997), não percorreria caminhos de desenvolvimento sem a intervenção do outro. Para se 

desenvolver adequadamente no âmbito da cultura na qual se está inserido, ele (o sujeito) depende 

dessa intervenção, e se utiliza da linguagem do diálogo como ferramenta para estabelecer 

relações. Tal pensamento também é convergente com os conceitos de Vigotski. Por esse motivo, 

não sendo o homem um ser constituído fora de seu meio social, sua consciência individual reflete 

uma lógica regida por signos. 

Em muitos casos o grupo criado pelo sujeito observado tem quase o mesmo aspecto que 

teria numa classificação coerente, e a ausência de um fundamento conceitual verdadeiro só se 

revela quando se pede ao sujeito para colocar em ação as idéias subjacentes a esse grupamento 

(Vigotski, 2008:83).  Somente neste momento é que percebemos que o aluno não está entendendo 

a explicação da mesma forma quanto a imaginamos. “Só através do experimento podemos avaliar 

o tipo e a extensão de sua atividade espontânea para dominar a linguagem dos adultos” (Vigotski, 

2008:84). 

Posso esclarecer o enunciado acima com uma de minhas vivências registradas em notas 

de campo. Nesta anotação feita, relatei que, em uma de minhas aulas sobre espelhos planos, 

supondo que todos os alunos possuíam intensa familiaridade com tal objeto e entendiam 

claramente o que seria a reflexão de um raio de luz, resolvi inúmeros problemas relacionados ao 

fato. Quando finalmente propus um problema mais complexo, observei neste momento que 

muitos alunos desconheciam suas propriedades básicas assim como o conceito de reflexão e, 

dessa forma, não teriam as mínimas condições de entender nem os primeiros conceitos que 

apresentara logo no início destes estudos. 
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 A seguir, veremos um ponto crucial do aprendizado, que tem sido motivo de muitas 

pesquisas devido aos obstáculos que oferecem ao ensino-aprendizagem: a superação dos 

conceitos fossilizados. 

 

5.6 - O COMPORTAMENTO FOSSILIZADO 

  

Observamos que todo comportamento tem uma história, e é o resultado de um processo 

até chegar ao estado atual. Amparados por Vigotski (2009:84), buscamos compreender não a 

experiência imediata eliciada por um lampejo luminoso,  

“tal como ela nos é revelada pela análise introspectiva; ao invés disso, 

procuramos entender as ligações reais entre os estímulos externos e as respostas 

internas que são a base das formas superiores de comportamento, apontadas 

pelas descrições introspectivas.”  

 

Muitos processos ocorreram através de um estágio bastante longo do desenvolvimento 

histórico e tornaram-se fossilizados, perdendo-se noção de onde, como e porque se iniciaram. 

Percebo que o mesmo ocorre com o conceito da Física como um “bicho-papão”. O fato de que 

um número elevado de alunos de Física do Ensino Médio oferece resistência a seu aprendizado, 

antes mesmo de tomar contato com seus estudos, assim como a indiferença e insensibilidade dos 

professores com relação a tal posicionamento dos alunos e outras posturas citadas anteriormente, 

requerem uma investigação sobre que estímulos externos têm promovido essas respostas internas 

tanto nesses jovens estudantes, como nos seus professores. Tais questionamentos se identificam 

com a citação de Vigotski (2009:84): 

“Estas formas fossilizadas de comportamento são mais facilmente observadas 

nos assim chamados processos psicológicos automatizados ou mecanizados, os 

quais, dadas as suas origens remotas, estão agora sendo repetidos pela enésima 

vez e tornaram-se mecanizados. Eles perderam sua aparência original e a sua 
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aparência externa nada nos diz sobre sua natureza interna. Seu caráter 

automático cria grandes dificuldades para a análise psicológica” 

 

Os conceitos fossilizados estão internalizados e automatizados de tal forma que não se 

percebe a sua existência nem sua influência sobre nosso pensar e nossa conduta. Além do mais, 

perderam de sua aparência original tornando-se difícil determinar como e onde os processos 

interpsicológicos destes comportamentos ou conceitos tiveram origem.  

 Para desconstruí-los, precisamos concentrar-nos não no produto do desenvolvimento, mas 

no próprio processo de estabelecimento. Vigotski (2009:85) afirma que “o pesquisador é 

frequentemente forçado a alterar o caráter automático, mecanizado e fossilizado das formas 

superiores de comportamento, fazendo-as retornar à sua origem através do experimento. Esse é o 

objetivo da análise dinâmica”. E prossegue, destacando que: 

 “As funções rudimentares, inativas, permanecem não como 

remanescentes vivos da evolução biológica, mas como remanescentes do 

desenvolvimento histórico do comportamento. Consequentemente, o estudo das 

funções rudimentares deve ser o ponto de partida do desenvolvimento de uma 

perspectiva histórica nos experimentos psicológicos. É aqui que o passado e o 

presente se fundem e o presente é visto à luz da história. Aqui nos encontramos 

simultaneamente em dois planos: aquele que é e aquele que foi.” Vigostki 

(2009:85) (grifo meu) 

 

Conforme vimos na seção 5.4, o 4
o
 estágio citado por Gallimore e Tharp é uma condição 

que o ser atinge na qual lhe permite superar um conceito anterior. Ele percebe que sua capacidade 

e conhecimentos lhe permitem transcender o estágio em que se encontra atualmente e, 

insatisfeito, se propõe a trocar os conceitos anteriores por conceitos mais elevados. E talvez tenha 

que voltar ao estágio I, o ponto de partida mencionado acima por Vigotski (2009), retomando o 

ciclo até a construção do novo conceito. 
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Para superar um conceito fossilizado, como classificamos o motivo de nossa pesquisa (o 

mito da Física como “bicho-papão”), precisamos, primeiramente, nos sentir insatisfeitos com a 

condição atual, ao perceber que algo pode ser melhorado. A partir disso, nos predispor a buscar 

novos conhecimentos que ampliem nossa compreensão, assim como estar dispostos a trocar essa 

condição por uma superior. Os conceitos vigotskianos são esses conhecimentos que apresentamos 

como superiores aos atuais para serem avaliados, e seguindo o próprio processo apresentado nas 

seções anteriores, serem incorporados e promoverem a mudança de postura na relação ensino-

aprendizagem. 

Na sessão a seguir, apresentaremos um exemplo comparativo entre uma metodologia 

apresentada pelo ensino tradicional, e outra em que me baseei me apoiando nos conceitos 

vigotskianos. 
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6- UM EXEMPLO DA FOSSILIZAÇÃO DE COMPORTAMENTO 

 

 

Do mesmo modo que me detive sobre a história do ensino de Física levando em conta os 

leitores de meu trabalho que não são ligados à área das ciências exatas, utilizarei um exemplo 

prático para que meu leitor possa visualizar e comparar como atua um professor com base no 

ensino tradicional de Física, e o de como julgo que deveria atuar um professor com base nas 

concepções apresentadas por Vigotski. 

Chamarei de professor A o que utiliza o método tradicional de ensino. E  de professor B o 

que é iluminado pelos conhecimentos enfocados no capitulo 4.  

O primeiro (professor A) apresenta brevemente uma nova teoria, já partindo do princípio 

de que todos os alunos, por cursarem a mesma série, estão no mesmo nível de compreensão; que 

todos entendem sua linguagem, sua codificação, que participam do mesmo contexto e 

experimentaram as mesmas vivências. Também não se importa com o interesse que os alunos 

tenham sobre o conhecimento que ele vai apresentar. Ouso dizer que sua exposição é, então, para 

um aluno idealizado, fictício, para um aluno que ele imagina, e não um aluno real, que está à sua 

frente. Exemplifica a aplicação prática de tal conhecimento com base em sua experiência 

profissional, imaginando que tal exemplo é de entendimento e interesse da maioria dos alunos.  

Abro aqui um parênteses para observar que o nosso sistema educacional não favorece a 

interação professor-aluno. Tendo que atender de uma só vez a um grupo grande e diverso de 

alunos, torna-se praticamente impossível despertar em todos a motivação para questões que 

envolvam a utilização de suas funções mentais superiores para a solução de problemas que 

requeiram abstração e demais habilidades mentais. Dessa forma, o professor é levado a atuar 

superficial e impessoalmente de modo a atender ao maior número de alunos de uma única vez. 

Não há tempo para atendê-los individualmente. Isso também faz com que os alunos não se sintam 
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à vontade quando discordam ou não estão em sintonia com o professor, ou não possuam o mesmo 

entendimento de seus colegas. Perdem, portanto, professor e alunos, a oportunidade de pensar e 

investigar sob um novo enfoque que não seja o da maioria. 

O ensino, então, não oferece o tempo de amadurecimento, de reflexão e pensar 

necessários a cada aluno
9
.  

Depois de apresentar a teoria, o professor A, para familiarizar o aluno com os novos 

conhecimentos apresentados e fixar sua aprendizagem, parte para a resolução de diversos 

problemas que requerem sua aplicação, que, geralmente, seguem a seguinte ordem: 

-Realiza a leitura do problema; 

- Apresenta a sua interpretação sobre a leitura deste problema, dando pouca oportunidade para as 

manifestações de dúvida ou interpretações diferentes feitas pelos alunos; 

- Transfere sua leitura para símbolos, construindo um modelo que ele considera que facilitará a 

visualização e acompanhamento da explicação pelos alunos; 

-Expõe imediatamente a sua linha de reflexão, não deixando aos alunos a possibilidade de 

dialogar, questionar, apresentarem seus conhecimentos prévios, sem se preocupar em atuar como 

o aluno em sua ZDP; 

- Pede para os alunos copiarem a resolução do problema apresentado por ele, considerando 

terminada sua missão de professor. Em seguida, passa outros exercícios para os alunos fazerem 

em casa e, quando muito, apresentarem suas dúvidas na próxima aula, quando então seguirá a 

mesma ordem enumerada acima para resolução do problema.  

 Nesse exemplo, vemos que o professor não propicia ao aluno pensar ou dialogar com o 

apoio do par mais competente. 

                                                 
9
 Vide seção 7,3,2 e 7.3.5 
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De minha experiência como professor, constatei que os alunos que aprendem essa Física 

que é cobrada tradicionalmente são os que vão além dessa rotina, por conta própria, não se 

conformando apenas em copiar a resolução do professor. Com base na própria intuição, interesse 

ou orientação de outros docentes sobre como ocorre o aprendizado, buscam a confrontação e 

diálogo com outros colegas que também querem ir além do apresentado em aula. Mas, é 

importante ressaltar que tal iniciativa não é levada em conta pela maioria dos professores de 

Física, pois, se assim ocorresse, esta faria parte de sua metodologia e os resultados seriam muito 

mais estimulantes, conforme evidenciaremos na análise dos discursos apresentados nas 

entrevistas no capítulo 7 deste trabalho, em especial pelos discursos do professor Tomás.  

 Para melhor esclarecer algumas das dificuldades enfrentadas pelos alunos, como 

conseqüência das posturas apresentadas acima, tomarei como exemplo resolução de um problema 

apresentado em uma questão de Física da prova da UFRJ 2008 cujo enunciado é: 

 

“Um cilindro homogêneo flutua em equilíbrio na água contida num 

recipiente. O cilindro tem ¾ de seu volume abaixo da superfície livre da 

água. Para que esse cilindro permaneça em repouso com a sua face 

superior no mesmo nível que a superfície livre da água, uma força F, 

vertical e apontando para baixo, é exercida pela mão de uma pessoa sobre 

a face superior do cilindro. Sabendo que o módulo de F é igual a 2,0 N e 

que a água está em equilíbrio hidrostático, calcule o módulo do peso do 

cilindro”. 

  

 

a) Muitas vezes, mesmo numa leitura rápida do enunciado, muitos alunos já se consideram 

incapazes de entender e resolver o problema. Não conhecem as regras do “jogo de linguagem” 

deste lance discursivo (Ver Wittigenstein, seção 3.2) 
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b) Ao tentar ler o enunciado, o aluno pode se deparar com a falta de compreensão da linguagem 

apresentada: símbolos, elementos, unidades etc. (cilindro homogêneo, ¾ de volume abaixo da 

superfície; superfície livre; força F, vertical, módulo, equilíbrio hidrostático etc...). Como se a 

linguagem fosse simplesmente um meio neutro  (seção 3.1). 

c) O aluno não consegue traduzir o que lê para um modelo que represente o que está ocorrendo e 

o que se quer saber como solução (seção 5.4). 

d) Caso entenda o enunciado, tem dificuldades de relacionar os dados apresentados e as 

incógnitas, com os conceitos estudados.  

e) O aluno pode não conseguir traduzir o problema para uma representação matemática, que é a 

que possibilitará sua resolução numérica. (seção 5.4 e também veremos nas seções 7.4.4 e 7.4.5). 

f) A todas as dificuldades acima, ainda se soma a dificuldade de resolução matemática, ou a 

resolução numérica, uma vez que esta disciplina também carrega consigo uma grande carga de 

deficiências de aprendizado por parte dos discentes ( veremos na seção 7.4.5). 

 

 

6.1- A DESFOSSILIZAÇÃO À LUZ DOS CONCEITOS VIGOTSKIANOS 

 

Já para uma metodologia com base em Vigotski, o foco de sua resolução está nos próprios 

alunos, e não no professor. O professor, como par mais competente, os desafiaria, instigaria ou 

sugeriria uma ordem de construção do pensamento para os alunos tomarem como uma das 

possibilidades de reflexão, atuando, portanto, na ZDP (ver seção 5.3). Este professor, juntamente 

com os alunos, iria observando os passos que estavam sendo encaminhados para resolver o 

problema, estando mais preocupado com o processo de resolução do que com a resolução em si. 

Entre as sugestões, estaria a dos alunos construírem símbolos ou modelos que representassem o 

problema. Dessa forma, o professor poderia identificar os conceitos cotidianos e o contexto social 
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em que seus alunos estão inseridos propondo, também, reflexões e simulações que estimulariam 

o diálogo e a expressão verbal, facilitando o amadurecimento das funções mentais superiores. Só 

mais tarde, então, é que proporia a transformação da interpretação do problema em linguagem 

matemática.  

Com base nas concepções vigotskiana e bakhtiniana, posso resumir como uma proposta 

de resolução desse problema, os seguintes procedimentos do professor, não exatamente nessa 

ordem: 

- Promover e observar a atitude responsiva do aluno diante do enunciado do problema (seção 

5.5);  

- Verificar o saber não escolarizado e cotidiano do aluno que o ser já traz em sua bagagem 

cultural (seções 5.3 e 5.4); 

- Buscar uma analogia com o cotidiano vivido pelo aluno ou algo pelo qual o aluno se interesse 

(seção 5.3); 

- Levar à reflexão sobre os conceitos fossilizados do aluno a partir da observação sobre suas  

resistências, falta de disposição, medo de errar, ou  de se julgar incapaz de resolver o problema 

por conta própria ( seção 5.6); 

- Ressaltar o elo existente com outros enunciados, fazendo relação com outros conhecimentos ou 

superações que os alunos já alcançaram (seção 5.4); 

- Provocar a réplica do diálogo vinculando o que se conhece de outras obras (seção 5.4); 

- Identificar os limites de cada enunciado concreto como unidade de comunicação discursiva, 

definidos pela alternância dos falantes, favorecendo, assim, o diálogo com os alunos e entre os 

alunos (seções 5.1 e 5.5); 

-Promover a interpretação do gênero discursivo enunciado de um problema, ou seja, a sensação, a 

intenção discursiva de discurso ou a vontade discursiva do falante, que determina o todo do 

enunciado, o seu volume e as suas fronteiras (seções 5.1, 5.5 e 5.6); 

- Promover uma familiarização com os signos utilizados na Física, pois estes são intrinsecamente 

sociais (seção 3.2); 

- Promover a utilização dos símbolos para levar à reflexão, pensar e dialogar (seção 3.2); 
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- Exercer mediação simbólica - transpor a linguagem utilizada, ou seja, atuar na ZDP (seção 

5.2.1); 

- Mediar o pensamento generalizante junto com os alunos, ao buscar os elementos necessários 

para a resolução do problema (seções 5.3 e 5.4); 

- Mediar o amadurecimento ou desenvolvimento das funções mentais do aluno (seção 5.5). 

Tendo discutido a visão de linguagem, discurso do ser humano de ensino-aprendizagem 

em que me fundamento, volto-me, a seguir, para as minhas questões de pesquisa e para o 

caminho percorrido para encontrar ou interpretar possíveis respostas. 
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7- A CAMINHO DE MINHAS RESPOSTAS  

 

Neste capítulo apresentarei o caminho que segui para responder às minhas inquietações 

e/ou questões de investigação.  

Na primeira parte, recordarei a meu leitor minha conceituação de discurso e sua análise. 

Na segunda parte, apresentarei proposições baseadas na interpretação dos dados e da triangulação 

do que nos falam: os trechos das entrevistas com os professores, e/ou minhas notas de campo, os 

PCNs e ainda da teoria de Vigotski. Finalmente, busco, através do caminho percorrido, a base 

para argumentos que, à luz de alguns conceitos vigotskianos, estejam construindo ou 

desconstruindo o conceito de “bicho-papão” atribuído à Física pelo senso comum. Minha análise 

enfatiza, principalmente, trechos dos discursos de meu sujeito focal, o professor Tomás, 

destacando como sua prática se aproxima dos conceitos vigotskianos que se alinham às minhas 

propostas e que permitem que seus alunos obtenham maior e melhor resultado no aprendizado de 

Física, contrapondo-se ao obtido e perpetuado pelos professores que atuam com uma postura 

convencional. 

Destaco que, neste caminhar, optei pelo que me sinaliza Liakopoulos (2002:218), segundo 

o qual “o argumento forma a espinha dorsal da fala. Ele representa a idéia central ou o princípio 

no qual a fala está baseada. Ainda mais, ele é uma ferramenta de mudança social, na medida em 

que pretender persuadir uma audiência em foro”.  

O argumento toma a forma de uma proposição ou de uma conclusão, geralmente apoiado 

por fatos (dados) e por premissas para defender a interpretação e análise dos dados legitimamente 

gerados. Esta premissa é chamada de garantia, pois são fundamentais na validação do 

argumento, justificam explicitamente o passo que se deu dos dados para a proposição e 

descrevem o processo em termo de por que esse passo pode ser dado.  
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Ainda poderemos utilizar apoios, que são afirmações categóricas, conceitos tais como 

apresentados pelos teóricos em que fundamento minhas proposições, fatos ou leis que conduzem 

inicialmente à proposição. A aparição de apoios para garantia depende desta ser aceita, ou não, 

como não tendo problemas. Podemos diferenciar os dados dos apoios da seguinte forma: os 

dados são particulares e apoio é uma premissa universal (Liakopoulo,2002:220).  

Assim temos:      
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7.1- ANÁLISE DE  DISCURSO 

“Todas as palavras tomadas literalmente são falsas. A 

verdade mora no silêncio que existe em volta das 

palavras. Prestar atenção ao que não foi dito, ler as 

entrelinhas. A atenção flutua: toca as palavras sem 

ser por elas enfeitiçada. Cuidado com a sedução da 

clareza! Cuidado com o engano do óbvio!”  RUBEM ALVES 

 

Conforme apresentado no capítulo 2, um de meus instrumentos de interpretação dos dados 

gerados consistiu da análise de discurso, tanto dos PCNs quanto de entrevistas com professores. 

Relembro a meu leitor o conceito de discurso apoiando-me na afirmação de Liakopoulos, 

(2002:247),  

“o termo discurso é empregado para se referir a todas as formas de fala e textos, 

seja quando ocorre naturalmente nas conversações, como quando é apresentado 

como material de entrevistas, ou textos escritos de todo tipo,” 

 

Devo ressaltar que a análise de discurso requer uma leitura cuidadosa, que transita entre o 

texto e o contexto, para examinar e interpretar o conteúdo, a organização e as funções do 

discurso. Para Liakopoulos (2002:244), assim como para Bakhtin, Wittigenstein II e Fairclaugh, 

conforme já discutido no capítulo 3 sobre linguagem e discurso, “a análise de discurso rejeita a 

noção de que a linguagem é simplesmente um meio neutro”.  

Enfatizo, destacando o conceito de discurso fazendo uso da palavra de Fairclough (2001: 

91), para quem  

“Ao usar o termo “discurso”, proponho considerar o uso da linguagem como 

forma de prática social e não como atividade puramente individual ou reflexa de 

vários viéis institucionais. Isso tem várias implicações. Primeiro, implica ser o 

discurso um modo de ação, uma forma em que as pessoas podem agir sobre o 
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mundo e especialmente sobre os outros, como também um modo de 

representação [...]. Segundo, implica uma relação dialógica entre o discurso e 

uma estrutura social, existindo mais geralmente tal relação entre a prática social 

e a estrutura social: a última é tanto uma condição como um efeito da primeira.” 

 

A análise de discurso é uma arte habilidosa, sempre muito trabalhosa e até mesmo difícil. 

Os analistas de discurso, ao mesmo tempo em que examinam a maneira como a linguagem é 

empregada, devem também estar atentos até aos silêncios, àquilo que não é dito. Apesar da 

familiaridade com o contexto ser vital, não sugere que esse contexto possa ser descrito com 

neutralidade e sem problemas. Quando um analista de discurso discute o contexto, ele está 

também produzindo uma versão, construindo o contexto como um objeto. Em outras palavras,  

“a fala dos analistas de discurso não é menos construída, circunstanciada e 

orientada à ação de que qualquer outra. O que os analistas de discurso fazem é 

produzir leituras de textos e contextos que estão garantidas por uma atenção 

cuidadosa aos detalhes, e que emprestam coerência ao discurso em estudo” 

(Liakopoulos, 2002:255).  

 

 Daí o meu cuidado de apresentar o perfil dos participantes e a fonte de onde foram 

gerados os dados. 

 Ressalto para meu leitor que os dados serão apresentados em itálico como fonte ou 

garantia das asserções que formulei como resposta às perguntas de pesquisa, e apresentarei os 

apoios, citações dos teóricos, entre aspas.  

Cabe ressaltar, ainda, que alguns cuidados se tornam necessários na geração de dados. 

Numa pesquisa etnográfica, conforme apresenta Erickson (1984:62), o pesquisador “precisa 

adotar posturas padrão de crítica do filosófico, questionando continuamente o convencional, 

examinando o obvio, o que é tomado como garantido no lado de dentro da cultura que ele se 

torne invisível para eles”. Questionar o óbvio é a questão. Causar estranhamento ao que sempre 



 97 

ocorre: eis aí uma forma de modificar e melhorar a realidade. Os PCNs de Física e os 

pressupostos teóricos vigotskianos de que faço uso em meu texto reconheço como tendo sido 

ferramentas que me conduziram a “questionar o óbvio” ou a de indagar sobre o que é recorrente. 

Questionar a naturalidade de se achar o aprendizado de Física difícil é questionar o óbvio. 

 Volto aos pressupostos de Liakopoulos (2002:252), ao afirmar que “o ponto inicial mais 

útil é a suspensão da crença naquilo que é tido como algo dado”. Isto é semelhante à regra de 

“tornar o familiar estranho”. Tal prática implica em mudar a maneira como a linguagem é vista, a 

fim de enfocar a construção, a organização e as funções do discurso, em vez de olhar para algo 

atrás, ou subjacente a ele.  

Do mesmo modo devemos perguntar a qualquer passagem dada “Por que estou lendo ou 

interpretando dessa maneira? Que características do texto produzem essa leitura ou interpretação? 

Como ele está organizado para se tornar persuasivo? E assim por diante.” Liakopoulos 

(2002:253). 

 Para responder às minhas perguntas de pesquisa e a estas questões, estive atento sobre 

como meus entrevistados encaram as dificuldades dos alunos para aprenderem Física. Isso, 

procurando não induzi-los com a visão de que o aprendizado de Física é tido como um “bicho- 

papão” e assim não contaminar minha entrevista com meu modo de pensar. Procurei, dessa 

forma, ser discreto e não transparecer minha posição ou tender para um contexto interpretativo 

particular, tendo sempre presente que, como atores sociais, estamos constantemente construindo 

um novo contexto ao nos ajustarmos a esse contexto. 
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7-2 – RECORDANDO AS PERGUNTAS DE PESQUISA 

   

Antes de apresentar minhas proposições, recordo minha macro pergunta de 

pesquisa: 

Como na interação professor-aluno o conceito de “bicho-papão” atribuído à Física se 

perpetualiza ou se (des)constrói ? 

 Para melhor respondê-la, a subdividi em 3 subperguntas: 

- Qual o discurso dos professores de Física sobre o processo de ensinar e aprender? 

- Como se dá a interação professor-aluno nas aulas de Física? 

- Como o professor de Física percebe e avalia a dificuldade de se aprender Física?  

 Tendo em vista as 3 subperguntas acima, construí, ao longo de minha análise de dados, 

proposições embasadas, conforme já afirmado na seção anterior: em minhas interpretações sobre 

as concepções dos teóricos em que me fundamento; em releituras de minhas experiências como 

professor, a partir desses novos estudos de Mestrado; nas notas de campo das aulas a que assisti 

de meu sujeito focal e nos registros como aluno em minhas aulas de Mestrado . 

 Tendo em vista a atenção cuidadosa que pressupõe uma postura de análise do discurso 

(seção 7.3), antes de introduzir minhas proposições e discursos dos professores, gostaria de 

apresentar alguns de meus entrevistados que serviram de ponto de apoio na confirmação dos 

conceitos vigotskianos. 

 

7.3 - PERFIL DOS SUJEITOS FOCAIS 

 

É bom ressaltar que a maioria das entrevistas foi realizada quando o curso de Mestrado já 

havia transcorrido quase um ano. Observaremos, portanto, que alguns dos entrevistados 

apresentaram em seus discursos compreensões mais ampliadas ou impregnadas por conceitos não 
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convencionais no ensino de Física, principalmente os que foram influenciados pelas aulas de uma 

das professoras, cuja disciplina enfocava questões de ensino-aprendizagem à luz dos pressupostos 

vigotskianos. 

Uma vez que os professores concordaram em participar de uma entrevista gravada, fica 

explícita sua concordância em participar deste trabalho. Todavia, por questões de ética, seus 

nomes serão substituídos para preservar sua identidade e utilizei o título professor/aluno para 

identificar aqueles que frequentavam as aulas de mestrado e professor/mestrado para os que eram 

docentes neste curso. 

7.3.1 –Professor/Aluno Tomás: Apresento o Tomás destacando-o como professor pela 

sua dedicação e atuação no magistério e como um aluno da turma de mestrado, que sempre se 

mostrou interessado e participativo em questões sobre ensino-aprendizagem (notas de diário de 

pesquisa). Foi o meu principal sujeito focal. Pude acompanhá-lo durante seis meses em suas aulas 

para alunos do Ensino Médio. Trata-se, portanto, de um professor que não teme ser observado e, 

pelo contrário, abre-se ao olhar do outro e ao diálogo. É um professor com mais de 30 anos de 

experiência e muito querido pelos seus alunos. Apresenta aulas muito interessantes, buscando a 

interação e participação de todos. (Fatos por mim testemunhados e registrados em meu diário). 

7.3.2- Professora/Mestrado Daniela: Daniela é professora do Curso de Mestrado do 

Ensino de Física com pós-doc em ensino-aprendizagem e não só ensina, mas também coloca em 

prática conceitos vigotskianos de diálogo e interação professor aluno em suas aulas. Lecionou as 

disciplinas de Tópicos de Ensino de Física e Ensino por Investigação. Pude observar no relato de 

seus alunos transformações ocorridas com base em tópicos abordados em sua aula ou em outras 

palavras frutos de sua intervenção.  Inúmeras vezes anotei momentos de suas aulas como um 

exemplo do valor do mediador e condutor como par mais competente na condução do aluno na 
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construção do conhecimento e mudanças ou desenvolvimento de suas posturas como 

alunos/professores (dados registrados em meu diário de pesquisa). 

7.3.3- Professor/Aluno Alex: Alex é professor com 4 anos de experiência e aluno do 

curso de Mestrado em Ensino de Física. Destaco-o, porque foi fazer pós-graduação por 

inquietação, buscando uma melhor forma de se relacionar com seus alunos. Conforme declaração 

sua na entrevista, por causa dessa sua característica, assimilou com muita facilidade os conceitos 

estudados no curso, afirmando ter obtido resultados muito satisfatórios em seu campo de ensino. 

Os demais professores terão uma apresentação mais breve, e ocorrerão quando eu 

mencionar algumas de suas citações nas entrevistas. Muitos, em suas palavras, fizeram ecoar a 

visão da maioria dos professores que segue o ensino tradicional ou que ainda não assimilaram ou 

não obtiveram consciência de que os pressupostos vigotskianos podem contribuir no ensino-

aprendizagem na desconstrução do conceito de “bicho-papão”. 

Cabe ressaltar que me causou surpresa a razão que levou alguns dos professores/alunos 

entrevistados a buscar um curso de Ensino de Física, pois nem todos foram impulsionados pelo 

desejo de aprimorar suas prática. Há aqueles que fazem o mestrado para obter melhores salários 

e/ou galgar mais um passo na carreira acadêmica, por exemplo. (Reflexão de meu diário de 

pesquisa). 

A seguir, apresento as minhas proposições com as quais confrontarei com os teóricos, em 

busca de apoio, e com o discurso das entrevistas realizadas, garantias de onde nasceram as 

proposições que  respondem às minhas subperguntas de pesquisa. 
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7.4- PROPOSIÇÕES ANALISADAS 

 

Inicialmente vou apresentar as proposições que construí a partir da análise dos dados 

relacionadas a cada pergunta de pesquisa, para depois analisá-las individualmente. 

Para a primeira subpergunta, - Qual o discurso dos professores de Física sobre o 

processo de ensinar e aprender? Objetivei captar, no discurso dos professores de Física, como 

entendem o processo de ensinar e aprender. Construí, assim, as seguintes proposições: 

Primeira Proposição:  

O professor é um mero transmissor de conhecimentos e não dá a devida atenção para o 

aluno. Para muitos, o ensino atua em mão única, limitando-se à transmissão do conhecimento, 

independente do público (sujeito) com quem trabalha. O foco do processo de ensino-

aprendizagem se volta apenas para o professor. 

 Na segunda subpergunta - Como se dá a interação professor-aluno em aulas de Física? 

- Busco investigar como os professores se relacionam com os alunos: se há uma interação com 

estes por meio do diálogo, propiciando uma abertura que os deixem à vontade para se expressar, 

apresentar suas dúvidas sobre suas explicações e dificuldades com a linguagem que utilizam; se 

preocupam em conhecer a vida e história de seus alunos buscando uma compreensão sobre a 

forma mais adequada de estimulá-los e envolvê-los com os conhecimentos que deverá apresentá-

los; se o professor percebe a dificuldade dos alunos traduzirem os fenômenos físicos para a 

linguagem matemática, etc.  

Para essa pergunta, relaciono as seguintes proposições: 

Segunda Proposição 

Desvinculação com o interesse do aluno. A matéria apresentada não possui nenhuma 

vinculação com o interesse do aluno e nem o professor não se preocupa com isso. 
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Terceira Proposição 

Ausência de diálogo. Dificilmente o professor busca fazer o aluno verbalizar sua compreensão, 

promover um diálogo com o aluno, ou entre os próprios alunos, ou é consciente de seu papel de 

mediador como promotor de desenvolvimento e conhecimento. 

 

Quarta Proposição 

 
Dificuldade com a linguagem do professor e a das ciências.  

O aluno possui dificuldades de entender a linguagem utilizada pelo professor assim como a das 

ciências.  

Quinta Proposição: 

 Ausência de intermediação entre as linguagens. Existe uma dificuldade dos alunos 

interpretarem os fenômenos da natureza sob a forma matemática, ou seja, de traduzir as 

ocorrências, movimentos, interações e fenômenos físicos para a linguagem matemática e o 

professor não leva isso em conta para facilitá-los. 

 Cabe ressaltar que há um número maior de proposições relacionadas à segunda pergunta. 

Todavia faço notar a meu leitor que nela enfoco as questões relativas à interação e a linguagem e 

tenho em vista o papel importante que ocupam na construção ou desconstrução do saber segundo 

os conceitos vigotskianos. 

Na terceira sub-pergunta - Como o professor de Física percebe e avalia a dificuldade 

de se aprender Física?, – investigo a visão dos professores sobre o quanto a Física é difícil para 

seus os alunos, estando atento às entrelinhas sobre como estes verbalizam disposição e abertura 

para perpetualizar ou desconstruir esse conceito. Para essa sub-pergunta, a seguinte proposição 

foi gerada: 
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 Sexta Proposição 

Perpetuação do preconceito pelos próprios professores. Existe uma corroboração, por parte de 

muitos professores, do preconceito de que a Física é difícil, e uma condescendência passiva a tal 

concepção. 

Quadro 1 – Quadro de Perguntas de Pesquisa, Subperguntas e Proposições 

 

MACRO PERGUNTA: 
Como na interação professor-aluno o conceito de “bicho-

papão” atribuído à Física se perpetualiza ou se (des)constrói ? 
 

PERGUNTAS PROPOSIÇÕES 
- Qual o discurso dos professores de 

Física sobre o processo de 

ensinar e aprender? 

1º -O professor é um mero transmissor de 

conhecimentos  

 

 

- Como se dá a interação professor-

aluno nas aulas de Física? 
 

2º - Desvinculação com o interesse do aluno 

3º - Ausência de diálogo 

4º -Dificuldade com a linguagem do professor e a 

das ciências 

 

5º -Não transposição entre as linguagens  

 

-Como o professor de Física 

percebe e avalia a dificuldade de 

se aprender Física?  

 

6º -Perpetuação do preconceito pelos próprios 

professores  

 

 A seguir, iremos confrontar cada proposição aos dados obtidos das entrevistas que 

garantem sua formulação e aos apoios dos conceitos que emergem no discurso dos PCNs e dos 

teóricos em que me baseio. 
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 Esclareço a meu leitor que as proposições se entrelaçam, ou seja, os dados de uma 

proposição e/ou seus argumentos também servem para uma outra proposição. A forma como as 

dividi tem como base uma melhor apresentação, mais clara, ao meu leitor. 

 No anexo 3 apresento em cores como foi meu processo de categorização dos dados e suas 

garantias que selecionei para minha exposição. 

 

7.4.1-  Primeira  Proposição: 

 

 Ao dialogar em entrevista com o professor Eduardo, um de meus colegas do Curso de 

Mestrado em Ensino de Física (com mais de 10 anos de experiência em sala de aula), sobre sua 

visão do papel do professor de Física, identifiquei dados para a 1ª proposição: 

O professor se coloca como mero transmissor de conhecimentos e sendo indiferente ao seu 

aluno 

Ao analisar seu discurso inseri números nos enunciados que serão depois retomados ou 

comentados 

 

Discurso 1 de Eduardo :  

 Cabe ao professor a tarefa de expor o conteúdo (1), ajudar os estudantes na 

solução de problemas e promover a avaliação utilizando testes de múltipla 

escolha ou provas contendo exercícios ou problemas (2), em geral, enfatizando 

o tratamento matemático em detrimento da argumentação conceitual(3). Este é 

o método “tradicional” de ensino empregado na maioria das escolas 

brasileiras (4).   

 

Tal afirmação se configura como uma garantia da primeira proposição de que, em geral, o 

ensino atua em mão única, pois, conforme apresenta Eduardo no enunciado 1, cabe ao professor a 

tarefa de expor o conteúdo, ou seja, somente transmitir os conhecimentos sobre a disciplina que 
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pretende ensinar. Nas palavras deste professor é verbalizado que ele prioriza a exposição da 

matéria que leciona, sendo indiferente ao seu interlocutor, menosprezando ou não se importando 

se o aluno está se interessando pelo que lhe é apresentado; em saber de que ambiente vem; que 

conhecimentos apresenta em sua bagagem; que habilidades e dificuldades possui, dentre outras.  

Observei que o professor Eduardo ainda não descreve uma alternativa ao método tradicional 

de ensino, para ele empregado na maioria das escolas, nem busca outra forma avaliação que não 

seja a utilização de testes de múltipla escolha ou provas, contendo exercícios ou problemas, em 

geral. Ao enfatizar que ocorre o tratamento matemático em detrimento da argumentação 

conceitual no enunciado 3 (tópico que voltaremos a enfocar ao abordar a quinta proposição), ele 

faz ecoar que  se conforma e perpetua sem  criticar tal postura.   

Trazendo o trecho da entrevista com outro professor, fica evidenciada a sua visão restrita 

do ensino de Física, antes de cursar o Mestrado, de que o professor não dá a devida atenção ao 

aluno, pois a este deveria apenas ouvir o que o professor tem a dizer, a ensinar: 

Discurso 1 de  Alex : 

A visão [que eu tinha
10

] do ensino de Física em si, até então, era muito restrita 

ao que o professor falava e o aluno estar ouvindo. Nunca fui capaz de 

perceber algo além disso tudo(1). Tive no mestrado muitas matérias de Física, 

mas só na aula da professora Daniela [que introduziu os conceitos sobre a 

importância da interação professor-aluno
11

] foi que eu vi que estava dentro do 

Mestrado de Ensino [de Física].(2) 

 

 Tendo em vista a importância, na análise de discurso, da estrutura social do contexto, da 

relação dialógica (Fairclogh, 2001) apresentados na seção 7.2, inseri enunciados meus entre 

colchetes [    ] para tornar o discurso mais explícito ao meu leitor.  

                                                 
10

 inserção minha – inseri enunciados meus entre colchetes [    ] para tornar o discurso mais explícito ao meu leitor.
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Esta minha proposição representa uma postura geral entre os professores e se confirma no 

enunciado 1 do professor Alex, de que a sua visão do ensino de Física em si, até então, era muito 

restrita ao que o professor falava e o aluno estar ouvindo. Nunca fui capaz de perceber algo 

além disso tudo, ratificando o já abordado no início dessa seção, ao analisar a fala do professor 

Eduardo. Só há uma preocupação sobre a forma como o professor apresenta o conhecimento, sem 

se levar em conta como o aluno está recebendo esse conhecimento, ou seja, não há um diálogo ou 

uma atenção sobre as respostas dos alunos.  

No enunciado 2 do discurso de Alex destaca uma esperança sua quando diz: tive no mestrado 

muitas matérias de Física, mas só na aula da professora Daniela  foi que eu vi que estava dentro 

do Mestrado de Ensino [de Física]. Nessa afirmação, o professor Alex percebe, 

entusiasticamente, que há um conhecimento que abrirá sua mente para outras perspectivas mais 

amplas, tanto que esta percepção, de valorizar a importância do outro, do aluno, da relação 

professor-aluno, lhe possibilitou vislumbrar que estava dentro do Mestrado de Ensino[de Física].  

O professor Leandro  (meu colega do Curso de Mestrado em Ensino de Física, professor 

com 8 anos de experiência em sala de aula),  demonstrou como ele, como professor, também 

tinha uma postura indiferente, distante dos alunos e, com o mestrado, está mudando:  

 Discurso de 1 de Leandro: 

[Este curso de Mestrado] Está mudando minha visão do ensino de Física. A que 

eu tinha é que temos que chegar na sala e passar para o aluno uma porção de 

fórmulas. Ele tem que fazer uma porção de exercícios. Se ele souber esta 

aprovado. Se não ele é reprovado. O que está me ajudando no mestrado é a de 

se preocupar se o aluno está aprendendo. 

 

                                                                                                                                                              
 
11

 inserção minha 
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A professora/mestrado Maria, doutora em Física e minha professora do Curso do 

Mestrado de Ensino de Física, no discurso abaixo, retirado de sua entrevista, também nos dá 

garantia à proposição em análise. 

Discurso 1 de Maria: 

O meu professor de Física, na 1ª aula, entrou na sala desenhou uma 

superfície no quadro negro e mostrou como se calculava o fluxo do campo 

magnético normal àquela superfície. Me deu um pânico. Eu nem fazia idéia do 

que ele estava falando. Eu não fazia idéia do que seria normal a uma 

superfície; eu não sabia o que era fluxo, enfim. Ele nem falou sobre o 

significado da palavra fluir através de uma superfície ou sobre o se pensar 

numa membrana e água passando por ela. Ele apenas escreveu um vetor B no 

quadro e desenhou uma superfície. Ele quis assustar mesmo!  Mas esse é o 

protótipo de um professor de Física. 

  

 Destaco ainda, no discurso acima de Maria, as palavras Ele quis assustar mesmo e ainda a 

sua confirmação esse é o protótipo de um professor de Física, como essa postura do professor de 

Física amedrontador é antiga e perdura até os dias de hoje.  

Uma colocação oposta a desse professor de Maria registrei em minhas notas de campo 

sobre a professora Daniela, cujo perfil descrevi na seção  7.3.2. Foi essa a professora mencionada 

por Alex em seu discurso 1 enunciado 2 (mas só na aula da professora Daniela  foi que eu vi que 

estava dentro do Mestrado de Ensino[de Física].  

 Em sua entrevista Daniela observa que “O aluno não percebe suas concepções prévias 

e o professor também não percebe as concepções dos alunos e por isso o professor não faz essa 

transposição, deixando claro que o professor, ao não se preocupar em se aproximar do aluno e de 

nem, inicialmente, conhecer a posição da ZDP em que irá atuar, não consegue fazer essa 

transposição de conhecimentos, ou seja, não consegue levar o aluno a aprender. 
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No discurso de uma entrevistada transcrito a seguir, apresenta-se outro aspecto que  

confirma e até mesmo justifica a razão de grande parte dos professores de Física se manterem 

distantes do aluno, perpetuando assim o conceito de bicho-papão: 

 

Discurso 2 de Maria: 

Uma outra dificuldade do professor de Física é o olhar para a cara do 

aluno(1). Essa é a dificuldade de quem escolhe ciências, pois não quer ter muita 

interação social (2). Na ciência você lida com objetos imateriais. Acho que tem 

a historia de que olhar para a cara do aluno é muito complicado para muitos 

(3). 

 

Tal afirmação de Maria, retirada do instrumento entrevista, ao responder sobre a pergunta 

quais as dificuldades que você geralmente atribui que um professor enfrenta ao ensinar Física, 

pode representar uma grande chave sobre a razão do distanciamento entre o professor e o aluno, 

que geralmente ocorre com os docentes de ciências exatas e que, naturalmente, se relacionam a 

muitos dos fatores que abordaremos nas próximas proposições, como obstáculos à desconstrução 

do bicho-papão. 

Além da dificuldade de se aproximar do aluno, referida no enunciado 2 de Maria, (Essa é 

a dificuldade de quem escolhe ciências, pois não quer ter muita interação sócia)l, temos o 

entrave de não se achar necessário ou não se querer tal aproximação e envolvimento, como se o 

ensino-aprendizagem independesse dessa relação. 

Esta constatação se confirma nas entrevistas realizadas com a maioria dos professores, 

pois eles nem chegam a mencionar a vinculação com o aluno, como se isso não tivesse nenhuma 

influência na docência. Por exemplo, ao perguntar diretamente ao meu entrevistado, professor de 

mestrado César, na entrevista, sobre como ele vê a importância da vinculação com o aluno, ele 
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respondeu simplesmente: “Quando falamos em produzir material didático, temos esse objetivo: 

de ligar à realidade do aluno.” E não se pronunciou mais sobre o assunto. Ou seja, ele associa a 

realidade do aluno como algo pragmático, não enfocando seu valor afetivo. Embora esse 

professor seja uma pessoa extremamente atenciosa com seus alunos (foi meu professor no curso 

de Mestrado, cujos dados retirei do meu diário de campo), me pareceu que ainda não depositou 

nesse fator a devida relevância no processo ensino-aprendizagem de Física. Mesmo quando ele 

fala que o professor tem que gostar do aluno (talvez fazendo ecoar, de minha forma de perguntar, 

o valor que deposito na vinculação sensível), na pergunta sobre o que ele considera importante 

para ser um bom professor de Física, responde colocando em segundo plano o aluno, como se 

percebe em sua asserção: Ter entusiasmo pela Física. Gostar de Física. Mesmo que goste do 

aluno, tem que gostar da Física também. Não precisa ser nerd, mas tem que gostar de Física. 

Enfatizando que, para ele, em primeiro lugar, está o vínculo com a Física.  

Observo também que, ao achar que a preocupação com o aluno se relaciona à produção do 

material didático, demonstra que não individualiza sua atenção ao aluno; privilegia um método de 

ensino generalizante, não levando em consideração as particularidades e diferenças características 

em cada indivíduo e de cada contexto de sala de aula, muito menos a necessidade afetiva de um 

mediador. Ou seja, interpreto que seu discurso evidencia que essas questões são apenas detalhes 

que não têm muito peso no processo interativo de sala de aula, mas apenas na produção de 

material. 

Em torno dessa premissa, passei a observar o que, nos discurso dos professores, permitiam-

me interpretar tal postura ou o resultado que obtiveram quando se aproximaram mais do aluno, 

ou seja, que atitudes, respostas, afirmações dos alunos sinalizavam para sua compreensão de que 

o processo ensino-aprendizagem precisa de um mediador e um ambiente favorável à interação e 

ao diálogo. 
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Não somente no campo da educação, mas também em outros campos, quando não existe uma 

vinculação sensível ou se não existe uma empatia entre os seres que interagem, podemos observar 

que o que um ensina se torna inexpressivo para o outro (ver seção 5.5). Quantos de nós já 

deixamos de aprender ou até de ouvir algo interessante pelo simples fato da pessoa que nos é 

veículo desse conhecimento não se fazer simpática ou não formar um elo conosco? O oposto 

também ocorre: nos interessamos por algum assunto, livro, música ou pessoa porque nos foi 

indicado por alguém que admiramos ou estimamos. 

 Trago como apoio os pressupostos de Vigotski (2008:187) quando fala que o pensamento 

é gerado pela motivação, isto é, por nossos desejos e necessidades, nossos interesses e emoções e 

que por trás de cada pensamento há uma tendência afetivo-volitva e me leva a compreender que o 

conhecimento é gerado pela motivação, por nossos interesses e emoções, e que, por traz de cada 

conhecimento, de cada aprendizado, há uma tendência afetivo-volitiva. Podemos ainda 

acrescentar a esse argumento, o apoio de Pecotche (1951:93) em sua afirmação de que “O 

conhecimento só, sem o auxílio do afeto, se torna, no que diz respeito a seu conteúdo específico, 

frio e insensível para a mente humana”. E quando o estudo é frio e insensível, ele também se 

torna sem sentido para a vida e, por conseqüência, carece de interesse por quem a ele se dedica. 

 Uma constatação interessante nasceu de minha análise do trecho da entrevista com o 

professor Vicente (meu colega no curso de Mestrado em Ensino de Física, com uma experiência 

de mais de 10 anos em sala de aula), pois, só depois de eu provocá-lo muito, e, no final da 

entrevista, após intenso diálogo, é que ele pareceu compreender e expressar como uma das razões 

pelas quais obtém sucesso no ensino de Física vem do conhecer seus alunos e do despertar o 

interesse da maioria deles. Ao responder na entrevista se ele já conseguiu fazer algum aluno 

gostar de Física, disse: 
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 Discurso 1 de Vicente : 

Acho que sim. Eu tenho muita paciência com os alunos. Busco conhecer sobre 

eles(1). Seus times de futebol, o nome deles todos. Pergunto o que ele quer 

fazer de sua vida. E durante as aulas eu mostro exemplos e relaciono o que 

estou ensinando sobre o interesse de cada aluno especificamente(2). 

  

Concluímos juntos, após seu silêncio inicial sobre o tópico de minha proposição, que uma 

das causas que levam seus alunos a gostar de Física está relacionada ao ter paciência com os 

alunos e a  buscar conhecimento sobre eles (enunciado 1). Seus alunos têm nome, torcem por um 

time, têm projetos para o futuro e não são seres abstratos ou idealizados uniformizados. 

Creio que em diálogo comigo, após sua entrevista, ele saiu mais aberto à desconstrução do 

bicho-papão, por despertar sua consciência sobre o trabalho que vem realizando com seus alunos. 

Algo que ele fazia intuitivamente, automaticamente, sem depositar maior importância, daí 

demorar a descrevê-la para mim. Ao torna-se consciente, por verbalizá-la, conforme observamos 

na análise deste discurso, comprovamos a importância da verbalização, do diálogo para nos 

entendermos e entendermos nossos próprios pensamentos e intuições, e para desfossilizar 

conceitos e atitudes, segundo Vigotski (seção 5.6). 

Posso, ainda, relacionar essa experiência do professor Vicente sobre o valor da 

verbalização com o que Vigotski (2008:135) apresenta sobre a consciência  da criança quando 

fala que  

“Ela [criança] possui o conceito, mas não está consciente do seu próprio ato de 

pensamento.” [Da mesma forma quando ele fala que ]“[...] O desenvolvimento 

de um conceito científico, por outro lado, geralmente começa com a 

definição verbal e com sua aplicação em operações não-espontâneas – ao se 

operar com o próprio conceito, cuja existência na mente da criança tem início a 

um nível que só posteriormente será atingido pelos conceitos espontâneos.” 

(grifo meu)  
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O professor Alex, em outro trecho, também perpassa uma empatia pelos seus alunos ao 

falar sobre o que o motivou a fazer o Mestrado. Seu discurso fez-me identificar sua preocupação 

com a desmotivação dos alunos para o aprendizado de Física e, assim como eu, não se conformar 

com tal situação, e buscar o curso de Mestrado como recurso para inverter tal situação: 

Discurso 2 de Alex : 

“ainda me sinto insatisfeito [com a falta de motivação dos alunos
12

], da 

mesma maneira que reparo essa insatisfação nos alunos. Mesmo os alunos mais 

interessados se sentem desmotivados. A continuação da formação acadêmica 

nesse curso de Mestrado em Ensino de Física me possibilita estar mudando 

isso”.  

Com base no que anotei em meu diário de pesquisa, esse professor, mesmo com pouca 

experiência em sala de aula (apenas 4 anos), consegue despertar interesse e participação dos 

alunos em sua aula, devido à aproximação de seus alunos e por desejar aprimorar sua prática. 

Conforme apresentei no início desse capítulo, a professora Daniela ensina seus alunos a 

atuar conforme a linha de Vigotski. Na entrevista ela enfatiza a necessidade de se interagir com o 

aluno, fazendo-o falar, elaborar, organizar seu pensamento a partir de um bom relacionamento 

professor-aluno, conforme o relato: Para eu respeitar [o aluno] eu tenho que oferecer um bom 

produto para ele. E tenho que trabalhar essa relação com ele [aluno]. Para ela, portanto, o bom 

relacionamento é base para a interação que enfocaremos nas proposições que respondem a 2
a
 

pergunta. 

Ao observar a atuação do professor Tomás, meu sujeito focal, percebi o quanto ele gosta 

dos alunos e os alunos gostam de suas aulas e participam das mesmas. Notei como ele está muito 

                                                 
12

 inserção minha 
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atento às reações de seus alunos sobre cada assunto ou aspecto apresentado.  Na entrevista, ao 

perguntar sobre como ele vê o problema da indisciplina, o trecho abaixo nos induz a muitas 

conclusões sobre o valor de promover o interesse e atenção do aluno na aula e da colocação do 

mediador em sua função:  

Discurso 1 de Tomás : 

“[vejo que ocorre a indisciplina quando] alguma coisa está errada na sua aula. 

Eu demorei muito tempo para perceber isso. E quando a gente não consegue 

envolvê-los o problema é do professor(1). Ele [professor] não pode fazer a 

mesma coisa para todo mundo(2). [Geralmente] Você liga o automático e dá 

aulas... Eu fico satisfeito quando os alunos participam e na aula seguinte trazem 

alguma coisa que experimentaram ou pensaram em casa(3). Não é boa a aula 

em que eu não provoco o aluno. Posso fazer experiências maravilhosas, os 

alunos admirarem, mas se não trouxerem nada na próxima aula, alguma coisa 

está errada.”  

  

O enunciado 1, quando a gente não consegue envolvê-los o problema é do professor, atua 

como garantia à minha proposição sobre a relevância de se ter atenção no aluno e assumir a 

responsabilidade sobre a indisciplina. Observamos como ele busca novas formas para se vincular 

e atrair seus alunos. Na asserção 2, Ele [professor] não pode fazer a mesma coisa para todo 

mundo, mostra como procura tratar cada aluno individualmente, apoiando tal argumento com o 

trecho a seguir:   

Discurso 2 de Tomás: 

Temos que fazer diversas apresentações para tocar cada tipo de 

aluno(1). Tem aluno que só entende quando você faz experiência, outro quando 

você discorre sobre aquele assunto, outro quando você faz a conta, ou outro 

quando você diz alguma coisa engraçada.(2)”  
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Tal discurso evidencia que seus alunos são também tratados ou vistos como seres 

complexos e diversos. Não são seres preparados em uma mesma forma, ou animais 

verticalizados. 

No trecho 3 do primeiro enunciado transcrito de sua fala, eu fico satisfeito quando os 

alunos participam e na aula seguinte trazem alguma coisa que experimentaram ou pensaram em 

casa, denota que Tomás busca envolver seus alunos e diagnostica seus resultados, quando estes 

se estendem para além do contexto da sala de aula. 

Podemos também observar como o professor Tomás manifesta aí a necessidade de 

conhecer onde se encontra o interesse por cada aluno, ou por sua ZDP. Para ele, isso é muito 

natural, já faz parte de sua atuação cotidiana. Em sua postura, há uma conduta oposta ao do 

professor que não quer ou teme se relacionar com o aluno, como descreveu a professora Maria 

em seu discurso 1 enunciado 2, ao se referir à maior parte das pessoas que buscam ser professores 

de Física ou ciências (Essa é a dificuldade de quem escolhe ciências, pois não quer ter muita 

interação social.)  

Nesse momento busco apoio em Nunes (2000:89) que discute a necessidade de  

“o professor ir ao encontro do aluno para entender seu processo de 

conhecimento, ajudando-o a articulá-lo na ação, ou seja, no próprio contexto em 

que se desenvolve a ação, e o saber escolar que lhe é transmitido pelo professor.  

Este tipo de participação [...], todavia exige do professor a arte de olhar cada 

aluno individualmente, de entender e chegar às múltiplas representações, 

verdades e valores subjacentes às dificuldades e mal-entendidos, e aos 

diferentes níveis de compreensão.(grifo meu)  . 

 

Também nas vozes expressas nos PCNs p.28, temos a garantia para a necessidade de 

aproximação, vinculação e diálogo entre o docente e o aluno:  
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 “O mundo vivencial apresenta que: para que todo o processo de 

conhecimento possa fazer sentido para os jovens, é imprescindível que ele seja 

instaurado através de um diálogo constante, entre o conhecimento, os alunos e os 

professores.”  

 

 É imprescindível que haja uma vinculação estreita entre esses personagens ou atores 

sociais para que o professor saiba como os conhecimentos apresentados podem fazer sentido para 

os alunos. 

No capítulo 4, quando vimos o quanto o papel do outro é fundamental para o sujeito, 

citamos Bakhtin (1997:76), para quem o homem fora de uma sociedade não tem existência. O 

autor considera que:  

“uma psicologia não tem representatividade se não conceber o sujeito como um 

ser social, que não é um mero observador passivo do mundo. Ele tem uma 

posição ativa, ou melhor, interativa, que dialoga e impõe significados 

impregnados de sua subjetividade e da sua compreensão do mundo (Bakhtin, 

1997: 18). 

 

Com base neste trecho de Bakhtin, a postura de deixar o aluno como passivo ao 

aprendizado e isolado em seus conflitos internos na assimilação do programa curricular, não é 

compatível com uma proposta de desconstrução de um conceito fossilizado como o que é 

atribuído pelo senso comum à Física. 

 Leva-me também de apoio à primeira proposição, de forma análoga, o pressuposto de 

Viygotski (2008:162) que pode assim ser resumido: o sujeito, desde tenra idade, absorve 

informações de um ambiente ativo, que está estruturado pela cultura. A intervenção ativa das 

outras pessoas orienta os rumos do desenvolvimento psicológico. Este sujeito de quem também 

fala Bakhtin (1997) não percorreria caminhos de desenvolvimento sem a intervenção do outro. 

Para se desenvolver adequadamente no âmbito da cultura na qual está inserido, ele (o sujeito) 
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depende dessa intervenção, e utiliza-se da linguagem e do diálogo como ferramentas para 

estabelecer relações 

Volto a relembrar meu leitor que, na concepção vigotskiana, o verdadeiro curso do 

desenvolvimento do pensamento vai do social para o individual
13

. Vigotski (2008:24) comprovou 

a natureza social e cultural do desenvolvimento, isto é, a sua dependência da cooperação com os 

adultos no aprendizado e desenvolvimento, conforme já enfocado na seção 5.5 . Mas como 

estabelecer relação como o contexto social do aluno se eu o desconheço? Se o professor só leva 

em consideração o conhecimento da matéria que deverá ensinar, seu preparo está muito 

deficiente caso tenha realmente a intenção de ensinar e levá-lo ao desenvolvimento; a gostar e 

abraçar as questões estudadas pela Física.  

Passo a seguir a análise que me possibilitaram construir a 

 segunda proposição. 

 

7.4.2- Segunda Proposição: 

 

 A minha segunda proposição está estreitamente relacionada à anterior: Desvinculação com o 

interesse do aluno.  

Com a asserção acima quero resumir o fato que me foi mostrado por meus dados de que a 

matéria apresentada não possui nenhum vínculo com o interesse do aluno. O aluno não vê 

aplicação da matéria à sua vida. Não percebe sua relação com seu cotidiano. Isso o desmotiva. 

Em trechos de discursos da maior parte dos professores entrevistados e também nas 

respostas que apresentaram por meio do instrumento questionário, o conhecer o cotidiano do 

aluno não pareceu relevante. Conforme apresentado na seção anterior, poucos fizeram menção a 

                                                 
13

 ver cap 5 

 
Pra quê serve 

isso ??? 
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tal fato nestes instrumentos, no entanto, há os professores identificados com a linha de 

valorização do outro, como sinaliza o enunciado abaixo, retirado da entrevista da professora 

Daniela, quando questionada sobre as qualidades de um bom professor. 

Discurso 1 de Daniela : 

 Ter um conhecimento de mundo abrangente, do mundo cotidiano; saber que 

essa Física tem a ver com sua cidade(1). O professor que não sabe responder o 

pra que ensina Física, não é bom professor(2). A Física é muito maior do que 

resolver os problemas do livro. O aluno sabe qual o professor que faz o 

encantamento(3). Ele tem que convencer o aluno(4). Nosso trabalho é uma 

venda do produto e por isso ele (professor) tem que gostar do produto. 

 

 Os enunciado 1 e 3 desse discurso enfatizam a necessidade de se estabelecer a ponte entre 

o mundo abrangente e cotidiano para que o professor faça, estabeleça o encantamento. Em outras 

palavras, para que se inicie a desconstrução da Física como uma questão difícil, proibida a 

alguns, que se restringe apenas a resolver problemas do livro.  E quando menciona no trecho 4 de 

que tem que convencer o aluno, interpreto como uma garantia de conquistar o aluno para 

interessar-se pela Física. 

 O professor Tomás também demonstra a preocupação com o interesse do aluno, ao 

apresentar suas estratégias de ensino:  

Discurso 3 de Tomás: 

Temos que fazer diversas apresentações para tocar cada tipo de aluno. 

Tem aluno que só entende quando você faz experiência, outro quando 

você discorre sobre aquele assunto, outro quando você faz a conta, ou 

quando você diz alguma coisa engraçada. 

  

 Traduzo a palavra “tocar”, grifada acima, como o despertar o interesse de cada tipo de 

aluno. 
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O professor Alex, através do questionário, também demonstrou que tem clareza sobre a 

importância de se partir da realidade dos alunos, de seus interesses, quando peço para ele 

responder sobre que estratégias utiliza para envolver seus alunos ele responde: Apresento 

exemplos em que o senso comum deles seja conflitante com o que ocorrer na realidade, para 

instigá-los. 

 Fazendo uso de conceitos do senso comum mencionados pelos alunos, este professor 

pode abrir uma porta para conhecer o mundo em que o aluno está inserido: percebendo se alguma 

vez ele, aluno, observou determinado fenômeno no ambiente em que freqüenta ou verificando 

sobre quais são os seus interesses. Desta forma também provoca o aluno sobre a importância do 

conhecimento que vai apresentar, demonstrando que muitas vezes os olhos físicos nos enganam. 

Neste momento, o professor Alex está sondando a ZDP em que se encontra o aluno e 

conhecendo quais alunos poderão depois servir de par mais competente, auxiliando-o com os 

demais alunos.  

 Com esta atuação, este docente atua de acordo com o pensamento de Vigotski (2008:110), 

já citado anteriormente, em que “a percepção da diferença precede a percepção da semelhança. A 

criança reage à dessemelhança, e essa inadaptação conduz à percepção”. E vai além ao mencionar 

que “nós nos conscientizamos daquilo que estamos fazendo na proporção da dificuldade que 

vivenciamos para nos adaptar à situação.” Vigotski (2008:110).  

Também na apresentação de exemplos de fatos ou verdades e resolução de problemas que 

são de senso comum, o professor Alex segue Vigotski, que prega como papel do mediador  

direcionar os próprios processos mentais com ajuda de palavras e signos, sendo esta uma parte 

integrante do processo da formação de conceitos (Vigotski,2008:74). 

Já o professor Vicente demonstra sua experiência e sensibilidade na forma como se 

esforça para despertar o interesse do aluno para a Física, quando, através do instrumento 
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questionário, responde às estratégias que busca utilizar para despertar o interesse dos alunos em 

sua aula: 

Discurso 2 de Vicente: 

procuro(1) trazer coisas praticas da vida dele: trocar um pneu, por exemplo; 

senão eu aplico outras estratégias para estimulá-los, quer seja valorizando 

conhecer a linguagem da ciência para se poder conversar, ler uma reportagem, 

trabalhar a idéia que está sendo discutida na revista e possa saber o que está 

sendo tratado. Além dos conhecimentos gerais, mostro(2) para ele que 

eventualmente vai utilizar um conhecimento da Física quando menos esperar.... 

Busco(3) dar uma passeada pelo programa de Física, falar de fatos do 

cotidiano, mostrar aparelhos tecnológicos que existem por conta da Física 

como o computador e o ipod. Busco(4) falar de coisas que eles fazem só por ver 

as pessoas e repetirem”. 

 

 Chamo a atenção do meu leitor que Vicente formula seus enunciados na 1
a
 pessoa. 

 O discurso, a responsabilidade de despertar para a importância está nas mãos do 

professor. É ele que procura, mostra, busca ( 1,2,3,4), sempre na 1ª pessoa, num processo de 

mão-única, não parte do que os alunos dizem. Não estariam aqui os alunos sendo tratados apenas 

como seres reativos, passivos? 

Esse professor busca sondar o aluno fazendo uma “viagem” pelos conhecimentos que, por 

sua experiência, mais interessam a faixa etária de seus alunos. Todavia o faz num contexto geral 

e eventual, pois, se mesmo assim não consegue seduzir seus alunos, apela para a ameaça, 

trocando o interesse pelo medo da reprovação, conforme observamos no seu relato final:  

Discurso de Vicente 3: 

“Mas quando não tem escapatória [para despertar o aluno sobre a 

importância de aprender Física], e ele simplesmente quer me contradizer, eu 

digo: então aprenda Física para passar no vestibular ou para atender 

exigências do MEC.” 
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 Podemos também interpretar esse último pronunciamento do professor Vicente como 

conseqüência da submissão à pressão do sistema, ao vestibular, às exigências do MEC que não 

permitem uma maior flexibilidade de tempo para atender e levar em conta o ritmo de cada aluno. 

Como resultado de minha análise vejo que procura se guiar pela maioria dos alunos, ou do que se 

espera da massa coletiva dos alunos. 

 A solução, nesse caso, com base no que compreendi da teoria de Vigotski, poderia ser a 

de utilizar um par mais competente para auxiliar o aluno que ainda não alcançou a compreensão 

de determinado tópico do programa, como o faz o professor Tomás: 

Discurso 4 de Tomás: 

Ao iniciar alguma matéria nova, peço para um aluno demonstrar algum 

fenômeno ou explicar alguma curiosidade relacionada com a matéria que se 

inicia (1). Se o aluno, ao se apresentar, tem alguma dificuldade, eu ofereço uma 

bonificação para quem se interessar em ajudá-lo(2). Costumo juntar com 

alguém que conhece bem o assunto para trabalharem juntos.  Ao fazer  uma 

tutoria, os dois aprendem (3).  

 

Fazendo-se uma micro análise deste discurso à luz de Liopopaulols (seção 7.1), 

observamos que seu argumento é de pedir a um aluno de demonstre o que já sabe sobre o 

fenômeno a ser abordado (enunciado 1). Não é ele quem busca, procura ou mostra, mas ao iniciar 

alguma matéria nova, peço para um aluno demonstrar algum fenômeno ou explicar alguma 

curiosidade relacionada com a matéria que se inicia (enunciado 1). Logo a seguir comenta fatos 

que sustentam seu argumento. Se o aluno, ao se apresentar, tem alguma dificuldade, eu ofereço 

uma bonificação para quem se interessar em ajudá-lo (enunciado 2). E finaliza com a garantia 

do argumento usado e uma premissa que apoia esta garantia. Costumo juntar com alguém que 



 121 

conhece bem o assunto para trabalharem juntos. Ao fazer uma tutoria, os dois aprendem 

(enunciado 3). 

Nesse relato, observamos, ainda, que, no enunciado 1, Ao iniciar alguma matéria nova, 

peço para um aluno demonstrar algum fenômeno ou explicar alguma curiosidade relacionada 

com a matéria que se inicia, para envolver o aluno e conhecer seus conceitos cotidianos e/ou 

fossilizados, e atuar em sua ZDP
14

, o professor, antes de iniciar alguma matéria nova, estimula 

seus alunos a fazerem uma apresentação sobre como resolveriam um problema inicial. Aqui o 

aluno é visto com um ser interativo e, para fazer uso do par mais competente, sugere que outros 

alunos atuem conjuntamente, um colaborando com o outro (frases 2 e 3: Se o aluno, ao se 

apresentar, tem alguma dificuldade, eu ofereço uma bonificação para quem se interessar em 

ajudá-lo. Costumo juntar com alguém que conhece bem o assunto para trabalharem juntos).  Ao 

fazer  uma tutoria, os dois aprendem. Isso está de acordo com conceito vigotskiano “os processos 

psicológicos superiores se desenvolvem nas crianças por meio da imersão cultural nas práticas 

das sociedades, pela aquisição de símbolos e instrumentos tecnológicos da sociedade e pela 

educação em todas as suas formas” Moll (1996:3). E também tal procedimento tem o apoio de 

Nunes ( 2000:110), ao evidenciar que a mediação pode ser realizada pelos próprios alunos que 

conhecem mais do assunto abordado (par mais competente): 

“Quando se trabalha com um grupo, nem todos verbalizam seus 

processos cognitivos.  Será que estes alunos aprendem?  Creio que o fato de não 

ocorrer verbalização não deve gerar incerteza quanto ao processo de 

aprendizagem de alguns: a auto-reflexão deles pode ter se verificado.  Por outro 

lado, acrescento, ainda, que a fala externa pode ser a ponte da construção para 

alguns ou negociação do conhecimento para outros; afinal, o professor não é 

necessariamente o único mediador da aprendizagem. Nunes(2000:110) 

 

                                                 
14

 Ver capítulo 5 
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Cabe relembrar a meu leitor, que ao observar as aulas de Tomás, registrei em meu diário a 

participação e o interesse dos alunos para o estudo de Física. Seus alunos provavelmente não 

repetirão automaticamente ou de forma fossilizada que a Física e´ um bicho-papão. 

Não é difícil perceber que o interesse do aluno está diretamente relacionado à ZDP em 

que se encontra, conforme já discutimos na seção 5.2. Mesmo sem destacar essa preocupação, o 

professor Tomás demonstra claramente a sua compreensão de investigar, logo no início de seu 

contato com turma, a intenção de sondar a ZDP em que “a turma” se encontra quando diz : “Eu 

preciso conhecer bem a turma para saber qual o tipo de trabalho a turma rende mais.” 

Ao descrever uma de suas estratégias para saber como a turma “rende mais”, ou seja, qual 

o ponto de ZDP da turma, Tomás explica que, ao iniciar uma matéria nova, Energia, por 

exemplo, ele reúne os alunos em grupo e distribui diversos livros para que os alunos pesquisem 

esse novo conceito, conforme descreve a seguir: 

Discurso 5 de Tomás: 

Depois eles começam a conversar entre eles(1) para ver onde encontraram (os 

conceitos nos livros). Depois eu vou ao quadro e faço um levantamento das 

respostas e acontecem coisas ótimas. Aparecem grandes respostas, ou alguns 

absurdos(2). Mas aí não sou eu que estou apresentando, são os próprios 

colegas(3) e eles tentam ver coisas engraçadas. Aí todos participam porque são 

os próprios colegas onde está a apresentação mais coerente. Demora mais um 

pouco. Dá a impressão de que você ( professor) não está trabalhando. 

  

Ressalto o enunciado 1 (eles começam a conversar entre eles), no qual Tomás promove o 

diálogo entre os próprios alunos ( seção 5.5). Outro aspecto, é o de ele (Tomás) valorizar tanto as 

grandes respostas como os absurdos apresentados pelos alunos. Isso faz com que o aluno não se 

iniba ao apresentar o que compreendeu, facilitando ao professor identificar seus conceitos 

fossilizados, suas preconcepções, sua ZDP, etc. E no enunciado 3 (são os próprios colegas) se 
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apresenta como uma garantia à proposição 1 não sendo ele o mero transmissor de conhecimentos, 

e valoriza, ou dá a devida atenção ao aluno e suas respostas. 

Nesse momento me apoio nas palavras de Nunes (2000:114)  

“Cede-se, assim, a tentação de reproduzir o que pela cultura da escola é 

determinado, isto é, de pensar em um único saber - aquele que o professor 

possui e transmite ao aluno- feito de peças ou conceitos isolados e tido como 

certo (Schön, 1992).[  ...]Desconsidera-se o que diz Freire (Freire & 

Faundez,1985:44): que o professor aprende com quem ensina...porque revê o 

seu saber na busca do saber que o estudante faz”  

 

Apresentamos como garantia ao nosso argumento ainda, a proposta dos PCNs, p.28: 

 
“E isso [o processo de conhecimento

15
] somente será possível se estiverem 

sendo considerados objetos, coisas e fenômenos que façam parte do universo 

vivencial do aluno (1) seja próximo como carros, lâmpadas ou televisões, seja 

parte de seu imaginário, como viagens espaciais, naves, estrelas ou o Universo. 

Assim, devem ser contempladas sempre estratégias que contribuam para 

esse diálogo. Como exemplo, podem ser utilizados os meios de informação 

contemporâneos que estiverem disponíveis na realidade do aluno, tais como 

notícias de jornal, livros de ficção científica, literatura, programas de 

televisão, vídeos, promovendo diferentes leituras e/ou análises críticas. 

...Ainda, podem ser estimuladas visitas a museus de ciência, exposições, 

usinas hidrelétricas, linhas de montagem de fábricas, frigoríficos, 

instituições sociais relevantes, de forma a permitir ao aluno construir uma 

percepção significativa da realidade em que vive.  

Todas essas estratégias reforçam a necessidade de considerar o mundo 

em que o jovem está inserido (2) não somente através do reconhecimento de 

seu cotidiano enquanto objeto de estudo, mas também de todas as dimensões 

culturais, sociais e tecnológicas que podem ser por ele vivenciadas na cidade ou 

região em que vive”. (grifo meu) 
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 inserção minha 
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   O enunciado 1, “façam parte do universo vivencial do aluno”, dá ênfase à 

necessidade de que se ensine levando em conta que sua complexidade, seu contexto social, 

histórico-cultural (seção 5.1) daí a importância de se pensar em seu “universo vivencial” e na 

frase 2, considerar o mundo em que o jovem está inserido, ou seja, o ensino deverá fazer sentido 

para o aluno, conforme  o pensamento vigotskiano. 

Cabe agora trazer o trecho do enunciado do professor Alex que aprendeu no Mestrado a 

contextualizar mais o que ensina com a realidade dos alunos: 

Discurso 3 do Alex: 

O cuidado que tenho é o de fazer com que a maior quantidade de assuntos 

sejam contextualizados com a realidade deles (1). No ponto de vista do aluno 

não tem nada de contextualizado. Quando faço isso eu tenho um retorno mais 

interessante (2). 

 

 Enfatizo como ele já recolhe frutos desse trabalho ao observar que Quando faço isso eu 

tenho um retorno mais interessante (enunciado 2). 

Comparando-se aos enunciados já analisados, torna-se importante ressaltar que estes 

procedimentos não podem ser seguidos como receitas ou manuais a serem usados de forma 

generalizadas. O diálogo deve ser uma estratégia tão importante quanto o estímulo a um 

procedimento de visitas a museus de ciência, leitura de livros, jornais entre outros recursos. Que 

valor terá para o aluno de ciências ir a uma usina hidroelétrica ou ver um vídeo apenas de forma 

passiva, observando sem um mediador com quem tirar suas dúvidas, espantos, surpresas, 

desconhecimentos? 

Trago como apoio à proposição relacionada à necessidade de vinculação do ensino de 

Física à realidade do aluno (proposição 2) outro aspecto que poderia ser utilizado pelos 

professores de Física para despertar o interesse dos alunos ao estudo e, com isto, desconstruir ou 
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tornar menos amedrontador, obscuro e abstrato o estudo de Física: demonstrar o quanto o estudo 

e o conhecimento de Física ampliam outros campos da vida. Para isso, o professor deverá ter bem 

claro que o estudo de Física desenvolverá inúmeras habilidades no aluno, além do conhecimento 

específico de Física. 

Vigotski já nos alertava esse aspecto fazendo uso do conceito “alargador’ (capítulo 5.1.3) 

das funções mentais citando que “o aprendizado de uma matéria influencia o desenvolvimento 

das funções superiores para além dos limites dessa matéria específica” (Vigotski, 2008:128) e 

ainda que: 

“o domínio de um nível mais elevado na esfera dos conceitos científicos também 

eleva o nível dos conceitos espontâneos. Uma vez que a criança já atingiu a 

consciência e o controle de um tipo de conceitos, todos os conceitos 

anteriormente formados são reconstruídos da mesma forma.”  

  

Esse aspecto poderia ser um motivador para os alunos se interessarem pelo estudo de 

Física, mas os dados obtidos com meus instrumentos (notas de campo, questionário e entrevistas) 

revelaram que poucos professores levam esse aspecto em consideração. Apesar dos conselhos da 

professora Daniela, que afirma não só em sua entrevista como em sala de aula, que na medida em 

que se vão resolvendo os problemas, a Física faz com que você desenvolva alguns mecanismos 

de raciocínio[,...]e você sabe onde vai buscar a resposta. 

Para o expressado aqui, como mais um apoio, ofereço o relato de Vigotski (2008:128), 

discutido na seção 5.4 . 

“as principais funções psíquicas envolvidas no estudo de várias matérias são 

interdependentes – suas bases comuns são a consciência e o domínio deliberado, 

as contribuições principais dos anos escolares. A partir dessas descobertas, 

conclui-se que todas as matérias escolares básicas atuam como uma disciplina 

formal, cada uma facilitando o aprendizado das outras(1); as funções 



 126 

psicológicas por elas estimuladas se desenvolvem ao longo de um processo 

complexo.” (grifo meu) 

 

 Acostumados ao estudo de disciplinas justapostas, mas isoladas uma das outras, sem um 

elemento mediador, sozinho apenas, para o aluno é difícil estabelecer elos interdisciplinares ou 

entre os fenômenos abordados na sala de aula de Física e seu mundo real, o contexto em que vive 

e onde estuda. 

A professora Maria oferece, ainda, garantia à necessidade de vincular o interesse do aluno 

à matéria apresentada e que não foi enfatizado por muitos entrevistados. Conforme analisamos a 

seguir.  

Discurso 3 de Maria: 

 “A diferença da Física é que ela leva a uma certa forma de pensar diferente, de 

olhar o mundo diferente. A Física te dá ferramentas para enfrentar o mundo, 

como o do raciocínio lógico, da capacidade de compreensão da realidade (1). É 

completamente  diferente quem teve formação em Física de quem não teve. Não 

dá para quantificar isso. É uma maneira diferente de ver o mundo. Uma 

capacidade de  fazer certas observações(2). Uma certa maneira muito[mais
16

] 

elaborada, muito[mais] abstrata de ver o mundo (3). De ver a natureza. Seria o 

mesmo que dizer que você não ganha nada ouvido Beethoven ou não ganha 

nada olhando um quadro de um pintor clássico. São maneiras de ampliar os 

teus horizontes de mundo. Em termos práticos isso faz diferença. Quando você 

tem o raciocínio lógico mais elaborado (4), uma visão científica de olhar para o 

mundo (5), isso implica que você aprende a se comunicar melhor (6), a ser mais 

objetivo nos seus projetos de vida, de modo pessoal (7).  

O raciocínio lógico de quem estuda Física é altamente desenvolvido (8). 

Podemos comparar com alguém que já teve que fazer um programa de 

computador na vida. Para isso, você tem que olhar para um problema, dividir em 

partes menores, estruturar um pensamento, quebrar e reestruturar (9). E isso 

                                                 
16

 inserção minha 
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serve para a vida inteira (10). E esse estudo você só tem na Física e se aplica aos 

demais campos (11)”.  

 

 Na fala acima, a professora Maria apresentou em sua entrevista uma série de argumentos 

que despertariam maior entusiasmo para os alunos aprenderem Física: maior capacidade de 

compreender a realidade (trecho 1), de fazer certas observações (trecho 2); uma maneira mais 

elaborada e mais abstrata de ver o mundo (trecho 3); melhor raciocínio lógico (trecho 4 e 8); 

visão mais científica (trecho 5); se comunicar melhor (trecho 6); ficar mais objetivo (trecho 7); 

aprender a dividir e reestruturar um problema (trecho 9); aprender um estudo que serve para a 

vida inteira (trecho 10); e um estudo serve para os demais campos (trecho11). Ou seja, interpreto 

que tais asserções deveriam ser sempre repetidas e relembradas pelos professores de Física, em 

cada aula, para seus alunos, por serem poderosos argumentos motivacionais para despertar neles 

um maior interesse em seu aprendizado, pois estão ligados ao íntimo de cada ser: ser melhor, se 

superar, ampliar as suas próprias “capacidades intelectuais” para aproveitar melhor a vida e para 

que o que estudam tenham sentido, não sendo assim uma simples abstração ou caminho para 

futuras avaliações de seu raciocino. 

O que me surpreende, com base na minha experiência como aluno, professor, e nos dados 

das notas de campo, nas entrevistas e questionários para essa pesquisa, é que a maioria dos 

professores de Física não utiliza tais argumentos para estimular seus alunos, preferindo exaltar 

suas dificuldades mentais e psicológicas de aprendizado (naturais diante de algo novo), 

amedrontá-los com reprovações, pressioná-los através de ameaças de notas baixas, enfim, ações 

que aumentam mais o estigma da Física como “bicho-papão”,  desprestigiando o  apresentar esse  

estudo  como algo prazeroso e muito útil a suas vidas. 
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Enfocando mais especificamente as entrevistas com os professores (professor/aluno e 

professores do Curso de Mestrado de Ensino de Física), mesmo os mais dedicados à investigação 

da Física e em sua importância para a humanidade, não conseguiram expressar espontaneamente 

esses atrativos e estímulo ao aprendizado ao serem entrevistados. Observei como quase todos 

tiveram dificuldades de verbalizar a importância da Física para seus alunos, deixando quase que 

subentendido que os alunos que não seguirem carreiras tecnológicas ou similares não 

necessitariam desse estudo para a sua vida profissional.  

Uma outra observação interessante que obtive após as transcrições de meus dados foi  

que, mesmo  as valiosas compreensões sobre o valor da Física no desenvolvimento das 

capacidades intelectuais relatadas pelos professores nas entrevistas, em sua maioria, só foram 

elaboradas no decorrer das mesmas, na interação ou a partir de nossa relação dialógica 

entrevistador-entrevistado em que se faz ecoar a visão bakhtiniana (1997) de que cada enunciado 

é um elo na corrente comunicativa.  

Tenho a convicção de que na relação professor-aluno este processo poderia também 

ocorrer, com o aluno sendo levado, passo-a-passo, a internalizar ou se tornar consciente da 

relação da Física e seu mundo ou experiência vivencial 

Faço notar que muito do que foi verbalizado em minha análise se apresenta como uma 

atitude responsiva às minhas perguntas, talvez originadas por elas, e não espontaneamente, 

conforme ficará evidente na próxima seção 7.3.3. É assim que estou lendo (Fairclough,2001) 

alguns dos enunciados aqui analisados. Portanto, essa observação sobre minha própria 

experiência e o que vivi com os professores entrevistados serve como uma garantia ao que 

Vigotski (2008) enuncia: “A verbalização é uma passagem intermediária do entendimento” 

conforme abordaremos na proposição 5 e um apoio ao que apresenta Fosnot (1998:8) – “Na 

cognição  não podemos entender a estrutura cognitiva de um indivíduo sem observá-lo 
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interagindo em um contexto, dentro de uma cultura”, o que me faz ampliar o entendimento de 

que um aprendizado não se faz sozinho, isoladamente, mas precisa e carrega consigo diversos 

aprendizados simultaneamente. 

  E é sobre essa importância de dialogar e verbalizar para que possamos abrir o 

entendimento, que apresento e me aprofundo através da análise dos argumentos que me levaram à  

terceira proposição, a seguir. 

 

7.4.3 – Terceira Proposição: 

A minha  terceira proposição é : Ausência de diálogo. 

 

  Dificilmente o  professor  busca  fazer o  aluno  

verbalizar sua compreensão, promove um diálogo com o aluno e entre os próprios alunos, ou é 

consciente de seu papel de mediador como promotor desse exercício. 

Tomo como uma garantia o relato abaixo, retirado de uma entrevista com o professor 

Eduardo, pois demonstra como se estruturam e são utilizados os métodos tradicionais de ensino, 

que só objetivam o conteúdo pragmático, cuja metodologia gira em torno do livro-texto 

considerando como auto-suficiente, capaz de substituir o professor, e execução de exercícios 

padronizados visando exame de vestibular: 

Discurso de Eduardo 2: 

os livros-texto pretendem ser auto-suficientes(1): definem o conteúdo 

programático [em geral, os temas que “caem” no vestibular], apresentam 

receitas de como esse conteúdo deve ser apresentado e pretendem “treinar” os 

professores oferecendo-lhes o “Manual do Professor”(2) onde os exercícios 

estão todos resolvidos para alívio do inseguro mestre. (grifo meu) 
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 No relato acima, destacamos para garantia desta proposição de que há ausência de diálogo 

na prática do ensino de Física. No enunciado 1 (os livros-texto pretendem ser auto-suficientes)  

evidencia o que se espera de um professor: um mero expositor dos conteúdos apresentados no 

livro, como se fossem simples “receitas” a serem seguidas. E ainda: mais pretendem “treinar” os 

professores oferecendo-lhes o “Manual do Professor, apresentado no enunciado 2, o que 

representa que o professor deve atuar apenas como um  transmissor de conhecimentos e o aluno 

como um ser passivo, limitado à funções mentais inferiores ( já abordado na seção 7.4.1). Capaz 

de repetir, mas incapaz de abstrair e solucionar problemas em situações novas (sessão 5.4.1). Que 

os professores deverão seguir um programa rígido e num período de tempo definido, sem se levar 

em conta a diversidade humana e o ritmo variável de cada ser. Isso, naturalmente, desestimula os 

professores a interagirem com o aluno pois, muito provavelmente, verificarão, após essa 

interação, que necessitarão percorrer um caminho diferente ao já estabelecido pelo programa, 

para atender a seu discente. Limitado por  “camisas de força” e regras a serem seguidas, os  

professores incentivam pouco os alunos a verbalizarem suas dificuldades, seu raciocínio, sua 

forma de pensar, construir ou internalizar os conhecimentos, enfim, não promovem um diálogo 

constante  com o aluno e nem propiciam momentos em que haja interação entre eles. 

Se o professor não provoca o aluno para ele falar, não permite que ele crie sua 

compreensão, pois : cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros 

enunciados. Se não há uma provocação de respostas dos demais, a reação em cadeia do diálogo 

se interrompe (Bakhtin,1997:272). Desse modo, o ouvinte, com sua compreensão passiva, não 

corresponde ao participante real da comunicação discursiva. 

Temos uma garantia ao que acabamos de apresentar, o relato da professora Daniela, 

responsável pelos cursos que valorizavam o diálogo, conforme já nos referimos anteriormente, 

em seu depoimento: 
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Discurso 2 de Daniela : 

Se a gente deixa o aluno falar nós vamos descobrir o que o aluno está 

construindo. O problema da Física é o professor dar a aula de teoria. Fiz parte 

de uma banca em que o professor fez a aula muito bem dada, mas na hora em 

que foi para o laboratório viu que a coisa não era vista pelo aluno. Acho que é 

importante deixar o aluno falar, dar espaço para ele (1). Não importa que não 

veja o programa todo. (2). (grifo meu.) 

 

Tomo ainda como apoio desta afirmação a fala de Fosnot (1998:8) destacando   que 

Vigotski estudou o diálogo. Ele estava interessado não apenas no papel da fala interna sobre a 

aprendizagem de conceitos, mas também no papel do adulto e dos pares da aprendizagem à 

medida que eles conversavam, questionavam e negociavam sentidos, conforme enfatizo o 

enunciado 1 do discurso 2 de Daniela  deixar o aluno falar, dar espaço para ele. Atualmente, 

mesmo nas avaliações, como no caso das provas, a responsabilidade pelas falhas só recai sobre o 

aluno: se estudou, se prestou atenção às aulas e cumpriu com as recomendações do professor. 

Quando se avalia o desempenho do professor, só é levado em conta se este é um bom 

“apresentador” de conteúdo, mas nada se questiona sobre sua relação com os alunos, e o espaço 

que lhe é dado e o desempenho deste, construído conjuntamente entre aprendizes e pares mais 

competentes. 

Não se pode desprezar da mesma forma o enunciado 2 da entrevista com a professora 

Daniela, não importa que não se veja o programa, contudo, como os professores privilegiam ou 

podem deixar de cumprir todo o programa? Que espaço, que liberdade se dá ao professor para ele 

decidir a forma mais adequada de trabalhar e estimular seu aluno? Que sistema de ensino 

confiaria ao professor a decisão e avaliação do processo ensino-aprendizagem  com base na 

realidade de seus alunos? 
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Nos depoimentos já apresentados e do entrevistado abaixo, professor Leandro, aluno do 

Mestrado do Curso de Ensino de Física, já vemos o resultado do que aprenderam neste curso, 

depois de aplicarem a proposta de estimular os alunos a verbalizarem suas interpretações, suas 

dificuldades ou o trabalho que estão realizando ou pretendem realizar e que pode contribuir para 

desconstrução do conceito de bicho-papão e que fazem ecoar o discurso da professora Daniela 

anteriormente analisado: 

Discurso 1 de Leandro  ( professor/aluno do mestrado) 

O exemplo do” ensino por investigação”
17

 que hoje em dia eu tento aplicar em 

minhas aulas dão muito resultado. Não dá para atuar assim em todas as aulas. 

Mas os alunos se interessaram mais, se esforçaram. Embora você não vá 

sempre fazer isso, você aplica alguns pressupostos como: dar um espaço para o 

aluno falar, discutir as idéias. Mesmo que você não aplique a atividade 

investigativa você pode abrir mais para o aluno. 

 

 Na apresentação da proposição anterior, mostramos um discurso do professor Tomás no 

qual ele descreve uma de suas estratégias para despertar o interesse do aluno:  

Vemos que embora reconheça que não dá para atuar dialogicamente em todas as aulas, o 

professor Leandro tenta dar espaço para o aluno falar, discutir idéias. E o faz como um com 

comportamento novo hoje em dia, como uma tentativa que produz resultados positivos. 

 Interpreto que ao afirmar que os alunos se interessam mais, Leandro está nos afirmando 

que passam a temer menos a Física. 

Vimos no capítulo 4 sobre linguagem (Vigotski, 2008:190) que “As palavras 

desempenham um papel central não só no desenvolvimento do pensamento, mas também na 

evolução histórica da consciência como um todo. Uma palavra é um microcosmo da consciência 
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 Disciplina do curso de Mestrado de Física 



 133 

humana, mas muitos professores parecem desconhecer esse fato. Contudo, esse é o caminho 

seguido por Leandro. 

A importância do aluno verbalizar o seu pensamento não se restringe apenas para 

comunicar ao professor sobre o que está aprendendo, mas também para se compreender, para 

organizar seu pensamento, conforme afirma  Freitas (2002:95) : “ a fala exterior é para os outros e 

consiste na tradução do pensamento em palavras: é a sua materialização e objetivação” .  

Trago agora o discurso da professora Maria para quem os processo de ensinar e aprender 

são diferenciados, ou seja, não são iguais para todo mundo (1).  

Discurso 4 de Maria : 

“Eu só consigo dar aula depois de fazer a conta e escrever em palavras 

o que significa a conta. ..Eu não acho que os processos de todos os professores 

sejam iguais(1), assim como os processos não são iguais para todo mundo (2), 

mas acho que se deve ter um certo domínio das contas para conseguir ir um 

pouco além do obvio e para conseguir ser preciso na linguagem oral e nas 

analogias é fundamental. Porque para você ter certeza de algumas afirmações 

orais só tendo certeza absoluta do que está falando (3). E a linguagem da Física 

é a matemática, a precisa. (4)”  

  

Os depoimentos (1) e (2) da professora Maria me faz reportar ao pensamento de 

Vigotski(2008:111) de que:  

“Tornar-se consciente de uma operação mental significa transferi-la do plano da 

ação para o plano da linguagem, isto é, recriá-la na imaginação de modo que 

possa ser expressa em palavras[. ..]” 

  

 Maria, com outras palavras, reafirma que para você ter certeza de algumas afirmações 

orais só tendo certeza absoluta do que está falando, portanto, a transferência para a afirmação oral 

tem relação com a certeza.  
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Em minhas notas de campo registrei uma experiência ocorrida em laboratório de Física, 

em que os alunos aprenderam mais quando tiveram que explicar para os seus colegas o que 

estavam observando sobre o experimento, do que quando o professor explicou. Ficou 

evidenciado para mim, inclusive, que os alunos explicadores conheciam mais a dificuldade dos 

colegas do que o próprio professor, o que favoreceu também o aprendizado dos alunos que 

receberam a explicação, portanto, de ambos. Ou seja, o pensamento desenvolve através da 

palavra, conforme apoio identificado nos pressupostos de Vigotski(2008) para quem: 

“A relação entre o pensamento e a palavra é um processo vivo; o pensamento 

nasce através das palavras. Uma palavra desprovida de pensamento é uma coisa 

morta, e um pensamento não expresso por palavras permanece na sombra.” 

Vigotski(2008:190)  

 

Outra garantia da importância da verbalização que ocorre quando se dá espaço para ouvir 

a voz do aluno e com ele dialogar, obtive do professor Alex em sua entrevista, ao falar 

entusiasmado dos resultados obtidos com a aplicação do que aprendeu nas aulas do Mestrado: 

Discurso 4 de Alex: 

 “Apliquei o estudo sobre “Ensino Por Investigação”
18

 numa aula  de 

laboratório sobre “Calor”, em que ensinava aos alunos sobre o que influencia a 

temperatura da água no aquecimento. Fui construindo com os alunos o 

conceito. Trabalhei a questão do diálogo dando a voz a eles para que eles 

falem (1). A medida que eles falam, vamos construindo significado juntamente 

com eles(2). Fiz também uma aula sobre “circuito elétrico”. Como eles 

explicariam o acendimento da lâmpada. Mostrei que eles precisam respeitar os 

colegas(3) . A medida que eles iam falando eu ia recuperando o que eles iam 

falando, com base na aula da professora Daniela. E consegui resultados 

surpreendentes.”  
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 Disciplina do Mestrado de Ensino de Física, lecionada pela professora Daniela 
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Volto a recordar que, nestes relatos, os professores entrevistados já estavam no final do 

curso da professora Daniela e puderam então expressar o quanto esse curso contribuiu para eles 

voltarem sua visão para esse aspecto antes despercebido.  

Os fenômenos da Física saem da escuridão, do mistério que ronda o bicho-papão”, 

quando são verbalizados. 

Além disso, no enunciado 3 do relato acima, Mostrei que eles precisam respeitar os 

colegas, o professor auxilia os alunos a perceberem a necessidade que um tem do outro, conforme 

abordamos no capítulo 5, e a adquirirem também maior respeito pelo colega, pois um representa 

um estímulo para o outro se expressar e contribuir com o que já compreendeu. Já no enunciado 2, 

a medida que eles falam, vamos construindo significado juntamente com eles, é uma garantia ao 

apresentado por Vigotski (2009:23) que demonstra a necessidade de falar, de rotular e construir 

significados: 

 “A criança começa a perceber função verbalizada, não mais se limita ao 

ato de rotular. Nesse estágio seguinte ao desenvolvimento, a fala adquire uma 

função sintetizadora, a qual, por sua vez, é instrumental para se atingirem formas 

mais complexas de percepção cognitiva do mundo não somente através dos 

olhos, mas também através da fala[  .....]  

 

Alex ao afirmar no enunciado 1 trabalhei a questão do diálogo dando voz para que eles 

felem, demonstra que, em sua sala de aula, a linguagem passa a ter uma função além da de 

rotular.  

.  Para fazer o aluno verbalizar, os professores Alex e Leandro relataram – em suas 

entrevistas - que buscam estimular seus alunos: a apresentarem exposições de pesquisas para os 

seus colegas, na frente da sala; a fazerem trabalhos em grupo para dialogarem com seus colegas; 

ou propondo perguntas de forma que eles se esforcem por responder verbalmente em suas aulas. 
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Tais condutas exigem dos alunos um esforço mental que dinamiza o seu aprendizado, fazendo 

ecoar Bakhtin (1997) para quem todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor 

grau. Na exposição dos alunos para os seus colegas, eles vão exercitando suas funções mentais e 

incitando atuações responsivas dos demais.  Não podemos nos esquecer do pressuposto de Bakhtin 

(1997: 319) de que “cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros 

enunciados.”, e se não há uma provocação de respostas dos demais, a reação em cadeia do diálogo 

se interrompe. 

Na análise de discurso destes professores, podemos identificar traços de uma nova 

postura, de desconstrução do conceito de que a Física é uma ciência difícil, obscura, complicada, 

incompreensível, misteriosa. A dinâmica usada por estes professores é oposta àquela que ocorre 

na metodologia tradicional, em que o professor é que é o falante e o aluno se limita a ouvir, numa 

posição passiva, e não atua como participante real da comunicação discursiva, ou seja, não 

produz enunciados (abordado na seção 7.4.1). Se só o professor fala, se não há estímulo ou 

provocação para um diálogo, não há a reação em cadeia descrita acima, e o aprendizado é 

deficiente, pois o pensamento não percorre os diversos caminhos para se haver uma 

generalização em que se concebam os diversos ângulos de um conhecimento. Não é levado em 

consideração que aluno e professores são seres interativos e que portanto o diálogo deve ser 

constituído já que 

“Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os 

quais está ligado pela identidade da esfera de comunicação discursiva. Cada 

enunciado deve ser visto, antes de tudo como um resposta aos enunciados 

precedentes de um determinado campo.” Vigotski(2008:297)- “ 
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Outro apoio para a asserção de que o diálogo e a interação devem se fazer mais presentes, 

mais frequentes nas atuações de ensino-aprendizagem de Física nos é oferecido por Fosnot 

(1998:8), ao dizer que 

“A medida que buscamos organizar a experiência para generalização e 

comunicação, nós nos empenhamos em coordenar pontos de vista, em “entrar na 

cabeça” dos outros, construindo assim abstrações reflexionantes adicionais e 

desenvolvendo significados que passam a ser “tidos-como-partilhados”. 

  

 Quando o professor ativa os alunos para exporem seu pensar e suas reflexões, como 

quando procuramos ver o ensino de Física com novos óculos, ele consegue avaliar em que nível 

de compreensão estes se encontram, ou seja, poderá estabelecer em que ponto a atitude 

responsiva é suficiente para que o diálogo possa ser encadeado de forma contínua. Quando não 

surge uma resposta, o interesse do aluno decai, e ele é excluído do processo de interação e o 

professor se limitará a um monólogo. Não ocorre o que Bakhtin (1997:.275) chama o limite do 

enunciado: o falante termina seu enunciado para passar ao outro a palavra ou dar lugar a uma 

compreensão ativamente responsiva. Sem o aluno interagir, como o professor saberá onde ou 

como se situa a atitude responsiva do aluno? Nesse ponto faço minhas as palavras de Nunes 

(2000:118) para quem “O aluno e professor precisam dialogar para ver se estão falando a mesma 

linguagem. A partir destes pressupostos, posso inferir que o discurso é polissêmico.  Os 

significados são passíveis de  variação, criados por diferentes intenções discursivas ou contextos 

da vida cotidiana.”  

Recordamos um trecho da entrevista do professor Tomás (discurso 2 já citado), em que 

ele consegue desfossilizar o conceito de bicho-papão da Física, para exemplificar a forma como 

estimula seus alunos a trabalharem suas compreensões, exercitarem suas reflexões e se 

predisporem a dialogar com o professor : Ao iniciar alguma matéria nova, peço para um aluno 
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demonstrar algum fenômeno ou explicar alguma curiosidade relacionada com a matéria que se 

inicia . 

O mesmo se identifica ao analisar a citação dos  PCNs p. 28: 

“para o processo de conhecimento possa fazer sentido para os jovens, é 

imprescindível que ele seja instaurado através de um diálogo constante, entre o 

conhecimento, os alunos e os professores(1)[...] Assim, devem ser 

contempladas sempre estratégias que contribuam para esse diálogo. (grifo 

meu). 

 

Os PCNs se apresentam como uma garantia que deixam bem clara no enunciado 1 de que 

“é imprescindível que o conhecimento seja instaurado através de um diálogo constante” 

concordando com a visão de linguagem e compreensão proposta por Bakhtin (1997) que 

acabamos de apresentar. 

E os PCNs  ainda continuam: 

“Para que ocorra um efetivo diálogo pedagógico é necessário estar atento ao 

reconhecimento dessas formas de pensar dos alunos(1), respeitando-as (2), pois 

são elas que possibilitam traçar estratégias de ensino que permitem a construção 

da visão científica, através da confrontação do poder explicativo de seus 

modelos intuitivos e aqueles elaborados pela ciência.(3)” 

 

No enunciado 1 reafirmam-se a importância do diálogo pedagógico, principalmente como 

ponto de partida para se traçar estratégias de ensino. Já no enunciado 2, quando menciona 

“repeitando-as” entendo que o diálogo representa um passo para o respeitar, pois este requer 

conhecer a posição do outro, seus limites, suas ansiedades etc.  

Faz-se necessário questionar aos PCNs se é parte integrante, característica, parte das 

atividades programadas para o ensino de Física: entrevistas, comunicações orais feitas pelos 

alunos, consultas as diferentes mídias? 
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Nos PCNs p.7 temos sugestões para estimular os alunos a verbalizarem e exercitarem sua 

exposição oral, distanciando-se assim do ensino tradicional:  

“ - Elaborar comunicações orais ou escritas para relatar, analisar e sistematizar 

eventos, fenômenos, experimentos, questões, entrevistas, visitas, 

correspondências; 

- Elaborar relatórios analíticos, apresentando e discutindo dados e resultados, 

seja de experimentos ou de avaliações críticas de situações, fazendo uso, sempre 

que necessário, da linguagem física apropriada; 

- Expressar-se de forma correta e clara em correspondência para os meios de 

comunicação ou via internet, apresentando pontos de vista, solicitando 

informações ou esclarecimentos técnico/científicos;  

- Compreender e emitir juízos próprios sobre notícias com temas relativos à 

ciência e tecnologia, veiculadas pelas diferentes mídias, de forma analítica e 

crítica, posicionando-se com argumentação clara” 

 

 Tendo em vista essas sugestões dos PCNs, para que o professor as adote em sua sala de 

aula, nos surgem as seguintes indagações: como saber se o aluno é capaz de emitir juízos próprios 

sem lhes dar a palavra? Como fazer o aluno apresentar pontos de vista e dados através dos quais 

possamos a vasculhar seu entendimento, se elaborarmos a avaliação de seus conhecimentos 

através de questões de múltipla escolha cujo gabarito apresentado é fechado e inflexível? 

 Com estas questões levantadas e que não foram respondidas claramente pelos discursos 

analisados dos professores que vêm seu papel como o de transmitir conhecimentos, passo a 

análise de minha quarta proposição. 

 

 

 

 



 140 

7.4.4- Quarta Proposição: 

Minha quarta proposição se refere à 

dificuldade com a linguagem utilizada pelo 

professor e a linguagem intrínseca das 

ciências, ou melhor, do aluno ter 

dificuldades de se familiarizar e entender 

essas linguagens.  

 

Nesta proposição utilizo como apoio as palavras da professora Maria: 

 

 Discurso 5 de Maria: 

“As pessoas pensam diferente [umas das outras] (1). O ensino é uma relação 

muito mais um para um. As coisas não são claras [para o aluno] . O que parece 

óbvio não são óbvias [para os alunos] (2). Geralmente você não esta 

preocupada em observar [o aluno]. Quando damos aula, achamos que os 

alunos estão aprendendo, mas na verdade ninguém aprendeu nada. Há aulas em 

que eu me acho brilhante e ninguém entendeu nada. (3)  

 

Seu enunciado evidencia o fato de não se dar, no ensino de Física, a devida importância 

aos fatores sobre a linguagem estudados pelos linguistas e filósofos pós-modernos apresentado 

por Bakhtin, Vigostki, Wittigenstein, Fairclough etc, tendo como conseqüência a confusão de 

conceitos e de entendimento, pois muitas vezes o aluno confunde os conceitos científicos com os 

conceitos cotidianos, além de confundi-los com as suas concepções prévias (ver seção 4.2). Isso 

torna mais difícil a comunicação entre professor – aluno, distanciando-os ainda mais. 
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Quando a professora Maria afirma (trecho 3) que há aulas em que eu me acho brilhante e 

que ninguém entendeu nada ela está se dando conta de que a linguagem não se restringe ao 

sentido dicionarizado, ao contexto em que é usada, às regras dos jogos de linguagem, conforme 

nos ensina Wittgenstein II ( seção 3.11), tem que ser partilhada entre os interlocutores. Utilizo 

como apoio para tal asserção o enunciado de Bakhtin(2006:117) de que  “língua não é constituída 

por um sistema abstrato de formas lingüísticas nem pela enunciação monológica isolada”. Seus 

significados são passíveis de variação, criados por diferentes intenções discursivas ou contextos 

da vida cotidiana. Portanto, seu sentido não está no que se diz, mas acontece na relação entre as 

pessoas, ou melhor dizendo, a linguagem é uma relação dialógica (Nunes 2000:118), e portanto, 

requer um entendimento, um acordo entre as partes envolvidas nessa relação. 

Na Física, assim como ocorre também com a maior parte das disciplinas, cada aluno 

possui uma particular visão de mundo, restrita ao ambiente e às experiências que vive e das 

observações e reflexões que realizou. Ou seja, sua compreensão se formou com base em diversos 

fatores que pautaram ou ilustraram essas experiências. Dessa forma, cada aluno tem um 

desenvolvimento próprio, individual, diferente do colega, com sua própria microgêneses (seção 

5.1.4). Existem disciplinas em que o aluno não dependa tão diretamente de conhecimentos 

essenciais como pré-requisitos, como ocorre na Física. Ou melhor, pode aprender a partir do 

ponto onde se encontra, independendo de conhecimentos específicos anteriores. Depende, 

logicamente, de uma cultura e amadurecimento intelectual, conforme já abordamos na sessão 

7.4.2 . Assim, se um aluno de Ensino Médio não entender determinado tema de História, ou de 

Geografia, por exemplo, este não se constituirá como um pré-requisitos para demais estudos do 

programa dessas matérias. 

O mesmo já não ocorre com a Física. Nesse aprendizado, os alunos partem de pontos 

diferentes. Os conceitos prévios ao aprendizado de Física que possuem, variam de acordo com o 



 

 143 

ambiente em que convivem, da cultura, dos estímulos que recebem dos pais, de seus interesses 

individuais, etc. E essas concepções, muitas vezes, representam uma visão simplista ou distorcida 

em relação aos conceitos científicos dos fenômenos físicos que ocorrem na natureza. Podemos ter 

aí uma das maiores dificuldades no aprendizado de Física, pois a ilusão do que nossos olhos vêm 

e a familiaridade com conceitos errôneos, nos levam a oferecer resistência de mudar conceitos 

que nos parecem tão evidentes, fossilizados, conforme abordamos na sessão 5.6 . Mas, meus 

dados me mostram que os professores de Física – por não se manterem próximos aos alunos – se 

esquecem deste detalhe, e apresentam os conceitos científicos considerando que todos falam a 

mesma linguagem e viveram as mesmas experiências. Há, inclusive, muitos professores que não 

levam em conta nem mesmo que existe uma coincidência histórica de desvios de compreensões 

com relação aos conceitos de Física, conforme o professor Eduardo relata na sua entrevista e 

representa uma garantia à minha argumentação: 

Discurso 3 de Eduardo:  

“Os modelos conceituais apresentados pelo senso comum são 

particularmente interessantes. Estudos efetuados por vários investigadores 

indicaram um padrão de raciocínio nos alunos, sem um conhecimento prévio de 

Física, muito semelhantes(1). Ou seja, como se existisse uma pré-Física, ou uma 

"Física do senso comum", que seriam teorias que vêem comandando o 

pensamento dos homens por diversas épocas, desde Aristóteles”.   

  

 Recordo, nesse momento, uma vivência já relatadas na sessão 5.5, numa das vezes que 

lecionei sobre espelhos planos, na qual, partindo do pressuposto que todos os alunos entendiam 

da mesma forma quando eu falava o conceito de reflexão, me adiantei na apresentação de novos 

conceitos, até que, depois de alguns dias, ao perceber que a maioria dos alunos me olhava com 
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perplexidade, me aproximei deles e compreendi que já haviam transcorridas muitas aulas sem 

que conseguissem entender uma só palavra do que eu lhes ensinava. Tive então que retornar ao 

conceito a partir do qual nos desencontramos, e reconstruí minhas aulas a partir desse momento. 

 Concluindo, tomando como base de uma concepção errônea dos alunos, pode-se derivar 

outras concepções errôneas que oferecerão resistência à evolução natural da construção dos 

conceitos científicos, sem que sejamos conscientes do ponto em que ocorreu o desvio que agora 

impede novos aprendizados. Enquanto não há uma identificação na linguagem utilizada na 

relação ensino-aprendizagem, o professor ensinará um conceito e o aluno entenderá outro, e essa 

distância aumentará indefinidamente, perpetuando a visão de bicho-papão que, para ser 

desfossilizada, necessita da identificação do momento em que ou a partir do qual, ocorreu o 

desencontro e se reconstrua novamente o percurso até o novo conceito. 

No capítulo 3 vimos que muitos estudos têm se realizado para que o ensino consiga lidar e 

trocar esses conceitos prévios do senso comum ou cotidianos (seção 3.2) por concepções 

cientistas. Nesse trabalho abordamos também essas concepções prévias, e a forma como podem 

auxiliar ou dificultar o aprendizado, aprofundamo-nos na concepção do construtivista Vigotski, 

que valorizou o auxílio de um poderoso instrumento: a linguagem. E direcionei esse instrumento 

ao aprendizado da Física, identificando como este teve influência na construção do conceito de 

Física como é um “bicho-papão” e de como esse conceito  poderá ser desconstruído. ( levar para 

outra seção) 

         O aprendizado de Física significa também o aprendizado de uma linguagem específica. 

Familiarizar-se com essa nova linguagem requer diálogo, método e tempo da mesma forma como 

o aprendizado de uma nova língua. 

 O professor Vicente não enfocou diretamente a linguagem mas, na resposta que 

apresentou no questionário, ao ser perguntado sobre a maior dificuldade que ele percebia no 
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aprendizado de Física, ele nos dá uma garantia à proposição quatro ao responder: “O Português e 

Matemática”, o que, no meu entendimento, se traduz como o interpretar a linguagem que 

apresenta os conceitos de Física, a linguagem da natureza, e transpô-las para a linguagem 

matemática.  

O professor Alex, ao falar em sua entrevista sobre as dificuldades que os alunos 

apresentam para entender a Física nos relata: 

Discurso 5 de Alex: 

Particularmente a dificuldade é a questão da linguagem, não sabem Português. 

A Física envolve uma série de termos que se tem que colocar significados. 

Existe nos alunos uma certa cultura para que eles entendam um certo 

significado.  

 Tal discurso representa uma garantia a minha proposição quando observa que os alunos 

possuem muita dificuldade de entendimento da linguagem do professor ou da Física e os 

significados de muitos termos utilizados pelo professor. 

O professor Tomás, meu sujeito focal, cuja prática observei e relembro que procura 

percorre o caminho da desconstrução de bicho-papão, nos apresenta, a seguir, em seu discurso, 

garantias em muitos aspectos que se relacionam à vinculação entre o aluno e a linguagem e 

portanto a aprendizagem. Ao expressar que:  Conhecendo as concepções[do aluno] você atinge 

aquele aluno (trecho 5 do enunciado apresentado a seguir), ressalta a necessidade também do 

professor conhecer a linguagem dos alunos e seu entendimento, o que conceituamos como 

concepções prévias ou anteriores para, a partir delas, ensinar a linguagem científica, a da Física. 

Quando perguntado se ele considera as concepções anteriores prejudiciais ao aprendizado, ele 

confirma a necessidade de atuar na ZDP
19

 em que o aluno se encontra, quando responde: 

Discurso 6 de Tomás  
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Essas concepções até ajudam(1). O aluno não vai perder essas concepções, e se 

você as conhece, você tem condições de fazê-los ter a atenção despertada (2). 

Primeiramente o aluno não perde facilmente essas concepções(3) e podem 

responder direitinho o que  “aprenderam” e um ano depois apresentarem a 

mesma compreensão anterior(4). E o mais impressionante é que em muitas 

dessas concepções são iguais em alunos do mundo inteiro, logo não é o caso de 

ficar indiferentes às mesmas ou forçar sua mudança como se fossem algo 

absurdo. 

  Conhecendo as concepções[do aluno] você atinge aquele aluno (5). Já 

com o aluno muito bom você deve tomar cuidado para não atrapalhar ele (6). 

Você precisa, na educação, dar oportunidade ao aluno vivenciar as 

experiências, não o experimento (7), quero dizer, dar oportunidade para ele 

pensar. É comum eu ficar ansioso para  dar logo a matéria para o aluno e ter a 

impressão de que já cumpri o meu papel de professor, mas eu mesmo tenho que 

mudar essa postura (8).  

  

Nesse discurso Tomás reconhece no enunciado 4, sem temor, o papel fossilizado de 

conceitos que o aluno traz consigo ( O aluno não vai perder essas concepções). 

Observamos, na resposta acima, como o professor se posiciona enfatizando em seu 

discurso o argumento de que procura agir colaborativamente com o aluno (enunciados 5,6,7) para 

superar suas concepções errôneas, respeitando-o e mediando o aprendizado como o par mais 

competente, mas também reconhecendo seus limites nessa superioridade no enunciado 8 (É 

comum eu ficar ansioso para  dar logo a matéria para o aluno e ter a impressão de que já 

cumpri o meu papel de professor, mas eu mesmo tenho que mudar essa postura). Vigotski, citado 

por Moll (1996:10), deu grande ênfase à natureza das interações sociais, particularmente entre 

adulto e criança, enfatizando que os conceitos cotidianos são mediados e transformados por 

conceitos científicos mediante a atuação de um par mais competente. 

                                                                                                                                                              
19

 Ver seção 5.2.1 
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No discurso do professor Tomás (enunciado 1): Essas concepções até ajudam) ele 

apresenta dados que sustentam seu argumento de que as concepções dos alunos podem até ajudar 

no processo de ensino aprendizagem e no enunciado 5 (Conhecendo as concepções[do aluno] 

você atinge aquele aluno)  se conformam como garantias à minha proposição sobre a concepção 

Vigotskiana de ZDP, que me traz a voz de  Daniels (2003:78 apud Vigotski 1978:86) que define 

como a distância entre o nível de desenvolvimento real, determinado pela resolução independente 

do problema, e o nível superior de desenvolvimento potencial, determinado pela resolução do 

problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração com pares mais capazes.  O professor 

Tomás valoriza o conhecimento do nível de desenvolvimento real em que o aluno se situa para, 

como par mais capaz, conduzi-lo a um nível superior. 

Fosnot (1998:46) com base nos conceitos discutidos na sessão 5.5 afirma que “aprender 

não é o resultado do desenvolvimento: aprender é desenvolvimento. A aprendizagem requer 

invenção e auto-organização por parte do aprendiz”, ou seja, os professores precisam permitir que 

os alunos apresentem suas próprias concepções, dúvidas, níveis de compreensão e raciocínio, 

para ter uma referência sobre como deverá se posicionar diante destes, confirmando esse 

argumento com a frase 5 do professor Tomás: “Conhecendo as concepções você atinge aquele 

aluno(5).” Ainda Fosnot (1998:46) apresenta que “O desequilíbrio facilita a aprendizagem. Os 

“erros” precisam ser percebidos como resultado das concepções do aprendiz e, portanto, não 

devem ser minimizados ou evitados.” 

Vigostski, citado por Moll (1996:11), oferece também um apoio ao enfatizar que os 

conceitos do dia a dia medeiam a aquisição de conceitos científicos, e que os conceitos cotidianos 

tornam-se dependentes e são mediados e transformados por conceitos científicos. Portanto, os 

conceitos científicos crescem dentro do cotidiano, estendendo-se ao domínio da experiência 

pessoal, conforme vimos na sessão 5.4 . 
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Nos enunciados 2 e 3 do professor Tomás, O aluno não vai perder essas concepções, e se 

você  as conhece, você tem condições de fazê-los ter a atenção despertada(2) e Primeiramente o 

aluno não perde facilmente essas concepções(3),  demonstra, novamente em sua argumentação, a 

concepção Vigotskiana de conceitos fossilizados, que não são mudados facilmente.   

No enunciado 4 ele cita que  podem responder direitinho o que “aprenderam” e um ano 

depois apresentarem a mesma compreensão anterior, que é apoiado pelo pensamento de Moll 

(1996:7) (já referido anteriormente) em que nas abordagens convencionais “aceitavam o inatismo 

das faculdades psicológicas, [...]observando-se a ênfase dada aos métodos de ensino 

caracterizado pela memorização de conteúdos, à classificação das capacidades mentais” , 

significando com isso que esse modelo de ensino (com ênfase na memorização) não atinge o 

objetivo desenvolver às funções mentais superiores (Ver seção 5.2.1), mas se restringe às funções 

rudimentárias, que não ampliam a capacidade do aluno. 

 Os PCNs p. 5 apresentam um grande apoio quando dão enfoque quanto à necessidade de 

uma familiarização da linguagem utilizada no aprendizado de Física no capítulo que tem como 

título Representação e comunicação competências gerais sentido e detalhamento em Física no 

qual é destacado: 

 
“- Reconhecer e utilizar adequadamente na forma oral e escrita símbolos, 

códigos  nomenclatura da linguagem científica. 

-Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e 

representações: sentenças, equações, esquemas, diagramas, tabelas, gráficos e 

representações geométricas(10)” 

 

 Será que os nossos professores de Física constróem, ensinam a ler e interpretar a 

linguagem da Física e da Matemática? Retomam, refazem, questionam a compreensão que seus 

alunos têm dos símbolos que usarão, das equações, esquemas, gráficos, representações 
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geométricas, ou acham que esta é uma atividade que deve ser feita ou é de competência dos 

professores de Matemática ou de Português? 

 Este questionamento me leva a construir uma nova proposição, ora voltando-me para a 

leitura e uso da linguagem matemática. 

 

 

 

7.3.5- Quinta Proposição 

 

 Minha quinta proposição se baseia na não transposição entre as linguagens.  Existe uma 

dificuldade dos alunos interpretarem os fenômenos e traduzi-los sob a forma matemática.  

Também possuem dificuldades em identificar que variáveis ou que fatores intervém e são 

relevantes  para entender e interpretar numericamente esse problema. 

A professora Daniela apresenta para essa proposição o seguinte dado: 

 

Discurso 3 de Daniela:  

 
O problema da Física é que o aluno tem que ler o problema, tem que 

interpretar e tem que saber como ele vai construir aquela equação (1). Ele aí 

enumera o problema de transformar sua interpretação em fórmula matemática e 

depois resolver a matemática (2). E continua comparando. “A matemática tem 

x= 8b + 6 . Ela ordena. A Física leva o problema e se deve interpretar (3). E aí 

cai numa equação que não sabe resolver (4).  

 

É importante levar em conta que o aluno precisa conhecer bem um conceito antes de 

traduzi-lo para a Matemática, da mesma forma que precisamos conhecer bem o que queremos 

realizar para utilizarmos a ferramenta adequada, conforme vimos na seção 5.4 e citamos Vygotski 

(2009:141). O problema não é só da matemática, mas do aluno ler e interpretar o problema na 

linguagem verbal, conforme o enunciado 1: O problema da Física é que o aluno tem que ler o 
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problema, tem que interpretar e tem que saber como ele vai construir aquela equação. Da 

necessidade de verbalizar como modelo para refletir, conforme já enfocado, acrescido de que se o 

aluno não verbaliza ele não traduz para a matemática. Se ele não desenvolver suas funções 

mentais superiores e capacidade de abstração, não será capaz de compreender o exemplo 

apresentado pela professora Daniela no enunciado 3: A matemática tem x= 8b + 6 . Ela ordena. A 

Física leva o problema e se deve interpretar . Tal asserção se relaciona com Vigotski ao enfocar o 

discurso interior quando o aluno dialoga consigo mesmo.  

 A professora/mestrado Maria apresenta uma garantia da necessidade do quanto há uma 

transposição entre as linguagens verbal e matemática com o seguinte depoimento: 

 Discurso 5 de Maria: 

Eu sempre tive dificuldade de passar da conta pra a realidade(1). Eu sou boa de 

conta. Mas eu só aprendi a ensinar Física de verdade quando consegui 

transformar as equações em argumentos(2), quando eu consigo verbalizar(3). 

Mas eu preciso fazer a conta antes para compreender. 

 

Ao mencionar que só aprendeu Física de verdade quando conseguiu transformar 

equações em argumentos (enunciado 2), Maria nos deixa bem claro alguns dos movimentos 

mentais necessários para que o aluno aprender Física e muitas vezes não se é levado em conta. O 

verbalizar (enunciado 3), o passar da conta para a realidade ( enunciado 1), e eu acrescentaria 

também o passar da realidade para a conta, pois a Física utiliza-se da Matemática como 

ferramenta mediadora para estudar, dimensionar, relacionar, prever fenômenos naturais e, a partir 

daí, “dominar” ou alterar a própria natureza, ou mesmo projetar, criar objetos, aparelhos e 

equipamentos que julgue necessários para melhorar sua qualidade de vida. 

Uma outra garantia obtive com o professor Leandro, em sua entrevista, que confirma que 

a interpretação Matemática é um dos grandes problemas: A maioria dos alunos tem medo de 
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Física. Não sei bem qual a causa. Acho que uma das causas, certamente, é a matemática. Já o 

professor Alex vê que há um conteúdo muito intenso de Matemática, e não dão ao aluno tempo 

suficiente para amadurecer.  

Discurso 6 de Alex: 

 Além disso existe a dificuldade matemática(1). Mas a dificuldade é do 

aluno receber uma quantidade enorme de conteúdos em tempo pequeno(2). Tem 

que amadurecer o significado de cada um dos conceitos. Que os alunos 

construam. Mas nós apresentamos os conceitos prontos, de forma acabada (3) 

(grifo meu).  

 

Ao afirmar que existe a dificuldade matemática (enunciado 1),  o professor Alex situa a 

matemática como um obstáculo a ser enfrentado no processo de se ensinar Física. 

Interpreto que tal depoimento está relacionado à proposição anterior, em que não se dá 

tempo para o aluno assimilar a linguagem e dialogar com o conhecimento apresentado pois, 

conforme enunciado 2 do discurso 6 de Alex,  a dificuldade é do aluno receber uma quantidade 

enorme de conteúdos em tempo pequeno e em buscar generalizações que o permitam vislumbrar 

as diversas faces do conhecimento apresentado. Assim, a matemática será, para o aluno, uma 

ferramenta sem sentido. E nisso posso me apoiar nas palavras do professor Leandro, ao 

mencionar em sua entrevista que Na Física não basta ele ter um conhecimento de matemática, 

mas o de ter um conhecimento por trás da matemática. Melhor esclarecendo minha leitura desta 

afirmação, à luz dos pressupostos vigotskianos, seria de que este por trás está exigindo um 

desenvolvimento das funções mentais superiores do aluno poder abstrair, questionar, explicar o 

conhecimento de uma área, a Física em outra, a Matemática.  Um apropriar-se do conhecimento, 

por conta própria e reaplicá-lo em um novo contexto. Todavia, Alex encerra seu discurso 

reconhecendo que nós apresentamos os conceitos prontos, de forma acabada, ou seja, não damos 
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ao aluno o estímulo e a oportunidade do aluno exercitar suas funções mentais superiores, 

transferindo esses conhecimentos para um outro contexto. 

Tendo este pensamento como garantia, apresento mais dados ou enunciados em que me 

apoiei para construir minha quinta proposição. 

O professor Rodolfo, ao responder no questionário sobre quais as maiores dificuldades 

para se ensinar e para se aprender Física, também elegeu a linguagem matemática como um dos 

fatores: 

Discurso 1 de Rodolfo: 

 Entre as razões do insucesso na aprendizagem em Física, geralmente 

são apontados como culpa dos professores os métodos de ensino por eles 

empregados em desacordo com as teorias de aprendizagem mais recentes(1). 

Enquanto com relação aos alunos, são apontados o desenvolvimento cognitivo 

insuficiente, com deficiente preparação matemática (a Matemática é a 

linguagem da Física!) e existência de modelos conceituais relacionados com o 

senso comum.  

 

No enunciado 1, senti que o professor Rodolfo, ao mencionar como uma das causas da 

dificuldade do aprendizado de Física, os métodos de ensino por eles empregados em desacordo com as 

teorias de aprendizagem mais recentes(1), faz um “mea culpa” como se ainda estivesse em dívida 

com sua consciência, e não teve oportunidade de aplicar as teorias mais recentes como gostaria. 

Tanto que sugere uma forma de  estudar Física para contornar a dificuldade matemática 

apresentada nesta proposição. 

Discurso de Rodolfo 2 

A Física parte de estudos primariamente conceituais. Para estudar Física é 

necessário ler. Ler e saber ler(1) Não basta "pegar" uma fórmula e tentar 

resolver problemas.(2) Devemos começar com o entendimento do fenômeno 
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estudado. Uma vez entendido o fenômeno, podemos ampliar nosso 

conhecimento com a análise quantitativa, ou seja, matemática.”  

 

O professor Rodolfo traduz a leitura como sendo a “alma do negócio”, como assim 

sinaliza na sua asserção 1: A Física parte de estudos primariamente conceituais. Para estudar Física é 

necessário ler. Ler e saber ler(1) ). Desta forma, aponta que o aprendizado  de Física exige outros 

tipos de competências antes de se partir para a montagem da fórmula matemática e sua resolução. 

Há também, na análise deste trecho (enunciado 2) de que não basta “pegar” uma fórmula e 

tentar resolver problemas, sinais de que o professor Rodolfo não vê o aluno como um animal 

reativo, apenas capaz de repetir fórmulas prontas. 

No PCNs  p.30  há uma garantia à proposição em que os alunos se vêem limitados à 

matemática e não à compreensão conceitual a partir da qual deveriam  transpor para as fórmulas 

matemáticas. 

 “Muitas vezes o ensino de Física inclui a resolução de inúmeros problemas, 

onde o desafio central para o aluno consiste em identificar qual fórmula 

deve ser utilizada(1). Esse tipo de questão, que exige, sobretudo, memorização, 

perde sentido se desejamos desenvolver outras competências. Não se quer dizer 

com isso que seja preciso abrir mão das fórmulas. Ao contrário, a formalização 

matemática continua sendo essencial, desde que desenvolvida como síntese 

dos conceitos e relações, compreendidas anteriormente de forma 

fenomenológica e qualitativa(2). Substituir um problema por uma situação-

problema, nesse contexto, ganha também um novo sentido, pois passa-se a 

lidar com algo real ou próximo dele (3). (grifo meu) 

 

 Ver o aluno como sendo um ser capaz de desenvolver outras competências é fazer ecoar o 

pensamento vigotskiano de que o ser humano é complexo. Fazer abstrações, ter funções mentais 

superiores, desenvolvidas com o auxílio de um mediador.  
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Vemos que o enfoque em se trabalhar o pensamento em situações-problema, em que o 

aluno exerça o exercício de outras competências além da memorização de fórmulas, como uma 

crítica ao ensino tradicional. Um conceito a ser desfossilizado é o de que aprender Física é 

aprender fórmulas, enfocado na asserção 1, “onde o desafio central para o aluno consiste em 

identificar qual fórmula deve ser utilizada” deixando à parte outros desenvolvimento necessários 

à vida, mas que a própria Física exige para ser aprendida como expressa na asserção 2 dos 

discurso da página. 30 dos PCNs, como a “síntese dos conceitos e relações, compreendidas 

anteriormente de forma fenomenológica e qualitativa”.  

Apoiada na metodologia tradicional, de se ensinar e fazer memorizar fórmulas, é como 

vem se desenvolvendo, de geração em geração, a base do ensino de Física. E quando se  cobra, 

numa avaliação, uma capacidade mental além da memorização, o aluno se vê perdido, suas 

funções mentais superiores não foram desenvolvidas para esse tipo de esforço, o que o leva a 

enxergar a Física como difícil, como um aprendizado além de sua capacidade, conforme tomo de 

apoio o relato de meu professor-focal. 

Discurso 5 de Tomás : 

“A Física só é difícil porque os professores fazem aquilo que fizeram 

com ele na universidade. Pega a ficha e é demonstração, demonstração, 

demonstração. Aí chega na prova cai aqueles problemas que não foram 

parecidos.”  

 

E  passamos a outro discurso relacionado à dificuldade ao aprendizado de Física. A 

professora Maria diz que consegue facilmente visualizar matematicamente um fenômeno, mas 

considera que não seja isso uma facilidade comum. 
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Discurso 6 de Maria: 

 Eu penso matemática quando penso a Física. Eu sei o que cada termo[da 

fórmula] matemático representa[no fenômeno Físico]. Não preciso passar para 

um aluno. Mas acho que consigo passar para os alunos(1). Eu acho que a 

Física exige um amadurecimento maior que a matemática porque tem que voltar 

para o real. Por isso é mais difícil de ensinar(2).  

 

 Observamos o enunciado 1 não preciso passar para um aluno que esta professora ainda 

persiste no  uso do conceito de passar para os alunos e não o de dialogar construir com os 

alunos. Ou seja, vemos aí como é difícil se desvencilhar do conceito fossilizado de que é o 

professor quem transmite os conhecimentos, e não que o conhecimento é construído pelo aluno, 

sendo o professor um mediador. Na frase 2, em que a professora fala que a Física exige um 

amadurecimento maior  que a matemática, interpreto como essa sendo a familiarização que o 

aluno precisa ter de construir um novo conceito, adquirir uma nova linguagem, a da Física, 

aprender as regras do jogo de linguagem da Física com a Matemática (WittgensteinII – seção 

3.1), em outras palavras, somada  ainda com a familiarização da linguagem da Matemática, de tal 

forma que ele possa traduzir e transitar entre uma linguagem e outra como quem fala dois 

idiomas simultaneamente. 

Vigotski (2008:144), ao comentar sobre as funções mentais superiores, apresentou uma 

garantia ao afirmar que “o pensamento produtivo depende da transferência do problema, da 

estrutura em que foi apreendido pela primeira vez, para um contexto ou estrutura totalmente 

diferente”. Ou seja, o aprendizado de Física necessita de que os conceitos sejam bem trabalhados, 

bem familiarizados a fim de que possam ser transferidos para outro contexto, outra linguagem, a 

Matemática. Depende também que o aluno transite bem nessas linguagens, conforme a professora 
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Maria diz entender (discurso 5 de Maria)  como cada termo [da fórmula] da Matemática 

representa [na Física].  

 Passo a seguir à análise de minha sexta proposição relacionada à pergunta de Pesquisa - 

Como o professor de Física percebe e avalia a dificuldade de se aprender Física?  

 

7.3.6-  A Sexta proposição  : 

Minha sexta proposição diz respeito à Perpetuação do preconceito pelos próprios 

professores . 

  Já abordamos, em diversas proposições anteriores, esse aspecto: o conceito de que a 

Física é difícil. Isso já pesa antes mesmo do aluno ter sua primeira aula de Física. Vamos apenas 

dar um enfoque maior, nesse momento, para ficar mais clara a raiz, a origem da fossilização do 

conceito de que a FISICA É UM BICHO PAPÃO, e a partir daí, atuarmos em sua desconstrução. 

Primeiramente vou ratificar a existência desse conceito, apresentando o depoimento de 

diversos professores entrevistados:  

O professor Leandro, ao responder sobre quem passa esse preconceito, me oferece uma 

garantia para essa proposição, levantando a hipótese de que são os  professores os responsáveis 

para perpetuação deste conceito: 

Discurso 2 de Leandro  

“Talvez os professores contribuam para esse conceito. Existe um consenso de 

que a Física é a mais difícil de todas. Na Física não basta ele ter um 

conhecimento de matemática, mas a de ter um conceito por trás da 

matemática.”(trecho já na seção  anterior 7,4,5 ) 
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O professor Eduardo, no meio da entrevista, apresenta o seguinte depoimento: “A Física 

se tornou um mito nas escolas , ultimamente, confirmando o conceito de Física como uma 

disciplina associada ao que é difícil. 

Já o professor Rodolfo apresenta uma garantia desta proposição, ao dar o depoimento de 

como, na maioria dos países, a Física é conhecida como difícil pela maioria dos alunos: 

Discurso 3 de Rodolfo  

  “É bem conhecido que a maioria dos alunos tem grandes dificuldades na 

compreensão dos fenômenos Físicos. O grande número de reprovações em 

Física, nos diversos níveis de ensino e em vários países(1), comprova bem a 

grande dificuldade que os alunos têm em sua aprendizagem. Mas, como em tudo 

há exceções. Há alunos que conseguem bons resultados nesta disciplina, mas 

são considerados como uma pequena elite o que leva a  pensar que a Física  

seja só para alguns(2). Para mim, as causas desta dificuldade ainda não estão 

devidamente esclarecidas(3). 

 Além de fazer menção de que há grande número de reprovações em Física em vários 

níveis e países (enunciado 1), o professor Rodolfo enfatiza, neste discurso, o amplo estigma de 

difícil que a Física possui ao realçar, no enunciado 2, que há exceções e que Há alunos que 

conseguem bons resultados nesta disciplina, mas são considerados como uma pequena elite, o 

que leva a  pensar que a Física  seja só para alguns. 

 O discurso do professor Rodolfo nos remete ao que vimos anteriormente, que para 

resolver o problema de comportamento fossilizado, deveremos estudá-lo em suas funções 

rudimentárias, remanescentes do desenvolvimento histórico do comportamento. “é ai que o 

passado e o presente se fundem e o presente é visto à luz histórica” Vigotski ( 2009:85). Para 

Rodolfo, assim como o que me motivou a realizar essa pesquisa, as causas desta dificuldade 

ainda não estão devidamente esclarecidas (enunciado 3).  
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Outra pergunta que nos caberia é a de como chegar a essência do problema para promover 

uma mudança, se para Rodolfo, assim como para muitos, a Física é só “para alguns” para “uma 

pequena elite” ? 

Tornar estranho o que nos é familiar, se indignar em aceitar que estudar Física é para 

poucos, ou não concordar com um estudo apenas para gênios, é buscar uma forma de desconstruir 

um conceito fossilizado, que oferece tanta resistência ao aprendizado. 

Nunes (2000:114) nos oferece um apoio à proposição seis ao citar o que ocorre na maioria 

das práticas instrucionais de sala de aula e são uma barreira para instituirmos os preceitos 

discutidos nas proposições anteriores para desconstruir o mito da Física como um “bicho-papão”. 

Para a autora “a maioria das práticas instrucionais de sala de aula invocam o controle e a 

manipulação do trabalho ou da tarefa por parte do professor e desconhecem o que o aluno pode 

ensinar. [...] Mais adiante comenta que “Limita-se, assim, o professor - se lhe nega a capacidade 

de reinventar com o outro, desautomatizar experiências e aprender. Desconsidera-se que o 

professor aprende com quem ensina...porque revê o seu saber na busca do saber que o 

estudante traz ( NUNES 2000/114). (grifo meu) E ainda acrescento que, ao rever, ele dá uma 

passo para desfossilizar na prática. 

Naturalmente os PCNs não fazem menção sobre o conceito de que a Física é difícil, mas 

tal conceito foi unânime, nas respostas dos professores nas entrevistas e questionários. A 

constatação de que a Física está entre as disciplinas em que os alunos mais enfrentam 

dificuldades é uma realidade presente no dia-a-dia do professor desta disciplina. E aí, vamos 

cruzar os braços e aceitar passivamente esta “verdade”? Somos ou não seres capazes de nos 

construir e construir o mundo a nossa volta? Quando, como , onde dar o 1º passo? 
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O professor Tomás faz uma crítica à postura passiva da maior parte passiva dos 

professores e argumenta a favor da desconstrução desse mito já no primeiro enunciado de seu 

discurso: 

Discurso 6 de Tomás (parte já citada no discurso 5 de Tomás), 

Quem foi meu aluno já sabe que é a Física não é difícil(1). A Física só 

é difícil porque os professores fazem aquilo que fizeram com ele na 

universidade(2). Pega a ficha e é demonstração, demonstração, .aí chega na 

prova cai aqueles problemas que não foram parecidos.( já citei esse trecho 

citada anteriormente quando falo sobre o aprendizado de Física exigir mais que 

memorização de fórmulas.  

 Ou seja, para o professor Tomás, em minha interpretação, oferece uma garantia para 

minha proposição ao afirmar que A Física só é difícil porque os professores fazem aquilo que 

fizeram com ele na universidade (enunciado 2), são os professores que reproduzem o que fizeram 

com eles na faculdade; perpetuam o sofrimento, o terror que seus professores fizeram com eles e 

com seus colegas, como se não tivesse outra maneira de se ensinar Física. Recordo também o 

discurso 1 de Maria ( professora do Curso de Mestrado de Física) apresentado na primeira 

proposição (seção 7.4.1) em que fala do pânico que o seu professor de Física lhe provocou logo 

na sua primeira aula, e concluiu dizendo: ele quis assustar mesmo!  Mas esse é o protótipo de um 

professor de Física. 

 O professor Tomás segue descrevendo as dificuldades que, ao longo de muito tempo, vêm 

sofrendo os alunos de Física, e a pressão que ele mesmo, como professor, sofre para desfossilizar 

o mito da Física difícil. 

Discurso 7 de Tomás  

“Quem não tem a habilidade de procurar sozinho não consegue fazer 

[os exercícios e problemas apresentados pela Física](1). As notas são muito 

baixas. Os que não superaram foram os que se viraram sozinhos. O professor 
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não provoca o aluno. Se não for por conta própria  você fica. E quando você 

quer provocar o aluno e fazê-lo caminhar pelos próprios pés, dizem que você 

não sabe(2). Eu morro de rir disso!(3). O coordenador onde trabalho fala que 

não sei direito. Dizem que só dou coisas fáceis porque os alunos estão 

entendendo tudo(4).  Ah, mas quando é difícil dizem que o professor é bom.(5) 

Vemos como o professor Tomás valoriza a  participação de um mediador, no enunciado 1. 

O conceito tradicional de ensinar continua sendo o do professor transmitir conhecimentos e o 

aluno atuar de forma passiva, conforme apresenta no enunciado 2 (quando você quer provocar o 

aluno e fazê-lo caminhar pelos próprios pés, dizem que você não sabe). São conceitos 

fossilizados, assim como o de que o professor bom é o que valoriza a dificuldade de sua matéria, 

ou o do que demonstra sua sabedoria diante do aluno mas o mantém distante, em sua ignorância 

(enunciados 4 e 5). 

Quando no enunciado 3 em que Tomás diz: dizem que só dou coisas fáceis porque estão 

entendendo tudo é uma garantia à proposição de que a Física é difícil e tem que ser difícil, e isso 

é perpassado de geração em geração. E no enunciado 2 (dizem que você não sabe), demonstra o 

duro desafio que o professor precisa enfrentar para desfossilizar tal postura. 

No Discurso 8 de Tomás ( parte já apresentada no discurso 1 de Tomás), ele diz: 

Eu fico satisfeito quando os alunos participam e na aula seguinte 

trouxeram alguma coisa que experimentaram ou pensaram em casa(1). 

Não é boa a aula que eu não provoco o aluno(2). Posso fazer 

experiências maravilhosas, os alunos admiram, mas não trazem nada isso não é 

bom(3).Quando eles não trazem para aula alguma instigação é porque alguma 

coisa esta errada(4).  Quando falam que a aula foi maravilhosa, mas não 

conseguem descrever o que viram na aula, para mim isso não basta. Nas 

escolas particulares esse discurso todo é muito valorizado (professor bom é o 

que os alunos ficam maravilhados mas não aprendem)(5). É uma pena. Você 

não consegue perceber o profissional que esta fazendo um bom trabalho de 

verdade.  Provocar o aluno, é fazer ele trabalhar(6). E um sinal que 
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pedagogicamente e um bom trabalho porque quem vai aprender é ele. Pois se  o 

aluno não quiser ele não aprende”. 

Retomo esse discurso de Tomás como exemplo de quem atua na contramão do conceito 

de que a Física tem que ser um “bicho-papão”.  

Para o professor Tomás, a satisfação não é quando é aplaudido como o professor durão, 

mas quando os alunos participam [da aula] e na aula seguinte trouxeram alguma coisa que 

experimentaram ou pensaram em casa (enunciado 1). Infelizmente pressinto que levar o aluno a 

trabalhar, mediando a aplicação de seu conhecimento, ainda é tido como fora dos modelos de 

ensinar.  

 Como professor de Física, eu mesmo, repassando minhas práticas de aula, já vivi o 

mesmo problema sofrido pelo professor Tomás (enunciado 4 do discurso 7- “dizem que eu só 

dava coisas fáceis porque os alunos entendiam tudo”) e tive problemas com a coordenação do 

colégio e pais de alunos. Isso é muito estranho, pois deveria ser a missão do professor levar o 

aluno a aprender, a favorecer  sua compreensão e a achar a Física fácil. Não seria isso o de se 

esperar de um bom professor?  Mas não é assim! E isso se acrescenta como mais uma dificuldade 

ao ensino-aprendizagem de Física; mais um fator a ser enfrentado na desconstrução do conceito 

de bicho-papão. 
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Quadro 2 : Resumo da Análise das Proposições  

PROPOSIÇÕES DADOS, 

GARANTIA  

APOIOS 

1º - O professor é um mero 

transmissor de 

conhecimentos 

 

 Eduardo 1, Alex 1, Leandro 1, 

Maria  1, Maria 2, Vicente 1, 

Tomas 1, Tomás 2, PCNs p.28            

Nunes  (2000:89)  

Vigotski (2008:187) 

Vigotski (2008:135) 

Pecotche (1951:93)                              

Vigostki (2008:24) 

2º - Desvinculação com o 

interesse do aluno  

 

Daniela 1, Vicente 2, Vicente 3, 

Tomás 3, Tomás 4, Tomás 5, 

Alex 3, Maria 3, PCNs,p. 28  

 

Nunes ( 2000:110), 

Vigotski (2008:134)’ 

Vigotski (2008:128): 

Nunes (2000:114) 

                      

3º - Ausência de diálogo 

 

Eduardo 2, Daniela 2, 

 Leandro 1, Maria 4 , 

 Alex 4,  PCNs p. 28 

: PCNs p.7      
       
 

Bakhtin(1997:319), 

Vigotski(2008:111), 

Vigotski(2008:190), 

Vigotski(2009:23), 

Nunes(2000:118), 

Fosnot ( 1998:8). 

4º -Dificuldade com a 

linguagem do professor 

e a das ciências 

 

Maria 5, Eduardo 3, 

 Alex 5, Tomás 6, 

 PCNs p.5 

Moll(1996:10), 

 Bakhtin (2006:117), 

 Fosnot (1998:46),  

Moll (1996:11),  

Daniels (2003:78)   

Fosnot(1998:46        

5º Não transposição entre as 

linguagens  

 

Daniela 3, Maria 5, 

 Alex 6, Rodolfo 1, 

 Rodolfo 2, Tomás 5, 

 Maria 6, PCNS  p.30  

Vigotski (2008:144), 

 

6º Perpetuação do 

preconceito pelos 

próprios professores 

Maria 1, Leandro 2, Rodolfo 

3,Tomás 6, Tomás 7, Tomás 8 

Nunes (2000:114) 

 

 

 

Nota: Os números colocados após os nomes dos professores se referem aos números de seu discurso. P.Ex: discurso 

1 de Eduardo, ficou apresentado como Eduardo 1. 
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8-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Recordo que iniciei essa pesquisa principalmente pelo descontentamento com minha 

própria prática, nas aulas de ensino de Física. Não tinha maiores perspectivas do que a de ser um 

professor melhor, com aulas mais interessantes, mais agradáveis para o aluno. Mas, no decorrer 

de meu caminhar, muitas portas se abriram. Percebi que o ensino de Física simboliza o “elo 

fraco” da corrente que representa o ensino de uma forma geral (tais razões já mencionamos na 

sessão 4.1). Por isso que o estudo dessa matéria torna-se pesado e é perceptível o 

descontentamento da maioria dos alunos que são submetidos ao seu aprendizado. É bem verdade 

que tal descontentamento pode ocorrer também em outras matérias, por motivos análogos ao que 

ocorre no aprendizado de Física. Nesse momento, volto especificamente para a minha pergunta 

de pesquisa: como na interação professor-aluno o conceito de “bicho-papão atribuído à 

Física se perpetualiza ou se (des)constrói ? e vejo que, através das respostas que obtive deste 

estudo, podem-se abrir estas portas para o processo de ensino-aprendizagem além dos limites da 

disciplina que investiguei e que também não são atrativas para os estudantes. 

As proposições apresentadas neste trabalho constituem-se em etapas ou diferentes 

respostas à minha macro pergunta de pesquisa. Dentre elas, posso apresentar como a chave do 

mito da Física como um “bicho-papão”, justamente, a interação professor-aluno, mais 

especificamente abordadas nas proposições um e dois, e em toda uma cultura relacionada à 

pouca valorização da interação entre os seres, que muitas vezes se origina, perpetua ou adquire 

maior dimensão na sala de aula. Nesse contexto e em outros contextos do mundo, como na 

família da pós-modernidade, os jovens são convidados a se distanciarem de seus pares e se 

silenciaram diante de uma televisão ou um computador. Confirmamos com os depoimentos e 

discursos analisados o pressuposto de Vigotski de que o processo de aprendizagem e 
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desenvolvimento gira em torno da linguagem, abordados nas proposições três, quatro e cinco. 

Mas para que haja estímulo à utilização desse instrumento, é preciso que se crie um vínculo entre 

os atores sociais. É nesse aspecto que despertei questionamentos que possivelmente me 

encaminharão para novas pesquisas. Como criar um ambiente afetivo, de confiança mútua entre 

professor e alunos, para o diálogo transcorrer sem barreiras?  

Na proposição seis enfoquei que há conceitos fossilizados como parte integrante e 

inerente a todo processo de desenvolvimento ou de ensinar-aprender, que vêm sendo 

automatizados ou perpetuados inconscientemente, e com isso fazendo perdurar uma cultura de 

um aprendizado sofrido, insensível e inútil, com repercussões para uma vida desmotivada, 

ingrata, limitada em suas possibilidades e consequentemente infeliz. 

Cabe lembrar que minhas respostas à questão do bicho-papão se fundamentam numa 

visão de ser humano como socio-histórico-cultural capaz de reconstruir a si mesmo e o mundo 

em que vive através da linguagem, conforme discuti nos capítulos referentes às visões de 

linguagem e do aluno como um complexo interativo que possui simultaneamente uma natureza 

filo, onto, sócio e micro-genética.  

.  Ainda com relação à última proposição (perpetuação do preconceito pelos próprios 

professores), meus questionamentos e investigações levaram-me também a evidenciar que há 

uma dificuldade muito grande dos professores mudarem suas posturas, apesar de alguns terem 

tido oportunidade de lerem e estudarem uma bibliografia extensa a respeito de novas 

metodologias no curso de pós-graduação em que são alunos, mas que produzem resultados 

acanhados em sua prática (conforme seção 7.3.5 discurso 1 de Rodolfo). 

Há, contudo, dados que comprovam a atitude dos que procuram vencer os obstáculos e 

desconstruir o conceito de que o estudo de Física é abstrato, obscuro e difícil. 
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Desconstruir o conceito de bicho-papão não é um sonho utópico, mas sou levado a 

afirmar que não cabe unicamente ao professor a mudança de suas posturas, porém de todo um 

sistema que é indiferente ao valor da educação para a construção de uma humanidade mais feliz.  

É imprescindível oferecer aos professores condições melhores de trabalho, estímulos para se 

atualizarem e se capacitarem constantemente, além de proporcionar a interação entre seus pares 

para troca de experiências e uma melhor remuneração, que dê suporte a essa dedicação, 

ampliação e aprimoramento de seus conhecimentos.  

Cabe enfatizar, ainda, que meus dados enfocam conhecimentos necessários à prática dos 

professores que não se restringem à disciplina pela qual são responsáveis diretamente, mas 

também relativos a outras áreas, como, por exemplo, a psicologia, a pedagogia , a Linguística, 

Linguística Aplicada, que podem oferecer subsídios para que se desconstrua o triste conceito 

atribuído à Física no âmbito escolar.  

Tais conhecimentos favoreceriam o professor a dar-se conta, por exemplo, de que os 

alunos são seres complexos, distintos, conforme nos aponta os estudos de psicologia e pedagogia 

de Vigotski (cap. 4); que a linguagem não se limita aos conceitos em que se fundamenta: a 

estruturas rigidas, fixas, monossêmicas, conforme nos ensina a Linguística e a Linguística 

aplicada pós-moderna. Enfim, além desses, os professores necessitariam de muitos outros 

investimentos que resultem num desenvolvimento e felicidade de todos os seres, em especial aos 

atores das práticas escolares. 

 Pesquisando o mito da dificuldade em estudar Física, dei-me conta de que muitos 

conceitos fossilizados, em diversos âmbitos, precisam ser mudados. E atribuo à sala de aula como 

o ponto de partida para esse trabalho. Nas salas de aula de Física, por exemplo, temos os 

seguintes conceitos fossilizados: o professor como detentor do saber; a Física se aprende com 

memorização de fórmulas; todos falam a mesma linguagem; todos aprendem da mesma forma; 
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não há necessidade de vinculação e afeto entre seres para haver aprendizado, etc. Mas tais 

conceitos não se restringem à sala de aula. Eles existem tanto nos professores como nos alunos, 

pais, gestores educacionais, enfim, em toda uma cultura e repercutem nas diversas formas de vida 

da sociedade e consequentemente na administração dos recursos humanos, como no nosso caso, 

base da sociedade, que são as Instituições de Educação. 

Uma outra questão que se levantou ao longo de meu estudo é do porquê, apesar desses 

conhecimentos pertencerem ao domínio do saber comum e estarem apresentados nos PCNs, não 

são levados em conta e empregados em larga escala nas salas de aula. Ao realizar esse trabalho, 

me ficou claro que, se não existir um sentimento que vincule o professor ao aluno, não haverá um 

motivo superior que mobilize a vontade do primeiro para realizar um trabalho de tal envergadura. 

Uma mudança não pode ser imposta, mas sim escolhida, privilegiada, sentida como necessária. 

Se não houver uma visão além do imediatismo, o professor se satisfará com resultados limitados. 

Tomás nos dá um exemplo disto quando afirma em sua entrevista que Os alunos 

respondem direitinho o que aprenderam e um ano depois apresentam a mesma concepção 

anterior. Portanto não houve desenvolvimento no aluno. Ele não passou pelos 3 estágios: 

dialogar, agir com, internalizar, ou seja, não adquiriu ou se apropriou do conhecimento.  

Um grande resultado obtido após esse trabalho de investigação, questionamento e busca 

de soluções, é que posso dizer que não sou mais o mesmo de quando me propus a seguir este 

caminho. Ficou mais claro para mim a importância do contexto socio-cultural-histórico na 

formação do ser humano, de onde surgiu uma nova inquietude: como divulgar e implantar os 

resultados de minhas pesquisas? Como incentivar outros professores a divulgar, seguir estes 

ensinamentos e enfrentar desafios conforme já o fazem os professores Daniela e Tomás? 

Outro resultado prático decorrido de minha pesquisa foi na constatação de que, ao 

entrevistar meus professores colegas, pudemos estabelecer um diálogo em que possibilitou 
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esclarecer, tanto para mim como para eles, muitos pontos que, apesar de parecerem óbvios, 

estavam obscuros, e só ao final de nossos diálogos chegamos a verbalizar. Conceitos como, por 

exemplo: a importância da Física para os alunos do Ensino Médio; o quanto os alunos aprendem 

quando apresentam verbalmente seus estudos e dúvidas; o quanto os alunos se desenvolvem 

quando ensinam uns para os outros e etc. 

Meu trabalho aqui apresentado levou-me a descobrir e vivenciar que o ensino-

aprendizagem se dá através de uma familiarização, um amadurecimento, um evoluir de 

entendimento, no qual o diálogo, tendo logicamente a linguagem como seu instrumento, se 

constitui no ponto fundamental nesse processo. Cada pessoa se encontra num determinado ponto 

do entendimento sobre algum assunto e o professor é o mediador que estabelecerá a parte mais 

fácil e adequada entre o aluno a este novo conhecimento. Melhor dizendo, para se tornar 

mediador, cabe ao professor descobrir, desvendar, adaptar, criar ou recriar a forma mais propícia 

de abordar o conhecimento de acordo com o nível de interesse e entendimento em que o aluno se 

encontra. Mas como descobrir esse nível exato em que o aluno se encontra? Aproximando-se do 

aluno e saindo do seu “pedestal” de dono de um conhecimento pertinente ou restrito a poucos 

(ver seção 7.4.6). É bem verdade que se o aluno estiver interessado ele buscará, por próprios 

meios e iniciativas, dar passos além do apresentado pelo professor, conforme o professor Tomás 

apresentou na sessão 7.4.6 . Caso contrário, quando o interesse se limita ao que o professor exige, 

torna-se sinal de que ainda não alcançou o nível desejado. 

A partir do enunciado de Pecotche (2006) “quem não gosta de ter um conhecimento a 

mais?” interpreto que o obter um conhecimento a mais é intrínseco ao ser humano. Entendo a 

missão do professor a de apresentar para seu aluno, dentre os inúmeros conhecimentos 

relacionados com a matéria que ele representa, aquele que mais facilmente o seduzirá, despertará 

seu interesse e motivação. Mas entendo que a missão do professor não termina ao despertar o 
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interesse do aluno. Além de manter e ampliar esse interesse, o professor deverá também fazer 

com que o aluno perceba que, com o conhecimento adquirido, desfrutará de uma posição muito 

mais vantajosa do que a que desfruta até então, passando a ver a vida muito mais ampla e 

interessante. De que esse novo conhecimento, ou em palavras vigotskianas, o conhecimento 

cientifico pelo qual ele vem à escola para construir, ocupará uma hierarquia superior aos desejos 

e aspirações atuais, substituindo-os. Ou seja, este aluno passará a priorizá-lo em sua vida, frente a 

outros interesses, propondo-se a realizar um esforço para alcançá-lo. 

Minhas leituras sobre o contexto em que vivo – da pós-modernidade líquida Moita Lopes 

(2008), Bauman (1999), Santos (2000), Giddens (2000) – mostram um outro grande obstáculo à 

qualquer aprendizado: é o pensamento em que se deparam alguns seres que vivem sem desejos, 

sem aspirações, como simples robôs. Nada lhes motiva. Para eles nenhum esforço vale a pena 

pois – talvez  com outras grandes preocupações existenciais, ou decepções que lhes ocupam todo 

espaço na mente ou lhes desmotivam para qualquer aspecto da vida –  falta-lhes vontade, e a 

apatia sobressai em sua psicologia.  Nesse caso, pouco pode fazer o professor, a não ser talvez 

indicar um profissional da área psicológica. 

Tirando algumas situações especiais, há também o caso de alunos que se interessam por 

novos conhecimentos, mas os enxergam como muito além de sua capacidade, e 

consequentemente se desmotivam diante do mesmo. Isso é muito comum acontecer com a Física, 

por causa dos pré-conceitos que são passados de geração para geração (ver seção 7.4.6). Nesse 

caso, cabe ao professor detectar esse obstáculo e fazer o aluno adquirir confiança em sua própria 

capacidade. 

O professor de Física se depara com todas as situações descritas acima, e o atributo para 

que possa superar tais desmotivações psicológicas está no fato de que esta ciência está 

diretamente relacionada ao dia-a-dia do aluno. Mostrar e despertar a curiosidade de seu aluno 
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para que, a partir desse estudo, este poderá entender como funciona a natureza, em que 

mecanismos e Leis se baseiam os equipamentos que utiliza, e outros aspectos encantadores da 

inteligência humana e universal, capazes de seduzir ao ser mais indiferente. Ou seja, ser mediador 

entre os alunos e o mundo. 

Para fazer nascer nos alunos um amor pela vida, a Física tem sempre um ponto afim com 

o que mais imediatamente lhes interessa, superior ao imediatismo, como por exemplo, o de 

passar no vestibular. O conhecimento da ZDP, ou seja, saber atuar na zona de conflito, de 

construção e criatividade em que seus alunos se encontram, permite ao professor conciliar a parte 

de interesse destes, com o ponto onde se encontram (em capacidade e conhecimento), para que 

então, a partir deste ponto, seus interesses sejam intensificados e o aluno chegue ao seu 

desenvolvimento real.  

 Para melhor exemplificar a reflexão acima, imaginemos uma pessoa que está muito 

acima do seu peso adequado. As dificuldades que enfrenta por causa de seu excesso de peso, 

tanto no aspecto de saúde como no psicológico e social, lhe promovem o interesse e mobilizam 

sua vontade de iniciar um regime. Se esse interesse for grande, e essa pessoa está muito 

determinada a perder peso, se disporá a enfrentar qualquer obstáculo para essa realização. Mas, 

mesmo assim, sem o auxilio de um mediador, como um médico ou um nutricionista, ou talvez 

um membro de sua família, por exemplo, enfrentará muitos obstáculo, imprevistos e correrá o 

risco de desanimar e desistir de seu projeto. Mas, se procura uma pessoa com conhecimento para 

lhe orientar a alcançar seu objetivo, este lhe fará um programa que adequará ou organizará sua 

capacidade volitiva com o grau de dificuldade ou esforço que deverá se empenhar, procurando 

que seu estímulo não decaia e, se possível, até aumente no decorrer do processo. O conhecimento 

do ponto onde se encontra (em interesse, capacidade e vontade) é parte do trabalho na ZDP de 
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um aluno que o professor deve buscar e valorizar, para adequá-lo no esforço até alcançar a meta 

desejada .  

Aprender deveria ser a maior motivação da vida mas, como estudamos na seção 5.3.4 

sobre a microgênese, sua intensidade varia de pessoa para pessoa, assim como o interesse  para 

determinado conhecimento varia de um para outro ser e também, como em cada conhecimento, 

variam os aspectos de interesse para diferentes pessoas. Por exemplo, uma pessoa pode possuir 

muito mais interesse em aprender sobre o comportamento do ser humano do que outro sobre o 

comportamento de animais, e ainda assim, essa intensidade variar de ser para ser. O aprendizado 

de Física também varia para cada ser. Está no professor a tarefa de despertar esse interesse 

apresentando diversos aspectos que julgue interessantes para o grupo de alunos para os quais se 

dirige, conforme discursos 2, 3 e 8 de Tomás. Tal expectativa de interesse e nível de ZDP é a  

base pela qual o professor deverá partir, para planejar como agir com seu grupo.  

  Um desdobramento muito importante resultante dessa pesquisa é a de levar o professor a 

ser mais tolerante e respeitar cada aluno, na sua individualidade, o que facilitará muito a 

vinculação entre os dois. A partir disso, levará em conta que atingirá cada aluno diferentemente, 

respeitando tais diferenças, ou seja, cuidando de cobrar de cada um sua justa medida a ponto de 

não se sentirem superiores ou inferiores, uns dos outras. Melhor dizendo, a avaliação assim como 

a motivação deverá ser de tal forma que o aluno tenha presente onde pode e quer chegar, que 

obstáculos deverá superar, e qual sua disposição de percorrer a trajetória diante das inúmeras 

opções que a vida que lhe apresenta. 

Minha investigação aponta para um processo no qual Tomás, já em sua pratica contribui 

para desfossilizar. Mas a tarefa é difícil. Muitos professores são acomodados e não se dão conta 

do obstáculo que é ver a Física como um bicho-papão. Gostaria que estes que vem procurar uma 

pos-graduação sobre ensino-aprendizagem de Física, de certa forma estivessem ou se colocassem 
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abertos a mudanças. Todavia há entre eles os que embora insatisfeitos e decepcionados com o 

magistério, buscam um curso de pós-graduação visando apenas um melhor remuneração. Por 

outro lado, será que não existem também aqueles que desejam como eu, Tomás, Daniela e outros 

desfazerem o conceito de bicho-papão, aprimorarem suas práticas pedagógicas mas não o fazem 

devido a alta carga de trabalho que acumulam? 

Este pesquisa me impulsionou na iniciativa de criar um campo para aplicação prática e 

estudos. Este campo foi criado no Colégio Logosófico, onde atuo como coordenador. Assumi e 

iniciei desde o ano passado, a coordenação de estudos semanais com professores, divididos em 

grupos de 5, onde realizamos um intercâmbio sobre nossas práticas de ensino. São professores de 

ensino fundamental II (6
o
 ao 9

o
 ano) das diversas disciplinas que compõem o currículo destas 

séries. Observamos nessa prática que, para que haja uma vinculação do professor com os alunos, 

é necessário algo além da simples intenção de ser um bom professor: um sincero sentimento de 

contribuir para o bem de seus alunos e da humanidade futura. 

Um dos pontos favoráveis que aprendi em meu estudo e introduzi na minha prática e na 

coordenação de estudos com os professores, é o de voltarmos nossas reflexões para nós mesmos, 

dispostos a rever nossas posturas, nossos conceitos, enfim, princípios sustentados por Vigotski , 

Galimore & Tharp e pela Pedagogia Logosófica. A união de todos em um ambiente de afeto e 

confiança mútua torna-se fundamental para que haja um diálogo aberto e sincero entre os 

professores e assim romper as barreiras da prevenção, vaidade, intolerância, amor próprio e 

outras sutilezas negativas do temperamento humano, assim como a desconstrução de mitos que 

fazem com que se fechem as janelas das salas de aula para outros pares, conforme critica 

Vigotski (2008). Uma das bases da Pedagogia Logosófica é ter sempre presente que tal esforço se 

realiza em prol de um ideal superior, que também é comum a todos os professores: o bem dos 
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alunos. Isso faz com que as reações pessoais, que tanto prejudicam o aprendizado entre os seres, 

fiquem em segundo plano. 

Nesse ponto, fica para mim evidenciado e aberto um campo para novas pesquisas: que 

estudos deveriam fazer os professores para tornarem-se mais afetivos, mais receptivos a ouvir 

seus alunos; mais dispostos a dialogar com eles; mais dispostos a aprender com os alunos e com 

os seus pares, enfim, a seguir as evidências apresentadas por Vigostski e Bakhtin? 

Apesar das perguntas acima não serem fáceis de serem respondidas, pressinto que suas 

respostas contribuiriam muito para um melhor relacionamento professor/aluno, ser humano/ ser 

humano, e consequentemente, muito maior aproveitamento das potencialidades humanas em 

aprendizado, em realizações e na construção das gerações futuras mais felizes, pois “Conseguir 

que as gerações futuras sejam mais felizes que a nossa, será o prêmio mais grandioso a que se 

possa aspirar. Não haverá valor comparável ao cumprimento dessa grande missão, que consiste 

em preparar para a humanidade futura um mundo melhor” Pecotche ( 1951:252). 
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ANEXO 1: 

QUESTIONÁRIO  COM  PROFESSORES  DE FÍSICA 

 

1- Qual sua formação acadêmica?_____________________________________________ 

 

2- Em qual instituição cursou?  _________________________________________________ 

 

3-Em que ano terminou?_________________________________________________________ 

 

 

4- Por que quis ser professor de Física?____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5- Você está satisfeito com sua profissão em relação às expectativas acima? Por quê? 

_____________________________________________________________________________ 

 

6-Quanto tempo tem de experiência em sala de aula no Ensino Médio? ____________________ 

 

7-Em quais colégios já lecionou?___________________________________________________ 

 

8- Em quais  leciona atualmente?__________________________________________________ 

 

9-Sua graduação ajudou ou ajuda  em sua prática docente?Em quê?________________________ 

 

 

10- O que o fez procurar um curso de pós-graduação? 

 

 

______________________________________________________________________________

11- Que importância o aprendizado de Física tem para os seus alunos? 

 

12- Quais, você considera, as maiores dificuldades que encontram os seus alunos para 

aprenderem Física? 

________________________________________________________________ 

 

13- Descreva rapidamente uma estratégia que você utiliza para envolver os seus alunos no 

aprendizado? Pode utilizar como exemplo o ensino de ONDAS , ÓTICA, CINEMÁTICA ou 

QUALQUER OUTRA como referência. 
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ANEXO 2 

 

 

LEGENDAS UTILIZADAS PARA A CATEGORIZAÇÃO 

DOS DADOS  

 

Proposição 1 

Proposição 2 

Proposição 3 

Proposição 4 

Proposição 5 

Proposição 6 
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ANEXO 3 

TRECHOS DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PROFESSOR 

TOMÁS 
 

 

O QUE LHE SURPREENDEU NESSE CURSO SOBRE O ENSINO DE ´FISICA? 

O primeiro aprendizado é que a massa não varia, a qualquer velocidade.[...] Quando não 

se conhece o assunto você fantasia. O professor tem o péssimo hábito de criar um conhecimento 

de que não existe. É o chamado conhecimento por transmissão oral. Você fala e os outros 

também vão falando, só que não é verdade.  

Mas certos conhecimento não fazem diferença nenhuma para o aluno. Você corre o risco 

muito sério de eles ficarem reproduzindo o que você fala.  

O professor tem uma descoberta e quer falar para alguém e acaba falando para o aluno 

Em relação ao aprendizado descobrimos uma série de autores que dizem que os alunos 

dizem em qualquer pais na faixa de idade. O livro do Arons, mostra que existe esse tipo de 

pesquisa. 

 

VOCÊ TRABALHA MUITO COM O SEU ALUNO. Os PROFESSORES DITOS “BONS” 

DE FISICA POSSUEM MUITAS COISAS QUE PODEM PASSAR PARA OUTROS 

PROFESSORES. QUAIS SÃO AS TECNICAS? COMO ENVOLVER OS ALUNOS? 

  Você não consegue fazer isso sempre. 

Há um grande engano de que se pode ensinar a mesma física para todos. Temos 

alunos com capacidades totalmente distintas  

Temos que fazer diversas apresentações para tocar cada tipo de aluno. Tem aluno so 

entende quando você faz experiência, quando discorre sobre aquele assunto, quando você faz a 

conta, ou quando você diz alguma coisa engraçada.  

QUANDO PEDE AO ALUNO PARA MOSTRAR ALGUMA PARTE MAIS NEBULOSA?  

Peço para o aluno demonstrar algo no quadro. Se o aluno tem dificuldade, eu ofereço uma 

bonificação para quem se interessar em apresentar. Se junta com alguém da slaa que conhece 

bem o assunto para trabalharem juntos.  Fazem uma tutoria.  

 



 

 181 

 

 

QUE ESPAÇO  É UTILIZADO PARA OS ALUNOS TRABALHAREM JUNTOS? 

  Tem espaço no PEDRO II, no Sto Inácio, mas no vestibular não dá para fazer isso. 

Vestibular não há como fazer isso porque o volume d e matéria é grande. Se você conhece bem o 

aluno você conhece fazer esse tipo de trabalho, mas não há tempo . 

NO INÍCIO DA ALGUMA MATÉRIA VOCÊ PEDE PARA OS ALUNOS 

FAZEREM ESTUDOS PARA CONHECER SUAS CONCEPÇÕES?   

Esse tipo de trabalho eu utilizo quando está meio massacrante. Eu preciso conhecer bem a turma 

para saber qual o tipo de trabalho a turma rende mais. Existe alguns colégios que viciaram o 

aluno a apresentar no quadro.Não suportam fazer um trabalho sozinho .Quando o colégio tem 

oportunidade de fazer, eu gosto muito de fazer o trabalho com eles descobrindo num livro. Por 

exemplo: vou falar sobre energia. O primeiro momento eles vão pesquisar nos livros o que eles 

dizem sobre o Trabalho. Tem que ser um livro bom.  Eles geralmente vão para o livro que tem 

mais texto. Fazem o trabalho em grupo. Nessa fase inicial eu pergunto se eles tem alguma dúvida. 

Depois eles começam a conversar entre eles para ver onde encontraram. Depois eu vou ao quadro 

e faço um levantamento das respostas e acontecem coisas ótimas. Aparecem grandes respostas, 

ou alguns absurdos. Mas aí não sou eu que estou apresentando, são os próprios colegas e eles 

tentam ver coisas engraçadas. Aí todos participam porque são os próprios colegas que vão dizer 

onde está a apresentação mais coerente. Demora mais um pouco. Dá a impressão de que você não 

está trabalhando. O coordenador diz que você não está querendo dar aula. Os pedagogos ficam 

nervosíssimos. Dizem que estamos ganhando dinheiro mole. Quem nunca deu aula acha que dar 

aula é você falar o tempo todo e escrever no quadro. Alguns alunos reclamam porque tem que 

procurar as coisas. Dizem, Tomás a gente acredita em você. Algumas vezes os alunos tem que 

apresentam alguns experimentos em laboratório ou em sala de aula. Levam o experimento ou 

uma equação.  Quem me surpreende aumenta muito a nota. Existe um trabalho dirigido em que 

eu digo o que o aluno deve apresentar. Um aluno me leva uma garrafa PET e queima um papel e 

coloca dentro da garrafa: do lado de fora da garrafa a fumaça sobe no lado de dentro a fumaça 

desce. A garota ri porque me surpreendeu. Ela foi na frente e explicou que a fumaça possui uma 

série de partículas sólidas. É por isso que ela cai quando a temperatura é menor. 
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Outra experiência apresentada pelos alunos foi a das latas de coca cola: a diferença entre as de 

coca-cola light e a comum. A LIGHT flutua na água e a comum afunda. As duas possuem o 

mesmo peso, mas o volume da light é maior.  

Eu peço para os alunos fazerem um mistério na apresentação, e a nota sobe quando a 

turma se interessa. E a turma ajuda. 

 

PORQUE OS PROFESORES FAZEM ESSE CURSO DE MESTRADO?  

Quem trabalha em escola pública aumenta o salário.  

O QUE VOCÊ CONSIDERA BÁSICO PARA UM PROFESSOR DE FÍSICA? COMO 

VOCÊ CLASSIFICARIA COMO UM “BOM” PROFESSOR? 

  Um bom professor deve fazer um curso da escola técnica para saber por a mão na massa. ´ 

E o que tem recursos práticos. Isso é uma falha. É isso o que vai fazer desenvolver os alunos. [...] 

PORQUE A FÍSICA É UMA METÉRIA QUE OS ALUNOS VAO PIOR NO 

VESTIBULAR? 

Porque associam um fenômeno natural à Matemática, e essa associação é muito difícil. E 

precisamos desenvolver percepções 

AS CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS ATRAPALHAM?  

Essas concepções ajudam. Essas concepções ele não vai perder. Se você conhece essa concepções 

você tem condições de ter a atenção despertada.  

Ë o conhecimento dsa concepções que você tem, que não vai perder, e só depois de muito tempo. 

Imagina que você vai falar que a massa varia, que a massa não é peso, ma sabendo disso você vai 

colocando situações. A valorização da concepção alternativa.  

Umas das teorias antigas, que se costuma dizer,  é que você deveria mudar a teoria 

Os alunos respondem direitinho o que aprenderam e um ano depois apresentam a mesma 

concepção anterior..  

O que me surpreendeu no livro do ARONS, é que isso ocorre com alunos em outros países, no 

mundo todo. Já que os alunos pensam assim porque você não vai deixando o aluno descobrir por 

si só? Por que mostrar para  o aluno que aquilo que ele sabe não serve para nada? 

Conhecendo as concepções você atinge aquele aluno. Mesmo o aluno que não é bom. O aluno 

normal. O moleque não tem predileção por ciência. Com o aluno muito bom é só você não 

atrapalhar ele. Você precisa na educação dar oportunidade ao aluno vivenciar as experiências, 
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não o experimento mas dar oportunidade para ele pensar . Eu sempre fui ansioso de dar logo a 

matéria para o aluno. Eu já falei. Mas temos a mania de dizer isso.  

 

JÁ ACONTECEU DE VOCÊ ACHAR QUE TODOS OS ALUNOS JÁ CONHECIAM 

DETERMINADA MATÉRIA MAS DEPOIS VER QUE NÃO SABIAM NADA?  

Um testezinho rápido, mesmo em duplas sempre me situa dentro da turma. Mesmo na 

informática. Ao fazer algumas perguntinhas todos nós nos surpreendemos. A visão mais comum 

em uma sala de aula ocorre da seguinte forma: a gente contanto uma história e cada aluno 

pensando diferentemente.  

Muitos já tem uma capacidade enorme. Outros não. 

COMO VOCE VÊ A INDISCIPLINA? 

 Toda vez que  que um aluno conversa é porque alguma coisa esta errado na sua aula. Eu demorei 

muito tempo para perceber isso. E quando agente não consegue envolvê-los. O problema é do 

professor. Ele não pode fazer a mesma coisa para todo mundo. Você liga o automático e da aulas. 

Da os mesmo exemplos. Tem um problema sério. Quem esta na universidade percebe isso, mas 

quem esta há muito tempo acaba perdendo um pouco dessa reflexão. Os pequenos cursos, eu fiz 

muitos cursos na CEFET, PUC. Todas iniciativas minhas .Os meus colegas nunca vinham.   

COMO VOCE VÊ O VALOR DA LINGUAGEM? VOCÊ ACHA QUE O PROFESSOR 

ESTÁ ATENTANDO PARA O VALOR DA LINGUAGEM QUE UTILIZA AO 

ENSINAR? 

  É uma tendência normal. Na educação você lê um texto, mas acaba procura desenvolve-

lo. É muito difícil ler um texto e não discutir com um especialista. Um texto em educação não é 

objetivo.  

Há pouco tempo eu aprendei a ler alguma coisa de uma maneira mais tranqüila. 

COM RELAÇÃO AO ENSINO CONSTRUTIVISTA, COMO VOCÊ PROVOCA O 

ALUINO? COMO FAZER COM QUE ELE DEMONSTRE O QUE  JÁ TRAZ? 

Alguns de nós aprendemos sozinhos, por talento. Aprendo muito sozinho, para poder 

mostrar para o aluno. Aprendi sobre corrente de alta tensão. Hoje em dia adoro fazer experiências 

de alta tensão com as crianças. Os alunos ficam maravilhados, vibrando , interessadíssimos.  

PORQUE APRENDER FISICA? 
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Porque o aluno vive principalmente numa sociedade em que a tecnologia esta o tempo 

inteiro na porta dele que ele precisa conhecer sobre o que o homem já se apoderou de 

conhecimentos. Há a necessidade de  participar das decisões do governo, de saber dos interesses. 

Se temos alguma leitura temos condições de nos aprofundar rapidamente.  

Você aprende  para não ser influenciado  

A satisfação pessoal de olhar para um fenômeno e não ficar com medo ou de ter que 

acreditar porque não conhece. 

[...]Tenho um neto que faço muitas experiências com ele. [...[E pede sempre experiências novas.  

O QUE VOCE ACHA DOS PNC?  

  O texto é maravilhoso. Está muito acima do que se costuma fazer no dia a dia . e o ideal. 

Você mostrar uma ciência interligada com biologia, química.  

O texto do PCN está muito acima do trabalho comum que temos na escola . deveriam 

mostrar algum caminhos simples. Depois veio o PCN+ . Agora publicaram pequenos grupos de 

conteúdos onde eles davam algumas fichas.  

 

 

O QUE VOCÊ ACHA QUE FALTA PARA MELHORAR O ENSINO DE FÍSICA? 

Eu queria aprender a escrever tudo aquilo que já fiz, mas direito, de maneira registrada, 

organizada. Este era o meu objetivo quando entrei no mestrado.  

Gostaria de ensinar os professores a dar aulas de física. 

Alguma coisas básicas precisamos fazer. 

 Falta na UNIVERSIDADE um grupo de professores para dizer o que esta faltando. Eles 

aqui não admitem que façam um processo para todo os alunos de uma serie. Eles não admitem 

que possa existir um projeto para alcançar a todos. Você tem essa obrigação de atingir a todos. O 

ensino só vai ser eficiente quando o aluno acreditar aquela idéia. Numa sala de aula com todo 

mundo naquele horário, e não da para fazer um ensinamento diferenciado com a mesma prova 

para todos. Você esbarra com a rotina sobre quem dirige, se acostumou a ter sobre cada matéria. 

. A física é muito difícil e você só pode fazer a física difícil, se você facilitar alguma coisa 

esta errada.  

Quem foi meu aluno já sabe que é normal, que não é difícil. 
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A física é difícil porque os professore fazem aquilo que fizeram com ele na universidade. Pega a 

ficha e é demonstração, demonstração,..ai chega na prova cai aqueles problemas que não foram 

parecidos.  

Quem não tem a habilidade de procurar sozinho não consegue fazer. As notas são muitos 

baixas. Os que vieram para cada são os que se viram sozinho. O professor não provoca o aluno. 

Sai daqui e vou mostrar o que sei. Senão você fica. E dizem que você não sabe. Eu morro de rir 

disso. O coordenador fala que não sei direito.  E mandam eles fazerem tudo. Só da coisa fácil, 

eles estão entendendo tudo.  

Quando o professor é bom quando faz a matéria ficar difícil   

Eu fico satisfeito quando os alunos participam e na aula seguinte trouxeram alguma coisa que 

experimentaram ou pensaram em casa. 

Não é boa a aula que eu não provoco o aluno. Posso fazer experiências maravilhosas ,os 

alunos admiram, mas não trazem nada. 

  Quando eles não vem alguma coisa esta errada.  

Quando falam que a aula foi maravilhosa, mas não conseguem descrever o que viram na 

aula.  

Nas escolas particulares essa discussão todo é muito valorizado. É uma pena. Você não 

consegue perceber o profissional que esta fazendo um bom trabalho de verdade.  Provocar o 

aluno, fazer ele trabalhar. E um sinal que pedagogicamente e um bom trabalho porque quem vai 

aprender é ele. Se o aluno não quiser não aprende 


