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Resumo:
Apresentamos aqui os resultados de uma pesquisa de doutorado que teve por
intenção promover espaços de possibilidade de interação comunicativa entre
os docentes de dois cursos de licenciatura em física a fim de planejarem suas
disciplinas em conjunto. A partir dos principais referenciais oriundos da Teoria
Crítica da Sociedade, com especial atenção às premissas teóricas da Teoria do
Agir Comunicativo, de Jürgen Habermas, foi possível traçar um cenário de
crise de racionalidade na formação em licenciatura em física no Brasil e,
pautados nas recomendações desses mesmos referenciais e da metodologia
da Investigação-Ação, dar inicio a um Grupo de Planejamento Conjunto (GPC)
com professores de disciplinas especificas de física e uma disciplina de ensino
para discutirem “a relação entre suas disciplinas na concretização de um
projeto de formação de futuros professores de física”. Todas as reuniões
desenvolvidas ao longo de um ano letivo nos dois GPC foram gravadas,
transcritas e analisadas sob os auspícios da um recurso metodológico de
análise das interações intersubjetivas de influência habermasiana,
desenvolvido especificamente para este trabalho. Sistematizamos uma série de
características dos trabalhos em grupo e identificamos um conjunto de
elementos do processo comunicativo que descrevem as possibilidades
advindas da formação de GPCs entre docentes da licenciatura em física. As
conclusões se relacionam às construções conjuntas empreendidas, aos
contextos locais dos GPCs, ao papel das coordenações de ações na
constituição de um GPC e à possibilidade de extensão desses grupos ás
características do processo comunicativo desenvolvido em ambos os grupos.
As construções conjuntas surgidas nos grupos apontam para a defesa da
formação de GPCs nas licenciaturas em física como formação do docente
universitário que leciona nestes cursos.
Palavras chave: Grupos de Planejamento Conjunto, Docência Universitária,
Licenciatura em Física, Teoria do Agir Comunicativo.

NEVES DA SILVA, J. R. The interactions among teachers of the physics’
education courses in a joint planning group: an analysis from the theory
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Abstract
Here we presents the results of a PhD research that the intention was to
promote a space of communicative interaction among teachers from two degree
courses in physics in order to plan their classes together. The main references
originated from the Critical Theory of Society, with special attention to the
theoretical assumptions of the Theory of Communicative Action, by Jürgen
Habermas, it was possible to draw a crisis of rationality in the formation of
degree in physics in Brazil and, guided by the recommendations of those
theoretical frameworks and themethodology of Action-Research, start a Joint
Planning Group (JPG) with teachers from specific disciplines of physics and
physics education and to discuss "the relationship among the disciplines in
delivering a project to train future physics teachers ." All meetings held over a
year of classes with two JPG were recorded, transcribed and analyzed under
the auspices of methodological resourse for the analysis of intersubjective
interactions by habermasian influences, developed specifically for that research.
We systematize a set of characteristics of the works in group and identified a
set of elements of the communicative process the describe the possibilities
arising from the formation of CPGs among teachers of the degree in physics.
The conclusions relate to joint constructions made by the groups, at local
contexts of JPGs, the influence of the coordinations of actions in the
development of a JPG and the possible extension of these groups, the
characteristics of communication process developed in both groups, and others.
The joint constructions arising in groups point to the defense of the formation of
JPGs in degree courses in physics like a process of formation of the professors
of these courses.
Keywords: Joint Planning Groups, Teaching at the university, Physics
Education Courses, Theorie of Communicative Action
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Apresentação
__________________________________________________________
Esta tese foi desenvolvida no contexto das pesquisas sobre a formação de
professores de física nos cursos de licenciatura e o que nos propusemos a
investigar aqui está relacionado a um ponto bastante inexplorado pela pesquisa
nesta área, que são as possibilidades advindas de um processo de
planejamento conjunto de disciplinas entre os professores desses cursos para
a sua própria formação e para a reflexão sobre a licenciatura em física.
Nos pautamos nos referenciais oriundos da Teoria Crítica da Sociedade e nos
seus divulgadores para a área de Educação e Ensino de Ciências para propor
uma discussão sobre as validades do investimento na construção de processos
comunicativos entre docentes que lecionam na licenciatura em física e os
possíveis impactos que estes processos podem ter na condução das
licenciaturas.
Ressaltamos então os aspectos importantes da relação entre os docentes e
entre os conteúdos específicos e pedagógicos na concretização de um projeto
de formação de professores de física, buscando inclusive entender as
validades concedidas pelos docentes a um projeto de curso que vise à
formação profissional de um professor.
Nesse sentido, serão aqui apresentadas, com o apoio de referenciais
teóricos oriundos da educação, da sociologia e principalmente da educação
para as ciências: as principais reflexões teóricas sobre as contribuições da
teoria crítica da sociedade para pensarmos a formação de professores e os
cursos de licenciatura, as possibilidades da teoria da Ação Comunicativa e da
Investigação-Ação na promoção e um espaço de pretenso entendimento entre
docentes que lecionam na licenciatura em física.
A proposta de um planejamento conjunto de disciplinas como forma de
promoção da ação comunicativa entre esses docentes, além de propostas de
ação a partir das análises das construções conjuntas desenvolvidas pelos
docentes participantes em um ano letivo de planejamento conjunto.
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Descrevendo a estrutura deste trabalho, os capítulos se organizam da
seguinte maneira:
Capítulo I: Técnica e Ciência como Ideologia: Um olhar habermasiano sobre o
progresso científico. Neste capítulo apresentamos a visão de Jürgen Habermas
sobre o progresso científico e tecnológico e sua relação com a crise da
racionalidade humana e fundamentamos a necessidade de uma discussão
sobre a influência do cenário apontado nesse capítulo na concepção de ciência
e sua função propagada nos cursos de licenciatura em física.
Capítulo II: A universidade da modernidade e a licenciatura em Física: A
denuncia da racionalidade instrumental como fundamentação da formação de
professores. Nesta parte do texto, apresentamos os referenciais teóricos que
versam sobre a crise da racionalidade humana e sobre as origens da
universidade como a conhecemos, ressaltando a influência que a ascensão da
racionalidade técnica teve e tem sobre a forma de se planejar e executar o
ensino na universidade da modernidade.
Capítulo III: A formação continuada do docente universitário para a licenciatura
em Física: A comunicação como principal necessidade, no qual desenvolvemos
uma discussão teórica sobre extrema falta de comunicação e planejamento que
impera entre os professores que lecionam nos cursos de licenciatura em física.
Nos pautamos nos referenciais de pesquisa que investigaram sobre os
problemas da formação do docente universitário no Brasil a fim de
problematizar a falta de relação entre as disciplinas e ente seus docentes.
Capítulo IV: A teoria social de Jürgen Habermas: fundamentando uma ideia de
discurso

e

as

possibilidades

da

ação

comunicativa.

Nesta

capítulo

apresentamos os aspectos da teorias social de Jürgen Habermas, em especial
a Teoria do Agir Comunicativo (TAC) que foram essenciais nesta pesquisa,
buscando uma relação desses elementos com o problema da formação
continuada do docente universitário da licenciatura em física.
Capítulo V: A investigação-ação como metodologia de promoção de espaços
de interação comunicativa. Fundamentamos a metodologia de desenvolvimento
dos grupos de planejamento conjuntos dos docentes como nos princípios da
Investigação-Ação,

ressaltando

sua

aproximação

com

as

concepções

habermasianas e sua indissociabilidade com esta pesquisa.
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Capítulo VI: Os esforços e (re) invenções na promoção de interação docente:
Os

encaminhamentos

metodológicos.

No

capítulo

de

metodologia,

descrevemos o processo de convite aos docentes participantes e os princípios
de realização das reuniões dos grupos de planejamento conjunto ao longo de
uma no letivo, além de apresentar os princípios teóricos e metodológicos de um
dispositivo de análise dos atos de fala de vertente habermasiana, desenvolvido
para as análises das interações nesta pesquisa.
Capítulo VII: As possibilidades da constituição de um grupo de planejamento
conjunto como formação do docente da licenciatura em física: O processo
comunicativo sob análise. O capítulo de análise e interpretação dos dados trás
a tabulação e compreensão de todos os dados produzidos durante as reuniões
dos grupos, de modo que abordamos desde a utilização do dispositivo de
análise até a ênfase dada à caracterização dos atos de fala e suas relações
com o processo de formação continuada do docente universitário da
licenciatura. Pretendemos, neste capítulo, expressar o processo e análise
completo e uníssono, sem subdivisões e com todas as informações sendo
analisadas e relacionadas no tempo de seus acontecimentos.
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Introdução

Tratamos neste trabalho de uma temática implícita na quase totalidade
dos trabalhos que versam sobre o ensino de ciências: a formação de
professores. Contudo, partimos de um aspecto dessa formação que ainda
suscita investigações mais específicas, a saber, desenvolvimento profissional
do docente universitário que forma professores de física. Dizemos isto, pois,
mesmo que este trabalho não seja diretamente voltado à investigação da
formação inicial de professores, a interpretação que fazemos dos referenciais
teóricos escolhidos e as propostas de planejamento conjunto de disciplinas que
desenvolvemos a partir desses referenciais podem se converter em uma
contribuição para a formação inicial de futuros professores a partir da extensão
do processo formativo do docente que leciona na licenciatura em física. Este,
como tema principal de investigação nesta tese, se configura como um locus
de pesquisa pouco explorado pela literatura na área de Ensino de Física.
Os principais referenciais teóricos com os quais nos envolvemos na
caracterização da problemática dessa pesquisa são oriundos da chamada
Teoria Crítica da Sociedade (TC), que são as construções teóricas
desenvolvidas pelos intelectuais da chamada Escola de Frankfurt. Estes
concedem importância fundamental à formação dos sujeitos para o rompimento
com a racionalidade técnica-instrumental e a constante reflexão crítica sobre os
aspectos dessa racionalidade buscando a emancipação. Assim, do ponto de
vista da Teoria Crítica, a racionalidade humana é o ponto fundamental para a
compreensão da formação dos sujeitos que interagem entre si e com o mundo.
De fato, nessa perceptiva, todo problema, ao ser explorado, deve considerar
que não há um único método a ser aplicado para encontrar respostas, ou
mesmo que não há solução para problemas de cunho social e que envolvam
apenas uma abordagem ou metodologia. Lidamos aqui com as proposições da
TC, ou seja, com uma vertente filosófica para o trato das relações sociais que
as enxerga como uma cadeia que não pode ser desconectada, mas deve ser
compreendida no seu todo.
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Assim, buscamos uma ressonância desses referenciais que versam
sobre a formação de um ponto de vista social e epistemológico com
necessidades ainda latentes no processo de formação de professores de física.
Ao falarmos em formação de professores de Física, atentamo-nos às
principais vertentes teóricas discutidas na literatura e que são ponto chave para
a compreensão das nossas defesas neste trabalho, que são os três principais
modelos de formação de professores que a pesquisa desenvolveu e nos quais
se apoiou. A principal característica teórica da constituição de cada um dos
modelos de formação de professores está naquilo que cada perspectiva
posterior considerou como necessário para ser um professor. Essa
compreensão dos modelos de formação e suas características é sintetizada
principalmente dos trabalhos de Carr e Kemmis (1988),
“No planejamento técnico do ensino e do currículo, os métodos de
ensino são tratadas como um conjunto de meios destinados a uma
finalidade definida. Entende-se que para a consecução desses meios há
opções diferentes e que o trabalho da investigação é o de avaliar a
eficácia desses.” (CARR e KEMMIS, 1988, p. 52, tradução nossa)
“Em contrapartida ao modelo técnico, a educação, o currículo e o ensino
podem ser considerados em uma perspectiva prática. Enquanto a
perspectiva técnica contemplava o ensino e a aprendizagem como
elementos de um sistema que, ao menos em principio, se pode
controlar como meio para a consecução de uma determinada atividade,
o enfoque prático aceita que o mundo é, em suma, muito fluido e
reflexivo para que seja controlado de fora.” (CARR e KEMMIS, 1988, p.
55, tradução nossa)
“De um ponto de vista crítico, todos os aspectos do ato educacional
podem ser considerados problemáticos: seu propósito, a situação social
que produz, sua maneira de criar ou limitar as relações entre os
participantes, a classe de conhecimento que forma. No decorrer da vida
escolar cotidiana, os estudantes aplicarão seus juízos práticos a esses
assuntos.” (CARR e KEMMIS, 1988, p. 57, tradução nossa)

A partir das preocupações iniciais em formar um professor técnico, que
deveria possuir habilidades básicas para transmitir em sala de aula o
conhecimento obtido pela comunidade científica, em cada uma delas, foi
levantada de uma crítica e defendida uma nova posição.
As críticas a este modelo de formação de professores foram realizadas
principalmente por Zeichner, (2001), que propunha o trabalho do professor
como um constante processo de pesquisa sobre a própria prática e pelo
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modelo de professor reflexivo de Schön, (1987). Este se opunha à ideia de
transmissão de conhecimento pelo professor e desenvolveu o que conhecemos
atualmente como o modelo de reflexão na ação, no qual o professor pode ser
formado como um profissional que reflete sobre sua prática e se coloca a
possibilidade de mudança constante dessas práticas.
Contudo, os modelos práticos ainda carregavam em suas concepções a
ideia de que o trabalho do professor se encontrava no plano da ação, da
execução, privando este de sua função intelectual e criativa. Estes parâmetros
são então postos em discussão pelas ideias críticas de formação, chegando
aos mais recentes modelos do professor como intelectual transformador e
autônomo, com Giroux, (1997) e Contreras Domingo, (2002), respectivamente.
Os chamados modelos críticos concedem ao processo de formação de
professores características que são esperadas dos sujeitos “emancipados” da
TC, defendendo uma formação de professores que agregue os princípios da
formação para a crítica e a mudança, uma vez que “esse último aspecto
merece destaque, uma vez que, na perspectiva crítica de formação docente, é
importante compreender a educação como social e historicamente situada,
intrinsecamente política e problemática”.
Nos últimos cinquenta anos, os princípios teóricos que conduziram a
pesquisa nesta área foram bastante discutidos e “evoluíram” no que se refere
às concepções de formação e apontamento de necessidades formativas dos
professores, sendo que muitas características foram consideradas importantes.
Segundo Bastos e Nardi (2008), o desenvolvimento de pesquisas e os debates
entre os acadêmicos sobre esse assunto vêm se conduzindo baseado em
perspectivas teóricas que se modificaram com o passar dos anos por conta dos
contextos sociais, históricos e políticos nos quais essas propostas foram
construídas.” (p. 13).
Esses chamados referenciais críticos de formação de professores são
constituídos por interpretações das ideias de formação e racionalidade da TC
para pensar a formação de professores e, portanto, apoiam-nos na busca de
um entendimento sobre questões formativas da prática docente, tais como:
Quais os enfrentamentos e as dificuldades de o professor sair do plano da
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prática e da reflexão individual para se desenvolver no aspecto intelectual e
criador (GIROUX, 1997)?
Segundo a perspectiva crítica, a formação deve envolver aspectos
teórico-práticos, sociais, culturais e o professor precisar compreender essas
características no cenário em que atua (CONTRERAS DOMINGO, 2002);
também os cursos de licenciatura investirem em uma formação de professores
para a crítica da realidade vivida relacionada a conhecimentos teóricos sobre
essa realidade (SUTIL, 2011). Nesse contexto, nos posicionamos em defesa da
vertente crítica de formação de professores, que se relaciona de maneira mais
próxima com as premissas teóricas da TC em vários aspectos, tais como a
própria concepção de formação até as características a serem suscitadas nos
sujeitos em processo formativo.
Orquiza de Carvalho (2005) sintetiza as características dos modelos de
formação da seguinte maneira:
Enquanto o primeiro é descrito como objetivista, porque enfatiza a
natureza objetiva do conhecimento (o conhecimento independe do
observador), o segundo é descrito como subjetivista, porque enfatiza a
compreensão subjetiva do sujeito/ator, como base para a interpretação
da realidade social (Carr e Kemmis, 1986), e o terceiro recusasse a
qualquer tipo de redução.

A formação de professores por um viés crítico implica que, para além de
propagar conhecimento historicamente construído, o processo formativo se dá
ao longo de seu desenvolvimento. Entendemos que a constante dialética entre
pensar e agir, ou, de outra maneira, entre teoria e prática, está no cerne da
construção de conhecimento sobre a docência (ORQUIZA DE CARVALHO,
2005) e, portanto, os modelos técnicos e práticos não sustentam uma ideia de
formação que se dá no desenvolvimento da práxis do professor. Sob a
perspectiva de Bastos e Nardi (2009), essa argumentação é apoiada da
seguinte maneira,
“[...] como reação ao tecnicismo e ao modelo clássico do
professor reflexivo, diversos autores vêm defendendo a ideia do
professor como intelectual crítico. O professor concebido em tais
vertentes tem como ponto de partida de seu trabalho o
questionamento das ideologias e das estruturas econômicas,
políticas e sociais vigentes, vislumbrando, em última instancia a
transformação da situação de desigualdade e opressão em que
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vive a maioria da população humana (CONTRERAS, 1997;
MARCELO GARCÍA, 1999; GIROUX, 1997). Nesse caso, a
reflexão, não especificada em outras abordagens, é substituída
por uma reflexão crítica, a qual só se torna possível com o
auxilio dos instrumentos teóricos adequados (que desvelem os
processos de geração e manutenção das desigualdades e da
opressão).” (BASTOS e NARDI, 2009).

Nesse sentido, defendemos que o professor que leciona Física necessita
ser formado para compreender as relações existentes entre os inúmeros
fatores sociais, políticos, econômicos, históricos e epistemológicos que
envolvem o desenvolvimento da ciência que ensinam e, com isso, poder
decidir, planejar e agir em uma aula de Física. Desse modo, para se
compreender a formação de um professor de Física, precisamos considerar
que são vários os seus condicionantes e que nem sempre todos eles dizem
respeito ao conhecimento único e exclusivo da disciplina de Física.
Uma discussão há muito travada no âmbito da pesquisa acadêmica na
área de formação de professores de ciência é aquela que opõe a importância
dos conteúdos específicos à importância dos conteúdos pedagógicos. Por um
lado, há vertentes que concedem importância única aos conteúdos específicos
na formação dos professores de Física, indicando que dominar os conteúdos
de Física seria suficiente para ser um bom professor desta disciplina. Essa
corrente teve seu auge entre as décadas de 1970 e 1990. Pimenta e
Anastasiou (2002) defendem que os docentes da universidade, em sua
maioria, lecionam a partir da ideia de senso comum de que “a função do
docente é apenas transmitir o conhecimento que é produzido pela própria
comunidade de pesquisadores acadêmicos”.
Por outro lado, há pesquisas, como as de Zeichner (1996) e Schön
(1987), que concedem maior importância à formação pedagógica, ética e
política e, no âmbito do currículo, o conteúdo específico foi deixado de lado.
Esses, então, traziam a importância da reflexão na e sobre a prática para uma
formação pedagógica do professor.
A contrapartida para essa discussão é realizada principalmente por
Shulman (1987), que defende o conhecimento do professor para o pleno
exercício de sua profissão, propondo um tipo de conhecimento advindo da
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prática do professor e que contemple a junção de conteúdo e conhecimento
pedagógico, como diz:
Mas ninguém [nenhuma das pesquisas] pôs foco no conteúdo em si.
Ninguém perguntou como assunto foi transformado a partir do
conhecimento do professor no contexto do ensino. Nem eles perguntam
como formulações particulares desse conteúdo se relaciona com o que
os estudantes aprenderam ou com suas concepções errôneas [...] O
que falta são perguntas sobre o conteúdo das lições ensinadas, as
perguntas feitas e a explicações oferecidas. A partir da perspectiva da
formação dos professores uma série de perguntas surgem. De onde
vem as explicações dos professores? Como eles decidem o que
ensinar? Como questionar os estudantes sobre isso e como lidar com
os problemas de incompreensão?”(SHULMAN, 1986, p. 8)

Com as pesquisas que se apoiavam e propunham uma vertente critica
de formação de professores, foi possível para os acadêmicos desenvolverem
propostas de práticas e reflexões que buscam considerar uma totalidade de
aspectos, na formação de um professor (CARR e KEMMIS, 1988), (GIROUX,
1997). Essas trazem características tais como “formação para a ação social”,
sendo então defendida uma formação de professores intelectuais críticos e
transformadores da realidade social na qual se inserem (ORQUIZA DE
CARVALHO, 2005).
Nessa forma de pensar a formação de professores, a eterna busca da
relação dialética entre teoria e prática surge como potencial emancipador do
sujeito em formação (SUTIL, 2011) e o conteúdo específico não é visto de uma
forma separada dos questionamentos do professor sobre a validade das
teorias, as formas de construção desses conceitos e formar também alunos
críticos. O conteúdo específico é entendido como parte essencial e
insubstituível de um conjunto de conhecimentos em estudo.
A análise de propostas de formação de professores de ciências
pautadas nos referenciais de vertente crítica é ainda recente. Partindo de uma
perspectiva crítica, vários trabalhos

(ANGOTTI, MION e BASTOS, 2000),

(MION e ANGOTTI, 2005), (ORQUIZA DE CARVALHO, 2005), (CHAPANI e
ORQUIZA DE CARVALHO, 2009), (SUTIL, 2011) procuram empreender
intervenções e construções teóricas para a caracterização das influências de
um desenvolvimento crítico para a formação de professores de ciências e
física.
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Ao assumirmos uma postura crítica de formação de professores,
levantamos várias perguntas no que diz respeito aos reflexos desse modelo
sobre as práticas dos professores, como por exemplo: Como desenvolver uma
formação de futuros professores que sejam capazes de compreender a relação
teoria-prática em sua natureza dialógica? O que é necessário mudar no
processo de formação inicial de professores para que se abarque uma
formação de vertente crítica? Que responsabilidades recaem sobre os
professores universitários formadores de professores quando se assume essa
necessidade?
Essas questões perpassam o âmbito da formação inicial dos professores
de Física de duas maneiras: pelos documentos oficiais que compõem a
legislação pública mais ampla e pelo Projeto Político Pedagógico. Essas são as
duas principais formas de expressão das conclusões teóricas no planejamento
dos cursos.
Os documentos públicos servem de parâmetros para a formação de
professores, institucionalizando formas de se promover determinados tipos de
formação, tal como aconteceu com a publicação das Diretrizes Nacionais
Curriculares para os cursos de Física (BRASIL, 2001) e das Diretrizes
Nacionais Curriculares para a Formação de Professores da Educação Básica
(BRASIL, 2002). Tais documentos deram início a uma série de discussões
sobre a reestruturação curricular dos cursos de licenciatura no país, o que
inclui as licenciaturas em Física (CAMARGO e NARDI, 2008).
Camargo e Nardi (2008) explicitam o fato de esses documentos
públicos apresentarem divergências quanto à concepção de formação de
professores que se pretende formar. Enquanto um dos documentos se baseia
em princípios formativos que incluem o “desenvolvimento de competências e
habilidades” e “formação cidadã”, o outro se posiciona com maior ênfase no
aperfeiçoamento dos conteúdos a serem ensinados. Em outras palavras, as
divergências parecem refletir ainda nos dias de hoje nos documentos públicos,
o que se configura em um argumento para defendermos que esta discussão
não está finalizada e é suscetível de ser realizada nos trabalhos acadêmicos,
dada sua incompletude
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Ostermann (2001) revela como conflitos resultantes de princípios
formativos diversos podem se converter em influência no currículo da
licenciatura. Para a autora, há conflitos no que se refere às importâncias
atribuídas à formação de professores de física na graduação devido aos
interesses de trabalho e pesquisa do corpo docente das licenciaturas, que, em
sua grande maioria, são compostos por professores com um histórico formativo
desligado da área de ensino de física.
“Nas críticas feitas ao documento das diretrizes (MEC, 2002), fica claro
o descontentamento da comunidade científica, ligada à Física, com o
proposto para a formação dos professores. Nas diretrizes para a
formação de graduados em Física, a formação inicial do professor de
Física é uma das ênfases da graduação em Física, ou seja, identifica
esse profissional como um físico com uma dada especialização em
educação. Os Físicos demonstram querer que o professor de Física não
se afaste da Física como ciência específica. Já na proposta das
Diretrizes do MEC: “As licenciaturas passam a ser identificadas entre si,
e não às suas áreas específicas, a partir de uma dimensão comum.
Trata-se, portanto, de concepções de formação de professores
distintas.” (OSTERMANN, 2001)”

Esta constante divisão entre as áreas de exatas e humanas bastante
presente nos cursos de licenciatura também foi discutida por Queirós (2012),
quando estuda a necessidade de relação da cultura humanística com a cultura
cientifica na função da docência universitária em ciências. Para este autor, as
incumbências profissionais do docente universitário não são compatíveis com o
que se encontra na atualidade na universidade, visto que, ao contrário de um
daquele compromissado em primeiro lugar com o ensino de graduação,
encontramos pesquisadores que entendem a função docente como um “mal
necessário” de sua atuação em pesquisa.
Na perspectiva de articulação das duas culturas, que estamos
defendendo, este entendimento faz-se necessário, uma vez que o
docente universitário dos cursos de licenciatura, formador de
professores da educação básica, de certa maneira dissemina um
conjunto de hábitos da academia, no sentido do que é ser professor de
Ciências, na prioridade das disciplinas do curso, na ementa e até, como
deve ser o ensino na Educação Básica. (QUEIRÓS, 2012)

Dessa maneira, para muito além das alterações de ordem ou carga
horária das disciplinas, como comumente são propostas as mudanças nos
cursos de licenciatura, a concretização de ideologias teóricas sobre a formação
de professores de Física passa pelo fato de os docentes que lecionam as
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disciplinas na licenciatura não serem necessariamente formados na área de
ensino de ciências e, portanto, não atribuírem outras importâncias ou funções
às disciplinas que lecionam.
Em pesquisa realizada em um curso de licenciatura em Física, Cortella
(2004) elencou uma série de concepções dos docentes de um departamento
de Física acerca das mudanças curriculares, de modo a apoiar a investida em
trabalhos que busquem investigar mais a fundo no papel das interações entre
acadêmicos da licenciatura. A autora expressa a ideia de que, mesmo nos
cursos de licenciatura, as práticas e interesses do corpo docente podem não
ser concatenados coma s necessidades de uma formação de professores, por
exemplo, quando afirma que:
As análises apontam que, apesar do discurso do texto do PP aproximar
o modelo de formação de uma licenciatura, buscando como perfil do
egresso o educador em Física, seus objetivos quanto à formação
pretendida, as competências almejadas para os egressos e as ações
que resultaram na forma como ele foi operacionalizado nestes últimos 4
anos, aproximam o curso de um bacharelado. De certa forma, isso fez
com que o caminho profissional escolhido pelos alunos concluintes
tendesse para o do Físico pesquisador. Não necessariamente opostos,
mas diferentes. (CORTELA, 2011, p. 197)

Esta mesma autora, em pesquisa anterior (CORTELLA, 2004), concluiu
que a docência na licenciatura em física é pensada pela maioria dos docentes
como uma transmissão de conhecimentos em física sem qualquer tipo de
preocupação com as características de uma formação de professores.
Camargo (2008), ao sintetizar as conclusões desta pesquisa no que se refere à
concepção dos docentes que lecionam na licenciatura sobre o conteúdo
específico, interpreta que:
“Segundo a autora, todos os docentes entrevistados
mencionaram o domínio dos conhecimentos específicos como
sendo a primeira competência a ser desenvolvida no futuro
professor. Alguns deles citaram a ausência de um trabalho
coletivo, por parte deles próprios, e admitiram que não eram
realizadas atividades interdisciplinares de maneira sistemática
no Curso. A pesquisadora interpretou, também, nos discursos
dos entrevistados, a necessidade de alterações curriculares,
embora não mostrassem certeza de que seus pares
comprometer-se-iam com mudanças de postura frente a uma
nova organização curricular. Uma crença comum entre eles é
que, mesmo que haja inovações na estrutura curricular, os seus
colegas não mudarão a forma de conduzir suas atividades que,
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de uma forma geral, são ministradas em moldes considerados
na literatura como tradicionais. Ou seja, no entendimento deles,
as mudanças poderiam ocorrer no papel, suas práticas de sala
de aula continuariam as mesmas.” (CAMARGO, 2007, p. 29)

Dessa maneira, consideramos a licenciatura em Física como um
ambiente em que necessitamos, por um lado, desenvolver a formação de um
professor de física mais voltada para a crítica e, por outro, resignificar tanto a
relação entre os conteúdos e as disciplinas como o papel das disciplinas na
concretização de um projeto de formação de professores de física.
Estas relações entre as disciplinas não são tidas como importantes ou
não são mesmo levadas em consideração, pois na maioria dos casos os
docentes responsáveis pela concretização desses projetos sequer percebem a
melhoria da licenciatura como um passo que deva ser dado ou então não se
implicam nessa problemática. Tratando particularmente do caso das ciências
naturais e da matemática, Freitas (2008) defende que o docente universitário
que é pesquisador em áreas que não são diretamente ligadas à educação não
se assumem como produtores de conhecimento sobre a docência.
“Assim, inquieta-nos cada vez mais compreender qual o
compromisso para com a formação para a docência do
acadêmico vinculado à pesquisa em outras áreas que não à área
de educação para a Ciência, uma vez que, por outro lado, ele
próprio não se assume produzindo conhecimento como docente
e, por outro lado, muitas vezes para atender aos critérios de
validade acadêmica, caracteriza seu trabalho na escola pública
como extensão, o que tradicionalmente pressupõe ausência de
produção de conhecimento.” (FREITAS, 2008, p. 13)

O Projeto Político Pedagógico, por sua vez, relaciona-se com os
documentos públicos de nível nacional por meio de discussões, feitas pelos
docentes de determinado curso de licenciatura, sobre as mudanças na forma e
nos conteúdos necessários à formação dos professores. Aqui adentramos um
âmbito ainda muito inexplorado pelas pesquisas acadêmicas, mas que
frequentemente influencia a concretização de tantas políticas curriculares sobre
formação de professores, a saber, o âmbito da relação do docente da
licenciatura com seu conteúdo de ensino e com os outros docentes dos
mesmos cursos.
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Assim, assumida a posição segunda a qual é de extrema importância o
desenvolvimento de uma formação de professores de física de vertente crítica
nos cursos de licenciatura em física e apontados os problemas com relação
aos conflitos existentes entre ideologias de formação nesses mesmos cursos,
defenderemos que a concretização de um projeto único de formação está
condicionada à sua validação pelos docentes que lecionam nesses cursos.
No caso específico da licenciatura em Física, torna-se necessário que os
docentes que aí lecionam construam conhecimentos sobre a docência e sobre
a formação de professores de física visando a uma possibilidade de
entendimento sobre a importância da licenciatura, para que possam
desenvolver reformulações necessárias em suas próprias disciplinas e nos
cursos de um modo geral.
Dentre as muitas possibilidades de “entrada” na discussão desse tema,
alguns assuntos nos pareceram primordiais na constituição de um corpo
teórico que contribuísse na reflexão, sendo eles:
a.) A concepção de ciência, progresso científico e universidade no contexto da
modernidade; discutida e detalhada no Capítulo I
b.) A política universitária de formação de professores de Física na
universidade pública atual; apresentada no Capítulo II
c.) As necessidades para a formação continuada do docente universitário da
licenciatura em Física, tema do Capítulo III
d.) As possibilidades de comunicação “eficiente” entre os sujeitos na sociedade
da modernidade, que é discutida no capítulo IV
Esses quatro temas constituem os quatro primeiros capítulos teóricos
desta tese e pretendem defender uma ideia de que a estrutura social da
modernidade corrompeu a função formativa da universidade e a concepção de
progresso e desenvolvimento científico; e que esta ideologia corrompida tem
respaldado a atual concepção de cursos de formação de professores de física,
assim como os problemas de comunicação entre os docentes, sendo a criação
de grupos de planejamento conjunto uma possibilidade desenvolvimento das
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características de comunicação defendidas pelos teóricos estudados. Nos
envolvemos com estas questões, pois acreditamos que a formação de
professores em um âmbito bem especifico como este não se processa apenas
com proposta de novas inclusões curriculares ou com meras criações de
tópicos novos nas já fadigadas estruturas curriculares das licenciaturas; pelo
contrário,

nos

apoiamos

nos

referenciais

de

vertente

crítica

para

compreendermos como a discussão, por parte dos docentes das disciplinas
pode ser frutífero no delineamento de ações que se aproximem de uma
formação para a completude de pensamentos e ações docentes voltadas à
licenciatura.
Por uma questão de histórico do pesquisador com o estudo da temática
e pela necessidade de selecionarmos um grupo não muito grande de docentes
para que fosse concebível a pesquisa nesses moldes, optamos por chamar à
discussão os docentes que lecionam as disciplinas que, de alguma maneira, se
envolvem com os conteúdos de Física Moderna e Contemporânea (FMC), além
dos docentes de uma disciplina considerada integradora.
Dessa maneira, este trabalho liga-se basicamente a duas problemáticas
no concernente a aspectos que se relacionam diretamente à formação de
professores de Física, a saber, a necessidade de aproximação entre as
disciplinas de cunho específico e as disciplinas de ensino e a profunda
necessidade de interações entre os docentes da licenciatura em razão de
pensar problemas e soluções para a formação de professores de Física. Os
aportes teóricos podem ser esquematizados da seguinte maneira.
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FORMAÇÃO DO DOCENTE UNIVERSITÁRIO DA LICENCIATURA EM FÍSICA NO
ÂMBITO DA UNIVERSIDADE DA MODERNIDADE
Ciência e Técnica como Ideologia
Política universitária

INTERAÇÃO ENTRE DOCENTES

Investigação-ação

AÇÃO COMUNICATIVA

Teoria do Agir Comunicativo

Figura 1: Esquema dos aportes teóricos da pesquisa

Com todo o contexto apresentado anteriormente, propomos nesta tese o
desenvolvimento e análise de uma experiência de formação de um Grupo de
Planejamento Conjunto (GPC) com professores das disciplinas de cunho
específico e pedagógico na licenciatura, a fim de compreender a seguinte
questão:
“Como os docentes das disciplinas que envolvem os conteúdos de Física
Moderna e Contemporânea em cursos de licenciatura em Física interagem
entre si em um grupo de planejamento conjunto?”
Esta questão de pesquisa fica mais visível quando auxiliada pela
compreensão das respostas das três questões seguintes, de cunho específico:
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“Quais as possibilidades de instauração de um processo comunicativo que vise
o desenvolvimento de ação comunicativa entre os participantes de um GPC?”,
Quais os conhecimentos sobre os cursos e as disciplinas produzidos pelos
participantes em um GPC que se pretende comunicativo?,
“Quais são os efeitos de um planejamento de grupo pretensamente pautado
em princípios da TAC e da investigação-ação?”
Com este aparato introdutório, os objetivos da pesquisa podem ser pontuados
da seguinte maneira:
x

Formar, conjuntamente com os docentes da licenciatura em física, um
grupo de discussão sobre a relação entre as disciplinas que abordam o
tema Física Moderna e Contemporânea e a Instrumentação para o
Ensino de Física.

x

Descrever o percurso de estudos para o alcance de um planejamento
conjunto das disciplinas de Física Moderna e Contemporânea na
licenciatura em Física e as construções conjuntas possibilitadas pela
participação dos docentes no GPC

x

Analisar as formas como acontecem as interações entre os docentes
durante as reuniões do grupo baseando-se nos preceitos da teoria do
agir comunicativo e na metodologia da investigação-ação para promover
esta análise.

x

Analisar as interações intersubjetivas entre os docentes e sua influencia
no processo de busca por entendimentos sobre questões comuns e que
envolvem os cursos de licenciatura em física dos dois campus
escolhidos para a pesquisa.

Dessa maneira, buscamos desenvolver uma análise das gravações em
áudio de um ano letivo de um planejamento conjunto dos docentes de
diferentes áreas de formação que lecionam em dois cursos de licenciatura em
física.
A partir de um dispositivo de análise dos Atos de Fala de vertente
habermasiana desenvolvido para esta pesquisa, buscamos elementos que
culminam na seguinte tese: ao serem chamados ao debate sobre os problemas

31

que afligem suas disciplinas em seus departamentos e em seus contextos, se
envolvendo em um projeto de possível resolução desses problemas e em
ambientes nos quais se trabalha pela possibilidade do desenvolvimento de uma
ação comunicativa, acreditamos ser possível a construção conjunta de
conhecimentos e concepções sobre a docência para a licenciatura em física,
superando as limitações impostas por uma história formativa que se constituiu
no âmbito da formação tecnocrática.
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Capítulo I
Técnica e Ciência como Ideologia: Um olhar habermasiano
sobre o progresso científico.
_______________________________________________________________
Neste capítulo pretendemos elucidar as questões que envolvem a noção
de importância da ciência e progresso científico na modernidade e o fazemos
principalmente a partir da leitura e discussão dos temas apresentados por
Jürgen Habermas na obra “Técnica e Ciência como Ideologia” (HABERMAS,
1968), além de trabalhos acadêmicos de interpretadores desta. Compete-nos
tratar o tema “ciência e progresso científico” sob a ótica desse autor, pois
acreditamos poder, com esta, pensar sobre a concepção de “função da ciência”
que atualmente – e desde o avanço desenfreado do capitalismo – fundamenta
a forma de pensar das universidades e mais especificamente dos acadêmicos
envolvidos com ciência e tecnologia, mesmo os que lecionam em cursos de
licenciatura.

1.1.

Das definições de trabalho e interação

Habermas inicia esta obra propondo uma discussão dos conceitos de
trabalho e interação a partir da identificação de elementos teóricos importantes
nas obras de Hegel e Kant que caracterizem o Eu e a ação moral. Explana
detalhadamente que o conceito de Eu em Hegel contém como elemento a
auto-identificação no outro. Para Hegel, a experiência da autoconsciência
resulta antes da interação, “em que Eu aprendo a me ver com os olhos de
outros sujeitos e assim, o conhecimento de si mesmo passa a ser um
conhecimento recíproco, que engloba também o que o outro conhece sobre o
Eu.” (HABERMAS, 1968)
Esta discussão toma corpo quando Habermas vai tentar tornar clara a
ideia que Hegel intitula “A luta pelo reconhecimento”, na qual o autor concebe
que a relação dialógica entre sujeitos que se reconhecem é o passo para a
relação ética, mas que se trava sempre a luta pelo reconhecimento, quando os
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sujeitos fixam todo seu ser em uma posse por eles enunciada e que garante
seu reconhecimento perante o outro sujeito. (HABERMAS, 1968)
Ao tratar a moral como iniciação à discussão central desta obra,
Habermas aponta na ideia de moral de Kant uma identificação distorcida desta
com os princípios da interação intersubjetivamente mediada. Para Kant, as
regras da eticidade devem ser compartilhadas por todos pelo simples fato de
serem todos racionais, ou seja, “não basta atribuir liberdade à nossa vontade
se não tivermos razão suficiente para a atribuirmos também a todos os outros
seres racionais, pois se a eticidade serve como lei para nós, pelo simples fato
de sermos seres racionais, deve valer também para todos os outros seres
racionais” (p. 21).
Ou seja, as regras éticas e morais devem ser recíprocas porque são leis
gerais abstratas e não porque foram concluídas racionalmente por cada sujeito.
Nesse ponto, Kant vai de encontro a Habermas, que tem a interação
intersubjetivamente mediada como potencial para uma emancipação dos
sujeitos por meio da razão e não que essas decisões racionais sejam fruto de
imposições de regras gerais não partilhadas pela comunidade.
Na continuação de suas Lições de Iena, Hegel apresenta o elemento de
linguagem à interação entre sujeitos, que utilizam símbolos representativos
como determinação do espirito abstrato e essa linguagem seria, primeiramente
partilhada por um povo ou uma identificação comum. Assim, nos apresenta o
que ele chama de interação, que depende da comunicação linguisticamente
mediada entre sujeitos com uma identificação e reconhecimento, enquanto o
trabalho, que seria a legitimação na prática das ideias gerais e absoluta de um
conjunto, se aproxima do que se chama de ação monológica (ou instrumental).
“O trabalho abstrato produz bens para necessidades abstratas.
O bem produzido recebe assim o seu valor abstrato como valor
de troca. O dinheiro é o seu conceito existente. A troca de
equivalentes é o modelo do comportamento recíproco...Hegel
associa trabalho e interação sob o ponto de vista da
emancipação relativamente ao poder tanto na natureza interna
quanto as natureza externa. Nem reduz a iteração ao trabalho,
nem elimina este na interação.” (HABERMAS, 1968, p. 32)
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Assim, apoiando-se nessa leitura de Hegel, Habermas entende o
trabalho como técnica, fruto de uma ação instrumental e a interação como toda
comunicação linguisticamente mediada e que partilha de uma racionalidade
comunicativa, mas não vê frutos na separação total entre trabalho e interação,
mas sim em uma possibilidade de “intersubjetivação” desses elementos. Mais
adiante, após fazer a discussão que será apresentada a seguir, Habermas
define a diferença entre trabalho e interação da seguinte maneira:
“Por “trabalho”, ou ação racional teleológica, entendo ou a ação
instrumental ou a ação racional, ou então, uma combinação das
duas. A ação instrumental orienta-se por regras técnicas que se
apoiam no saber empírico. [...] A ação racional teleológica realiza
fins definidos sob condições dadas, mas, enquanto ação
instrumental organiza meios que são adequados ou inadequados
segundo critérios de um controlo eficiente da realidade, a ação
estratégica depende apenas de uma valoração correta de
possíveis alternativas de comportamento, que só pode obter-se
de uma dedução feita com o auxílio de valores e máximas. Por
outro lado, entendo por ação comunicativa uma interação
simbolicamente mediada. Ela orienta-se segundo normas de
vigência obrigatória que definem as expectativas reciprocas de
comportamento e que tem que ser entendidas e reconhecidas,
pelo menos, por dois sujeitos agentes. As normas sociais são
reforçadas por sanções. O seu sentido objetiva-se na
comunicação linguística cotidiana.” (HABERMAS, 1968, p. 5758)

Nos trechos que se seguem da primeira parte da obra, o autor descreve
como a distinção e aproximação entre trabalho e interação fez com que a
sociedade passasse a se formar nos princípios do trabalho como resultado, a
partir do qual o ser humano vê no resultado de seu trabalho a si mesmo, sendo
ele o produto daquilo que produz. Essa concepção se arraigou até os tempos
industriais, criando uma cultura de produção que é o motivo da discussão que
se inicia ao problematizar o progresso da ciência e da técnica como ideologia
de dominação.

1.2.

Técnica e Ciência como ideologia: Delineando o progresso
científico na estrutura da modernidade.

Na parte II dessa obra, que se intitula Técnica e Ciência como Ideologia
(HABERMAS, 1968), ao escrever este ensaio endereçado a Herbert Marcuse,
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Habermas se mostra disposto a explanar sobre como a racionalidade com
respeito a fins – ou racionalidade técnica - tem se convertido em argumento do
progresso técnico e científico e embasado a ilusão de que o sistema social que
está estabelecido não tem defeitos, pois a ciência, por meio da técnica, tem
fornecido bem estar social às pessoas.
Inicia apresentando a definição de “racionalização”, de Max Weber,
segundo o qual, “Racionalização significa, em primeiro lugar, a ampliação das
esferas sociais que ficam definidas pelos critérios de decisão racional”
(HABERMAS, 1968, p. 45) e como este apresenta esta definição com o intuito
de teorizar sobre as ações do sistema capitalista baseado na propagação da
ação instrumental por todos os âmbitos da vida, como a industrialização do
trabalho social, por exemplo.
Para o autor, a institucionalização social da racionalidade com respeito a
fins em uma sociedade atual, que têm no progresso científico e tecnológico
uma forma de manutenção, faz com que a confiança no sistema fique na
mesma esteira de uma forma de dominação imperceptível. Nas palavras do
autor,
“A ação racional com respeito a fins é, segundo sua própria
estrutura, exercícios de controle. Por conseguinte, a
racionalização das relações vitais segundo critérios dessa
racionalidade equivale à institucionalização de uma dominação
que, enquanto política, se torna irreconhecível: ação razão
técnica de um sistema social de ação racional dirigida a fins não
abandona o seu conteúdo político.” (HABERMAS, 1968, p. 46)

Mostra que a dominação, quando justificada no progresso científico e
técnico, parece não ter caráter de dominação, mas de manutenção do
progresso; e isso vai se espalhando por meio do mal uso da razão, ou seja,
“converte em fundamento da sua legitimação o incremento das forças
produtivas associado ao progresso científico tecnológico” (pg. 47), com uma
argumentação que, na essência, faz o homem depender daquilo que ele não
precisava e encontrar razão em um progresso técnico, pois sem ele não há
progresso da ciência
E, assim, com a institucionalização do progresso técnico – confundido
com o fazer científico, vai se instaurando um ar de necessidade deste
progresso, que, como objeto de racionalização, pode ser interpretado da
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maneira que cabe aos interesses do sistema. Assim, para este autor, com o
levante capitalista e a consequente institucionalização do progresso científico,
a racionalidade, antes objeto de esclarecimento do homem, passa a ser forma
de justificação das necessidades de poder e dinheiro.
“À medida que aumenta a sua eficiência apologética, a
racionalidade neutraliza-se como instrumento de crítica e
rebaixa-se a mero corretivo dentro do sistema; a única coisa que
assim ainda pode dizer é que, no melhor dos casos, a sociedade
está “mal programada”. Por conseguinte, no nível do
desenvolvimento técnico-científico, as forças produtivas parecem
entrar em uma nova constelação com as relações de produção:
já não funcionam em prol de um esclarecimento político como
fundamento da crítica das legitimações vigentes, mas elas
próprias se convertem em bases da legitimação. Isso é o que
Marcuse1 considera novo na história mundial.” (HABERMAS,
1968, p. 49)

Ou seja, na sociedade atual, a atividade científica é pensada por meio
da razão instrumental com fins ao progresso científico e tecnológico que, por
conta da própria razão com respeito a fins, é tido como insígnia do bem estar
social.
Para além, o autor, citando as ideias de Marcuse sobre as metodologias
da ciência, nos mostra que o aspecto dominador da ciência sobre a natureza
parece ter se abatido sobre os homens, de modo que a lógica da produção de
bens científicos por meio da técnica é a mesma que permite aos homens
dominarem-se uns aos outros com certos usos da técnica.
“O que eu quero realçar é que a ciência, em virtude de seus
próprios métodos e dos seus conceitos, projetou e fomentou um
universo no qual a dominação da natureza se vinculou com a
dominação dos homens – vinculo que tende a afetar fatalmente
esse universo enquanto todo. A natureza, compreendida e
dominada pela ciência, surge de novo no aparelho de produção
e de destruição, que mantém e melhora a vida dos indivíduos e,
ao mesmo tempo, o submete aos senhores do aparelho.”
(HABERMAS, 1968, p. 50)

Isso pode ser expresso no esquema a seguir, no qual tentamos explorar
um pouco dessas ideias.
ATIVIDADE
TÉCNICOCIENTÍFICA

PRODUTO

MANUTEÇÃO
DA
ECONOMIA E DO
BEM ESTAR SOCIAL

1

A obra de Marcuse discutida e citada por Habermas ao longo de sua argumentação é o texto
intitulado “A ideologia da sociedade industrial”, publicado em 1966.
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Figura 2: Esquema da ideia de progresso científico e bem estar social.

Em se traçando essa ideia, Habermas começa

a analisar as

consequências da conversão de ciência em técnica para a noção de progresso
e como isso se reflete no “caminhar” da sociedade em interação com essas
interpretações.
Uma dessas ideias resultantes é a ação controlada pelo êxito, ou a falsa
ideia de que, se algo funciona bem para seus fins ou resolve problemas de
forma eficiente, seu produto é bom e, então, inquestionável. Na visão do autor,
a ação controlada pelo êxito é a ligação prática entre a decisão racional e a
ação instrumental, sendo um produto dessa ligação, em concordância com
nossa visão, as formas de justificação e prática do fazer e do ensinar ciência na
modernidade.

Decisão racional

Ação
controlada
pelo êxito

Ação instrumental

Figura 3: Esquema da ação controlada pelo êxito como ligação entre a decisão
racional e a ação instrumental.

E, com essa ideia, Habermas mostra que concorda com Marcuse quando
este defende que enquanto a ciência for utilizada por meio da técnica como
forma de dominação em razão somente da manutenção de premissas
econômicas e sem o mínimo de relação intersubjetiva entre os homens, o
tecnicismo continuará a ditar as regras da vida, que pouco se relacionam com
os elementos racionais humanos originais.
Assim, inicia a proposta de uma ação comunicativa entre os sujeitos que
lecionam em um curso de licenciatura como forma de, a partir do uso da
racionalidade, fazer com que a ciência seja compreendida não como atividade
técnica com fins de produção para o mercado, mas como meio de
emancipação dos sujeitos em interação, defesa que Habermas carrega na
quase totalidade de suas obras.
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O autor ainda reconhece que esta estrutura de progresso científicotecnológico está construída e escrita historicamente, mas com bases na
manutenção de uma técnica como forma de produção rápida de progresso.
Desse modo, não se pode atacar toda uma estrutura já construída, pode-se
repensar seus valores regulativos (p. 54)
Refletindo sobre essas ideias, temos que, resumidamente, pode-se dizer
que a tecnologia, assim como a ciência, são construções humanas e a forma
de uso é determinada por nós. Contudo, nos parece – e a Habermas também –
que a ascendência de uma racionalidade instrumental com fins ao progresso
de uma ciência concebida por este sistema como aplicação técnica em busca
de produtos de bem estar social, fez com que a racionalidade fosse fonte
apenas de produção e não mais de crítica. Com isso, a forma técnica e
“eficiente” de produção de ciência cria a ideia de que esta é a melhor forma de
se fazer, ditando, então, os princípios reguladores de uma sociedade moderna.
A investida de Habermas nesta obra é a partir de um cenário em que
essas estruturas já estão estabelecidas, pensar como uma mudança de
racionalidade da e sobre a produção de ciência poderia “corrigir” certas
megalomanias sistêmicas.
Como aspecto de comparação entre as caraterísticas sociais que estão
presentes em um sistema baseado em racionalidade instrumental e outro em
racionalidade comunicativa. As características da interação social são
fundamentalmente diferentes quando se dão pela racionalidade técnica ou por
meio da interação comunicativa. Então apresenta-se o quadro abaixo, no qual
essas diferenças são mais bem visualizadas.
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Regas
orientadoras
ação
Níveis de definição

da

Tipos de definição
Mecanismos de aquisição
Função do tipo de ação

Sansões
no
caso
infrações de regra
Racionalização

de

Enquadramento
institucional:
Interação
simbolicamente mediada
Normas Sociais

Sistema de ação racional
teleológica (instrumental e
estratégica)
Regras técnicas

Linguagem
ordinária
intersubjetivamente
partilhada
Expectativa recíproca de
comportamento
Internalização de papéis

Linguagem livre de contexto

Manutenção de instituições
(conformidade
com
as
normas por meio do reforço
recíproco)
Castigo em virtude de
sansões
convencionais:
fracasso perante a autoridade
Emancipação, individuação:
extensão da comunicação
isenta

Prognoses
condicionadas:
imperativos condicionados
Aprendizagem de habilidades
e qualificações
Solução
de
problemas
(Consecuções de objetivos
definida
em
relação
a
fins/meios)
Ineficácia: Fracasso perante
a realidade
Aumento
das
forças
produtivas:
extensão
do
poder de disposição técnica

Quadro 1: Diferenças entre as características técnicas e comunicativas da ação
social. Adaptado de Habermas (1968)

Ou seja, a forma como a racionalidade é “utilizada” por um sistema pode
afetar uma série de ações provenientes desse mesmo sistema e, assim,
determinar a forma como se justifica a maioria das suas manifestações.
Com esse contexto, o autor justifica as suas considerações sobre uma
sociedade em vias de alcançar a modernidade dominada pela lógica capitalista
da ação racional teleológica. Esta se garante como sistema a partir de quando
incrusta no modo de produção a ideia de trabalho já relatada aqui e ganha uma
superioridade por meio da ação racional controlada pelo êxito.
Para o autor, essa estrutura se apodera dos âmbitos mais cotidianos da
sociedade – defesa, sistema escolar, saúde, etc – para então criar uma “gaiola”
de formas de agir teleológicas, que acabam dificultando a interação
simbolicamente mediada com vias à crítica. Nesse cenário, Habermas
apresenta o papel da ciência moderna, que, segundo o mesmo, carrega
consigo a lógica tecnicista de produção e progresso científico. Para Habermas,
“as ciências modernas geram por isso, um saber que, pela sua forma (não pela
sua intenção subjetiva), é um saber tecnicamente utilizável, embora suas
possibilidades de aplicação só tenham surgido posteriormente.” (p. 67). Ainda
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além, nos conta que depois do século XX já foi construída com bases em um sistema
de poder próprio da racionalidade técnica industrial, como vemos.
Até o fim do século XIX, não existiu uma interdependência entre
ciência e técnica. Até então, a ciência moderna não contribui
para a aceleração do desenvolvimento técnico e, portanto,
também não para a pressão racionalizante que se exerce a partir
de baixo. O seu contributo ao processo de modernização é antes
indireto. (HABERMAS, 1968, p. 67)

No âmbito da sociedade tendendo à modernidade, a ciência moderna –
aqui representada pela física moderna – contribui para o processo de avanço
da ciência para um tipo de ciência antes tida como mitológica e, mesmo sem
pretender, contribuir para o aumento do alcance do saber tecnicamente
aplicável. o que despertou o interesse do mercado. Isso desde o segundo
quarto do século XIX, a partir do qual o autor identifica duas tendências que
são importantes, sendo “1.) um incremento da atividade intervencionista do
estado e 2.) uma crescente interdependência da investigação técnica, que
transformou a ciência na primeira força produtiva” (HABERMAS, 1968, p. 68).
Essas atitudes se dão a partir do governo com fins à manutenção do modelo
econômico capitalista.
Ao falar sobre as consequências de uma racionalidade extremamente
prática, percebe-se um ataque à forma capitalista de justificação, visto que a
situação institucionalizada da sociedade ainda se contrapõe à racionalidade
com respeito a fins, pois as questões técnicas não são tema de discussão
publica, sendo necessária uma massa despolitizada para que se cumpram as
exigências desse sistema. Nesse ínterim, a organização da sociedade continua
sendo uma questão de práxis e comunicação e sobra uma pergunta bastante
elucidativa: Como tornar plausível a despolitização das massas para essas
mesmas massas? (p. 72). Com essa questão o autor se encaminha para a
compreensão das questões de ciência e técnica como ideologia para o
convencimento das pessoas para os “benefícios” do sistema que se pretende
manter.
Define-se

uma

característica

muito

importante

de

todas

essas

conciderações, que é a cientifização da técnica (p. 72). Na visão do autor,
desde o final do século XIX a ciência já passa por esse processo que, com o
apoio da indústria, passa e ser a grande empreitada, a saber, a invenção
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rápida e eficiente de novas técnicas que sirvam aos governos no campo militar,
por exemplo. O progresso é, a partir de então, o carro chefe do estado, que
manipula a ciência nesta razão, como podemos perceber claramente na
consideração a seguir:
“Sem duvida, os interesses sociais continuam a determinar a
direção, as funções e velocidade do progresso técnico. Mas tais
interesses definem de tal modo o sistema social como um todo,
que coincidem com o interesse pela manutenção do sistema. A
forma privada de revalorização do capital e a chave da
distribuição das compensações sociais, que garantem a lealdade
da população, permanecem, como tais, subtraídas à discussão.
Como variável independente, aparece, então um progresso
quase autônomo da ciência e da técnica, do qual depende, de
fato, uma outra variável mais importante do sistema, a saber, o
crescimento econômico.” (HABERMAS, 1968, p. 73)

Nessa perspectiva, a tese principal aqui é a de que, com todos esses
meios de justificação e funcionalidade, a técnica e a ciência se tornam
ideologia na medida em que são argumentos para a manutenção das
atividades sistêmicas e distanciam a sociedade de uma necessidade de
interações simbolicamente mediadas, ao substituí-la por um modelo científico e
tecnicamente eficiente. A essa forma de pensamento chama consciência
tecnocrática. (HABERMAS, 1968)
Daí pra frente, uma série de consequências dessa distorção de
proporções “industriais” da consciência tecnocrática são discutidas pelo autor,
tais

como:

a

dissolução

das

possibilidades

de

ação

comunicativa

emancipatórias em comportamentos dirigidos pelas contingencias da técnica,
controle dos benefícios em função de classes sociais, criação de uma
consciência de necessidade de produtos da ciência, supressão da eticidade,
despolitização das massas e consequente manipulação desta, entre outras
mazelas das imposições do mercado científico.
Assim, ao finalizar a discussão dessa etapa da obra, Habermas retorna às
já citadas consideração sobre a necessidade de constituição de espaços de
discussão publica das premissas do sistema e das construções comunicativas
como um caminho para a compreensão de ações possíveis nesse cenário.
“A discussão publica, sem restrições e sem coações, sobre a
adequação e a desiderabilidade dos princípios e normas
orientadoras da ação, à luz das ressonâncias socioculturais do
progresso dos sistemas de ação racional dirigida a fins - uma
comunicação deste tipo em todos os dos progressos políticos e
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dos processos novamente politizados de formação da vontade-,
é o único meio nos qual é possível algo assim como a
“racionalização”.” (HABERMAS, 1968, p. 88)

Na nossa concepção, esta ideologia é ainda base da sustentação da
forma de fazer científico e da propagação do saber científico na sociedade
moderna. E essa propagação e construção do saber científico se dá nas
universidades, que, no Brasil, são o principal “lugar das ciências”,
principalmente nos cursos que lidam com a ciência – em especial a Física.
Portanto, é de nosso interesse a compreensão dessa estrutura e dos meios de
justificação da mesma na construção de um rol de compreensões dos cursos
de licenciatura em física.
A seguir, podemos observar um esquema estrutural dos marcos teóricos
aqui apresentados, de modo a emergir as formas como se relacionam os
conceitos aqui discutidos.
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Figura 4: Mapa estrutural das concepções de técnica e ciência como ideologia.

Esse argumento habermasiano de progresso científico-tecnológico como
meio de manutenção racional do sistema capitalista de exploração da força
trabalhadora têm relação com esta pesquisa pois deve embasar uma
compreensão teórica do cenário atual da pesquisa científica na universidade,
do próprio ensino universitário e de seus impactos na licenciatura em física.
Dizemos isto pois, em hipótese, essa ideologia da ciência e da técnica tem
fundamentado a visão sobre o papel da ciência na sociedade e,
consequentemente, a forma como muitos docentes falam de física, de sua
importância e ensinam física nos cursos de licenciatura, e até mesmo a
importância que muitos docentes concedem à própria licenciatura. Esse
cenário é apontado na argumentação de Goergen (1998), quando diz:
“Hoje se costuma dar grande destaque à relação entre a
universidade e o setor produtivo. Trata-se, sem dúvida, de um
aspecto importante do desempenho acadêmico, mas o discurso
incisivo e, em certos setores dentro e fora da universidade,
quase consensual de que a articulação entre a universidade e o
setor produtivo é essencial e de que é a partir dele que se mede
a “utilidade” da academia é, no mínimo, simplificado, pra não
dizer que se encontra carregado de interesses ideológicos.”
(GOERGEN, 1998, p. 12)

Assim, uma das ideias que defendemos como constatação teórica é a de
que as marcas da racionalidade instrumental sobre a noção que temos de
progresso científico e tecnológico na modernidade estão influenciando a nossa
concepção de ciências e essa noção está sendo propagada nos cursos de
formação universitária em física – inclusive nas licenciaturas. Além disso,
entendemos que um investimento na promoção de interações – no sentido
habermasiano – entre responsáveis por esta propagação pode contribuir no
reestabelecimento do poder emancipatório da razão e da crítica ao instituído no
cenário universitário das licenciaturas em física, acarretando mudanças nas
concepções dos docentes participantes.
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Capitulo II
A universidade da modernidade e a licenciatura em Física:
A denuncia da racionalidade instrumental como
fundamentação da formação de professores
______________________________________________________
O esforço desse trabalho está em compreender como se dão as
interações entre docentes na licenciatura em Física a partir de uma proposta de
planejamento conjunto das disciplinas e que efeitos essas interações poderiam
ter sobre a forma como os docentes convidados se comunicam em seus
departamentos, visando a formação de professores de Física. Então, há nesse
trabalho a defesa de uma concepção de licenciatura em Física imbuída nos
referenciais teóricos críticos. Assim sendo, abordamos aqui parte da história da
licenciatura em Física no Brasil em conexão com uma reflexão sobre o papel
que se atribui atualmente à universidade no contexto da modernidade
capitalista, buscando situar o escopo da pesquisa no tempo, no espaço e nos
referenciais nos quais se insere.
2.1.

A ideia de universidade no contexto da modernidade: Breves
reflexões
Adentramos o terreno desta discussão a partir de um traçado das ideias

sobre o papel da universidade no Brasil com o apoio das discussões de Chauí,
(2001), Chauí, (2003), Cunha, (2006), Cunha, (2004), Goergen, (2001),
Goergen, (1998), (2005), Mazzilli, (2011) entre outros e, como fundamentador
dessas ideologias, recuperamos algumas considerações de Jürgen Habermas,
referencial principal deste trabalho, acerca da ideia de universidade na
Alemanha do século XX. Ressaltamos como isso se relaciona à forma como a
função da universidade pública é pensada hoje no Brasil, considerando,
evidentemente as diferenças de contexto e épocas em nossas reflexões.
Sobre esta perspectiva, ressaltamos que há de se considerar as
diferenças do cenário brasileiro para o cenário a partir do qual Habermas
produz suas discussões acerca da função da universidade. Contudo,
afirmamos a validade da reflexão proposta pelo autor, visto que há uma
preocupação comum em pensar a universidade como lugar do pensamento
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emancipador. Hermann (1999) afirma a necessidade de produzirmos as
necessárias relações mesmo que com referenciais de outros locais.
Justamente com esse cuidado, creio que não podemos mais alegar que
uma teoria produzida num contexto europeu possa ser motivo para seu
não aproveitamento em uma discussão teórica de nossa realidade. A
esse propósito, podemos lembrar, como Peter Burke, a inevitabilidade
dos empréstimos culturais. Evidentemente, que nesse processo se dá
como poiesis, se entrelaça com nossas tradições, repercute de forma
diferenciada em função dos contextos, das próprias tradições culturais.
(HERMAN, 1999, p. 12)

Ao traçar a ideia de universidade, Habermas (1993), em uma palestra
proferida no Instituto Alemão, elenca uma série de ideias que foram discutidas
e defendidas ao longo de várias épocas e a partir de diversas vertentes
filosóficas;

e

compreender

achamos
o
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esta

ciências

discussão
naturais

–

para
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especificamente a Física – nos dias atuais.
Para este autor, ao fazer uma revisão das primeiras concepções de
universidade, resume que “as funções que a universidade empenharam para a
sociedade permaneceram ligadas, como que a partir de dentro, com os
objetivos, os motivos e as ações dos membros que nela colaboram em regime
de divisão de tarefas, ao nível de uma rede de intensões comuns” (p. 112).
Ou seja, as primeiras ideias de universidade abrangem a materialização
de uma forma de vida ideal, hoje quase utópica, de uma academia colaborativa
na qual só se intencionasse a motivação para a participação e um estatuto de
manutenção exemplar. Essa ideia, quase que derivada da noção grega de
academia, contemplava a universidade como um templo do saber onde se
transmitia aos aprendizes todo o conhecimento, já pronto e acabado, de posse
dos acadêmicos estudiosos e detentores desse saber.
Habermas então questiona esta ideia da universidade na sua atualidade
(1987), pois esses princípios quase utópicos de união de esforços parece não
se integrar com as instancias de mundo da vida dos membros que compõem a
universidade, uma vez que a institucionalização desta fez com que a
necessidade de agregação livre das exigências do sistema fosse uma
incumbência que a universidade não poderia cumprir, mas o fez mesmo assim,
por imposição. Nas palavras de Habermas,
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“As organizações já não encarnam ideias. Pretender vinculá-las
a ideias significa limitar o seu âmbito operativo ao horizonte
relativamente estreito do mundo da vida intersubjetivamente
partilhado por seus membros.” (HABERMAS, 1993, p. 114).

Ou seja, no contexto da industrialização e do progresso científico
exacerbado, pretender vincular a universidade a ideias desse tipo significaria
deixa-la a cabo dos pensadores livres e de seus ideais, o que não condizia com
o momento vivido na época. Os princípios que comungariam uma ideia da
universidade seriam outros, como os que se apresentam a partir das
considerações do que hoje conhecemos como universidade Humboldtiana.
Esta ideia de universidade buscava a agregação da ciência com as
outras áreas de conhecimento como caminho à formação em uma unidade das
ciências: a.) com a investigação e o ensino, b.) com as outras ciências e c.)
com a cultura geral e o esclarecimento político; mas ainda assim apolítica e
permissiva ao progresso burguês independente. Essa agregação entre ensino
e investigação como parte da formação superior foi introduzida por Humboldt,
fundador da universidade de Berlin, constituindo o que até os dias de hoje se
conhece como o “modelo Humboldtiano de universidade” (MAZZILLI, 2011)
Contudo, este princípio não correspondia ao ideário político proveniente
da industrialização intensa que explodia no inicio do século XX e que se
propaga até os dias atuais.
Para a universidade, no contexto do progresso da industrialização, as
ciências da natureza perdem seu poder de manutenção de uma imagem do
mundo em favor da manutenção de um saber tecnicamente aplicável, que não
é muito diferente do cenário que se encontra na universidade hoje. Goergen
(1998) diz que a ciência, no século XX, começou a ser vista como símbolo do
progresso e, em consequência, uma das maiores preocupações do homem
passou a ser “fazer ciência” (p. 01). Ou seja, na análise deste autor, o desejo
da sociedade de produzir ciência está bastante ligado ao fato de esta ser
considerada combustível do progresso. Contudo, essa ciência passou a ser
avaliada segundo uma perspectiva técnica, ou “segundo o seu maior ou menor
sentido prático” e isso se estabeleceu na universidade, como o mesmo afirma:
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“A universidade foi paulatinamente incorporando esse sentido
prático do saber. Dela se espera, cada vez mais, que produza
conhecimentos úteis e também forme pessoas capazes de
atender aos quesitos de um mundo laboral moldado pelas
mesmas ciência e tecnologia.” (GOERGEN, 1998, p. 1)

Além desse status de imposição que a ciência passou a carregar, o texto
de Habermas ainda aponta as consequências dessa ideologia na própria
organização estrutural da universidade. Nesse sentido, começou a haver uma
separação muito intensa entre as áreas do conhecimento – ou das ciências –
de modo que as lógicas investigativas de cada área passaram a ser quase
“inapróximáveis”. A partir de então a ciência ganhou uma autonomia de
pesquisa tão grande que a universidade passou a ser um órgão regulador e
administrativo da formação técnica, perdendo sua ideia inicial.
Os seja, ao traçar as ideias que permearam a criação e o
desenvolvimento dos objetivos e do papel da universidade na sociedade, o
autor identifica um traçado que se inicia em uma universidade dedicada ao
conhecimento e à “transcendência” ou emancipação dos sujeitos, na qual o
conhecimento da ciência era antes um conhecimento do mundo por sujeitos
que desejavam participar dele, e culmina em uma universidade subserviente
aos ditames e necessidades da indústria e do progresso técnico-científico e,
portanto, deixa de lado os princípios formativos como participação coletiva,
crítica ao instituído, etc, tão necessárias na vida em sociedade.
Na finalização de sua análise da ideia da universidade para a
modernidade, Habermas passa a traçar sua própria compreensão de como,
apesar do ponto em que chegou, a ideia integradora da mesma pode ser
mantida – ou reinventada. Para ele, há um cenário de separação das
disciplinas e das áreas, mas ainda assim se pode manter a função integradora
dessas diversas formas de pensar e esse caminho se dá por meio da
comunicação. Habermas se expressa sobre isto da seguinte maneira:
“O princípio primeiro de todo esforço voltado para o
conhecimento é o da comunicação; e, dada a impossibilidade de
produzir seja o que for, ainda que só para nós próprios, sem
linguagem, a própria natureza formulou de forma inequívoca
esse princípio. Por isso se terão de constituir a partir de puro
impulso de conhecimento todas as relações necessárias para a
sua realização funcional, e as diversas formas de comunicação e
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de interação entre as várias atividades. Apoio-me, sem
sentimentalismos, nesta passagem das “Ideias soltas sobre a
universidade de um ponto de vista alemão”, de Schleiermacher,
porque acredito verdadeiramente que são as formas
comunicativas da argumentação científica que afinal
permitem dar coesão e unidade aos processos de
aprendizagem universitária nas suas diversas funções.”
(HABERMAS, 1993, p. 128, grifo nosso)

Estas considerações são aqui apresentadas, pois nos identificamos com
as argumentações do autor sobre a ideia da universidade e sua estrutura atual
baseada em progresso econômico e técnico e, para mais além, com sua
defesa da comunicação entre as diversas ideologias de ciência e progresso
como um passo necessário a ser dado para reaproximar a universidade de sua
ideia original.
A explanação sobre o papel da universidade atual é aqui mais
especificada trazendo-a para o cenário brasileiro a partir das argumentações
proporcionadas por autores que se questionaram sobre o papel desta
universidade no contexto atual da produção de conhecimento em “escala
industrial”.
Para Chauí, (2001), a universidade brasileira encaminha, desde o início
da década de 1970, um processo de esvaziamento de sua função social,
rendendo-se às formas de administração estreitamente ligadas ao mercado e
ao progresso político-econômico. (FREITAS, 2008)
O processo de formação de pessoas parece ter sido muito brevemente a
veia ideológica da universidade brasileira, que já logo foi impregnada por uma
ênfase na “formação de profissionais para o mercado”. Nas palavras da autora,
isso fica bem delineado quando diz:
“A universidade brasileira está encarregada dessa última forma
de instrumentalização da cultura. Reduz toda a esfera do saber à
do conhecimento, ignorando o trabalho do pensamento.
Limitando seu campo ao do saber instituído, nada mais fácil do
que dividi-lo, dosá-lo, distribuí-lo e quantificá-lo. Em uma palavra:
administrá-lo.” (CHAUÍ, 2001, p. 59-60).

Ela ainda afirma que, com as reformas proporcionadas pelos últimos
governos da década de 1990 transformaram definitivamente a universidade em
organização e “uma organização se difere de uma instituição por definir-se por
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uma prática social determinada de acordo com sua instrumentalidade” (CHAUÍ,
2001, p. 51), ou seja, a ideia da universidade como organização não está
ligada a ideais de legitimação interna e externa de conhecimentos, mas a
estratégias traçadas segundo objetivos que se quer cumprir. E esses objetivos
são econômicos e de poder no campo das ciências, em sua maioria.
Essa universidade brasileira, que hoje conduz a forma como pensamos
e decidimos o que é científico ou não, surgiu já fundamentada em princípios de
um modelo de universidade europeia carregado que entendemos por
racionalidade técnica e que tomava a universidade como acumuladora e
informadora do conhecimento já produzido. Segundo Mazilli (2011), as
reformas que vinham se implementando na Europa no inicio do século XIX
marcaram a inspiração para a criação das universidades brasileiras, que se
fizeram sob um modelo autoritário de Napoleão, que se espalhou por Portugal
quando de sua exportação de conhecimento para o Brasil. Assim, a
universidade brasileira surge sob a influencia do modelo da chamada
universidade francesa. (MAZZILLI, 2011)
Contudo, após o inicio de um regime militar no Brasil – e a reforma
universitária de 1968 - outros princípios começaram a reger a universidade
brasileira. Princípios esses que consideramos presentes até os dias de hoje na
manutenção do conhecimentos e da relação entre ensino-pesquisa e extensão
na universidade. A conjuntura da repressão militar e o controle sobre a
educação como um todo, inclusive na universidade, fez com que toda produção
acadêmica referenciada ou voltada à formação crítica fosse limitada. Isso se
deveu ao fato de a ideologia de formação nesse período ser pautada em uma
formação tecnicista e de modelagem tecnológica, visando o progresso da
produtividade nacional e a competitividade tecnológica.
Em uma outra compreensão deste caso, Goergen (1998) nos traz uma
reflexão sobre a relação entre ciência, universidade e sociedade, embrenhado
nos ideais dos quais compartilhamos. Ao ressaltar os efeitos dos momentos de
extrema valorização da técnica no processo formativo, afirma que:
“A mentalidade neoliberal que, como verdadeira revolução, pôs
todos os países, o mundo inteiro, sob seu domínio, foi capaz de
invalidar qualquer outra lógica que não a sua. O ponto fulcral, o
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valor último, o argumento decisivo que ordena todo o sistema é o
lucro. A ciência, rainha que foi, passa a ser ministro do novo rei,
o lucro, cuja crueldade ajuda a potencializar e justificar. Seu
poder é tanto que já não encontra limites, invadindo tudo, o ser e
o pensar, e, sobretudo, convencendo todos que fora dela não há
salvação.” (GOERGEN, 1998, p. 3)

O mesmo autor, em uma discussão sobre a universidade brasileira,
defende que o primeiro principio a ser revisto no repensar desta instituição é
que ela não esteja atrelada aos valores de mercado, mas aos valores que são
sua base desde sempre, que são: sua filosofia, seu projeto de ensino e
pesquisa. (GOERGEN, 1998). No caso brasileiro, por exemplo, isso deveria se
aplicar às universidades públicas (estaduais e federais), uma vez que há o
cenário contingente das universidades privadas, que tendem a associar-se com
empresas para a manutenção de seus lucros.
Em uma análise mais aproximada do lugar de onde falamos, ainda
temos o fato de que, sendo a ciência e a tecnologia o carro chefe da produção
técnica e de bens de consumo da e para a indústria na atualidade, os cursos
universitários que se dedicam ao estudo das ciências com potencial
tecnológico são os primeiros a serem corrompidos por esse sistema até aqui
descrito, perdendo-se quase que completamente os requisitos da formação de
pessoas para a participação na ciência.

Figura 5: Relação da dominação da indústria sobre a universidade no campo
dos cursos de formação científica e tecnológica

Ou seja, a universidade brasileira na atualidade parece possuir as
mesmas características da denuncia de Habermas sobre o encaminhar da
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universidade alemã de sua época. Essa forma de pensar o papel da
universidade teve, então, reflexos na lógica dos cursos de formação de
professores, principalmente os da área de ciências, depois que esta ganhou
um status – duvidosamente chamado de autonomia – que a tornou
independente de qualquer perspectiva de valorização da comunicação ou da
emancipação dos sujeitos participantes de seu processo de construção.
Isso fica bastante observável se considerarmos as mudanças estruturais
que desde não muito recentemente se conjuram sobre a formação
universitária, como por exemplo, a diminuição dos tempos dos cursos de
mestrado e doutorado, a diminuição de horas-aula e, mais especificamente
sobre as licenciaturas, as constantes tentativas de padronizações curriculares e
sucateamento da formação do professor. Freitas (2008), ao fazer uma leitura
desses referenciais, diz que a marca principal da docência universitária, que
antes era a produção de conhecimento, desapareceu completamente, pois não
há mais tempo hábil para a reflexão, para a atividade cognitiva. Segundo a
autora,
A docência que passa a representar posse de instrumento para
intervir e controlar alguma coisa, é entendido como uma forma
de o graduado ingressar no mercado de trabalho de modo
rápido, ou ainda como uma etapa para o treinamento de novos
pesquisadores, de qualquer modo, precarizando tanto a
docência quanto a pesquisa naquilo que a autora considera ser
sua marca essencial, a formação.” (FREITAS, 2008, p. 17)

Trazemos esta discussão para este capítulo dada a carência de
compreensão dos movimentos ideológicos e políticos que sustentaram uma
ideia de universidade ao longo do tempo e como isto culmina com nosso
modelo atual de universidade e progresso científico que, para nós, em
hipótese, conduz muito da forma como os acadêmicos pensam o papel da
formação científica e da própria universidade.
Contudo, como já anunciado nesta mesma reflexão, Habermas delega à
mudança da racionalidade instrumental para a racionalidade comunicativa e,
consequentemente à criação de contextos comunicativos em todas as
instancias da sociedade – nesse caso, nas instancias universitárias – o
potencial de superação desses imperativos.
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Assim, todo esse contexto de uma ideia de universidade que, ao longo
dos anos, passou de uma concepção relacionada à formação de conhecimento
e homens emancipados para uma estatal produtora de profissionais e produtos
ditados pelos interesses do mercado é relevante no sentido de pintar o pano de
fundo onde, nos dias atuais, se firmam os cursos de licenciatura em física, que
são importantes na compreensão de nossas propostas.
2.2.

A Licenciatura em Física no contexto histórico do desenvolvimento
da Educação no Brasil
Sempre que a licenciatura e seus objetivos estão em discussão,

podemos elencar uma série de concepções e referenciais que ao longo de
muitos anos se preocuparam em formatar os objetivos e metodologias da
formação de professores.
Em um estado da arte buscando trabalhos que versam sobre a
necessidade de relação teoria-prática na licenciatura em Física e sobre a
questão das inovações curriculares no mesmo nível de ensino, identificamos
algumas premissas gerais apontadas por estes trabalhos que ajudam a
fundamentar a discussão de porque é importante pensarmos as disciplinas de
forma mais aproximadas na formação do professor de Física.
Carvalho (1992), em um trabalho com mais de vinte anos de publicação,
nos apresenta um panorama dessa relação que mostra o quão atual e ainda
discutível é este problema. Ao descrever como se organizavam os cursos de
formação de professores de áreas específicas naquela época, apresenta o
panorama da divisão dos cursos de licenciatura em “blocos de conhecimento”,
sendo os conhecimentos específicos, as didáticas especiais e os conteúdos
estritamente pedagógicos (CARVALHO, 1992) :
Os conhecimentos específicos que são ensinados por
professores pertencentes a institutos ou departamentos de
conteúdos específicos; a Didática Especial (em muitas
universidades denominadas Prática de Ensino, em outras
constituindo-se em um conjunto de disciplinas), ensinadas por
professores que tem sua graduação no conteúdo especifico, mas
que trabalham e pesquisam no campo do ensino desses
conteúdos e cujos cursos devem abranger os tópicos discutidos
no presente subtítulo – A relação teoria/prática/teoria em um
curso de licenciatura - ; e, por último, o conteúdo estritamente
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pedagógico, ministradas por docentes formados em pedagogia.”
(CARVALHO, 1992, p. 60)

Ou seja, a estrutura descrita acima como um problema para o
aprofundamento da relação teoria-prática na formação do licenciado ainda hoje
persiste como um problema, sendo que muitas propostas de mudança
curricular foram feitas pelas universidades e pelos órgãos públicos (BRASIL,
2002a e BRASIL, 2002b).
Segundo a autora, pensar a relação teoria-prática – aqui discutida como
aproximação entre as disciplinas – se torna importante na medida em que,
desde a década de 1980, se propõe e executam mudanças curriculares e a
maneira de formar professores ainda carrega a velha separação entre
conhecimento específico e conhecimento prático. Dessa maneira, a possível
solução para esse velho problema talvez não esteja em sempre prepor
“adendos” ou “acréscimos” aos currículos da licenciatura, mas em uma
mudança de concepção por parte dos docentes das disciplinas sobre como
cada um pode ser responsável por essa aproximação.
Assim, concordamos com a autora quando ela afirma que o problema
apontado não se esgota com uma simples mudança de ordem nos currículos
ou acréscimos de disciplinas se não houver, por parte dos docentes
responsáveis por estas disciplinas, a consciência sobre a necessidade e o
conhecimento teórico da importância que tem a inclusão dessas relações na
formação de um futuro professor, o que, em nossas concepções, pode ser
alcançado via criação de espaços de ação comunicativa entre esses docentes.
Para a compreensão desse cenário atual apontado aqui, discorremos a
seguir sobre a história do desenvolvimento da licenciatura em física no Brasil ,
ressaltando como os princípios apontados como pertencentes a uma
racionalidade instrumental estão presentes nessa história.
Estudos realizados sobre os cursos de licenciatura no Brasil por Gobara
e Garcia, (2007) e Araújo e Vianna, (2010), mostraram que o problema da
formação de professores, em particular, para as disciplinas científicas, tem sua
origem na própria história da educação científica no Brasil. Nesse ínterim, um
histórico sobre o desenvolvimento das licenciatura em física no país pode ser
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sistematizado a partir dos trabalhos de Carvalho, (1992), Camargo, (2007),
além dos documentos oficiais que atualmente se dedicaram mais à
compreensão das leis que regem a formação de professores nos cursos de
licenciatura em Física.
Araujo e Vianna (2010), em uma recuperação histórica das legislações
que fundamentaram a formação de professores de Física desde a proclamação
da república até os dias atuais mostra que, na era Vargas, o então presidente
Getulio Vargas requisitou propostas para a educação, tendo respostas
vinculadas às concepções de educação ainda elitistas, o que culminou com a
criação

de

uma faculdade

de

educação

juntamente

à

recém-criada

Universidade de São Paulo. (ARAÚJO e VIANNA, 2010). Alguns anos além,
outro grupo de pessoas altamente ligadas à administração do governo
publicou, por meio de decreto, os Estatutos das Universidades Brasileiras
(BRASIL, 1931). A ordem principal para as universidades brasileiras pode ser
expressa como descrevem os autores.
“A Faculdade de Letras, Educação e Ciências, por meio do
Decreto n° 1.190/39 [13], passou a denominar- se Faculdade
Nacional de Filosofa. Ela também adquiriu as ¯finalidades de
preparação dos trabalhadores intelectuais para o exercício das
altas atividades de ordem desinteressada ou técnica, a
preparação de candidatos ao magistério do ensino secundário e
normal e a realização de pesquisas nos vários domínios da
cultura que constituíam objeto de ensino. Com esse decreto, o
Brasil, pela primeira vez, passou a legislar sobre os cursos de
formação de candidatos ao magistério do ensino secundário em
física, matemática, química, historia natural, geografia e historia,
ciências sociais, letras clássicas, neolatinas, anglo-germânicas e
pedagogia.” (ARAÚJO e VIANNA, 2010, p. 3)

Nesse contexto, é criado o curso de bacharelado em Física que conta
com um complemento de didática que permitia ao formado exercer também a
docência em Física no ensino secundário e normal.
Camargo (2007) mostra que a origem das licenciaturas se encontra no
decreto de regulamentação da Universidade do Brasil, consequência do
estatuto supracitado, em 4 de Maio de 1939, documento no qual estão
expressas as finalidades da Faculdade Nacional de Filosofia: “preparar
trabalhadores intelectuais, realizar pesquisas e preparar candidatos ao
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magistério do Ensino Secundário e Normal” (CAMARGO, 2007, p. 44). O curso
desta faculdade oferecia o chamado sistema 3 + 1, no qual se cursava três
anos de disciplinas especificas do bacharelado mais um ano dos cursos de
didática e outras de caráter pedagógico. Esse modelo se estendeu para as
licenciaturas e, no caso da licenciatura em Física, representou uma
organização curricular que continha três anos de disciplinas específicas de
Física seguidas, no último ano, de disciplinas de cunho pedagógico, como se
para a formação de um professor de Física somente o estudo teórico de
disciplinas fosse suficiente.
Subsequentemente, a reforma universitária de 1968 determinou a
separação entre curso e departamento, fazendo com que as disciplinas fossem
distribuídas por departamentos diferentes (ARAÚJO e VIANNA, 2010). Para
Camargo (2007),
“Percebe-se que a reforma fortaleceu o distanciamento entre as
disciplinas de conhecimento especifico e as de natureza
pedagógica, corroborando para o agravamento da dicotomia
entre licenciatura e bacharelado.” (CAMARGO, 2007, p. 47)

Fazendo uma análise da forma como as licenciatura foram instituídas e
sob que modelo de formação, havemos de perceber que o professor – ou
licenciando – era visto pelos documentos públicos como um acumulador de
conhecimento no qual bastava depositar uma série de informações teóricas e
depois reproduzi-los em uma sala de aula.
O inicio dos cursos de formação de professores de disciplinas
específicas no Brasil, portanto, é baseado em um modelo de racionalidade
técnica que concedia pouca ou nenhuma importância à necessidade de relação
teoria-prática na formação de professores, o que pode ser lido com as
seguintes palavras.
“A Reforma Universitária, introduzida pela Lei n° 5.540/68 [21],
foi um marco na historia das universidades do Brasil. Ocorrida
durante o governo militar, ela teve o intuito de modernizar a
universidade para um projeto econômico em desenvolvimento
que deveria ocorrer dentro de condições favoráveis à ditadura e
aos interesses do capital que ela representava. Ela fixou normas
de organização e funcionamento do ensino superior e sua
articulação com a escola média, introduzindo a relação custobenefício e o capital humano na educação, direcionou a
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universidade para o mercado de trabalho e ampliou o acesso da
classe média ao ensino superior. Essa reforma apoiou o capital
privado, tornou a educação um produto e cerceou a autonomia
universitária, dando ao Conselho Federal de Educação (CFE)
um controle significativo da educação do Brasil.” (ARAÚJO e
VIANNA, 2010, p. 5)

Esse modelo somente foi questionado com a promulgação da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), que acarretou na
criação de outras diretrizes que continham novos princípios formativos.
Segundo Camargo (2007), a LDB representa um marco de mudança também
para o ensino universitário, uma vez que determina a criação de legislações
específicas para cada curso universitário (p. 13)
Atualmente, o conflito que se delineia no âmbito das legislações que
regem as licenciaturas em Física está no fato de que há dois documentos
oficiais que podem ser seguidos na elaboração de um curso de licenciatura em
Física. As “Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores da
educação Básica em nível superior – Parecer CNE/CP 9/2001” e as “Diretrizes
Nacionais para os cursos de Física – Parecer CNE CES 1304/2001”, dois
documentos que divergem no que se refere à concepção de formação de
professores de Física e divide os docentes elaboradores desses cursos. No
caso da licenciatura em Física, que se encaixa em ambos os documentos, os
elaboradores desses cursos têm liberdade para a escolha do documento em
que os cursos serão baseados e esta escolha – quando seguida – pode definir
o perfil do professor que será formado por esses cursos.
Para uma compreensão de como ambos documentos são conflitantes
quando a formação do professor de Física está em pauta, temos aqui os
objetivos formativos apresentados pelas Diretrizes Curriculares para a
formação de Professores. Em seu artigo 3°, estas diretrizes enunciam os
princípios norteadores essenciais a serem observados para a formação do
professor que atuará nas diferentes etapas e modalidades de ensino
(CAMARGO, 2007)
I.)

A competência como concepção nuclear na orientação do curso
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II.)

A coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do
futuro professor, tendo em vista:

a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em lugar

similar àquele em que vai atuar, demanda consistência entre o que faz
na formação e o que dele se espera;
b) a aprendizagem como processo de construção de conhecimentos,

habilidades e valores em interação com a realidade e com os demais
indivíduos, no qual são colocados em uso capacidades pessoais;
os conteúdos, como meio e suporte para a constituição das

c)

competências;
d) a avaliação como parte integrante do processo de formação, que

possibilita o diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados
alcançados, consideradas as competências a serem constituídas e a
identificação das mudanças de percurso eventualmente necessárias.

III.)

a pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem,
uma vez que ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos e
mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de
construção do conhecimento.

Ou seja, nesta documentação, temos presente a ideia de um curso de
formação de professores pautado em competências, no qual as disciplinas
poderiam ser formatadas a partir das competências docentes que se pretende
envolver, tendo em vista, por exemplo a formação de professores de Física
capazes de pensar as características que seus alunos deveriam desenvolver
em cada frente da disciplina, por exemplo. Em uma outra análise,
“Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores estabelecem critérios para a
organização da matriz curricular, sendo os mesmos expressos
por meio de eixos em torno dos quais se busca articular as
dimensões a serem contempladas na formação profissional do
futuro professor e sinalizam o tipo de atividades de ensino e
aprendizagem que podem materializar o planejamento e a ação
dos formadores de professores.” (CAMARGO, 2007, p. 15)
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O quadro a seguir, retirado de Araújo e Vianna, (2010), mostra como se
estruturam algumas atividades pertinentes especificamente à formação de
professores neste documento.
Carga horária
mínima (h)
400

Descrição
Prática como componente curricular, presente desde o início do curso
no interior das disciplinas que constituem as componentes curriculares
de formação e não apenas nas pedagógicas [35, art. 12° SS 2°]

400

Estágio curricular supervisionado a partir da segunda metade do curso,
realizado como uma relação pedagógica entre alguém que já é
profissional em um ambiente institucional de trabalho e um aluno
estagiário [37], sendo preciso um projeto de estágio planejado e
avaliado conjuntamente pela escola de formação inicial e as de campos
de estágio [38]

1800

Aulas para os conteúdos de natureza científico-cultural

200

Outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais

1/5 do total

Dimensões pedagógicas que compreenderão tudo que se vincule à
formação da competência pedagógica e seus fundamentos teóricos,
excetuando-se a prática como componente curricular e o estágio
supervisionado [39].

Quadro 2: Carga horária dos cursos de licenciatura em física na DCFP

Já as Diretrizes Curriculares para os cursos de Física apontam as
seguintes formas de organizar os cursos.
I - Um núcleo comum a todas as modalidades dos cursos de Física.

II - Módulos sequenciais especializados, onde será dada a orientação final
do curso. Estes módulos podem conter o conjunto de atividades necessárias
para completar um Bacharelado ou Licenciatura em Física nos moldes atuais
ou poderão ser diversificados, associando a Física a outras áreas do
conhecimento como, por exemplo, Biologia, Química, Matemática, Tecnologia,
Comunicações,

etc.

Os

conteúdos

desses

módulos

especializados

interdisciplinares devem ser elaborados por cada IES juntando os esforços dos
colegiados dos diversos cursos envolvidos (Física, outras áreas científicas,
Engenharia, Comunicação, etc.) seguindo interesses específicos e regionais de
cada instituição.
Assim, no caso da diretriz dos cursos de Física, a formação deste
profissional deveria ser pensada de uma forma mais disciplinar e valorizando
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mais o conteúdo disciplinar em questão – a Física – sendo que os dois
primeiros anos seriam voltados ao estudo da Física e os últimos anos seriam
destinados à formação de especialistas. Aqui também percebemos que o
modelo anteriormente referido como 3 + 1 se torna um 2 + 2, mas ainda se
carrega a concepção de que um conjunto de disciplinas realizadas sem
nenhum requisito de comunicação ou relação entre elas é suficiente para a
formação de professores de Física.
Com isso, podemos delinear um conflito na estruturação da formação do
professor de Física, que pode se converter em conflito entre docentes com
prerrogativas diferentes sobre a formação do físico e do professor de Física,
conduzindo a cursos de licenciatura executados de formas diferentes e por
docentes diferentes.
A partir das premissas contidas nesses documentos foram elaboradas
ambas as licenciaturas em Física nas quais se desenvolve esta pesquisa. No
entanto, os Projetos Políticos Pedagógicos desses cursos são bem diferentes e
carregam concepções de licenciatura bastante diferenciadas.
Agora, em conexão com as considerações apresentadas no inicio deste
capitulo, temos o fato de que, na estrutura universitária da modernidade, vemos
os cursos de licenciatura em física serem vitimados por uma invasão de
pressupostos que fazem com que a formação do estudante seja pensada de
forma

a

atender

às

necessidades

da

pesquisa

em

ciência

e

do

desenvolvimento tecnológico aplicado ao mercado. Nesse cenário, a formação
do professor passa a estar em segundo plano mesmo nos cursos de
licenciatura, nos quais a grande maioria dos docentes têm formação em
bacharelado e desenvolvem pesquisa em áreas que não se envolvem com o
ensino de física.
Além disso, outro reflexo da forma de racionalizar instrumental da
sociedade atual especificamente no campo deste estudo é exatamente a
prática das disciplinas pelos acadêmicos que lecionam na licenciatura e que,
em sua maioria, se dedicam ao ensino de suas disciplinas sem estabelecerem
relações com as questões do ensino desta ou mesmo com as outras
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disciplinas, uma conexão que é de importância fundamental na formação do
futuro professor de física.
Segundo Castro e Lima (2006),
“É comum na Universidade que a interlocução entre matérias de
domínios diferentes simplesmente não exista, ou seja, conteúdo
de Física, nada tem a ver com as disciplinas de Educação. Mas,
quando falamos da relação entre o conteúdo específico e a
didática
estamos
falando
obrigatoriamente
sobre
interdisciplinaridade. Como podemos querer uma escola
dinâmica que trabalhe com o objetivo de alcançar uma educação
melhor se não formamos professores capazes de desenvolver
um trabalho interdisciplinar? Por isso, os formadores devem
estimular cada vez mais o trabalho com temas que envolvam
diferentes disciplinas.” (CASTRO e LIMA, 2006, p. 2)

Estes trabalhos mostram que ensinar ciências, requer profundas
mudanças nas concepções pedagógicas dos professores. Exige do profissional
não apenas um profundo conhecimento do conteúdo científico (específico) e
pedagógico, mas também a interação entre os conteúdos das disciplinas de
cunho específico com os das disciplinas pedagógicas. (ZIMMERMANN e
BERTANI, 2003, p. 45)
Assim, segundo este contexto apresentado, um dos problemas da
formação do professor de Física na licenciatura está na falta de interação entre
as disciplinas específicas e pedagógicas. Para mais, além disso, apontamos a
falta de interação entre todas as disciplinas do curso, no contexto no qual cada
docente se sente responsável único pela disciplina que ministra, sem identificar
a importância da relação entre conteúdos ou mesmo de um planejamento
coordenado com os outros docentes. Isso, como já defendido até aqui, pode
ser consequência de uma capitalização e consequente institucionalização da
estrutura

universitária,

que

mudou

os

objetivos

do

ensino

superior,

principalmente nas áreas científicas.
A incursão pelo estudo e desenvolvimento dos projetos políticos
pedagógicos dos cursos pelos docentes poderia se caracterizar como uma
forma de pensar a relação entre as disciplinas. Contudo, parece ressaltar a
ideia de que os projetos políticos pedagógicos dos cursos de licenciatura têm
sido encarado pelo docentes como uma burocracia necessária à manutenção
dos cursos e não como uma forma de constantes reflexões sobre os mesmos.
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Tagliati (2013), ao estudar comparativamente as estruturas curriculares de
diversos cursos de licenciatura em física, conclui o seguinte sobre o papel do
projeto politico pedagógico no estabelecimento de relações entre as disciplinas.
Também, muito se reclama, por parte do corpo discente, que
professores de institutos e departamentos de áreas responsáveis pelas
matérias de ensino, com incidência maior geralmente em física e
matemática, têm seu trabalho em geral voltado apenas para o
conhecimento específico, quase sempre não discutindo durante as
aulas aspectos de contextualização, natureza ou desdobramentos das
ementas desenvolvidas nas disciplinas. É comum os estudantes
reclamarem de terem assistido aulas mal preparadas, nas quais o
professor simplesmente repassa o conteúdo, não oferecendo um
suporte pedagógico para a apreensão do que foi abordado durante a
aula, argumentando que, sendo adulto e responsável, o estudante deve
se encarregar sozinho de seu aprendizado. Esse contexto que
consideramos distorcido, no qual conteúdo e aportes pedagógicos
parecem não se relacionarem, consideramos ser um dos fatores mais
desafiadores a serem enfrentados na formação de professores.
(TAGLIATI, 2013)

Contudo, com o apoio do que defende Habermas na aqui citada palestra
e em sua obra como um todo, creditamos à comunicação um papel importante
no reestabelecimento de princípios formativos na educação superior do
professor de Física. Dessa maneira, partimos da falta de interação entre os
docentes para o planejamento das disciplinas no intento de nos levar a pensar
como podem acontecer contextos comunicativos nesta realidade.
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Capítulo III
A formação do docente universitário para a atuação na
licenciatura em Física: A comunicação como necessidade
_______________________________________________________________

Feitas as considerações anteriores sobre a ideia de universidade e sobre
o histórico da licenciatura em física no Brasil, adentramos agora no terreno
menos explorado pelas pesquisas acadêmicas em toda essa discussão, a
saber, a formação e o papel do docente universitário da licenciatura em física
no contexto dessa universidade dominada pela racionalidade instrumental.
Puentes e Aquino (2009), ao descreverem o papel da docência na
universidade, ressaltam o fato de que esta “parte” das funções de um docente
universitário parece não gozar do mesmo prestígio que a de pesquisador,
talvez por não ter um caráter de profissionalidade, com funções

bem

delimitadas dentre as suas atribuições, como defende.
“Em outras palavras, a docência universitária, mais que ensinar
os conhecimentos de uma ciência, deveria ter por missão,
ensinar a pensar uma determinada ciência e pensar
cientificamente seus conhecimentos, por meio da capacidade de
garantir e integrar a dupla compreensão dos processos
científicos e dos usos das ciências: a produção de conhecimento
e sua aplicação. Em definitivo, o papel da docência universitária
deveria ser o de ajudar o aluno a pensar e agir mediante os
instrumentos conceituais e os processos de investigação da
ciência que o professor ensina.” (PUENTES e AQUINO, 2009)

Ou seja, o ideal nesse processo era que o docente universitário
construísse, pelas vias de sua formação, a consciência da diferenciação entre
os aspectos que abrangem sua função de docente e de pesquisador, sem uma
diferenciação de importância entre elas. Contudo, em um contexto em que a
produção científica é tida como justificativa de investimentos ou mesmo de
estudos, esta diferenciação pode ser descrita como consequência de uma
história da universidade dominada pela racionalidade com respeito a fins.
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Na área de educação, há uma série de trabalhos que versam sobre a
formação do docente universitário com ênfase nos referenciais críticos no
contexto da modernidade, tais como os de Cunha, (2004), Cunha, (2006),
Marosini et. al., (2000), Goergen, (2001), Goergen, (1998).
No entanto, na area de ensino de ciencias, com ênfase em física, são
muito escassos os trabalhos que, com um viés de teoria crítica e formação
processual, tenham se inserido no cenário da formação do docente da
licenciatura em física no intento de formar conhecimento sobre o seu papel
nesse meio. Nesse cenário se encontra apenas o trabalho de Freitas, (2008),
no qual é investigado o processo de construção de objetos teóricos sobre a
docência por acadêmicos da área de ciencias exatas que participavam de um
projeto de interação universidade-escola.
Em concordancia com a autora estão nossas intenções para com esta
pesquisa.
“Dentro desse quadro, entendemos que se torna cada vez mais
necessário compreender as possibilidades de produção do
academico em contextos que relacionam diretamente
licenciatura e escola, pois uma universidade, dita “operacional”,
simplesmente anularia a possibilidade de transformação
consciente das condições de ação do academico nesse contexto
e de construção do conhecimento inovador.” (FREITAS, 2008, p.
16)

A autora aponta elementos do contexto da docência universitária em
correlação com o a racionalidade instituída e em ressonância com os
referenciais já chamados para esta discussão, como por exemplo as
considerações de Chauí, (2001) sobre a essência da docência universitária,
que era a formação de conhecedores ter se perdido ao longo dessa história em
razão de um treinamento para a pesquisa na área especifica, precarizando a
docência em seu aspecto formativo, o que fica bem delineado quando diz:
“Conforme leitura que fizemos de Chauí, (2001), Costa, (1995),
Cunha e Leite, (1996), a competência técnica tem sido
valorizada a ponto de mudar o foco do conhecimento, vinculado
ao papel social que ele representa para o conhecimento “não
importa o preço”. O que está implícito nessa cultura é a
satisfação com a superficialidade na busca de ser o mais neutro
e verdadeiro possível. Tal perspectiva nos incita a questionar
qual a relação dessa tecnicidade presente também no
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acadêmico da licenciatura, uma vez que é parte desse sistema.”
(FREITAS, 2008, p. 18).

Em uma gama de artigos considerável pertencentes à área de
educação, há a concordância de que, no contexto atual, o ensino universitário
tem se limitado à transmissão de conteúdos específicos aos estudantes, com
pouca ou nenhuma relação entre eles, pois “A ideia de quem sabe fazer sabe
ensinar deu sustentação à lógica de recrutamento dos docentes” (CUNHA,
2004). Há também a defesa de que essa forma de ensino se faz por uma
reprodução cultural da forma como os atuais docentes foram ensinados em
seus cursos superiores, como se a atividade pedagógica do docente fosse uma
herança de sua formação e esta, por consequência, ditada pela racionalidade
do sistema educacional em que se inseria e que, como vimos, carrega um
histórico de valorização da racionalidade instrumental.
“Também cabe ressaltar que a docência universitária recebeu
forte influencia da concepção epistemológica dominante, própria
da ciência moderna, especialmente inspiradora das chamadas
ciências exatas e da natureza, que possuía a condição
definidora do conhecimento socialmente legitimado. Nesse
pressuposto, conteúdo específico assumia um valor
significativamente maior que o conhecimento pedagógico e das
humanidades, na formação de professores[...] Outo aspecto da
desqualificação da pedagogia universitária refere-se a uma
condição instrumental e não raras vezes entendida como um
conjunto de normas e prescrições que, na perspectiva da
racionalidade técnica, teria um efeito messiânico na resolução de
problemas.” (CUNHA, 2004, p. 527-528)

No caminho de todo esse contexto, há então uma mudança – ou
redefinição – do que seja importante em um docente universitário que, na
conjuntura desse modelo que confere mais importância àquilo que é mais
atrelado ao mundo do capital e do poder, passa a ter maior importância aquele
docente que produz mais produtos vendáveis ou visíveis que o docente que se
empenha em promover uma emancipação ou formação critica de seus alunos
para os conteúdos científicos nos cursos de licenciatura.
Há duas questões pertinentes que abrangem essa temática e que a
diferencia dos trabalhos tradicionais de formação continuada de professores,
que são: A questão da formação específica e história formativa dos docentes e
a questão da autonomia docente para o exercício da profissão.
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Sobre a primeira questão, Freitas (2008) aponta que os docentes, nos
dias de hoje estão atrelados à um grupo designado por comunidade científica
que “carrega consigo os contributos e exigências dessa forma de produzir
ciência”. Afirma ainda que essas exigências sistêmicas estão impregnadas em
sua prática cotidiana enquanto professor e pesquisador. (p. 35). Ou seja, a
lógica instrumental que preza pela produção de ciência está a fundamentar a
forma como a maioria dos docentes exerce sua função de professor
universitário, o que representa, por um lado, um prejuízo aos cursos de
licenciatura em física.
Assim, é uma contingencia desse sistema universitário que o docente
também tenha se formado segundo uma racionalidade instrumental em seu
curso de graduação – e mesmo na pós-graduação, realizada, na maioria das
vezes nas áreas de física aplicada à tecnologia – e apresente, dentre outras, a
ideia de que para ensinar física, basta ter o domínio de seu conteúdo.
Havemos de ponderar também que muito do contexto apresentado
anteriormente sobre as imposições de metas e valorizações desiguais da
própria universidade contribuam para a formação de um cenário no qual o
cuidado com as aulas e com seu conteúdo de ensino não seja uma prioridade
para o docente, em comparação com a pesquisa e publicações, por exemplo.
Por esta razão, pensamos ser pertinente a proposição de ambientes de
possibilidade de debate e planejamento como forma de construir, em loco,
juntamente com os docentes em grupos de trabalho, elementos necessários à
reflexão sobre as necessidades da formação do licenciando.
Sobre a segunda questão, temos em pauta uma reflexão que vale a
pena ser empreendida a fim de encontrar uma justificação – e mesmo um eco –
sobre a necessidade de que esse tipo de iniciativa de formação em serviço do
docente seja feita no próprio âmbito do local de trabalho, no contexto em que
se encontra e por meio da formação de grupos de trabalho e discussões e não
somente como uma forma de exigência da legislação educacional vigente: A
questão da autonomia do docente universitário.
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Um problema presente nos trabalhos que visam à formação continuada
de professores da educação básica são os impeditivos sistêmicos e a questão
da autonomia do professor para propor mudanças ou executar atividades que
fogem muito às “recomendações” das propostas das instâncias superiores. O
fato de que, “Em uma palavra, os professores, diferentemente de outros
profissionais, tem escassa autonomia profissional no plano do coletivo.” (Carr e
Kemmis, 1987, p. 27).
Contudo, essas necessidades apontadas pelos autores são específicas
da atuação profissional dos professores da educação básica, submetidos aos
ditames governamentais. O que vemos no que se refere ao docente
universitário, é que este exerce, para além das funções de ensino, também
pesquisa e administração.
Os docentes da universidade pública brasileira conta, em geral, com
liberdade de docência e pesquisa, e participam das decisões que afetam os
cursos, os departamentos e a universidade e são convidados a atuar em
diferentes âmbitos da comunidade (ensino, pesquisa, extensão) e, assim, já
gozam dessas características que foram descritas aqui como necessárias,
além de poderem planejar suas disciplinas e executá-las da maneira que
tomarem por conveniente. Dagnino e Gomes descrevem essa situação da
seguinte maneira:
De forma ainda mais acentuada que nos países avançados, no
caso das universidades públicas brasileiras de pesquisa e,
principalmente, nas universidades estaduais paulistas o poder da
comunidade universitária parece ser homogêneo. Os
professores são praticamente os únicos responsáveis não
apenas pela formulação da política, mas pela execução das
atividades de implementação e avaliação que dela recorre.
(DAGNINO e GOMES, 2002, p. 57)

Evidentemente que não estamos a questionar a autonomia de ensino e
pesquisa da classe docente da universidade, muito pelo contrário; mas
afirmando que essa, pautada no histórico de racionalidade técnica da
universidade, pode acarretar uma perda do potencial formativo dos cursos de
licenciatura em física.
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Essa autonomia de planejamento e mesmo de deliberação é de extrema
importância para um andamento com qualidade dos cursos de licenciatura,
uma vez que cada docente deve poder elaborar seus cursos segundo aquilo
que vê como mais necessário à formação de seus alunos. Mas também pode
representar um ponto de divergência, quando se abre a possibilidade de os
diversos docentes do mesmo curso, as vezes, não compartilharem dos
mesmos princípios formativos ou das mesmas necessidades formativas para
seus alunos, elaborando disciplinas que muitas vezes fogem dos objetivos ou
metas traçadas por eles mesmos para a formação do profissional professor de
física dentro dos cursos de licenciatura, por exemplo.
Ou seja, é interessante pontuar aqui o fato de que os docentes
universitários são envoltos pelo fatigado cenário de uma universidade técnica,
que concede a eles um sistema de atuação profissional bastante tecnicista. E a
esses docentes é creditado o papel de formar futuros professores críticos e
reflexivos. Então, como aponta a reflexão realizada por Rios (1988) e Chauí
(2001), há uma discrepância entre a proposta politica e o resultado final na
formação universitária, de modo que o que se espera que os docentes façam
do ponto de vista formativo está em conflito com o sistema de valorização e
cobranças da própria universidade.
É por conta dessas condições apontadas que nos arriscamos a propor
aqui que os trabalhos de formação de docentes universitários se deem no
cerne de seus próprios locais de trabalho e por meio de grupos de estudo e
discussão dos elementos constituintes dos cursos nos quais lecionam, de suas
especificidades, objetivos e necessidades. Dizemos aqui que talvez o elemento
importante em um possível trabalho de formação desses docentes não deva
provir de legislações ou determinações, mas do compartilhamento conjunto de
ideias, do planejamento e do debate de pretensões de validade sobre os
cursos, visando um entendimento das formas de ensino e pesquisa em busca
de sua relação com o profissional que se pretende formar.
Nesse ínterim, Rosemberg (2002) nos mostra a necessidade de se
promover oportunidades de construção de ideias conjuntas por docentes
universitários
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“[...] torna-se indispensável propiciar a quaisquer profissionais
condições objetiva e subjetivas no sentido de facilitar a
apropriação de informações atualizadas e pertinentes ao seu
exercício profissional. No que se refere aos professores de
ensino superior, isso é imprescindível, tendo em vista que os
mesmos para produzir e socializar conhecimentos novos devem,
eles próprios estar se apropriando de informações recentes com
a finalidade de acompanhar a evolução da área em que atuam...
É preciso que se proponha um projeto de formação continuada
que crie espaços para a discussão e favoreçam uma reflexão
partilhada pelos professores sobre os seus saberes e práticas.”
(ROSEMBERG, 2002, p. 91)

Com isso, em resumo, há que, na área de ensino de ciências, em
relação com o contexto da modernidade, temos um cenário que desponta – ou
desaponta – da seguinte maneira:
x

A docência universitária tem seu critério de importância muito reduzido
em relação à pesquisa específica, por exemplo. (FREITAS, 2008)

x

Os acadêmicos exercem pesquisa na área especifica e conduzem suas
disciplinas na licenciatura voltadas à formação de pesquisadores na
área específica. (PUENTES e AQUINO, 2009)

x

As agências de fomento e burocracias governamentais definem os
caminhos da pesquisa e do ensino na universidade. (GOERGEN, 1998)

x

Há uma desvalorização da formação crítica em comparação com a
formação para o desenvolvimento de ciência e tecnologia, mesmo nos
cursos de licenciatura. (CUNHA, 2004)

x

A

docência

universitária

é

entendida

como

transmissão

de

conhecimentos específicos aos alunos, pois ainda há a consciência de
que apenas o conhecimento específico basta para a promoção de um
bom ensino deste. (CHAUÍ, 2003)
x

Os docentes gozam de autonomia de trabalho suficiente para que se
desviem dos princípios formativos dos cursos de licenciatura em física
em razão de uma formação de pesquisadores em ciência e tecnologia
aplicada.

x

Há a necessidade de que se formem grupos de estudo e discussão
entre os docentes para elucidação e entendimento do papel de cada um
em um projeto de formação do ser professor de física. (ROSEMBERG,
2002)
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Assim, assumindo que esta seja a atual situação da universidade e que
nela se inserem os cursos de licenciatura em física objetos de discussão, cabe
a nós compreender, no cerne dos referenciais teóricos assumidos, os caminhos
apontados para a superação dessa situação.
Nesse sentido, indo de encontro ao contexto apresentado, acreditamos
que se mostra que, devido ao fato de os professores que lecionam na
licenciatura em física quase não terem tomado contato com as conclusões de
pesquisa na área de educação em ciências, há a necessidade de que se invista
em trabalhos de promoção do contato dos mesmos com essas questões dentro
de seus próprios ambientes de trabalho.
O referencial habermasiano e a metodologia da investigação-ação
adotados nesta pesquisa são fonte de propostas metodológicas de processos
que podem ser entendidos como de formação dos docentes que se envolvem
com o projeto e com as discussões. Em tese, pensamos que, ao serem
chamados ao debate sobre os problemas que afligem suas disciplinas em seus
departamentos e em seus contextos, se envolvendo em um projeto de possível
resolução desses problemas e em ambientes nos quais se trabalha pela
possibilidade do desenvolvimento de uma ação comunicativa, acreditamos ser
possível a construção conjunta de conhecimentos e concepções sobre a
docência para a licenciatura em física, superando as limitações impostas por
uma história formativa que se constituiu no âmbito da formação tecnocrática.
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Capítulo IV
A teoria social de Jürgen Habermas: fundamentando uma
ideia de grupo e as possibilidades da ação comunicativa

Adentramos a construção de um capitulo sobre as principais contribuições
das concepções do sociólogo e filósofo Jürgen Habermas no processo de
compreensão das possibilidades de “reavivar” a racionalidade como meio de
emancipação dos sujeitos. Apontamos, até agora, as mazelas proporcionadas
por uma concepção de universidade pautada em racionalidade instrumental e
por uma visão de progresso científico como progresso da técnica regida pela
manutenção do poder e do dinheiro.
No entanto, também apontamos um caminho de possibilidades, defendido
por Habermas, para a superação desses imperativos da racionalidade técnica
sobre a vida da sociedade e defendemos este caminho também como parte de
um processo que pode ser frutífero no âmbito dos cursos estudados.
Na área de ensino de ciências há poucos, mas significativos trabalhos
acadêmicos que se calçaram nessas proposições para entender os processos
de constituição de grupos de professores e alunos, tais como Chapani, (2010),
Sutil, (2011), Orquiza de Carvalho, (2005). Já na área de educação, há uma
série de pesquisas que se dedicam a compreender a relação do processo
educativo com as questões sobre a modernidade, tais como Muhl, (1999),
Longhi, (2005), Gomes, (2005), entre outros. Estes trabalhos serão apoios para
a elucidação do referencial aqui apresentado em relação com a área do ensino
a que se destina.
Sendo assim, apresentamos nesse capítulo a fundamentação teórica de
um processo de criação de contextos comunicativos explorando a Teoria do
Agir Comunicativo, de Habermas, e elucidando os conceitos dentro dessa
teoria e que se tornam pertinentes na compreensão de como esse agir
comunicativo faz-se necessário no processo de mudança dos contextos
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apresentados e em um processo de formação de docentes universitários da
licenciatura em Física.
4.1. A crise de racionalidade da modernidade e a fundamentação de
uma racionalidade comunicativa.

O inicio da argumentação da teoria social desenvolvida pelo filósofo
alemão Jürgen Habermas em sua obra principal, se pauta na elucidação de um
conceito de racionalidade que diverge dos desenvolvidos até aquele momento
na filosofia, pois se configura no exercício do agir comunicativo e com todas as
implicações que esse agir sustentam.
Habermas, como um dos braços da escola de Frankfurt – chamado
terceira geração, faz o exercício de olhar para a crítica à racionalidade humana
proferida pelos teóricos da primeira geração da escola para então propor suas
formas de pensar esse problema. Para aqueles teóricos, o projeto iluminista de
emancipação pela razão, segundo o qual se poderia “livrar o homem da
ignorância e conduzi-lo ao saber, submeter todas as instancias da sociedade
ao controle da razão para, racionalmente, administrá-la” (MUHL, 2003), foi
perdido quando a formatação instrumental começou a fundamentar toda a
racionalidade humana. Isso, por sua vez, foi uma consequência da
consolidação de um projeto de modernidade com vistas à ascensão do
capitalismo.
Na visão desses pensadores, a racionalidade perdeu completamente sua
função de busca pela emancipação por meio do agir racional. A égide de um
sistema capitalista baseado na manutenção do poder da indústria - e dos
burgueses - a qualquer custo fez com que a humanidade “naturalizasse” uma
forma de racionalidade técnico-instrumental – já descrita no capítulo anterior –
e sucumbisse em um mundo de infinitas asserções sem significado ou reflexão,
no qual os sujeitos podem ser manipulados por esse tipo de racionalidade “do
sistema”. Muhl (1999), em sua análise sobre este tema, diz que:
“A razão, alçada a uma condição plenipotenciária, tornou-se a
nova irracionalidade; cobriu-se com o manto do determinismo,
da absolutização, o que provocou a negação da sua própria
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natureza. Ao ser afirmada preponderantemente como
racionalidade técnico-científica e destituída de qualquer
dimensão ética, a razão perdeu sua condição de autoreferencialidade e de criticidade. Aclamada pelos iluministas
como principal instrumento da ação autônoma do homem no
mundo, fonte do entendimento e de fundamentação de todos os
atos da humanidade, ela tornou-se − à medida que foi destituída
de sua unidade e universalidade, de seu caráter instituinte − um
recurso eficaz no processo de manipulação inescrupulosa de
indivíduos e grupos para a implementação de uma nova
barbárie. Em vista disso, a razão foi utilizada para planejar,
executar e manter os mais cruéis projetos políticos contra a
humanidade.” (MUHL, 1999, p. 6)

Em suma, as principais advertências desses teóricos da primeira geração,
que constitui a “crise da racionalidade da modernidade” podem ser resumidas
das interpretações de Longhi, (2005) da seguinte maneira: A modernidade
privilegiou um tipo de racionalidade centrada na concretização de seus fins
voltada apenas na dominação e controle dos mundos objetivo e social e a
principal consequência dessa dominação é a adoção de um modelo de razão
humana segundo o qual “o que pensa ou o que diz um indivíduo racional
ilustrado também pensam e fazem todos os demais homens nas mesmas
condições.” (LONGHI, 2005, p. 8)
É a partir desse diagnóstico pouco otimista e das contradições que
encontrou nas discussões até então desenvolvidas sobre o papel da
racionalidade humana que Habermas funda sua “Teoria do Agir Comunicativo”
(TAC), que, guardados os devidos “entretantos”, pode ser vista como uma
teoria da racionalidade.

O autor pretende, com suas reflexões, adentrar a

discussão das formas pelas quais a racionalidade humana pode recuperar esse
poder emancipador perdido e romper com a racionalidade instrumental. Então,
inicia a obra argumentando que, seja qual for a área da filosofia em que
determinado conhecimento está, basicamente se trata de uma explanação
sobre a racionalidade daquele conhecimento, do entendimento verbal mútuo
sobre ele. “Toda a filosofia é uma teoria da racionalidade”. (HABERMAS, 2012,
p. 21). Muhl explana sobre esta visão.
“A preocupação com a racionalidade liga-se ao objetivo que,
desde o inicio, acompanha o trabalho intelectual do autor: a
reabilitação da ideia segundo a qual existe um sentido
universalista de razão que se aplica à dimensão moral-prática e
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que pode levar a superar as limitações impostas pela visão
reducionista da racionalidade instrumental, reestabelecendo
assim seu poder emancipador.” (MUHL, 2003, p. 159)

Ou seja, a TAC se inicia com a definição de o que Habermas entende até
então por racional e racionalidade para, a partir de uma série de considerações
acerca da modernidade e suas consequências sobre a razão humana,
apresentar a reformulação desses conceitos na ênfase comunicativa, como se
pode perceber na sequencia a seguir.
“Racionais, com maior ou menor intensidade, podem ser tanto
pessoas que dispõem de saber quanto declarações simbólicas,
ações verbais e não verbais, comunicativas ou não
comunicativas que concretizem o saber. Como “racionais”,
podemos designar homens ou mulheres, crianças ou adultos,
ministros de estado ou motoristas de ônibus; mas não os peixes
ou os sabugueirinhos-do-campo, as montanhas, ruas ou
cadeiras. Podemos chamar de “irracionais” as desculpas, os
atrasos, as intervenções cirúrgicas, as declarações de guerra, os
consertos, os planos de construção ou as resoluções expedidas
em conferencias, mas não uma tempestade, um acidente, um
sorteio da loteria ou um adoecimento.” (HABERMAS, 2012, p.
32)

Dessa maneira, a definição de racionalidade estava intimamente ligada,
como é de se supor, à condição humana, dada sua manifestação apenas em
seres capazes de reflexão e crítica; contudo, esta mesma compreensão de
racionalidade humana ainda se pautava na análise da interação racional entre
o sujeito e o mundo objetivo, dos objetos concretos apenas, fato que autor
começa a analisar em busca da primeira conceituação importante na
compreensão do agir comunicativo: racionalidade comunicativa
Habermas contrapõe a racionalidade atual apresentada até certo ponto
com o seu entendimento sobre esta questão. Nesse caminho, se delineia uma
concepção sobre a racionalidade segundo a qual só é possível atingir o
entendimento – ou emancipação – em contextos comunicativos sobre o
conhecimento.
A

racionalidade

comunicativa

se

apresenta,

então,

no

cenário

habermasiano, como uma maneira de inter(agir) com o mundo por meio da
interação entre os sujeitos, ou seja, a racionalidade até então compreendida
como fruto da interação dos sujeitos com os objetos – mundo objetivo – passa
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a ser compreendida como manifestações feitas em uma iteração intersubjetiva
entre pessoas. As pessoas passam a ser consideradas racionais quando são
capazes de interagir intersubjetivamente por meio do uso da linguagem.
“Em resumo, pode-se dizer que as ações reguladas por normas,
as autorrepresentações expressivas e as exteriorizações
avaliativas servem de complemento às ações de falas
constatativas, para que esta se torne uma prática comunicativa
voltada à conquista, manutenção e renovação do consenso, ante
o pano de fundo do mundo da vida: um consenso baseado no
reconhecimento intersubjetivo de pretensões de validade. A
racionalidade inerente a essa prática revela-se no fato de que
um comum acordo que se pretende alcançar por via
comunicativa precisa, ao fim e ao cabo, sustentar-se sobre
razões. E a racionalidade dos que participam dessa prática
comunicativa pode ser mensurada segundo sua maior ou
menor capacidade de fundamentar suas exteriorizações sob
circunstancias apropriadas.” (HABERMAS, 2012, p. 47, grifo
nosso)

Assim, a grande virada deste autor na conceituação de racionalidade é
que a atitude racional, ou a própria racionalidade de uma asserção está agora
interligada a uma série de propósitos emancipatórios possíveis de serem
atingidos fundamentalmente em ambiente de comunicação, de interação
linguística intersubjetiva, o que se difere muito da racionalidade individual e
objetiva que poderia ser atingida pelo sujeito transcendental de Kant. (MUHL,
2003).
Essa conceituação prévia de racionalidade e razão comunicativa em
Habermas é imprescindível na compreensão das necessidades proeminentes
ao desenvolvimento de um ambiente onde seja possível o agir comunicativo e
nos ajudará a compreender, ao analisarmos as asserções de um grupo de
docentes

universitários

criados

e

imersos

em

uma

universidade

instrumentalmente racionalizada, as oportunidades em que se torna possível
progredir para momentos nos quais se pode racionalizar comunicativamente.
Nesse ínterim, então, a razão comunicativa, diferentemente da razão
prática isolada ou instrumental, passa a se constituir no âmbito da integração
entre diferentes instancias do conteúdo racionalizável. Habermas entende que
o poder emancipador da razão pode ser retomado quando se pretender uma
busca pela universalidade dessas instancias, uma totalidade mais plural dos
conteúdos passiveis de racionalização. (HABERMAS, 2012). A razão prática, a

75

razão teórica e seus respectivos discursos devem ser debatidos em um espaço
onde a interação linguística e argumentação sobre pretensões de validade seja
livre de coerções e influências sistêmicas, no qual o argumento é o principal
meio de relacionamento entre as razões.
Esse mundo no qual o agir comunicativo se faz proporcionado é outra
conceituação importante na discussão desta tese e será apresentado a seguir.
4.2. Sistema e Mundo da Vida: O mundo da racionalidade
instrumental e o mundo da comunicação.

Ao discutir as possibilidades de incursão por uma razão comunicativa,
devemos compreender alguns conceitos chave que fazem parte das reflexões
apresentadas na TAC sobre as mudanças de interpretação do objeto de
estudos “racionalidade”.
Uma dessas mudanças de interpretação é a questão da instância, ou
“mundo” a partir do qual a razão se manifesta. Habermas nos mostra a
necessidade de que esta seja posta em prática abrangendo não somente a
interação homem-objetos, mas também as pertencentes ao mundo subjetivo –
das questões de vivência pessoal próprias de cada sujeito - e ao mundo social
–

dos

fenômenos sociais

que

poderiam

influenciar

o

processo

de

racionalização. Habermas propõe que se pense a racionalidade como uma
capacidade de intersubjetivação das instancias do mundo e de seus
componentes, ou seja, para muito além da posse do conhecimento, também às
formas como os sujeitos se comunicam sobre o mesmo a partir do uso
consciente da linguagem e com argumentos advindos de qualquer dos três
“mundos”. A este mundo no qual as manifestações dos falantes podem advir
de qualquer uma das três instancias, Habermas chama “mundo da vida”
(HABERMAS, 2012).
“Em suas realizações interpretativas, os envolvidos em uma
comunidade de comunicação, estabelecem limites entre o
mundo objetivo único e seu mundo social intersubjetivamente
partilhado, de um lado, e os mundos subjetivos de indivíduos e
de outras coletividades. As concepções de mundo e as
pretensões de validade correspondentes constituem o arcabouço
formal com que os que estão agindo comunicativamente
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ordenam os respectivos contextos situacionais problemáticos
(isto é, carentes de acordo), dispondo-os em seu mundo da vida
pressupostos de maneira não problemática.” (HABERMAS,
2012, p. 138).

Assim, quando uma discussão de pretensões de validade acontece no
âmbito do mundo da vida, pode-se dizer que todas asserções são postas a
partir de uma compreensão mutua de que o tema pode ser discutido levandose em conta os elementos objetivos, subjetivos e sociais que envolvem o tema
para que, ao menos naquele momento, esteja em curso a tentativa de
entendimento sobre o tema, sem levar em conta influencias externas e que não
fazem parte das três instancias. Isso é o que Habermas quer dizer quando
defende que os temas sejam “dispostos em seu mundo da vida de forma
aproblemática” (HABERMAS, 2012). Dessa maneira, o mundo da vida se
constitui no “lugar” a partir do qual se pode racionalizar sobre um objeto de
estudo referenciando-se em elementos advindos de todas as três instâncias,
como mostrado no esquema da figura 6.

Figura 6: Esquema de interação entre mundo objetivo, mundo social e mundo
subjetivo compondo o mundo da vida
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Em outras palavras, o mundo da vida, como entendemos, é o “lugar” que
deve ser partilhado pelos participantes de uma comunicação com a intenção
emancipatória de chegar a um entendimento mútuo sobre um objeto de
estudos. Como veremos, a linguagem, por meio do argumento, é a forma de se
promover o entendimento nesse espaço, que é constituído por três elementos
básicos,

que

são: Cultura,

sociedade e

personalidade.

A partir da

interdependência desses três componentes se fixa um argumento pautado no
mundo da vida, como afirma Muhl:
“Habermas entende o mundo da vida como uma composição de
três instancias interdependentes: a das convicções culturais, a
da ordem institucional e a da estrutura de personalidade.
Cultura, sociedade e personalidade são os três componentes do
mundo da vida, representando três processos que constituem a
reprodução social: a reprodução cultural, a integração social e a
socialização. Para Habermas, essas três instâncias mantém-se e
se reproduzem pela ação comunicativa.” (MUHL, 2003, p. 207)
ELEMENTO DO MUNDO DA VIDA
CULTURA

PARTICIPAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DO
MUNDO DA VIDA
“Acervo de saber em que os participantes da
comunicação se abastecem de interpretações
para entender sobre algo do mundo”

SOCIEDADE

“Os ordenamentos legítimos através dos
quais os participantes da comunicação
regulam suas pertenças a grupos sociais,
assegurando, com isso, a solidariedade.”

PERSONALIDADE

“As competências que tornam um sujeito
capaz de falar e agir, isto é, que os capacitam
para
participar
em
processos
de
entendimento e para afirmar neles sua própria
identidade.”

Quadro 3: Participação das instancias Cultura, Sociedade e Personalidade na
constituição do mundo da vida. Adaptado de (MUHL, 2003, p. 207)

No nosso contexto, uma caracterização do mundo da vida se faz de
extrema importância dado o recorte que estamos fazendo e a escolha dos
participantes. Ao trabalharmos na tentativa de promover um espaço de
discussão com professores universitários de áreas distintas – e de caráter
específico - da física, torna-se imprescindível uma compreensão analítica da
pretensão de desenvolvimento de um ambiente onde fosse possível
pleitearmos um agir comunicativo e, assim, olharmos para a forma como os
docentes se posicionam e discutem de forma laceada com seus mundos da
vida ao longo do tempo de trabalho.
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A contrapartida não oposta ao mundo da vida é chamada aqui de
Sistema (HABERMAS, 2012b). O sistema se caracteriza como a outra instancia
constituinte da sociedade em conjunto com o mundo da vida e estes “são duas
instâncias que se opõem, mas que, ao mesmo tempo são interdependentes,
constituindo um complexo dialético que determina a forma de ser da sociedade
moderna.” (MUHL, 2003, p. 208). Enquanto no âmbito do mundo da vida a
racionalidade comunicativa é a sustentação primordial das ações, no mundo
sistêmico, elas são regidas pela racionalidade instrumental. A forma
instrumental de fundamentar a racionalidade se insere na constituição do
sistema na forma de supervalorização de aspectos burocráticos e técnicos do
trato com os objetos, principalmente por sua ligação intrínseca com a
manutenção do poder e do dinheiro. Mühl explica a relação entre as duas
instancias da seguinte maneira:
O Mundo da vida constitui a esfera que contribui para manter a
identidade social e individual e compreende o acervo de padrões
de interpretação transmitidos culturalmente e organizados
lingüisticamente. É a instância intersubjetiva que se orienta, a
princípio, pelo agir comunicativo. O Sistema é o conjunto de
atividades orientadas e reguladas estrategicamente com o
objetivo de obter êxito e garantir a sobrevivência econômica e
política das instituições. Orienta-se, pois, por critérios
econômicos (dinheiro) e políticos (poder). Assim, a diferenciação
entre sistema e mundo da vida ocorre, no entendimento de
Habermas, pela diferenciação dos tipos de racionalidade
embutidos em cada uma destas instâncias. Enquanto a evolução
do sistema é medido pelo aumento da capacidade de comando
das instituições, a avaliação evolutiva do mundo da vida dá-se
pela crescente autonomia das esferas da cultura, sociedade e
personalidade. (MUHL, 1999, p. 39)”

Portanto, ao se ancorarem em uma forma finalista de racionalidade, as
valorizações sistêmicas passam a ser aquelas que não contribuem para o
entendimento, como a posse de poder e dinheiro, que se relacionam quase
sempre aos fins que se pretende alcançar.
Esclarece-se que o âmbito sistêmico da organização social não é, por
suas fundamentações, necessariamente reprovável ou combatível. O sistema é
uma entidade que compõe a sociedade e precisa ser considerada pelos atores
sociais que nela estão inseridos. O sistema se manifesta na forma de
burocracias organizacionais, regras prontas sobre as quais não é possível
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racionalizar. A problematização da relação das duas instâncias sociais se torna
possível quando se manifesta o que Habermas chama de “colonização do
mundo da vida pelo sistema” (HABERMAS, 2012b), como descrito por Muhl em
uma interpretação dos efeitos dessa colonização no processo de emancipação.
Esse processo representa uma invasão da racionalidade técnica em processos
que poderiam estar restritos ao mundo da vida, ou seja, momentos nos quais a
lógica prática e finalista de manutenção do poder e do dinheiro é requisitada
para a discussão de problemas relacionados aos âmbitos do mundo da vida.

“A tese de Habermas sobre as patologias da modernidade é a de
que “o mundo da vida, progressivamente racionalizado, fica
desligado dos âmbitos de ação formalmente organizados e cada
vez mais complexos que são a economia e a administração
estatal, ficando sob sua dependência”. O mundo da vida torna-se
mediatizado pelos imperativos sistêmicos e adota a forma
patológica de “colonização interna”, em que os desequilíbrios da
reprodução material só podem ser controlados sob o custo de
“perturbações na reprodução simbólica do mundo da vida”
(MUHL, 1999, p. 70)

Assim, a sociedade se encontra nesse ponto no qual os problemas
sociais são enfrentados de forma burocratizada e finalista, com o mínimo de
reflexão e análise racional possível, dado que o fenômeno da colonização do
sistema sobre o mundo da vida é uma constante na sociedade moderna.
No ensino universitário da licenciatura em física, isso se reflete na forma
também técnica com a qual os docentes enfrentam sua função no cumprimento
dos currículos fundamentais, com pouca reflexão sobre o papel formativo e as
necessidades de cada disciplina. Esse aspecto pode ser enfrentado por meio
do estimulo à comunicação entre os docentes, incursão descrita neste trabalho.

4.3. O papel da linguagem e da argumentação no desenvolvimento
da racionalidade comunicativa: pretensões de validade, coordenação de
ações e teoria dos atos de fala.

Para

compreender

o

papel

do

argumento

na

constituição

da

racionalidade, o autor então necessita partir para a defesa de um uso
comunicativo da razão, mote de sua discussão ao longo de toda a obra. Nesse
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sentido, Habermas defende que quando optamos por desenvolver um uso não
comunicativo das oportunidades de fala que temos, estamos previamente
tomando uma decisão em favor de uma formatação instrumental e finalista da
racionalidade, o que somente pode acarretar em perda da possibilidade de
entendimento entre os sujeitos participantes. (HABERMAS, 2012)
Dois dos conceitos apresentados por Habermas e que serão importantes
na constituição do referencial apropriado para este trabalho são os de
argumento e discurso. Todavia, essa explanação passa por uma questão que
ganha importância central neste arcabouço teórico e no desenvolvimento desta
pesquisa: a linguagem e seus desdobramentos.
4.3.1.

A guinada linguística em Habermas

A TAC, como já explanado anteriormente, é uma teoria da racionalidade
que se preocupa em elucidar as características do que o autor chama de
racionalidade comunicativa para que esta possa recuperar seu poder de
emancipação do ser humano, tratado por Habermas como um “ator social”
(HABERMAS, 2012).
Contudo, o conceito de racionalidade comunicativa e, consequentemente
o de agir comunicativo perpassa pela ideia de uso racional da linguagem ou
“interação linguisticamente mediada”. A linguagem ganha o status de meio a
partir do qual o entendimento entre pessoas é possível, ou, como nas palavras
de Longhi, “O que torna a racionalidade comunicativa possível é o médium
linguístico, através do qual as interações se interligam e as formas de vida se
estruturam” (LONGHI, 2005, p. 16). Ou seja, na nossa perspectiva teórica, o
uso da linguagem em um grupo de pessoas é a forma pela qual se pode buscar
um entendimento das questões em debate. Esta perspectiva teórica da
linguagem como meio de construção de significados e de conhecimento,
denominou-se guinada linguística.
“A reviravolta linguística fundamenta-se na convicção de que a
problemática da linguagem é a problemática dos fundamentos
de qualquer formação conceitual, de qualquer teoria da ciência e
de suas próprias proposições. A partir dela, a linguagem deixa
de ser entendida como instrumento de comunicação que se
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localiza fora do conteúdo do pensamento e passa a ser
compreendida como condição de possibilidade e de validade da
compreensão, do pensamento conceitual, do conhecimento
objetivo e da ação, constituindo se numa grandeza
“transcendental”, no sentido que Kant atribuiu a este conceito,
isto é, a linguagem torna-se a condição de possibilidade de todo
e qualquer conhecimento humano enquanto tal.” (MUHL, 1999,
p. 122)

Naturalmente, as concepções habermasianas sobre a filosofia linguística
são derivadas de uma série de outros teóricos da linguística, tais como
Wittgenstein, Searle, Austin, Chomsky, Apel e principalmente Austin, (1962), às
quais não nos ateremos a esmiuçar, sendo nossa ênfase dada às proposições
de Habermas acerca do tema.
O uso da linguagem, então, é a forma de interação do sujeito com o
mundo e, principalmente entre sujeitos. A associação das interpretações
linguísticas com a ação comunicativa está na pragmática atribuída a esta
interpretação. A linguagem deixa de ser vista como uma troca de palavras para
ser instrumento de construção de sentidos e conceitos a partir da análise das
emissões de um falante; ou seja, a interação linguística só pode acontecer e
um ambiente de comunicação.
“O desenvolvimento do enfoque pragmático apresenta a
possibilidade de uma nova abordagem das ações sociais, as
quais podem ser agora analisadas da mesma forma que as
relações internas entre símbolos. O saber de regras préteóricas de sujeitos que falam, constitutivo do mundo da
vida, estabelece as condições de possibilidades do
conhecimento das ações sociais. As ações não são mais
entendidas como decorrentes de procedimentos lógicotranscendentais de uma subjetividade solipsista, mas decorrem
da interação linguística dos sujeitos.” (MUHL, 1999, p. 128, grifo
nosso)

Ou seja, o mundo da vida representa uma constante interação entre os
conhecimentos pré-teóricos dos sujeitos – seus conhecimentos e regras de
ação cotidianas – com as informações, normas e argumentos de seus
interlocutores.
A partir dessa concepção linguístico-pragmática da constituição de
conhecimento, é possível detalhar as formas como se pode almejar o alcance
de uma ação comunicativa. Alguns aspectos teóricos se tornam importantes
para esta pesquisa, que são os que se referem à conceituação de elementos
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internos de um processo que se pretende comunicativo, além de perspectivas
que contribuem na análise desses processos.

4.3.2.

Pretensões de validade e argumentação em espaço de

ação comunicativa.

Quais são então as características ou o que é importante conhecer para
podermos classificar os processos desenvolvidos por um grupo como passíveis
de ação comunicativa?
Com uma análise introdutória já desenvolvida das concepções que
envolvem a ideia do agir comunicativo, podemos adentrar as minúcias de
conceitos específicos que nos ajudam na compreensão do processo
apresentado na pesquisa. Aqui desenvolvemos as ideias de Pretensões de
validade e argumentação.
Pretensões de validade são as expressões manifestadas por meio de
exteriorizações reconhecíveis e acessíveis à análise racional, ou seja, quando
um falante que pretende uma ação comunicativa levanta uma pretensão de
validade, ele deve se posicionar de forma que sua asserção possa ser
racionalmente analisada pelo grupo por meio dos argumentos. (HABERMAS,
2012)
As pretensões de validade emitidas podem ter características e funções
diferentes dentro da tentativa de entendimento, sendo elas dos seguintes tipos:
Descritivas, Normativas, Avaliativas e Explicativas e essa diferenciação
determina a forma como elas serão validadas e questionadas pelos ouvintes
Habermas explica basicamente as diferenças como:
“Uma análise das formas do enunciado sob um enfoque
semântico faz chegar aos mesmos modos de ser. Sentenças
descritivas, que em sentido amplo, servem à constatação dos
fatos, podem ser afirmadas ou negadas sob o aspecto da
verdade de uma proposição; sentenças normativas (ou
obrigacionais), que servem à justificação das ações, sob o
aspecto da correção (ou da justeza) de um modo de agir;
sentenças avaliativas (ou juízos de valor), que se prestam à
valoração de algo, sob o aspecto da adequação dos padrões
valorativos (ou sob o aspecto do que é bom); e explicações, que
servem para esclarecer operações como falar, classificar, fazer
cálculos, deduzir, julgar, etc., sob o aspecto da
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compreensibilidade ou boa formulação
simbólicas. (HABERMAS, 2012, p. 85)

das

expressões

Um resumo das características principais de cada um dos tipos de
pretensões de validade e da fundamentação necessária à compreensão
desses significados é apresentado no quadro a seguir:

Tipo de pretensão de
validade
Descritivas
Normativas

Avaliativos
Explicativas

Características principais
A fundamentação dos enunciados descritivos significa a
comprovação da existência dos estados das coisas.
A fundamentação dos enunciados normativos significa a
comprovação da aceitabilidade das ações ou das normas para as
ações.
A fundamentação dos enunciados avaliativos significa a
comprovação das condições de preferencia dos valores.
A fundamentação dos enunciados explicativos significa a
comprovação de que expressões simbólicas são realmente
geradas.

Quadro 4: Características principais dos quatro tipos de pretensões de validade.
Adaptado de (HABERMAS, 2012, p. 85)

Assim, todo tipo de argumentação racional é válida em um debate, desde
que intentada ao entendimento do grupo; e o argumento adentra esse terreno
como a forma de conseguir reconhecimento intersubjetivo das pretensões de
validade pelos interlocutores. Este conhecimento das características e
informações sobre as pretensões de validade nos permitirá analisar os
encaminhamentos dos grupos para a ação comunicativa via estudo de suas
pretensões de validade.
Habermas nos mostra a importância do processo argumentativo já no
inicio de sua obra, quando escreve:
“Denominamos argumentação o tipo de discurso em que os
participantes tematizam pretensões de validade controversas e
procuram resolvê-las ou criticá-las com os argumentos. Um
argumento contém razões que se ligam sistematicamente à
pretensão de validade de uma exteriorização problemática. A
força de um argumento mede-se, em dado contexto, pela
acuidade das razões; esta se revela, entre outras coisas, pelo
fato de o argumento convencer ou não os participantes de um
discurso, ou seja, de o argumento ser capaz de motivá-los ou
não, a dar assentimentos, ou não, às respectivas pretensões de
validade. Em face disso, também podemos julgar a racionalidade
de um sujeito capaz de falar e agir segundo sua maneira de se
comportar em cada caso enquanto participante de uma
argumentação.” (HABERMAS, 2012, p. 48)
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Ou seja, a argumentação, como parte integrante do processo de busca do
entendimento mútuo, se caracteriza como a organização racional dos
argumentos em situação de defesa ou crítica fundamentada das pretensões de
validade emitidas.
4.3.3. Coordenação de ações como meio de busca do entendimento

Outro conceito igualmente importante dentro dos nossos recortes da
teoria habermasiana para esse trabalho é o de “coordenação de ações”.
Pensamos ser possível falar em um ambiente de grupo pautado em
referenciais como os nossos quando se pode intentar o que Habermas acredita
ser um agir coordenado, como:
“A necessidade de agir coordenado gera na sociedade uma
determinada demanda de comunicação; e essa demanda
precisa ser atendida quando, para cumprir o propósito de
satisfazer essa carência, é obrigatoriamente possível uma
coordenação efetiva de ações.” (HABERMAS, 2012, p. 477)

A proposição do termo “coordenação de ações” (HABERMAS, 2012) se
fundamenta nas leituras de Habermas sobre a teoria da ação, de Weber. O
autor primeiro apresenta o modelo de ação de Weber e o interpreta como
baseado na noção de sujeito individual e que agem uns sobre os outros, de
maneira teleológica e que tem por intenção fazer com que os outros
compreendam o que o sujeito tem em mente, sem a possibilidade de
intersubjetivação dos sentidos, como no agir comunicativo. Apresentamos as
diferenças entre as duas interpretações sobre os conceitos de entendimento e
agir no quadro 5.

Entendimento

Agir

Weber
O entendimento é fruto de
uma
argumentação
intencional do sujeito, que o
faz
objetivando
a
compreensão
do
ouvinte
sobre sua ideia.
Ação
racional-teleológica
pautada na relação entre o
inicio e o fim para o alcance
de um objetivo já almejado
racionalmente pelo ator. A
ação social se dá por meio da
coordenação de ações por
interesse
ou
tradição

Habermas
O entendimento se alcança pelo
debate
argumentativo
de
pretensões de validade e
racionalização do mundo da
vida.
Ao passar a valorizar a ação
não somente teleológica, mas
também
estratégica
e
comunicativa, o agir começa a
se pautar no entendimento e a
coordenação de ações se dá no
plano da ação individual voltada
à
realização
de
planos
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normativa

racionalmente compartilhados e
entendidos.

Quadro 5: Diferenças nas interpretações de Habermas e Weber dos conceitos
de entendimento e agir.

Ou seja, por mais que apresente uma teorização sobre as ações
racionais, Weber ainda se posiciona de forma a valorizar o agir teleológico na
busca de compreensão das pretensões do falante e não de entendimento
mútuo. No caso da interpretação de Habermas, a coordenação de ações de um
grupo de debatedores se dá pela via de ações individuais planejadas
conjuntamente visando o entendimento sobre as pretensões de todos, como o
mesmo define.
“De outra parte, falo ainda de ações comunicativas quando os
planos de ações dos atores envolvidos são coordenados não por
meio de cálculos egocêntricos do êxito que se pode obter, mas
por meio dos atos de entendimento. No agir comunicativo os
participantes não se orientam em primeira linha pelo êxito de si
mesmos; perseguem seus fins individuais sob a condição de que
sejam capazes de conciliar seus diversos planos de ação com
base em definições comuns sobre a situação vivida. De tal
forma, a negociação sobre as definições acerca da situação
vivida faz-se um componente essencial das exigências
interpretativas necessárias ao agir comunicativo.” (HABERMAS,
2012, p. 496)

Todas essas proposições versam sobre “entendimento”, que em
Habermas é um conceito definido de forma bastante contundente, quando se
diferencia da simples “concordância” ou “comum acordo”. O entendimento aqui
é compreendido como “um processo de unificação entre sujeitos aptos a falar e
agir” (HABERMAS, 2012, p. 497) e se diferencia da concordância pelo fato de
os atores sociais em debate poderem atingir uma compreensão comum das
pretensões de validade de todos após uma tematização racional dessas e não
apenas concordarem com a pretensão de um participante, o que é expresso
pelo autor da seguinte maneira:
“Processos de entendimento visam a um comum acordo que
satisfaça as condições de um assentimento racionalmente
motivado quanto o conteúdo de uma exteriorização. Um comum
acordo almejado por via comunicativa tem um fundamento
racional, pois nenhuma das partes pode jamais impô-lo: nem de
modo instrumental, pela intervenção imediata na situação da
ação, nem de modo estratégico, pela influência calculista sobre a
decisão de um oponente.” (HABERMAS, 2012, p. 498)
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Olhando mais atentamente para o conceito de coordenação de ações,
temos que, ao vislumbrarmos um grupo de docentes de disciplinas específicas,
planejado para facilitar a ocorrência de uma agir comunicativo e planejarem
suas disciplinas em conjunto, podemos pensar que as reinvenções, criações e
mudanças provavelmente realizadas por cada indivíduo desse grupo se pauta
no que se entende por coordenação de ações.
Baseado na diferenciação entre entendimento e concordância e a
condição para que chamemos uma ação de coordenação de ações, estas
questões parecem ter o caráter necessário à fundamentação de uma
concepção de grupo e fundamentar, portanto, as defesas apresentadas neste
trabalho. Contudo, ainda nos compete uma incursão pela teorização sobre a
forma analítica de compreender essa busca pelo entendimento.
Parece-nos claro que, nesta abordagem teórica, o que chamamos
coordenação de ações faz parte de uma articulação “fala-ação” voltada à busca
do entendimento sobre as questões em pauta, ou seja, “tratamos os atos
comunicativos - que ajudam os falantes e ouvintes a se entenderem sobre
alguma coisa – como um mecanismo de coordenação de ações” (HABERMAS,
2012, p. 499), e, com isso, se torna necessário entendermos por quais meios
linguísticos esse processo se torna possível. Habermas, então, se baseia na
teoria dos atos de fala para completar sua teorização.

PRETENÇÕES
DE VALIDADE

São
tematizadas
por meio de

Organizamse em forma
de

Permitindo e
tematização de
novas

ENTENDIMENTO

ATOS DE
FALA

Promovendo

COORDENAÇÃO
DE AÇÕES
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Figura 7: Esquema do processo de entendimento pela coordenação de ações.

Por

fim,

discutimos

brevemente

a

inserção

das

concepções

habermasianas no cenário da educação e da formação de professores,
ressaltando o ponto de ineditismo presente nesta pesquisa e que a torna apta a
uma proposta de doutoramento.
Como já ficou explícito nos capítulos anteriores, a teoria social e as
concepções sobre racionalidade e linguagem presentes na obra de Habermas
estão bastante mais ligadas às áreas de Filosofia e Sociologia, áreas de origem
do autor. Contudo, há uma serie de trabalhos realizados no e que âmbito da
educação buscam a relação dessas premissas para pensarmos esta área. Os
trabalhos de Muhl, (2003) e LonghiI, (2005), já referenciados e citados, são
casos dessa busca. Mas procuramos aqui explanar sobre as características do
referencial habermasiano que dão sustentação às reflexões aqui empreendidas
sobre educação e principalmente sobre formação. Para tanto, nos baseamos
no trabalho de Hermann (1999). Esta autora realiza uma compilação dos
trabalhos desenvolvidos no Brasil e que buscaram essa relação, explicitando
os problemas da validação deste referencial no campo da educação.
A autora explicita que Habermas tem sido bastate criticado no campo da
educação por intercruzar a racionalidade com a comunicação, dando a ideia
de que não há aquela sem esta, o acusando de apresentar-se excessivamente
racionalista e idealista. Contudo, Hermann (1999) debate que “na perspectiva
de Habermas, a razão está na tensão entre o contexto e a transcendência,
entre o universal e o singular, entre a unidade e a pluralidade.” (p. 15) e que
esta visão parece ser uma das poucas que abarca os problemas de uma
educação devastada pelas críticas da falta de racionalidade e de dominação da
instrumentalidade. Segundo a autora:
As fissuras do conteúdo normativo da modernidade, que questionam a
tradição, também atingem o edifício seguro que sustentava a educação.
E ela, igualmente, revela suas aporias. Desse modo, pode-se afirmar
que o contexto sob o qual Habermas produz sua teoria é o mesmo sob
o qual a educação se movimenta com seus déficits teóricos. Entretanto,
o enfrentamento de tais problemas pela educação é mais tardio, pois,
tratando-se de ações de âmbito essencial, a necessidade de segurança
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e de familiaridade é mais intensa. A essa necessidade corresponde a
inevitável atração à unidade, que retarda seu enfrentamento com
questões relativas à pluralidade. (HERMAN, 1999, p. 24)

Havemos de pontuar também a necessidade, apontada pela filosofia, de
se compreender que a subjetividade se constitui através da passagem pela
objetividade. Se isso se constitui como principio, então as teorias de educação
devem abarcar a mediação entre subjetividade e objetividade, o que é
expresso no referencial habrmasiano de forma fundamental, pois “é nessa
perspectiva que adquire importância as relações entre individuo e sociedade”.
(p. 40). Ou seja, a teoria de Habermas oferece um ponto de vista conceitual
que engloba a mediação linguística entre objetividade e subjetividade dos
sujeitos como forma de entendimento no mundo e isso é uma das bases
fundamentais do processo formativo, então, educacional.
Dessa maneira, uma educação de vertente habermasiana “requereria
uma atitude fundamental voltada para o entendimento”.
Esses são conceitos primordiaisda fundamentação habermasiana da
estrutura da sociedade e da forma de comunicação pretensamente voltada ao
entendimento, que voltarão a ser explorados ao longo deste texto,
principalmente na descrição do recurso metodológico de análise dos atos de
fala apresentado no capitulo VI.
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Capítulo V
A investigação-ação como metodologia de promoção de
espaços de interação comunicativa
__________________________________________________

Baseados nas considerações apontadas até agora sobre a racionalidade
comunicativa e a maneira com que esta é defendida por Habermas, temos
neste capítulo uma proposta de planejamento metodológico baseada nesses
referenciais.
Esta teorização sobre uma possibilidade de planejamento que leve em
conta elementos de conjunto e participação coletiva em espaços de ação
comunicativa se faz necessária na medida em que defendemos, a partir das
considerações de Habermas, o agir comunicativo como maneira de enfrentar
os efeitos da racionalidade instrumental sobre a atividade dos docentes.
A partir da leitura e sistematização das fundamentações teóricas da
investigação-ação, tais como Carr e Kemmis, (1988), Kemmis e McTaggard,
(1988), Thiollent, (2011) e em conjunto com os princípios apresentados da TAC
(HABERMAS, (2012), apresentamos aqui uma perspectiva metodológica que
entendemos que esteja em acordo com os princípios defendidos nesta tese e
que, em nossa concepção, pode se converter em uma possível metodologia
para oportunizar espaços nos quais é possível o desenvolvimento de uma ação
comunicativa.
5.1. A fundamentação teórica e filosófica da investigação ação e
suas inextricáveis relação com o agir comunicativo

Pensando em processos que envolvem grupos de pessoas que, por meio
de um trabalho conjunto, estejam empenhadas em conhecer mais sobre as
situações nas quais estão imersas, voltamos-nos a um referencial teórico de
vertente crítica que apresenta uma sistematização de ideias que se encontram
com as nossas: a investigação-ação.
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A investigação-ação é uma leitura teórico-metodológica de processos de
investigação em educação nos quais os membros também são participantes.
Inicialmente sistematizada por Kurt Lewin (1946) como uma metodologia de
investigação coletiva de âmbito generalizado, foi interpretada por Carr e
Kemmis (1988), como tendo um na investigação na formação de professores.
Essa vertente se disseminou nas pesquisas em educação que intencionavam
constituir conhecimentos sobre a participação ativa dos membros dos grupos
nas

mudanças

SCHNETZLER,

efetivas
2003),

das

realidades

(TRIPP,

2005),

que

pesquisavam

tornando-se

“uma

(ROSA

e

metodologia

preferencial nas práticas educativas.” (COUTINHO, 2009).
A despeito

de se referir especificamente aos docentes da educação

básica e de tratar de processos de constituição curricular nas escolas, este
referencial teórico apresenta uma discussão geral de cunho filosófico sobre o
papel do trabalho conjunto nas investigações educacionais, permitindo-se
então auxiliar o trabalho de proposição de um ambiente de planejamento em
parceria com os docentes universitários.
Quando se preocupam com a discussão da fundamentação de uma teoria
educacional crítica, Carr e Kemmis (1988) iniciam-na apontando os elementos
teóricos de várias concepções sobre docência e currículo ao longo dos anos,
ressaltando que inicialmente estas eram muito pautadas em modelos prontos e
evidenciavam

uma

racionalidade

técnica bastante

presente

em

suas

constituições.
“O conhecimento sobre educação tendia a constituir-se em uma
série de especialidades fragmentadas; até meados do século XX
o currículo aparecia como o campo destinado a concentrar esses
fragmentos, mediante a manutenção de um enfoque “prático” na
organização do ensino e da aprendizagem na escola (CARR e
KEMMIS, 1988, p. 29, tradução nossa)

Assim, até meados da década de 1960, as proposições de teorias sobre
currículo e prática curricular pautavam-se em aspectos técnicos da formação
de profissionais para a indústria, com enfoque nos modelos prontos apenas
para serem executados pelos docentes e, portanto, bastante condizente com o
que chamamos até aqui de modelo técnico.
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A principal asserção nos três primeiros capítulos da obra é a denuncia da
clara desvinculação entre a teoria e prática no fazer educacional, tanto escolar
quanto da pesquisa, ou seja, para os primeiros modelos de educação
divulgados nesta época, a teoria educacional deveria pertencer à academia e a
prática aos professores, bastando que estes soubessem aplicar sem erros as
recomendações advindas da pesquisa, que só produzia teoria. Carr e Kemmis
argumentam que esta concepção era uma influencia do modelo positivista das
ciências naturais nas ciências sociais e educacionais, como vemos:
“Quase ninguém negará que haja uma crença muito
generalizada de que a ciência fornece os métodos de
investigação que a investigação educativa deveria buscar para
imitá-la, e que as teorias científicas possuem os critérios lógicos
nos quais devem inspirar-se e conformar-se as teorias
educativas” (CARR e KEMMIS, 1988, p. 67, tradução nossa)

Essa concepção por muito também afetou a formação de docentes, aos
quais cabia necessariamente a função de aplicador de currículos. Isso
favorecia a disseminação de um modelo de formação docente técnico, segundo
o qual “as proposições educativas são tratadas como um conjunto de meios
destinados a uma finalidade definida” (CARR e KEMMIS, 1988, p. 52).
Assim, com base nessas denuncias, podemos afirmar que o planejamento
não era algo que pudesse contar com a participação efetiva dos docentes em
discussões que contemplam justificativas das pretensões de ações planejadas,
como apontam Rosa e Schnetzler, (2003)
“Desta forma, do ponto de vista técnico, o professor é visto
como um implementador de propostas curriculares, um
transmissor de saberes e um avaliador de “produtos” de
aprendizagens. Isto porque, na racionalidade técnica,
aprendizagem é produto obtido através da elaboração de um
conhecimento de interesse tipicamente instrumental, na forma de
explicações científicas.” (ROSA e SCHNETZLER, 2003, p. 32)

Com a pretensão de discutir as mudanças que os referenciais críticos
propõem para o “pensar” ensino e educação por professores, os autores
posicionam-se frente à defesa de uma concepção de ensino, educação e
currículo mais próxima das vertentes que também são objeto de defesa nesta
tese. Sobre a investigação-ação de forma geral, Rosa et. al. afirmam:
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“Para Carr e Kemmis (1988), a investigação-ação oferece uma
oportunidade de articulação entre teoria e prática, que promove
a emancipação dos sujeitos envolvidos, através da interlocução,
onde todos são participantes.” (ROSA et. al, 2003, p. 7)

Interessante compreender aqui que a escolha da investigação-ação como
proposta metodológica para a promoção de espaços de ação comunicativa se
funda no fato de a própria investigação-ação se apoiar nas concepções da
filosofia habermasiana, a que os autores chamam de “teoria social crítica”
(CARR e KEMMIS, 1988, p. 147), com destaque para as ideias de “situação
ideal de fala”, “pretensões de validade” e “discurso”.
“A teoria das competências comunicativas de Habermas é uma
teoria ética da autorrealização que transpõe a fonte dos ideais
humanos à linguagem e ao discurso. Já que o propósito da
teoria de Habermas esteve em estabelecer como, em todo
discurso humano, há uma concepção inerente e antecipada por
ele mesmo de uma forma de vida ideal na qual poderia realizar o
tipo de autonomia racional que serve ao interesse emancipador.
Dessa maneira, a teoria da competência comunicativa trata de
demonstrar que a justificação normativa do saber emancipador
está incorporada na estrutura da ação comunicativa, de cuja
análise e exploração se ocuparia a ciência social critica. (CARR
e KEMMIS, 1988, p. 154, tradução nossa)

Coutinho (2009) argumenta que a teorização de Carr e Kemmis da
investigação-ação baseada em Habermas mostra como esta se distancia do
paradigma positivista até então dominante na pesquisa educacional e se
aproxima de um paradigma sócio-crítico, segundo o qual “a investigação-ação
não só se constitui como uma ciência prática e moral como também como uma
ciência crítica.” (p. 360).
“Ao distanciar-se dos paradigmas positivista e interpretativo pelo
excessivo objetivismo e neutralidade do primeiro e pela
propensão para a subjetividade do segundo, o paradigma sóciocrítico trás para a ribalta das práticas investigatórias a
concepção ideológica e valorativa que está presente na
investigação e que acaba por determinar o conhecimento que
daí possa advir. Por outro lado, e na senda dos princípios
filosóficos de Jurgen Habermas sob quais uma investigação
deve sempre conter em si uma intenção de mudança, este
paradigma faz também incidir o seu foco sobre o conhecimento
emancipatório, que pretende por a nu as ideologias que
condicionam o acesso ao conhecimento e operar ativamente na
transformação da realidade.” (COUTINHO, 2009, p. 357)

Dessa maneira, traçam-se relações da teoria social crítica com a proposta
de investigação, segundo a qual, “para além da crítica, se aborde a práxis

93

crítica; isto é, uma forma de prática em que a ilustração dos agentes tenha sua
consciência direta em uma ação social transformada” (CARR e KEMMIS, 1988,
p. 157). Assim, discorre-se sobre o fato de que a ciência social crítica, como
referencial

da

investigação-ação,

versa

sobre

a

possibilidade

de

desenvolvimento de uma práxis social em grupos de trabalho com
identificações temáticas de interesse comum, pois:
“Um aspecto chave deste processo será que todos os presentes
possam intervir de igual maneira para planejar perguntas e
apontar sugestões, e desfrutem de oportunidades iguais para
propor e comprovar pretensões de validade. Ao fim, se todos os
membros não puderam participar da discussão, não poderemos
assegurar que as conclusões alcançadas representam, na
realidade, o melhor do pensamento do grupo. Se só participam
alguns, os entendimentos alcançados serão os desses poucos.”
(CARR e KEMMIS, 1988, p. 160, tradução nossa)

Fica claro, para os autores, que a teoria habermasiana deve referenciar a
proposta de investigação-ação, pois contém uma série de características que
podem fundamentar um processo nestes moldes, tais como:
x

Sua epistemologia é construtivista.

x

Não é somente uma teoria do conhecimento, mas sobre como o
conhecimento se vincula com a prática.

x

A teoria social crítica versa sobre a práxis social.

x

É uma forma de ciência social destinada a ser posta em ação por grupos
autorreflexivos preocupados em organizar sua própria prática à luz de
sua autorreflexão organizada.

x

Exige a participação do pesquisador na ação social que se estuda, e
mais ainda, que os participantes se convertam em investigadores.
(CARR e KEMMIS, 1988, p. 161)
A partir da elucidação das contribuições da teoria social crítica, Carr e

Kemmis mostram o que chamam de “uma ciência educativa crítica” (p. 167),
que constitui uma compreensão educacional, e essencialmente filosófica,
daquela. Exemplificando em comunidades de professores que se propõem a
“atacar” problemas sociais, administrativos, de aprendizagem, entre outros de
suas escolas, traça-se uma concepção de grupo de ação em conjunto no qual
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os professores estão pessoalmente envolvidos com as causas e com
pretensões de mudança daquela realidade.
“A plena missão de uma ciência educativa crítica requer
participantes que colaborem na organização de sua própria
ilustração e que estes tomem decisões sobre como vão
transformar suas situações, assim como uma análise crítica
permanente das consequências de tais transformações, a fim de
respaldar o compromisso do discurso científico, os processos de
ilustração e a ação prática.” (CARR e KEMMIS, 1988, p. 171,
tradução nossa)

Mas ainda, os autores elucidam

possibilidade de posicionamento

assertivo do professor no âmbito projeto de investigação crítica:
“E uma palavra, esses professores “se convertem em críticos”,
não no sentido de ficarem queixosos e negativos, mas no de
concentrar seus recursos intelectuais e estratégicos, focá-los
sobre uma questão particular e comprometê-las ao exame crítico
da prática ocorrida durante o projeto.” (CARR e KEMMIS, 1988,
p. 58, grifo nosso)

Nessas condições, os professores passam a constituir as suas práticas,
seus planejamentos e suas ações em conjunto visando, para além da
aprendizagem individual de conteúdos, a emancipação de si próprios, do grupo
de trabalho e dos alunos; além de construções conjuntas sobre temas que são
comuns a todos os participantes do grupo.
Contudo, dadas as premissas fundamentadoras dessas propostas e a
realidade dos sistemas educacionais em nível mundial – com especial atenção
ao sistema universitário, já discutido no capítulo 2 – este se torna um trabalho
de extrema dificuldade, pois exige que “os docentes se convertam e
investigadores de suas próprias práticas, seus entendimentos e suas ações”
(CARR e KEMMIS, 1988, p. 173, tradução nossa), o que não é uma forma de
pensar comum nos espaços considerados, em sua maioria de prioridades
sistêmicas.
Ainda assim, sobre a ciencia educativa crítica, podemos afirmar que se
faz necessária à superação da racionalidade instrumental na medida em que:
a. As reformas educacinais têm caráter participtivo e colabotrativo, visando
a mudança da realidade (p. 168);
b. Surge dos problemas que afetam o mundo da vida dos envolvidos
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c. Valoriza a importância do processo de ilustração – ou alcance conjunto
de entendimento sobre a informação em discussão – e o discurso
prático – na qual os participantes tomarão decisões baseadas nos
discursos e consensos do próprio grupo. (p. 170 e 171)
d. Pode resultar em melhoras ou mudanças concretas das práticas
educativas e das compreensões dos participantes sobre essas práticas.
(p. 173)
e. Os participantes devem se converter em pesquisadores de suas prórias
práticas e de seus entendimentos dessas práticas. (p. 177)
Para mais além, podemos traçar relações entre as ditas características do
processo de investigação-ação com as principais asserções da TAC, em
defesa de uma concepção segundo a qual a proposição de trabalhos de
investigação-ação são a premissa metodológica para o desenvolvimento de
oportunidades de ação comunicativa.
A ligação entre as concepções de ambas proposições teóricas se dá
também no que se refere ao papel do observador/pesquisador de uma ação
comunicativa.

Ao explanar sobre a observação nas ciências sociais,

principalmente sobre a função do investigador como analista de um processo
de agir comunicativo, Habermas sugere que não é possível realizar pesquisa
se o observador não procurar transcender o papel de observador e se tornar
um participante do processo de entendimento em questão, como vemos:
“O intérprete só pode esclarecer o significado de uma
exteriorização opaca à medida que explica como surge essa
opacidade, ou seja, se explica por que as razões que o autor
poderia ter dado em seu contexto já deixaram há muito de ser
aceitáveis para nós. Se o intérprete nem mesmo propusesse
questões relativas à validade, poderíamos perguntar-lhe com
razão se ele está interpretando, ou seja, se empreende algum
esforço para reativar a comunicação disturbada entre o autor,
seus contemporâneos e nós. Em outras palavras: o intérprete
está conclamado a manter a postura performativa que assume
como agente comunicativo também (e em especial) quando
pergunta quais são as pressuposições sob as quais um texto
incompreensível se encontra.” (HABERMAS, 2012, p. 247)

Ou seja, o intérprete – pesquisador – na perspectiva da TAC, precisa se
assumir como participante de uma comunicação com fins ilocucionários e
necessariamente participar dos processos de entendimento estudados para
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poder apresentar uma análise dele e isso se aproxima muito do que se espera
de um proponente de um trabalho de investigação ação que, para muito além
de ter a ideia e solicitar que as pessoas executem, uma pessoa que “mergulhe”
no processo e se comprometa a coordenar suas falas sempre em busca de
entendimento. Habermas apresenta um resumo dessas características, que
aqui se fazem necessárias na defesa de que a metodologia da investigaçãoação como principal aporte metodológico para o trabalho com grupos que
pretenda o agir comunicativo.
“O benefício metodológico da hermenêutuca filosófica pode ser
resumido brevemente como a seguir: O intérprete só pode esclarecer o
significado de uma exteriorização simbólica enquanto participante virtual
do processo de entendimento entre os imediatamente envolvidos;
embora o posicionamento performativo vincule-se à pré-compreensão
da situação hermenêutica de partida, essa vinculação não precisa
restringir a validade de sua interpretação, porque o intérprete pode fazer
uso da estrutura interna racional do agir orientado pelo entendimento,
além de recorrer reflexivamente à competência julgadora de um
participante imputável da comunicação, a fim de relacionar o mundo da
vida do autor e seus contemporâneos a seu próprio mundo da vida e
então reconstruir o significado do interpretandum como substância
objetiva (julgada ao menos de forma implícita) de uma exteriorização
criticável.” (HABERMAS, 2012, p. 251)
ELEMENTOS
CONCEPÇÃO
INVESTIGAÇÃO

DE

PAPEL DO PESQUISADOR

OBJETIVOS

INVESTIGAÇÃO-AÇÃO
Estabelecimento
de
um
processo de compreensão
conjunta de uma realidade
social que se intenta mudar e
planejamento conjunto de
ações.
Participante
ativo
do
processo de compreensão da
realidade, planejamento de
ações e reflexão sobre as
ações.
Mudança de uma realidade
social determinada por meio
do entendimento mútuo sobre
as ações necessárias à
mudança e a avaliação
dessas ações.

TAC
Entendimento
mútuo
intersubjetivamente
partilhado pelos participantes
de uma comunicação.

Participante do processo de
argumentação que leva ao
entendimento.

O
objetivo
do
agir
comunicativo
deve
ser
sempre o entendimento dos
participantes sobre o tema
em debate.

Quadro 6: Resumo das aproximações entre a TAC e a metodologia da
Investigação-ação.

Neste pesquisa, compete-nos, então, propor que esta forma de se
conduzir pesquisa em educação, voltada à transformação das realidades pelos
envolvidos nela e pela proposição de um trabalho de investigação-ação como
pretensão de desenvolvimento de um grupo no qual se possa supor o agir
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comunicativo, nos ajude a criar um ambiente favorável à ocorrência de ação
comunicativa.
5.2. A organização estrutural e metodológica da investigação-ação

Na tentativa de compreender como esta proposta se torna necessária e
imprescindível

no

âmbito

da

pesquisa

que

se

pretendeu

construir,

apresentamos uma descrição dos encaminhamentos metodológicos de um
trabalho de investigação-ação em relação com os referenciais aqui adotados.
Kemmis e McTaggart (1988) mostram-nos, em seu livro “Como planificar
la investigación-acción”, de que forma um trabalho nesses moldes pode ser
planejado e o que se torna importante para a construção dessa interação,
afirmando que “a investigação-ação proporciona um meio para trabalhar que
vincula a teoria e a prática em um todo único; ideias em ação.” (KEMMIS e
MCTAGGARD, 1988, p. 10, grifo nosso).
Segundo esses autores, um projeto no qual os professores se envolverão
nesses termos se inicia com a construção de uma “preocupação temática”, que
é uma área ou uma situação em que os participantes devem querer se envolver
pois abarcam “preocupações de influencia mútua” (KEMMIS e MCTAGGARD,
1988, p. 11).
Em outras palavras, as preocupações temáticas se constituem como os
temas/assuntos com os quais os indivíduos envolvidos em um processo de
invesigação-ação se manifetam pretensos a explorar. As preocupaçõs
temáticas são de origem individual, mas podem se constituir por influencias
mutuas, tais como experiências, concepções prévias e relações do individuo
com o tema.
Assim, para garantir que os professores adentrarão a discussão das
questões com uma profundidade necessária à formação de esclarecimentos
sobre ela, é preciso que se trate de um tema pelo qual todos os participantes
teriam uma espécie de predisposição à discussão. Essa predisposição,
contudo, pode estar ligada a princípios ou cocepções que não são compatíveis
com o que se espera, por exemplo, mas ainda assim devem ser base para o
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inicio de uma discussão, visto que é imprescindível que os participantes
tenham Nas palavras do autor, o trabalho se inicia da segunte maneira:
“a ideia geral necessita de uma exploração da circunstâncias e
dos terrenos em que o problema está e o estabelecimento de
fatos sobre essas circunstancias. Uma vez que se tomam
decisões sobre o terreno e se realiza uma exposição preliminar,
o grupo de investigação-ação decide um plano de ação geral.”
(KEMMIS e MCTAGGARD, 1988)

No caso dos grupos de docentes, tais como os estudados nesta
pesquisa, com históricos de formações e concepções sobre a importância do
tema tão distintas, as preocupações temáticas precisam ser tais

que os

coloquem como importantes na contribuição de uma discussão. Por exemplo o
caso do tema das metodologias e abordagens do ensino de FMC na
licenciatura e a melhora da interação entre suas disciplinas. Evidentemente, os
conflitos relacionados à aceitação ou não das pretenções de validade são
importantes no processo de construção de consensos; contudo a identificação
e apropriação da necessidade do debate dos temas, em particular a FMC, é
algo essencial para o progresso do projeto de investigação-ação.
Após a construção conjunta de um entendimento sobre as preocupações
temáticas, inicia-se um processo de atuação nesse cenário que evidencia sua
pertinência em um contexto de reflexão para a mudança da realidade. A partir
desta, os indivíduos se inserem em um processo que se desenvolve seguindo
as seguintes etapas: planejamento da ação, ação, observação, reflexão
conjunta e replanejamento de novas ações. (KEMMIS e MCTAGGARD, 1988,
p. 16). Esse processo de compreensão constitui

que Kurt Levin chamou

“espiral da investigação-ação”
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Figura 8: Representação do processo espiral da investigação

Dessa maneira, temos que os participantes se envolvem com o tema em
forma de pesquisa. Eles entram em contexto de debate para chegarem a
consensos sobre as ações necessárias a serem realizadas nas instituições,
visando ao conhecimento e aprimoramento do cenário em que a preocupação
temática se localiza, planejam ações que podem ser realizadas individualmente
ou em conjunto para alcançar os objetivos delineados, realizam a interação
com agentes da instituição em questão, retornam ao grupo para discutir e
refletir sobre essas interações e fazem novos planejamentos, como expresso
na figura 8. Os autores descrevem esse processo da seguinte maneira:
“A investigação-ação é uma investigação participativa,
colaboradora, que surge tipicamente do esclarecimento de
preocupação geralmente compartilhadas pelo grupo. As pessoas
descrevem suas preocupações, exploram o que pensam os
outros e tentam descobrir o que podem fazer. No decorrer da
discussão, decidem sobre o que podem atuar: adotam um
projeto de grupo. O grupo identifica uma preocupação tematica.
A preocupação temática define a área principal na qual o grupo
decide centrar sua estratégia de melhora. Os membros do grupo
planejam ações conjuntas, atuam e observam individual e
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coletivamente e refletem juntos. Reformulam mais criticamente
os planejamentos informados enquanto o grupo constitui
conscientemente sua própria compreensão e sua própria
história.” (KEMMIS e MCTAGGARD, 1988, p. 14)

Evidentemente , o processo não se finda com o fim de um único ciclo,
podendo se extender até que o grupo ache necessário ou até que se consiga
as mudanças pretendidas, sendo isso uma decisão do grupo que se envolveu
com a questão.
Nesse sentido, é interessante ressaltar que, sob a égide dos
referenciais teóricos e metodológicos anteriormente descritos, um dos pontos
altos desta tese é a necessária compreensão do processo formativo em
desenvolvimento juntamente com os docentes participantes. No intento de ser
coerente com a TAC e a Investigação-Ação, o que está sob análise aqui é o
processo. O processo de construções coletivas, conclusões coletivas e
mudanças de concepções coletivas, empreendidas a partir da formação e
manutenção de um Grupo de Planejamento Conjunto (GPC) do qual todos são
igualmente participantes. Assim, não empreendemos uma análise de um
cenário pronto ou minuciosamente delineado de antemão, mas das
possibilidades advindas de um grupo em constituição, formado por pessoas
com várias histórias formativas diferentes, várias concepções diferentes
constituindo suas práticas e formas de pensar sobre as disciplinas de FMC na
licenciatura em Física.
Dessa maneira e sob o auspício dessas concepções teóricometodológicas que orientam um trabalho de investigação-ação, foi que
desenvolvemos uma proposta

visando promover a aproximação entre os

docentes que lecionam disciplinas relacionadas em dois cursos de licenciatura
em Física, por meio da criação de oportunidades de debater com os mesmos a
necessidade e as formas de se promover uma maior interação entre essas
disciplinas e, assim, se envolver em um projeto de mudança da realidade dos
cursos em que lecionam física para a formação de professores.
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Capítulo VI
Os esforços e (re)invenções na promoção de interação
docente: Os encaminhamentos metodológicos
______________________________________________________

Traçamos até agora o referencial teórico sob o qual pensamos ser
possível elucidar a análise de um caminho de interação entre docentes. Como
já dito, o referencial habermasiano está par a par com as ideias de um
processo de investigação-ação em grupos de docentes para o planejamento de
disciplinas parece constituir um valoroso suporte para a proposição e continua
avaliação de um conjunto de ações com maiores possibilidades emancipatórias
no que se refere à formação continuada de acadêmicos da licenciatura em
física pela via da interação entre eles.
Dessa maneira, descrevemos aqui o processo de imersão no contexto,
do qual faz parte a proposição de conversas iniciais necessário para a
promoção de um espaço de comunicação entre os docentes envolvidos.
Para descrever o contexto das atividades que são foco da análise, as
quais se constituíram no interior de um grupo de planejamento de docentes de
Física Moderna e Contemporânea – EM e LEM –, iniciamos apresentando os
dois cursos de licenciatura em física que são objetos dessa pesquisa,
colocando relevância na compreensão em necessidades relacionadas à
comunicação entre os docentes.
O curso do campus A é exclusivamente de licenciatura, tendo a primeira
turma ingressado no ano de 2002. Está ligado a um departamento de Física,
Química e Biologia (DFQB) ao qual também se vincula um curso licenciatura
em Química, e faz parte uma unidade universitária onde também funcionam os
cursos de Licenciatura em Matemática, Licenciatura e Bacharelado em
Geografia, Bacharelado em Estatística, Ciências da Computação, Pedagogia,
Fisioterapia, Engenharia Ambiental, Engenharia Cartográfica, Educação Física
e Arquitetura e Urbanismo.
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A despeito de ser identificado como licenciatura, o curso possui um corpo
docente composto em grande parte por bacharéis em física e/ou com histórico
de pesquisa na área de física experimental e aplicada, de modo que não está
enraizada em seus costumes uma tradição de pensar sobre a licenciatura ou
sobre o âmbito da formação profissional do professor de física, como seria de
se esperar.
A atual estrutura curricular do curso possui uma concentração de
disciplinas voltadas à física básica e matemática, as disciplinas ditas
específicas, nos dois primeiros anos sendo que as disciplinas pedagógicas são
inseridas a partir do terceiro ano. Notamos também que, das oito disciplinas
pedagógicas obrigatórias, apenas quatro são alocadas no DFQB e são
lecionadas por docentes com formação básica em Física, sendo as outras
disciplinas, como a didática, por exemplo, lecionadas por docentes do
Departamento de Educação sem a formação básica na disciplina específica de
Física.
O curso do campus B também é exclusivamente de licenciatura, embora,
aqui não possamos associar os problemas no tocante à comunicação e
formação de consensos à predominância de bacharéis, uma vez que sua
composição é bastante heterogênea, contemplando áreas diversas da
pesquisa científica (SANCHES, 2009).
Uma segunda característica deste curso é a de que, também
diferentemente do anterior, ele apresenta uma identificação bastante
fundamentada com a formação de professores por uma parte de seus
docentes, o que pode ser visto na comparação do numero de docentes com
formação e pesquisa em ensino de ciências – 4 docentes, contra 1 no campus
A. Isto também pode ser observado na estrutura curricular do curso, que
apresenta disciplinas diferenciadas e voltadas à formação do professor, tais
como Textos de Divulgação Científica (TDC) e Pesquisa em Ensino de
Ciências (PEC) I, II e III. Além disso, há uma obrigatoriedade com relação ao
trabalho de conclusão de curso (TCC), que pode, na maioria das vezes, se
caracterizar como uma pesquisa em ensino de física preferencialmente
desenvolvida durante o estágio supervisionado.
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Um desses TCC (SANCHES, 2009) foi consultado para a composição
deste item do texto, na medida em que o trabalho forneceu resultados
interessantes que foram inclusive utilizados como ponto de partida para a
estruturação das nossas estratégias de aproximação com os docentes.
O autor, cuja pesquisa pretendeu levantar o estado em que se
encontrava o ensino de FMC no curso, entrevistou, entre outros, os docentes
escolhidos para esta pesquisa.
Do trabalho de Sanches (2009) concluímos que os docentes das
disciplinas específicas de FMC se mostravam descontentes com a organização
estrutural da FMC no curso (p. 65), que consideram o novo currículo do curso
um retrocesso em relação ao currículo anterior, por aquele ter apresentado um
aumento do numero de disciplinas pedagógicas (p. 65), além de apresentarem
uma clara distinção valorativa entre os conhecimentos necessários na
licenciatura, delegando o estudo aprofundado das questões referentes à Física
Quântica apenas aos alunos propensos ao bacharelado ou à pesquisa
científica na “área dura” (p. 67). Também observamos que um dos docentes
demonstra pensar que os conhecimentos em física dos alunos que deixam o
curso são baixos, enquanto o outro vê possibilidade de aprofundamento de
conteúdos, apesar da estrutura curricular (p. 68) e que exceção do docentes da
própria disciplina, os outros desconhecem a estrutura do laboratório didático de
FMC. (p. 69).
O contexto em que iríamos adentrar com uma proposta de planejamento
conjunto das disciplinas se baseava em práticas de ensino de disciplinas
específicas de Física Moderna e Contemporânea – EM e LEM -, cujos
docentes estavam atentos preferencialmente ao cumprimento das ementas de
suas disciplinas e que delegavam pouca atenção aos aspectos formativos ou
referentes à formação de professores potencialmente presentes em suas
disciplinas.
Esse cenário, também detectado por Cortela (2004) e Camargo (2007),
está teoricamente associado à consolidação da iniciativa técnica instrumental
na organização da universidade e dos cursos de licenciatura em física.

104

Diante desse cenário, como poderíamos convidar os professores das
disciplinas de FMC para estabelecer conosco uma conversação pautada na
ação comunicativa, evitando qualquer preconcepção da parte deles ou da
nossa? Isso nos levou a pensar sobre estratégias de primeira aproximação,
resolvendo então procurar um tema que fosse de interesse comum. Decidimos
assim conversar especificamente sobre a disciplina, o tema que nos unia, e
não sobre ensino, que naquele momento poderia nos separar.
Da mesma forma, o a intenção do conjunto total de reuniões realizadas
não foi o de apresentar aos docentes um problema que já tinha sido detectado
pelo pesquisador ou pela área de ensino de ciências, mas sim construir
intersubjetivamente o problema da falta de relação entre as disciplinas e da
importância da comunicação e do planejamento conjunto. Entendíamos que
esses problemas precisavam ser constituídos nos grupos porque estão de
antemão dados e postos no mundo da vida da universidade, necessitando ser
debatidos a partir daí e não a partir de uma área de estudos.
Relatamos a seguir como foram realizados os convites e abordagens
para a participação no trabalho.

6.1. O processo de convite e as entrevistas iniciais

A partir do contexto traçado, passamos à fase de elaboração dos convites
e das entrevistas iniciais com os possíveis acadêmicos participantes da
pesquisa. Tendo a área de Física Moderna e Contemporânea como ponto de
partida, convidamos os docentes que lecionam as disciplinas que podem se
relacionar com esta temática na licenciatura em Física dos dois cursos
estudados,

incluindo

os

docentes

responsáveis

pelas

disciplinas

de

Instrumentação para Ensino de Física.
Esta última foi incluída não somente porque experimentos de Física
Moderna e Contemporânea podem incluir o rol de assuntos discutidos, mas
também porque é possível pensar em formas de relacionamento das disciplinas
teóricas e experimentais na formação dos futuros professores.
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Essas disciplinas foram escolhidas considerando, principalmente, que
há poucos estudos na área de Ensino de Ciências relacionados ao ensino de
Física Moderna e Contemporânea nos cursos de licenciatura em Física e que
as disciplinas “Estrutura da Matéria” (EM) e “Laboratório de Estrutura da
Matéria” (LEM), presentes nas estruturas curriculares dos dois cursos de
licenciatura em Física estudados, possibilitam uma discussão bastante nova
aos docentes sobre os pontos de relacionamento entre seus conteúdos, uma
vez que é de desconhecimento da maioria dos docentes da universidade as
propostas de inserção de Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio.
Há também a possibilidade de busca conjunta de aproximações entre essas
duas disciplinas específicas, que são disciplinas pouco consideradas nos
projetos de formação de professores de Física.
A razões para a escolha dessas disciplinas ainda incluem o fato de que
a disciplina de “Instrumentação para o Ensino de Física (IEF)”, presente nas
estruturas curriculares de ambos os cursos, representa a possibilidade de
busca conjunta de relações entre as disciplinas de cunho específico e a
disciplina de ensino, além de haver a possibilidade de estímulo ao trabalho com
conteúdos de Física Moderna e Contemporânea na disciplina de “IEF”, uma
prática ainda pouco difundida nos cursos de licenciatura em Física
(OSTERMANN, 2002)
Com as disciplinas que fariam parte do corpo de investigação definidas,
foram convidados os docentes para a primeira reunião individual. A
composição dos grupo – os docentes convidados – é bastante heterogênea do
ponto de vista da formação e atuação de cada um, o que, para as ideias desse
trabalho, é uma característica bastante pertinente. Foram convidados, em cada
campus, docentes com formação acadêmica em licenciatura e bacharelado em
física e que exercem pesquisas nas áreas de física aplicada, tecnologia e
ensino de física.
Em ambos o campus, a maior aproximação entre os docentes
participantes é o fato de lecionarem no mesmo curso de licenciatura em física.
Isso se configura em uma característica esperada e interessante para a nossa
investigação, uma vez que é muito provável que cada um dos três docentes do
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mesmo campus apresente concepções, ideias e sugestões bastante diferentes
sobre os cursos nos quais lecionam e suas disciplinas.
Nessas condições, reunimos no Quadro 7 as caracterizações dos
docentes convidados a participar dos grupos estudados neste trabalho, que
apresentam os seguintes perfis.
Docente
1

2

3

4

5

6

Perfil
Licenciado em Física com mestrado e doutorado na área de ciências dos
materiais com pesquisa em filmes finos. Professor do campus A desde 1988
das disciplinas de laboratório de física e astronomia básica. Coordenador um
centro de ciências no campus. Docente da disciplina LEM no curso de
licenciatura em física do campus A.
Licenciado em Física e Bacharel em Engenharia de Materiais com mestrado
e doutorado na área de ciências de materiais com pesquisas em filmes finos.
Professor do campus A desde 2004 nas disciplinas de física básica e EM.
Orientador de mestrado e doutorado em programa de Pós-Graduação em
ciência e engenharia de materiais. Docente da disciplina EM no curso de
licenciatura em Física do campus A.
Licenciado em Física com mestrado e doutorado na área de educação para a
ciência com pesquisas em história da física e aprendizagem. Orientador de
mestrado e doutorado em Programa de Pós-Graduação em educação para a
ciência. Professor do campus A desde 2009. Docente da disciplina IEF no
curso de licenciatura em física do campus A.
Bacharelado em Física com mestrado e doutorado em ciência de materiais e
pesquisas em vidros e materiais semicondutores. Professor do campus B
desde 2007 nas disciplinas de física básica e EM. Orientador de mestrado e
doutorado em programa de pós-graduação em ciência dos materiais.
Docente da disciplina EM do curso de licenciatura em física do campus B.
Bacharel em Física com mestrado e doutorado em física aplicada e pesquisa
na área de polímeros isolantes. Professor do campus B nas disciplinas de
laboratórios de física básica e LEM. Orientador de mestrado e doutorado em
programa de pós-graduação em ciências dos materiais. Docente da disciplina
LEM no curso de licenciatura em Física do campus B.
Licenciado em Física com mestrado e doutorado na área de educação para a
ciência com pesquisa na área de ciência-tecnologia-sociedade-ambiente e
formação de professores de ciências. Docente do campus B desde 1982,
atualmente nas disciplinas de metodologia da pesquisa em educação
científica e IEF. Orientador de mestrado e doutorado em programa de pósgraduação em educação para a ciência. Docente da disciplina IEF no curso
de licenciatura em Física do campus B.

Quadro 7: Perfil dos docentes convidados para a pesquisa.

A intenção da primeira conversa, que se constituiu em uma entrevista
individual, era apresentar a proposta da pesquisa para os docentes e
reconhecer suas concepções (e aceitações) sobre a temática da pesquisa,
além de conhecer um pouco mais sobre a visão que eles apresentavam sobre
as próprias disciplinas e sobre a possibilidade de relação delas com as outras
citadas.
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É importante ressaltar que os docentes estavam cientes do conteúdo da
entrevista e cientes da vertente da pesquisa, ou seja, foram convidados a uma
conversa sobre uma pesquisa em ensino que tinha relação com os conteúdos
de Física Moderna e Contemporânea. Após aceitação, todos os docentes
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (anexo 4, p. 501)
concordando em participar da pesquisa.
Essas entrevistas iniciais foram realizadas não tinham um tempo
determinado de duração, de modo que a conversa poderia se estender o
quanto o docente e o pesquisador quisessem se expor.
O quadro 8 mostra uma sistematização das intencionalidades de cada
questionamento feito nas entrevistas iniciais que foram realizadas com todos os
docentes seguindo o mesmo roteiro (anexo 1).
SISTEMATIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS INICIAIS COM OS DOCENTES
TEMÁTICA
QUESTÕES
INTENSIONALIDADES
SOBRE O PROFESSOR
a.) Desde quando leciona no Iniciar a conversa visando
campus A/B
chegar à segunda temática a
b.) Há quanto tempo leciona partir da primeira e coletar
esta disciplina
informações
acerca
da
c.) Qual é a área de formação história
formativa
dos
em graduação e pós- docentes.
graduação
SOBRE A DISCIPLINA
a.) Opinião sobre o curso Discutir com os docentes as
em geral
ideias iniciais que eles
possuem sobre as condições
b.) Opinião
sobre
a estruturais das disciplinas de
disciplina que leciona
FM, a relação dos alunos
com estas.
x tempo, horário, alunos,
Introduzir
a
ideias
de
conteúdo
importância
de
se
pensar
as
x Adequações que faria
relações
entre
as
disciplinas
x Importância no curso de
que trabalham com o mesmo
física
c.) Relação com as outras conteúdo, conversando com
o
docentes
sobre
a
disciplinas do curso
necessidade que ele vê
x Há relações com outras dessa interação entre as
disciplinas e as formas como
disciplinas?
acha
que
seriam
x Com quais disciplinas ele
possíveis
promove-las.
poderia se relacionar?
x Se as outras disciplinas
contribuem
na
compreensão da sua?
x Há
como
planejar
disciplinas em conjunto?

CONVITE

Você aceitaria participar de

A partir das considerações
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um grupo com os outros
professores
para
conversarem
sobre
as
disciplinas que lecionam e
como
elas
podem
se
aproximar das outras?

que os docentes fizerem nas
questões anteriores, fazer um
convite para participar de um
grupo
com
os
outros
docentes
das
outras
disciplinas de Física Moderna
para elaborar propostas de
interação entre elas.

Quadro 8: Sistematização das intencionalidades das entrevistas iniciais.

Ao final de cada entrevista, os três docentes de cada campus eram
convidados a participar de um grupo de planejamento (GPC) para discutir e
sistematizar as possibilidades de promover aproximações e relações entre
suas disciplinas.
As organizações de datas e horários foram feitas via e-mail, por meio de
apenas duas mensagens, cada um delas enviadas a todos os docentes de
cada campus, sendo também respondidos igualmente a todos de cada um dos
grupos.
6.3. Das adaptações e renegociações para o contato com os docentes.
A partir do inicio das atividades com os grupos, as reuniões foram
sempre replanejadas em conversa com a orientadora que ocorria após uma
sistematização das considerações e das pretensões dos grupos, intencionando
que os grupos de trabalho desenvolvessem uma identificação com a crítica da
realidade vivida pelo curso no concernente às disciplinas consideradas.
Sendo assim, as reuniões foram sempre planejadas a partir da leitura e
análise da reunião anterior, com o objetivo de progredir na discussão do tema
em debate ou do planejamento das atividades conjuntas propostas pelos
próprios docentes em interação e também de podermos considerar um ponto
importante dentro da TAC, que é a necessidade de os falantes terem a
oportunidade de esgotar os argumentos em defesa de uma determinada
proposição, na busca de entendimento e acordo no grupo. Com isso, o
processo de construção e efetivação dos encontros também compõe parte dos
resultados deste trabalho, sendo descritos no capítulo VII. A seguir, detalhamos
as datas das reuniões realizadas durante o ano letivo de 2012.
CAMPUS A
REUNIÃO
1

DATA
05/05/2012

TEMÁTICA
Apresentar o tema da pesquisa, as ideias principais
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2

06/06/2012

3

13/07/2012

4

22/08/2012

5

27/09/2012

6

01/11/2012

REUNIÃO

DATA

e discutir com os professores a situação do curso, a
situação das disciplinas em estudo, a situação do
ensino de FMC no Ensino Médio e propor então um
trabalho com atividades de interação entre as
disciplinas.
Esta reunião tinha o objetivo de dar continuidade à
anterior, porém levantando a discussão sobre a
necessidade de se seguir o PPP do curso e sobre
as questões escritas nesse documento acerca do
Físico-Educador. Além disso, pretendia-se dar
continuidade à proposição de possíveis atividades a
serem feitas nas disciplinas visando a melhor
relação entre elas. A parte II da reunião, apenas
com os docentes na tentativa de complementar as
discussões iniciadas na primeira parte da reunião II
e adentrar em uma discussão mais especifica sobre
a organização das atividades a serem realizadas no
projeto de aproximação entre as disciplinas
A terceira reunião foi realizada em período de férias
de Julho e, portanto, não contou com a presença de
todos os docentes. Foi realizada entre os docentes
1 e 3 afim de enfatizar a aproximação entre as
disciplinas destes (o LEM e a IEF)
Reunião com os três docentes para iniciar os
planejamentos específicos no segundo semestre. A
partir das constatações da reunião passada entre
os docentes 1 e 3, pensamos ser necessário
conversar sobre as atividades que serão feitas no
âmbito de cada disciplina na contribuição dessa
interação, mais além de contribuir somente com a
disciplina de instrumentação.
A quinta reunião teve por objetivo uma discussão
mais ampla das compreensões que cada docentes
está tendo da proposta, o que já conseguiram
colocar em prática e relatos das atividades
realizadas até o momento. Também pretendeu-se
por em discussão a sistematização feita pelo
pesquisador do estado atual e anterior de cada
disciplina.
A sexta reunião se pautou na continuação do tema
da reunião 5, porém voltadas às falas de cada um
durante o ano todo. A intenção era discutirmos
como um grupo quais as compreensões
conseguimos formar durante o ano a partir das
atividades planejadas e a relação dessas atividades
com um projeto maior de formação de professores
de física.
CAMPUS B
TEMÁTICA
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1

18/06/2012

Conversa inicial com os docentes 4 e 5, visando
uma discussão da situação das suas disciplinas e
das
necessidades
de
melhorias
dessas.
Apresentamos a possibilidade de atividades de
interação entre as disciplinas para debate e
discussão, com o objetivo de compreender as
concepções dos docentes sobre a pertinência da
proposta

2

28/08/2012

3

11/10/2012

4

25/10/2012

5

14/11/2012

Reunião com o docente 6 para que este desse suas
contribuições sobre as concepções manifestadas
na reunião 1.
Esta reunião teve a intenção de apresentar aos
docentes 4 e 5 o andamento das atividades no
campus A, além de debater os argumentos
apresentados pelo docente 6 sobre as exigências
esperadas das disciplinas específicas em um curso
de formação de professores.
Reunião com o docente 6 para apresentar os
argumentos dos docentes 4 e 5 na reunião anterior
e tentar convite para uma reunião conjunta a partir
das considerações feitas pelos docentes sobre a
necessidade de saber com é feita a avaliação em
instrumentação para o ensino e física.
Reunião conjunta com os três docentes e o
pesquisador.
A Intenção desta reunião foi
promover a primeira conversa entre os três
docentes sobre os princípios norteadores da
licenciatura e o papel de cada uma das disciplinas
nesse contexto, e também que os professores
pudessem
tocar
informações
sobre
suas
disciplinas, formas de avaliação e concepções.

Quadro 9: Datas e objetivos das reuniões conjuntas com os docentes de ambos
os campus.

Como podemos observar no quadro 9, o tempo entre duas reuniões
consecutivas foi bastante extenso – principalmente no caso do campus B. Isso
se deveu às muitas dificuldades encontradas para a combinação de horários
dos docentes neste campus. Os docentes do campus B se mostraram bastante
relutantes à proposta de reuniões mensais, solicitando um tempo maior entre
elas, argumentando que era necessário andamento maior das disciplinas para
que fosse possível analisa-las e também os muitos compromissos que eles
teriam no segundo semestre. Algumas das reuniões foram remarcadas por
mais de três vezes até que fosse possível realiza-las, mas, em geral, foi
possível manter uma frequência aproximadamente mensal para as reuniões.
Contudo, em um contexto geral, e também por estarmos adotando uma
metodologia

de

trabalho

que

se

pauta

no

planejamento

prévio

e
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contextualizado das reuniões, não consideramos que os debates e os
planejamentos não tenham sido prejudicados por este fato, visto que as
reuniões seguintes eram sempre planejadas levando em consideração essas
condições e também porque é importante que o trabalho, para se justificar aos
docentes como possível a longo prazo, tenha que

acontecer dentro das

possibilidades de tempo oferecidas dentro do conjunto de demandas reais da
profissão.
6.3. Do registro das informações obtidas

De acordo como nossos referenciais teóricos e metodológicos,
queremos focalizar na análise as interações entre os docentes sobre questões
pertinentes a um grupo bem como os processos argumentativos. Sendo assim,
para o registro de dados foram utilizadas gravações em áudio de todas as
reuniões realizadas, as quais e posteriormente foram todas transcritas.
As gravações logo se tornaram parte integrante das reuniões, constando
que após poucos encontros a presença do gravador não mais tinha influência
sobre as asserções dos docentes. De fato, não notamos nenhum tipo de
constrangimento causado pelas gravações, sendo que sua utilização foi
informada aos participantes antes do inicio dos trabalhos.
Entendemos que a gravação em áudio se configura como a forma mais
coerente de registro dos dados nesta pesquisa visto que nos interessamos pela
análise do processo comunicativo e os aspectos formativos intrínsecos de uma
forma de comunicação voltada ao entendimento. Sendo assim, descrevemos a
seguir a metodologia de análise desses dados, desenvolvida a partir do
referencial habermasiano.
6.4. A necessidade de uma análise das manifestações pragmático
linguísticas de vertente habermasiana: Dispositivo de análise

Entendemos que, em acordo como a perspectiva teórica geral da
pesquisa, as premissas a partir das quais Habermas constrói sua concepção
de comunicação exigem uma leitura apropriada do corpus da pesquisa. Em
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outras palavras, as concepções de discurso e ação comunicativa no referencial
habermasiano permitem uma análise da comunicação mais abrangente do que
aquela que tradicionalmente ocorre na área de Educação Científica, uma vez
que para o autor, ao invés de apenas um nível da linguagem, o semântico, dois
níveis, o semântico e o pragmático, são necessários para a análise dos
processos comunicativos.
Há, então, dois âmbitos da fala que compõe o seu sucesso
comunicativo. O semântico e o pragmático. O primeiro diz respeito ao que foi
dito, ao conteúdo proposicional da fala, e o segundo está relacionado às
intenções da fala ou mesmo às características do uso da expressão que o
falante emprega para se fazer entendido (HABERMAS, 1996).
Essa compreensão da “bifocalidade” das perspectivas de análise de uma
fala é importante na medida em que estamos dando um passo importante em
direção à um concepção de análise das falas mais emancipatória no que se
refere à interação entre agentes. A partir disso, a ideia de análise pragmáticolinguistica carrega essa intenção, uma vez que o falante e o ouvinte são parte
de um processo constante de reconstrução dos significados e do conteúdo
proposicional das frases, no qual se intenta compreender o conteúdo
ilocucionário das falas emitidas, para além “do que” foi dito.
Sendo assim, o que se apresenta aqui é um ensaio teórico de um
“dispositivo de análise” das manifestações pragmático-linguísticas baseado nas
características atribuídas por Habermas ao processo comunicativo e uma
proposta de sequencia de análise baseada nesse arcabouço teórico.
Entendemos, então, que, neste intento, compete-nos delinear os
aspectos reconstrutivos da filosofia habermasiana e da teoria dos atos de fala
como principais elementos na construção deste dispositivo. Assim, a partir das
obras específicas “Racionalidade e Comunicação” (HABERMAS, 1996),
“Ciências sociais reconstrutivas versus ciências sociais compreensivas”
(HABERMAS, 1989) e “Habermas e a Reconstrução” (REPA, 2004),
delineamos conceitos chave na comunicação, do ponto de vista habermasiano,
tais como “análise reconstrutiva”, “atos de fala”, “pretensões de validade”,
interpretação, “argumentação” e “discurso”, que são essenciais nessa tarefa.
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Em “Racionalidade e Comunicação” (HABERMAS, 1996), o autor
detalha aspectos mais pontuais da teoria dos atos de fala de Austin,
embrenhando-se

também

nas

descrições

de

análises

semânticas

e

pragmáticas dos atos de fala, uma vez que a análise pragmática não pode
ocorrer de forma separada na análise semântica. Essa diferença também é
expressa em outra obra do autor, quando diz:
“Toda expressão dotada de sentido – seja um proferimento (verbal ou
não verbal), um artefato qualquer como, por exemplo, um utensílio, uma
instituição ou um documento – pode ser identificada numa perspectiva
bifocal. Tanto como uma ocorrência observável quanto como uma
objetivação inteligível de um significado [...] Para captar (e formular) seu
significado, é preciso participar de algumas ações comunicativas no
curso das quais se empregue de tal modo a frase mencionada que ela
seja inteligível para os falantes e ouvintes e para os membros
eventualmente presentes da mesma comunidade linguística.
(HABERMAS, 1989, p. 40)

Reforçamos então a ideia da dupla funcionalidade dos atos de fala. A nós,
interessa compreender os efeitos de uma pretensão de agir comunicativo e,
sendo assim, focalizaremos os aspectos estruturais da “tentativa de se fazer
comunicativo”,

delimitando

no

nível

pragmático

da

linguagem,

suas

fundamentações e efeitos.
Uma tarefa fundamental nesse processo então é entender o conceito de
reconstrução racional da fala, que, em resumo, preza pelo esclarecimento
acerca dos significados das ações verbais e não somente das frases. Ou seja,
a construção das frases pelo falante passa a ser objeto de análise pelo ouvinte
no momento do debate argumentativo. Nas análises convencionais (análise de
conteúdo e de discurso) nos atemos ao nível da compreensão do conteúdo. Na
análise reconstrutiva, buscamos também as estruturas generativas da
expressão, ou seja, as regras de comunicação às quais o falante deve ter
recorrido para se expressar daquele modo.
Ao aceitar uma pretensão de validade da parte do falante, o ouvinte
reconhece a validade das estruturas simbólicas: ou seja, reconhece que
uma frase é gramatical, que uma afirmação é verdadeira, que uma
expressão intencional é sincera ou que um ato de fala é correto. A
validade dessa estrutura simbólica é justificada através do fato de
satisfazerem certas condições de adequação. Contudo, o significado da
validade reside no seu valor em termos de reconhecimento, ou seja, na
garantia de que o reconhecimento inter-subjetivo pode ser atingido se
as condições forem favoráveis. (HABERMAS, 1996, p. 15)
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O conceito de “compreensão reconstrutiva” (HABERMAS, 1996), nos
informa que o entendimento pode ser alcançado quando, em comunicação, o
ouvinte é capaz de reconstruir significados proferidos pelo falante a partir de
uma análise da construção dos argumentos do falante. A compreensão se
orienta não pela tentativa de pensamento sobre o objeto descrito, mas pela
análise e aceitação dos argumentos dos falantes sobre o objeto. Já
compreensão reconstrutiva é aquela na qual o ouvinte é capaz de reconstruir
significados proferidos pelo falante a partir da análise da construção do
argumento do falante. O ouvinte se atenta à análise dos argumentos do falante
e os compreende quando os classifica como bem construídos. Como diz:
“Enquanto a compreensão do conteúdo já é dirigida a qualquer
expressão, seja ela qual for, a compreensão reconstrutiva
centra-se apenas nos objetos simbólicos classificados como bem
sucedidos pelo próprio ouvinte.” (HABERMAS, 1996, p. 29)

Assim, atentar-nos para os momentos de compreensão reconstrutiva em
busca do entendimento parece ser parte do processo de compreensão da
tentativa de ação comunicativa nesses grupos.
O processo segundo o qual uma emissão de ato de fala é realizada,
analisada pelos ouvintes, reconstruída e entendida foi expressa no esquema
abaixo.
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OBJETOS E
ACONTECIMENTO

FALA

SIGNIFICADO DAS
EXPRESSÕES

FRASES DE
INTERPRETAÇÃO

FRASES DE
OBSERVAÇÃO

DESCRIÇÃO
(locucionários

Quando
os
símbolos da
descrição não
são claros

EXPLICAÇÃO
(ilocucionários)

ENTENDIMENTO
E
CONTINUIDADE

Frases
explicação

de

(inteligibilidade)

SOBRE OS
SÍMBOLOS

Figura 9: Esquema da estrutura de um processo de entendimento por meio dos atos
de fala.

Nesse esquema, temos que o mundo objetivo (objetos e acontecimentos)
e o mundo subjetivo (significados das expressões) podem ser articulados por
meio da fala em um caminho que passa pelas frases de observação e as frases
de explicação – ou os atos de fala ilocucionários – até que se busque a
inteligibilidade e, quando há o alcance das premissas de aceitação de uma
pretensão de validade, se alcança o entendimento.
A teoria dos atos de fala, de Austin (AUSTIN, 1962), na qual Habermas
se apoia para a construção de sua ideia do processo de entendimento, valoriza
as “intenções” dos atos de fala, uma vez que “nem toda interação mediada pela
linguagem serve como exemplo de agir orientado ao entendimento. Sem
duvida, há inúmeros casos de entendimento indireto.” (HABERMAS, 2012, p.

116

500). Para ele, uma característica da fala que possibilita o desenvolvimento de
uma ação comunicativa é o esforço do falante para expressar-se de modo que
o ouvinte entenda tanto o que esta sendo dito quanto o que aquele está
pretendendo que este entenda.
Dessa maneira, o recorte realizado da teoria dos atos de fala contribui
aqui na diferenciação de ilocuções e perlocuções. Para Habermas, os atos de
fala se diferenciam em três tipos. Os ilocucionários, os locucionários e os
perlocucionários e podemos caracterizá-los da seguinte maneira.
x

Os atos de fala locucionários são aqueles em que o falante se vale de
expressões para apontar o estado das coisas, por exemplo, quando
exprime uma informação sobre um fato. Este está no plano do conteúdo
das expressões e diz respeito apenas ao que foi dito.

x

Os altos de fala ilocucionários: São expressões que carregam um ato
para além da fala cuja intenção está explícita, ou seja, quando o falante
exerce

uma

ação

com

sua

fala.

Conselhos

e

informações

acompanhadas de recomendações são assim consideradas. Os atos de
fala ilocucionários são aqueles pensados pelo falante com a intenção de
ser entendido. São os de maior interesse nesta pesquisa, uma vez que
evidenciam as características da intenção comunicativa das emissões
verbais.
x

Os atos de fala perlocucionários: são aquelas expressões linguisticas
nas quais o falante pretende causar um efeito no ouvinte e esse efeito
está ligado a uma intenção estratégica de conseguir o que pretende. Os
atos de fala perlocucionários são expressões voltadas à ação
estratégica, com intenção de fim exitoso.
Em suma, os processos comunicativos podem ser compreendidos

dessas categorias de atos de fala. Por meio da consideração do componente
ilocucionário do ato de fala a postura analítica pode se desenvolver a partir da
tentativa de evidenciar como os participantes aceitam ou não as pretensões de
validade que subjazem os atos de fala. Habermas aponta a diferença entre os
atos e o detalhamento sobre uma perlocução da seguinte maneira:
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“Enquanto a subdivisão em atos locucionários e ilocucionários tem o
sentido de separar, com aspectos analíticos, o teor proposicional e o
modus da ação de fala, a distinção entre esses dois tipos de fala, de um
lado, e atos perlocucionários, de outro, tem um caráter nada analítico.
Efeitos perlocucionários só podem ser almejados com o auxílio de
ações de fala quando essas são incluídas como meios em ações
teleológicas voltadas ao êxito. Efeitos perlocucionários são indícios da
integração de ações de fala a contextos de interação estratégica. Estão
entre as consequências pretendidas com as ações, ou entre os
resultados de uma ação teleológica que o ator empreende com a
intenção de provocar certos efeitos em um ouvinte, com o auxílio de
sucesso ilocucionário.” (HABERMAS, 2012, p. 507).

Assim, compreendemos que a evidenciação comunicativa de um debate
está em se buscar o entendimento por meio do uso racional dos atos e fala
locucionários e ilocucionários. Então, em um ambiente onde as pessoas não
estão empossadas das fundamentações da TAC e não compreendem o papel
da busca pelo entendimento, é de se supor que os debates possam ser mais
frequentemente permeados por tentativas de perlocução com relação aos
ouvintes.
Cabe ressaltar que, no contexto da própria teoria, nem mesmo os
experientes participantes de contextos de debates estão isentos do isso
estratégico da fala, uma vez que a ação comunicativa é sempre uma luta
contra a possibilidade de argumentação pelas vias do sistema, ou seja, quando
falantes com diferentes posições hierarquícas podem agir comunicativamente
ou quando conseguem elaborar juntos um mesmo objeto de discussão.
A análise dessa “intenção” dos atos de fala referente aos atos
ilocucionários se faz necessária no contexto desse estudo na perspectiva de
fundamentar o processo de tentativa de busca de um espaço de ação
comunicativa.
Em outras palavras, a análise de um processo comunicativo na
perspectiva dos nossos referenciais teóricos exige que a visão das
características dessa comunicação vá além da evidenciação dos elementos
sintáticos e semânticos das asserções emitidas, como é feito na análise de
conteúdo, por exemplo, posto que o plano da pragmática linguística é também
levado em consideração.
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Para o desenvolvimento de uma estrutura para a análise linguísticopragmática do discurso, havemos de apresentar as “categorias de significado
na pragmática universal” (HABERMAS, 1996), que o autor recupera de Austin.
Nesse arcabouço, é importante diferenciar o significado da força dos atos de
fala. O significado é atribuído ao conteúdo proposicional das frases, enquanto é
mais expressivo chamar o ato ilocucionário de proferir uma frase com vistas ao
entendimento de força ilocutória do discurso. Habermas vai entender que é
mais importante valorizar o intento ilocucionário do ato de fala, quando diz:
“Assim, Austin aceita o fato de que o mesmo ato de fala pode ser
desempenhado através de frases muito diferentes, encontrando assim
uma razão para atribuir ao significado pragmático certa prioridade em
relação ao significado linguístico. Em concordância com a utilização
coerente da teoria do significado como uso, defende então que o
significado da frase (bem como da palavra) é uma função do significado
dos atos de fala em que aquele é principalmente utilizado”
(HABERMAS, 1996, p. 71)

Ainda sobre a força ilocucionária, fica claro na explanação de Habermas
que esta está ligada à tentativa de estabelecer uma relação interpessoal sobre
um assunto a ser debatido e ainda que “a tentativa que um falante faz com um
ato ilocucionário poderá falhar pela recusa do ouvinte em entra na relação
proposta” (p. 89). Além disso, a pressuposição essencial para o sucesso de um
ato de fala consiste em o falante assumir um compromisso específico de modo
que o ouvinte possa confiar na possibilidade de efetivação do ato pelo falante.
Em outras palavras, “uma expressão apenas pode ser considerada uma
promessa, uma declaração, um pedido, uma pergunta ou uma confissão se o
falante estiver pronto a cumprir desde que o ouvinte a aceite”. (HABERMAS,
1996, p. 92). Com esta análise, destacamos então a importância de se
observar os momentos nos quais os atos de fala apresentam força ilocucionária
na classificação de sua potencialidade comunicativa.
Habermas ainda complementa a utilidade do conceito de Austin com a
ideia de “poder particularmente generativo doa atos de fala” (HABERMAS,
1996, p. 57). Para ele, as características de força ilocucionária podem ou não
surtir efeitos de entendimento em uma comunicação, sendo a capacidade de o
falante influenciar o ouvinte a querer entendê-lo um aspecto importante da
comunicação para o entendimento.
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“Assim, o poder generativo consiste no fato de o falante, ao
desempenhar um ato de fala, poder influenciar o ouvinte de tal forma
que este último possa estabelecer uma relação pessoal com ele.”
(HABERMAS, 1996, p. 58)

Assim, compete-nos reproduzir uma série de conclusões de Habermas
sobre as características de um uso pragmático universal dos atos de fala, ou
seja, um ato de fala se configura comunicativo quando está ligado a algumas
características, tais como:
a) Ser bem sucedido, ou seja, criar uma relação interpessoal que o falante
pretende estabelecer se for:
x Compreensível
x Aceitável
b) A aceitabilidade de um ato de fala depende (entre outras coisas) do
cumprimento de dois pressupostos pragmáticos:
x A existência de contextos restritos típicos dos atos de fala (regras
preparatórias) e
x Um compromisso reconhecível da parte do falantes no sentido de
cumprir certas obrigações típicas dos atos de fala (regra essencial, regra
da sinceridade)
c) A força ilocucionária de um ato de fala consiste na sua capacidade de
levar um ouvinte a agir na condição de o compromisso assinalado pelo
falante ser sincero:
x No caso dos atos de fala institucionalmente dependentes, o falante pode
retirar esta força diretamente da força obrigatória das normas
dependentes;
x No caso dos atos de fala institucionalmente independentes, o falante
pode desenvolver esta força através da motivação do ouvinte para o
reconhecimento das pretensões de validade.
d.) O falante e o ouvinte podem motiva-se reciprocamente para reconhecer
as pretensões de validade devido ao fato de o conteúdo do
compromisso do falante ser determinado por uma forma específica de
apelo à pretensão de validade tematicamente salientada, em que o
falante, de uma forma que pode ser testada, assume:
x Com uma pretensão de verdade, obrigação de fornecer fundamentos;
x Com uma pretensão de acerto, obrigação de fornecer justificações;
x Com uma pretensão de sinceridade, obrigação de demonstrar sua
fiabilidade.
Adaptado de Habermas (1996, pg. 96-97)
Com isto, o nosso arcabouço de elementos de análise a busca de
indícios tanto das características semânticas das emissões dos participantes
da

pesquisa

quanto das

características

que

representariam

a força
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ilocucionária dos atos de fala e, na constituição do dispositivo de análise,
devem ser claros os momentos de análise do conteúdo proposicional e do
conteúdo ilocucionário das falas.
Sutil (2011), ao conceituar a negociação de significados, afirma que “o
compromisso do falante define-se em relação ao significado específico da
pretensão de validade.” (SUTIL, 2011), o que está ligado ao que Habermas
chama de “competência comunicativa”. (HABERMAS, 2012).
“Competência linguística” e “competência comunicativa”, juntamente
com a “inteligibilidade”, são conceitos próprios da compreensão dos atos de
fala e determinam a forma como se empreende uma análise dos mesmos. O
uso correto da língua e domínio das regras gramaticais na construção de um
ato de fala caracteriza a competência linguística, necessária na compreensão
do conteúdo.
Contudo, a análise pragmática do argumento também se mostra
importante no processo de entendimento, definindo-se então competência
comunicativa, como a capacidade de o falante expressar atos de falas
considerando o contexto, ou seja, situando sua expressão linguística em
relação a si mesmo, ao ouvinte e ao mundo (p. 137). Então, o sucesso
comunicativo de uma interação se dá quando os debatedores podem ser
considerados competentes linguísticos, pelo uso correto dos elementos da
língua, e também competentes comunicativos, por meio da intenção explícita
de busca pelo entendimento, pelo uso ilucucionário da língua.
A pretensão de inteligibilidade pode ser levantada a qualquer momento
em que um argumentador solicitar novas explicações sobre os atos de fala no
intento de terem posse dos sentidos. Isso se faz necessário pois:
“Ao aceitar uma pretensão de validade por parte do falante, o ouvinte
reconhece que uma frase é gramatical, que uma informação é
verdadeira, que uma expressão intencional é sincera e que um ato de
fala é correto.” (HABERMAS, 1996, p. 115).

Assim, sempre que, na situação de um debate argumentativo, um ouvinte
solicita que um falante se expresse sobre os elementos de sua argumentação
com outras palavras ou que explique mais especificamente alguns conceitos
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utilizados – com uma frase de explicação -, temos o que se pode entender por
uma busca por inteligibilidade, que se faz necessária e imprescindível no
processo de entendimento.
Para finalizar o rol de conceitos habermasianos necessários nesse
trabalho e partindo da necessidade de compreensão dos conteúdos
precedentes, há o que Habermas define como “discurso”, que, em uma breve
explanação, pode ser compreendido como “uma instância de restauração da
comunicação destorcida” (MUHL, 2003, p. 187). O discurso se processa na
ação comunicativa como o uso racional da argumentação na intenção de
reestabelecer

os

caminhos

ilocucionários

de

uma

comunicação.

Exemplificando, quando um dos participantes de um processo comunicativo
percebe que o debate se encaminha por vias teleológicas, pode levantar
pretensões de validade buscando reestabelecer o processo de entendimento.
Os discursos podem ser “teóricos” ou “práticos”, dependendo do tipo de
pretensão de validade que for levantada por um sujeito em discurso, como
vemos:
“Ações de fala constatativas, que não apenas corporificam o
saber, mas também o representam de maneira explícita e,
portanto possibilitam conversações, podem ser criticadas sob o
aspecto da verdade. Em controvérsias mais reminiscentes sobre
a verdade dos enunciados, o discurso teórico apresenta-se como
um prosseguimento do agir orientado pelo entendimento, mas
compreendido com outros meios [...] Ações reguladas por
normas corporificam um saber moral-prático. Elas podem ser
contestadas sob o aspecto da correção. Assim como uma
pretensão de validade, uma pretensão de correção que gere
controvérsia pode tornar-se uma questão e submeter-se a uma
prova discursiva”. (HABERMAS, 2012, p. 575)

O discurso, então, como parte integrante do processo de manutenção da
ação comunicativa se mostra nos momentos em que um falante apresenta
pretensões de validade constatativas ou normativas objetivando que os
ouvintes passem a tematizá-las argumentativamente e, assim, possam retomar
o que o emissor admite como entendimento.
Por fim, atemo-nos à construção de um argumento sobre o papel do
interprete de uma situação de ação comunicativa. Com base no referencial
habermasiano, a concepção sobre o intérprete como participante ativo nas
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construções comunicativas vem ao encontro das ações adotadas neste
trabalho, principalmente no concernente à tentativa de desenvolvimento de
uma investigação-ação. Assim, do ponto de vista analítico, a concepção sobre
a participação do intérprete em Habermas abarcam a metodologia adotada
para esta pesquisa.
Ao discutir a ideia de interpretação em diversas análises, Habermas se
posiciona a partir das ideias da hermenêutica, segundo a qual,
Para captar (e formular) seu significado, é preciso participar de algumas
ações comunicativas (reais ou imaginárias) no curso das quais se
empregue de tal modo a frase mencionada que ela seja inteligível para
os falantes e ouvintes e para os membros eventualmente presentes da
mesma comunidade linguística (HABERMAS, 1989, p. 40)

Com isso, fica claro, para autor, o fato de que o intérprete de um
processo de ação comunicativa deve, então, fazer parte das construções
linguísticas conjuntas, pois ele compreende o entendimento como interação
intersubjetiva. É sua participação no processo de intersubjetivação dos
conteúdos proposicionais e na busca pelo entendimento que o autoriza a
promover a análise pragmática da situação de interação. No ponto de vista de
Habermas, não há como haver uma interpretação de um observador externo,
uma vez que “Ao contrário, compreender o que é dito por alguém exige a
participação no agir comunicativo”. (HABERMAS, 1989, p. 40). Isso está
plenamente em acordo com o processo instaurado junto aos docentes, uma
vez que o pesquisador – o analista – é parte integrante das discussões e das
construções conjuntas.
A

ação

comunicativa

necessita

que

todos

estejam

livres

de

impedimentos sistêmicos de modo que possam debater sobre as pretensões
de validade postas de modo aproblemático. Por esta razão, é imprescindível
que o intérprete “aceite por princípio o mesmo status daqueles cujos
proferimentos querem compreender” (p. 43). Ele não está imune às tomadas de
posição junto aos sujeitos. Assim,
“Ao assumir uma atitude performativa, os intérprete não apenas
renunciamà posição de superioridade em face de seu domínio de
objetos, mas confrontam-se além disso com a questão de como superar
a dependência de sua interpretação relativamente ao contexto. Eles não
podem estar seguros de antemão de que eles próprios e seus sujeitos
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partem de um mesmo fundo de suposições e práticas. A pré-concepção
global da situação hermenêutica por parte do intérprete só pode ser
examinada fragmentariamente e não pode ser colocada em questão
como um todo.” (HABERMAS, 1989, p. 43)

Nesse

sentido,

a

interpretação

em

Habermas

–

baseado

na

hermenêutica-, para além do que fazem as análises comuns, se ocupa em
enxergar as manifestações linguísticas como a.) expressão da interação de um
falante, b.) expressão para o estabelecimento de uma relação interpessoal
entre falante e ouvinte e c.) expressão sobre algo no mundo. Lembramos
sempre que essa expressão sobre algo no mundo ocorre a partir dos mundos
objetivo (com a totalidade daquilo que é ou poderia ser o caso), social (com a
totalidade das relações interpessoais reguladas de um modo legítimo) e
subjetivo (com a totalidade das vivencias manifestáveis, às quais tem acesso
privilegiado).
Isto está muito próximo do que entendemos sobre o papel do
pesquisador junto à metodologia da investigação-ação, pois ali, ele se faz
participante ativo responsável pela concretização das ações junto aos outros
membros de um grupo de trabalho. Então, podemos propor que as
características do pesquisador no instrumento de análise em elaboração
apoiam fortemente a metodologia de pesquisa empreendida.
6.5. Do registro de informações

Com esse contexto, no dispositivo de análise, não trataremos as
sistematizações

de

referência

como

interpretações,

pois

estas

são

características do sujeito isolado, mas com a denominação de “sínteses do
processo” construídas a partir do que for entendido pelo pesquisador como
fruto da interação conjunta, e, a partir dessas conclusões teóricas,
descrevemos as etapas do “dispositivo de análise da comunicação de vertente
habermasiana” seguinte maneira.
Identificação dos episódios de análise: A primeira etapa da análise
consiste na seleção dos episódios de análise a partir das transcrições das
reuniões. Caracterizamos como episódio a ser analisado um conjunto completo
de elementos de fala que contemplam uma discussão, ou um conjunto de
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discussões sobre um determinado tema. Dessa maneira, um episódio pode se
constituir por um conjunto de falas de grande extensão ou mesmo de pequena
extensão, desde que contemple uma temática específica sobre a qual os
participantes argumentam. Um exemplo de episódio de análise é mostrado na
figura a seguir:

Figura 10: Exemplo de episódio de análise

Identificação dos atos de fala: Em cada episódio de análise buscamos
identificar e selecionar os atos de fala. Esses atos de fala se caracterizam
como emissões linguísticas com conteúdo proposicional /ou ilocucionário, que
pode ser dos vários tipos já descritos no referencial teórico. Uma frase ou uma
expressão que pode ser considerada um ato de fala.
Para fins de compreensão das nomenclaturas utilizadas e da forma de
apresentação dos dados, transcrições das reuniões analisadas foram
nomeadas seguindo o seguinte critério:
x

EI: Entrevistas iniciais

x

C1-A (ou B): Reunião conjunta 1 com os docentes do campus A ou B.

x

EpX: Sendo X o numero do episódio de análise
Assim, por exemplo, Ep.13–I2 se refere ao episódio de análise numero

13 retirado da entrevista inicial do docente 2. Já o Ep.3-C2-A faz referencia ao
episódio de análise numero 3 selecionado na reunião conjunta numero 2 com
os docentes do campus A.
Caracterização pragmática dos atos de fala: A caracterização dos atos
de fala se configura como a principal etapa do processo de análise.
Utilizaremos das características já descritas como importantes para o
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entendimento a partir do uso de um ato de fala para caracterizá-los quanto à
sua forma de utilização no processo comunicativo. Nessa etapa serão
sintetizadas e nomeadas as componentes ilocucionária desses atos de fala.
Estes serão caracterizados com base em seus tipos, seus significados
linguísticos, sua força ilocucionária, sua busca por inteligibilidade, sua
característica de discurso, entre outros. Portanto, na caracterização dos atos
de fala, poderemos descrever como acontece o processo comunicativo e como
suas características estão relacionadas com as esperadas pelo referencial
habermasiano para, então, produzirmos concussões sobre os efeitos do
ambiente de planejamento conjunto na forma como os docentes discutem os
temas de seus interesses.
O quadro abaixo representa um exemplo de uma análise com seus
elementos descritos.
Ato de fala

Características

Sínteses

Primeiro, me deixa entender
sua pergunta... (Docente 6)

Requisição de inteligibilidade

O docente 6 constantemente
requisita novas explicações
sobre
as
questões
de
pesquisador,
a
fim
de
entender
seu
conteúdo
proposicional.
O pesquisador refaz a
questão com outras palavras
usando frases explicativas a
partir do entendimento que
alcançou com os docentes 4
e
5.
Ainda
faz
um
questionamento buscando a
concepção do docente 6
sobre
a
questão
da
compreensão
matemática
apontada pelos docentes.

Pensando nessa concepção
de formação de professores
que está inserida no PPP em
comparação
com
essa
afirmação que eles fazem de
que o aluno, por não
estudarem o suficiente, não
consegue
compreender
matematicamente
certas
coisas e, por isso muda a
abordagem das disciplinas
pra
uma
abordagem
conceitual.

Uso de frases explicativas

Requisição de inteligibilidade

Pensando
nessas
duas
coisas, a pergunta que eu me
fiz e eu acho interessante
considerar aqui, foi que se
esse rigor da abordagem
matemática muito presente
nas disciplinas é algo que é
de extrema relevância pra
essa
formação
de
professores
presente
no
PPP? (Pesquisador)

Quadro 10: Exemplo de quadro de análise das características comunicativas
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Ressaltamos que durante as análises não são todos os episódios que são
analisados na partir das tabelas de análise, mas apenas aqueles mais
representativos para a explicitação das características pragmáticas do
episódio. As análises se intercalam entre a apresentação de dados analisados
a partir dos quadros de análise e trechos de episódios na íntegra, quando
convenientes.
Seguidamente a cada episódio ou a um conjunto deles as principais
conclusões gerais são pontuadas para que não se perca a possibilidade de
compreensões parciais ao longo da construção das análises.
Sínteses das construções conjuntas: Esta etapa se constituirá na recuperação,
ao final de cada episódio, dos conteúdos proposicionais dos atos de fala. Serão
pontuadas os principais elementos de conteúdo dos temas debatidos no
episódio, ou seja, as principais construções conjunta dos grupos sobre os
temas em debate. Essa etapa pretende evidenciar os conteúdos proposicionais
dos atos de fala. As sínteses são realizadas pelo pesquisador, buscando
atender o máximo possível às recomendações do referencial teórico.
Evidentemente, essas construções coletivas se farão a partir da concepção
habermasiana de interpretação, que se dá com a participação ativa do
intérprete na constituição das conclusões. Assim, sistematizaremos como
construções linguísticas coletivas apenas o que puder ser lido como resultado
da interação linguística do grupo, tendo característica de entendimento ou não.

Figura 11: Exemplo de sínteses das construções conjuntas de um episódio
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Os “elementos sintetizadores” de cada reunião são expressos em um
quadro “resumo” ao fim das análises de cada reunião e apresentam uma
síntese

das

construções

conjuntas

(conteúdo

proposicional)

e

das

características do processo comunicativo (conteúdo ilocucionário) de toda a
reunião. A principal ideia desta síntese é acompanhar o desenvolvimento das
potencialidades do GPC para o processo comunicativo ao longo do ano de
reuniões.
Elementos sintetizadores
Características do processo comunicativo
Pretensões de validade lançadas a partir dos mundos objetivos do pesquisador e do docente buscando
uma identificação temática inicial.
Esforço do docente 5 para estabelecer uma relação interpessoal com o pesquisador.
As asserções emitidas são ligadas aos mundos subjetivos e objetivos de cada um no sentido de
apresentar concepções próprias e conseguir um entendimento sobre o que se fala.
Atos de fala bastante pautados no mundo objetivo com características de descrição de práticas e
concepções.
Caracterização dos atos de fala
Sínteses das Construções Conjuntas
Os alunos não costumam relacionar os conteúdos O docente 5 identifica uma defasagem por parte dos
conceituais com as atividades experimentais.
alunos no que concerne às ideias que o mesmo
Há uma deficiência no relacionamento entre apresenta sobre a relação entre os conteúdos
específicos das disciplinas em questão
teoria e laboratório durante todo o curso.
A relação planejada entre o laboratório e a teoria No que se refere às concepções sobre a relação
entre os conteúdos, o docente entende que a relação
é desnecessária.
planejada entre os conteúdos de EM e LEM não faz
diferença a interação dos alunos com os mesmos.
O docente pretende desenvolver atividades Em contrapartida à concepção acima, o docente se
didáticas no LEM
demonstra aberto à identificação de possibilidades
Aceita como viável o trabalho com experimentos para o trabalho entre as disciplinas, para pensar uma
de FMC no ensino médio, assim como forma mais didática de trabalho no LEM e concorda
com a viabilidade de inserção de FMC no ensino
teoricamente.
Aceita o convite para a continuidade da discussão médio.
juntamente com o docente 4
Admite a ideia de interação com o docente de IEF

Figura 12: Exemplos de elementos sintetizadores de uma reunião

Por fim, as “categorizações das construções conjuntas” são expostas em
um esquema diferenciando das construções conjuntas que estão no plano das
ações e das concepções, além das características do processo comunicativo
em cada reunião. Além disso, há também de se caracterizar as pretensões de
validade utilizadas nos atos de fala a partir das características expostas no
capitulo IV, lembrando que um ato de fala que não apresente nenhuma das
características comunicativas expostas pode ser considerado uma ação
estratégica, que não leva à ação comunicativa.
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Figura 13: Exemplo de caracterização das construções conjuntas

Sendo esses os princípios de análise construídos, apresentamos nos
capítulos a seguir os resultados e discussões desta pesquisa.
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Capitulo VII
As possibilidades da constituição de grupos de planejamento
conjunto como parte do processo formativo do docente da
licenciatura em física

Como já é sabido, estamos aqui tentando caracterizar um processo de
constituição e manutenção de dois GPC em cenários no qual essas práticas
não são comuns a partir de uma pretensão de investigação-ação e
fundamentados nas premissas da TAC para a análise do desenvolvimento da
comunicação. Sendo assim, o que chamamos de dados da pesquisa são
elementos

das

construções

linguístico-pragmáticas

produzidos

nesse

ambiente. Ao olhar para eles, procuramos levantar congruências, divergências
e características desse processo, tanto no concernente à comunicação entre os
docentes quanto às possibilidades surgidas no diálogo.
Assim sendo, os momentos de análise se dividem em dois dentro do
mesmo capítulo, pois representam diferentes “olhares” sobre os mesmos
episódios registrados no decorrer do ano.
A validação dos dados apresentados nesta conclusão foi realizada por
meio de um relatório síntese da pesquisa, que continham o processo de análise
de dados e as conclusões principais e que os docentes receberam com um
tempo necessário para a leitura e concordância, esta expressa no termo de
recebimento, mostrado no anexo 5.
No primeiro momento atemo-nos às análises das características do
processo comunicativo instaurado. Assim, compete-nos tentar elucidar quais
elementos do agir comunicativo foram expostos e que relação eles mantem
com as conclusões obtidas no primeiro momento. Torna-se objeto de
identificação nesse momento as pretensões de validade levantadas, as
características semânticas do argumento, as possibilidades de discurso que se
abrem durante a conversa, as relações entre as instancias do mundo da vida,
sob a égide do dispositivo de análise descrito anteriormente.

130

No segundo momento, dedicamos às ocorrências que nos permitem
inferir sobre as construções conjuntas permitidas pela interação no GPC como
um todo e englobam elementos como: as visões de ciência e docência
debatidas e manifestadas, as concepções sobre a licenciatura em física e o
professor de física, e planejamentos conjuntos propostos e executados. Ou
seja, o primeiro momento nos mostra o que podemos inferir sobre o processo
instaurado e a participação dos docentes no mesmo.
É importante ressaltar que tanto os trechos de transcrições como os
quadros de análise e as compreensões realizadas pelo pesquisador são
apresentados seguindo uma sequencia temporal. Optamos por essa forma de
apresentação por uma coerência com o conjunto dos referenciais teóricos da
pesquisa, que designa importância fundamental para a compreensão de uma
interação à possibilidade de acompanhar a construção dos argumentos e
comunicações no contexto de suas ocorrências.
Também é importante compreender que são apresentados ao longo
dessa exposição alguns quadros de análise dos atos de fala e alguns trechos
de episódios com o objetivo de contextualizar de forma suficiente as
conclusões alcançadas, não sendo apresentadas todas as análises de uma
única forma. Como já dissemos, os episódios na íntegra são apresentados no
anexo II.
7.1. As convergências, divergências e concepções iniciais.

Consideramos as concepções e opiniões apresentadas nas entrevistas
iniciais como aproximações iniciais de suma importância para a análise do
processo como um todo. Com elas, podemos partir do que Habermas chama
de “conhecimento pré-teórico” dos docentes sobre as questões que envolvem
os temas em debate, na medida em que a docência não tem sido via de regra
objeto de elaboração teórica dos professores do curso que ministram
disciplinas específicas de Física, e que ao nosso ver precisam ser elucidados
durante o planejamento das reuniões. Do ponto de vista da investigação-ação,
a entrevista inicial é a oportunidade de esclarecer as questões que envolvem o
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trabalho, quando então começamos a construir compreensões temáticas
comuns, que serão necessárias quando os docentes estiverem em grupo.
Então, as inferências e interpretações apresentadas a seguir foram
realizadas a partir das análises dos episódios mostrados no anexo 2 e dizem
respeito às primeiras concepções e intenções de comunicação desenvolvidas
por meio das entrevistas iniciais individuais com cada docente.

7.1.1. Entrevistas iniciais do campus A

Os docente do campus A foram previamente convidados pelo próprio
pesquisador para uma “conversa informal” sobre suas disciplinas e o curso.
Sendo o pesquisador ex-aluno do curso, o contato inicial se tornou menos
resistente, diferentemente do campus B, como veremos.
Com o intuito de esclarecer sobre o processo de apresentação dos dados,
os episódios analisados estão apresentados na íntegra no anexo 2 e serão
exibidos no decorrer dos textos das análises quando o pesquisador julgar
necessário a título de exemplificar ou clarificar a análise empreendida. Sendo
assim, nem todos os episódios são integralmente apresentados nesta análise.
Além disso, para abarcar uma forma mais completa de apresentação, temos
que frequentemente os episódios serão apresentados na forma de escrita
corrida e, em algumas situações, serão apresentados em quadros e
desconstruídos. Isso se faz necessário quando nosso intuito é nos atermos aos
elementos mais pontuais da fala de cada episódio.
A entrevista inicial com o Docente 1 possibilitou as seguintes
considerações iniciais e generalizações.
Na fala Ep.1-I1-A, vemos um pequeno trecho no qual a conversa se
inicia com o pesquisador tentando apresentar o primeiro objetivo da pesquisa
ao docente 1, no intento de iniciar uma conversa a partir de questões
pertinentes ao trabalho.
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No Ep.2 temos um momento de esclarecimento com relação a um
aspecto importante na relação entre as ideias do pesquisador e do docente,
que é a questão da forma de condução do curso de licenciatura e objetivos
desse curso. O pesquisador inicia a conversação afirmando a ideia central da
pesquisa, que é a de que os docentes têm posse sobre a condução de suas
disciplinas e, portanto, são os mais indicados para promoverem mudanças
nelas.
“Pesquisador: Então a ideia do trabalho é assim, pensar que acima de propor, acima de uma
grade curricular existem professores que estão fazendo as disciplinas, então ninguém melhor
do que eles pra dizer como se faz as disciplinas. Porque cada curso tem o seu contexto e tal.”
(Trecho do Ep.2-I1-A)

A sequencia do episódio mostra um histórico do docente no curso,
apresentado por parte dele, retratando que este é um docente que leciona no
campus A há um tempo bastante grande em relação aos outros, tendo um
profundo conhecimento da estrutura de criação do curso.
Visto que algumas falas do docente são fruto de indagações promovidas
pelo pesquisador ao longo da conversa, cabe ressaltar quais expressões do
docente são “desencadeadas” por quais elementos pragmáticos utilizados pelo
pesquisador, para que possamos identificar os conteúdos principais das falas
dos docentes a partir de suas inter-relações. Assim, o que se expomos no
quadro são os atos de fala, suas caracterizações e as sínteses dos atos de fala
realizadas pelo pesquisador, lembrando que a forma de caracterização segue
as premissas do dispositivo de análise já delineado no capítulo anterior.
Ato de fala
E as coisas iam chegando e
eu ia tendo que estudar elas
porque alguém tem que
saber como essas coisas
funcionam...
E eu partir do princípio que
100% vão pra escola, então
as coisas que ele tem que
saber desses experimentos
eram diferentes.
Se por um caso o cara vai
seguir outro caminho, eu faço
minha parte, mas eles têm
que ir pra escola.

Características
Pretensão de validade

Uso de frases explicativas

Sínteses
O docente 1 e o pesquisador
concordam em relação à
necessidade de o curso se
voltar para a formação de
professores,
independente
dos caminhos profissionais
pretendidos pelos alunos

Reconhecimento
pelo
pesquisador da sinceridade
da fala

Reconhecimento do AF como
aceitável
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Pensando que algum dia ele
vai poder montar ele, como
se
monta,
como
se
funciona... (Docente 1)
E isso que o senhor está
falando é bem próximo do
que eu quero pensar com os
senhores,
porque o nosso curso é de
licenciatura, não é crime ter
pesquisas em outras áreas,
o aluno pode sair daqui e
querer fazer o que ele quiser,
mas aqui, toda a formação
dele tem que ser a de um
professor
de
física.
(Pesquisador)
Esse trabalho de doutorado
tem a intenção de dizer
assim,
como
que
os
professores que fazem as
disciplinas estão pensando
sobre essas coisas e muitas
outras. Tem que ter o
equipamento e tudo mais,
mas você está formando o
professor
de
física.
(Pesquisador)

Explicitação da aceitação do
AF do docente 1 pelo
pesquisador
Pretensão
de
validade
normativa
Estabelecimento de relação
interpessoal

O pesquisador e o docente 1
caminham para um acordo
quando o último acata a fala
do primeiro e expressa os
pontos de concordância

Pretensão
normativa

O pesquisador explicita sua
pretensão de validade sobre
uma regra que pensa ser
básica na licenciatura, que é
a sua vertente principal de
formação de professores.

de

validade

Quadro 11: Caracterização dos atos de fala.

Assim, o docente 1 entende que o curso do campus A é um curso de
licenciatura e apresenta uma pretensão de validade para a proposição de que o
trabalho no laboratório deve ser voltado à formação de professores e
exemplifica isto com as atividades de montagem e desmontagem dos
experimentos para que os alunos saibam “como funcionam”. O pesquisador e o
docente estão em acordo sobre essa função didática do LEM. Desse trecho
podemos retirar as seguintes constatações sobre os alcances desse episódio
no processo comunicativo, no contexto de uma entrevista inicial.
x

O docente 1 leciona há muito tempo no campus A e possui um
conhecimento amplo do curso.

x

O docente 1 compactua com a ideia de um uso dos laboratórios voltados
para a formação de professores.

x

Há uma necessidade de fundamentar o curso como um trabalho
exclusivamente de formação de professores.
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Essa questão de o curso precisar se voltar para a licenciatura é
claramente exposta pelo docente 1 no Ep.3, quando afirma que, em suas
aulas, tenta fazer com que os alunos expliquem os experimentos de forma
clara ou se envolvam com as questões de ensino de forma efetiva.
O pesquisador expressa sua concordância e ainda sugere uma forma de
afirmar essa característica de licenciatura com os alunos.
Docente 1: Lógico, tem muita gente aqui que ainda não percebeu que esse é um curso de
licenciatura em física, mas eu faço a minha parte... Na licenciatura eu faço o curso com esse
jeito, se ele não vai ser professor, não é problema meu, mas eu faço aminha parte
assim...Talvez faltaria deixar isso mais claro antes das disciplinas, mas... Pesquisador: Uma
coisa que eu acho que poderia ajudar é esse contrato com os alunos, eles já saberem onde
estão... Uma combinação prévia de que, por exemplo, no LEM, eles estão ali pra aprender a
mexer e explicar de um jeito que um professor precisa fazer... Docente 1: Isso, isso... (Trecho
do Ep.3-I1-A)

O episódio se desencadeia em 3 atos de fala e o pesquisador se
manifesta a partir de um ato de fala do docente 1 imediatamente reconhecido
como sincero pelo pesquisador. A complementação do pesquisador ao ato de
fala se faz a partir de uma frase de explicação para que funcione como um
exemplo.
A questão da construção das aulas de LEM e da visão que o docente 1
tem da participação dos alunos aparece na fala Ep.4-I1-A, no qual ele expressa
a limitação do espaço do LEM para a elaboração de aulas com toda a turma e
descreve o seu funcionamento.
Ato de fala
Nós estamos em um curso de
licenciatura... Então assim,
sobre a disciplina de LEM,
com toda essa experiência
que o senhor tem de ser
professor dela desde sempre,
como o senhor avalia a
disciplina até agora? O que o
senhor acha que tem dado
certo? O senhor faria alguma
adequação ou mudança na
disciplina? E como estão os
alunos
dentro
dessa
disciplina que o senhor
organiza. (Pesquisador)

Características
AF perlocucionário

Sínteses
O pesquisador exerce um AF
perlocucionário no sentido de
que se utiliza de uma
premissa no inicio da frase
que já induz a forma como o
docente 1 deve avaliar a
pergunta, ou seja, o AF do
pesquisador está carregado
de intenção perlocucionária.
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Agora, começou com dois
alunos por experimento. É
errado, porque dois alunos
por grupo, um trabalha e o
outro olha e isso está errado.
Faltaria um ajudante, uma
pessoa
pra
estar
acompanhando
e
que
conhecesse tudo ali, que
acompanhasse
todos
os
alunos. Para que?

Pretensão de verdade

A partir da apresentação de
duas pretensões de validade,
o docente1 argumenta sobre
sua opinião com frases
explicativas. Há aí o quesito
pesquisador
de
que
o
compreenda seus AF.

Pretensão de verdade

Parece-me que como está
agora, está ficando por conta
da minha parte...
E meu problema maior é o
seguinte,
seria
muito
interessante se ele ficasse
bastante
tempo,
ligasse,
montasse, tomasse os dados.
Mas a gente sabe que eles
estão no ultimo ano e no
ultimo ano eles só querem
terminar, porque tem EM,
TCC. (Docente 1)
Como ex-aluno, eu penso a
forma
como
o
senhor
organiza o LEM, que é uma
disciplina com uma forma de
avaliação
diferente
das
outras, nas quais o aluno já
sabe o que vai cair... Então
talvez a pessoa seja tão
treinada pra fazer aquela
prova, escrever daquele jeito
e quando se depara pra uma
pergunta que tem que pensar
na hora... (Pesquisador)

Uso de frases explicativas

Pretensão de verdade

Reconhecimento
da
aceitabilidade do AF e
lançamento
de
uma
pretensão de verdade sobre
uma norma no laboratório

O pesquisador reconhece o
discurso do docente como
aceitável e verdadeiro e
levanta uma pretensão de
verdade sobre o papel da
prova no LEM

Quadro 12: Caracterização dos atos de fala.

Esse trecho mostra o pesquisador executando um ato de fala do tipo
perlocucionário, o qual tem a intenção de proporcionar uma reflexão especifica
no docente 1 acerca das pretensões de verdade do pesquisador. O que fica
primordialmente evidente é uma incidência maior de atos de fala explicativos e
pretensões de verdade sobre as questões inicialmente levantas. Os discursos
são teóricos sobre um laboratório idealizado e, por conta disso, se dá por meio
de pretensões de verdade e explicações.
Podemos perceber nos trecho separados, que há uma série de elementos
locucionários apresentados pelo docente no que se refere ao trabalho dos
alunos no LEM que o docente questiona, tais como “o aluno só tira os dados e
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segue o roteiro” ou “os alunos só estudam para as avaliações”, ou seja, à
exceção dos problemas de espaço físico do laboratório o docente aponta como
maior problema a falta de interesse e empenho dos alunos na disciplina.
Ao tentar explorar a problemática do tema com o docente, o pesquisador
apresenta uma informação baseada em sua experiência pessoal. Além disso,
levanta uma pretensão de verdade em relação à avaliação – as avaliações
precisam ser mais reflexivas do que são – a partir do que tenta apresentar uma
justificativa para as afirmações do docente. O tema se desenvolve nas
argumentações mostradas no Ep.5-I1-A.
Essa forma de apresentar as justificativas para as afirmações do outro
proponente são discutidas por Habermas quando nos fala em formação de um
ambiente de possibilidade de ação comunicativa, quando uma parte do grupo
se esforça para garantir a confiabilidade do debate, para que se garanta a
premissa de que ninguém está sendo desonesto com ninguém.
O docente e o pesquisador desenvolvem uma conversa sobre o tema na
qual o docente continua a apresentar suas pretensões de validade em relação
à afirmação sobre o desempenho dos alunos a partir do seu ponto de vista,
enquanto que o pesquisador se dedica a expor suas opiniões sobre as
possíveis maneiras de se contornar esse problema dentro do curso e, então,
levantar possibilidades a serem alcançadas pelo curso. Com esses episódios,
podemos inferir que:
x

O docente1 reconhece as limitações do espaço físico do LEM.

x

O docente 1 atribui o baixo desempenho dos alunos no LEM à falta de
empenho e comprometimento dos mesmos.

x

Docente 1 e pesquisador desenvolvem uma discussão sobre o a
participação dos alunos, a partir de elementos do mundo subjetivo,
exclusivamente.

x

O pesquisador apresenta uma demanda a ser revista no curso sobre a
exigência de participação dos alunos nas atividades.

x

Pretensões de validade normativas e reconhecimento constante por
parte dos dois participantes.
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O docente 1 também apresenta elementos que podem ser tratados como
concepções iniciais e que podem ser importantes no planejamento dos trabalho
dos grupos no (Ep.6-I1-A), quando explica a organização estrutural do LEM e
suas impressões sobre as necessidades dos alunos.
Como percebemos, o docente 1 defende uma concepção de LEM segundo
a qual o entendimento conceitual do fenômeno é tão importante como a
matematização do conhecimento, ou seja, é muito importante, para ele, que o
aluno compreenda os conceitos envolvidos em cada experimento. Contudo,
expõe uma estrutura de laboratório feito individualmente no qual o aluno não
interage com os outros alunos na execução dos experimentos.
Esse elemento é considerado uma perlocução pelo pesquisador, uma vez
que, no inicio da conversa, ainda está se constituindo um hall de informações
sobre as concepções de cada um, ou seja, um processo de troca de
informações e concepções, com poucas chances de se fazer comunicativo,
como no trecho abaixo.
“Pesquisador: Será que os conteúdos que estão sendo tratados em LEM estão realmente
sendo tratados na EM. Esse é um compromisso que eu tenho pra poder explicar tudo isso pra
vocês poderem conversar comigo. Por exemplo, às vezes um aluno chega a LEM e vai fazer,
sei lá, radiação de corpo negro, que é a primeira coisa que se trata teoricamente na EM, mas
tem alguns experimentos que o conteúdo não tenha efetivamente sido tratado na EM. Docente
1: Sim, por exemplo, espectrografia... Não é um experimento muito complicado. Eu falei pra
todo mundo que eu não queria conta nenhuma, mas queria uma explicação conceitual. E nós
vimos às posições e as equações que controlam a entrada e saída de fótons em determinado
experimento, que é muito complicado de entender, mas ele tem que saber isso, é uma física
que existe. No quarto ano ele tem que ser capaz de pegar um livro, procurar saber das coisas,
mas não. Pesquisador: Isso tudo é muito importante, dessa questão de o aluno do quarto
ano... Docente 1: Esse assunto é importante, porque depende disso o professor...
Pesquisador: Sim, mas é que o senhor já pensou e melhorou de tantas maneiras o curso de
LEM que talvez fugisse do modelo da maioria das disciplinas do curso. Docente 1: Esse
assunto tem a ver com o curso, uma questão de ser capaz de entender um pouquinho a ideia
do programa, se ele entender, se você mostrar um diagrama ele vai entender. Então deveria
ele ser capaz de entender as coisas e explicar. Não digo que seja perfeito, mas eu pensei nas
coisas pra fazer esse LEM. Pesquisador: e mesmo o fato de o senhor acreditar que o aluno do
quarto ano vai ser capaz de fazer as necessárias comparações e conclusões significa que o
senhor acredita na formação que ele teve até então. Docente 1: Sim, claro... Que o aluno
saiba buscar onde as coisas estão...” (Trecho do Ep.7–I1–A)

Ou seja, a partir de uma percepção do pesquisador sobre a relação que os
alunos fazem dos conteúdos teóricos da EM e a prática no laboratório, o
docente manifesta que:
x

Os alunos, em geral, conseguem explicar os experimentos de LEM.
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x

A

organização

do

LEM

se

pauta

em

experiências

realizadas

individualmente pelos alunos
x

O docente 1 incentiva a explicação conceitual dos experimentos em aula
a partir de questões teóricas nos experimentos

x

O docente associa a capacidade de explicação com uma competência
do professor de física.

x

Levantamento de concepções do docente 1 a partir das pretensões de
validade normativas apresentadas por ele.
A ideia de um LEM de vertente teórica-conceitual como fundamentação

da formação de professores é um conteúdo bastante presente nas falas do
docente 1, o que também pode ser visto no Ep7-I1-A. A história dado pelo
docente 1 pode ser considerado um AF ilocucionário no sentido que se utiliza
de um exemplo para ilustrar sua pretensão de validade normativa (o LEM deve
ser conceitual)
O Episódio 8, por fim, representa o momento do convite para a conversa
conjunta com os outros docentes. A partir da pergunta do pesquisador, que
apresenta a clara intenção de mostrar os elementos positivos dessa conversa,
o docente aceita a participação em um grupo, argumenta que vê necessidade
de maior interação entre o LEM e a EM, mas questiona a validade do estudo a
partir da premissa de que pouco do conteúdo de física moderna está presente
no ensino médio.
Ato de fala
E só pra finalizar, que é a
ideia principal do meu
trabalho...
Pensar
em
conjunto...E o senhor pensa...
Se há alguma possibilidade
de a gente poder conversar
entre os professores, o
senhor, o Docente 2 e o
Docente 3 pensando na
aproximação entre essas três
disciplinas... (Pesquisador)

Características
Busca por inteligibilidade

Estabelecimento de relação
interpessoal com o docente 1

Sínteses
O pesquisador explica com
outras
palavras
suas
pretensões, o que é visto
como uma tentativa de se
fazer entender e estabelecer
uma relação de “aceitação”
com o docente 1.
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Como o senhor deu aula de
duas dessas disciplinas, eu
quero saber se o senhor acha
como
relacionar
melhor
essas disciplinas, conhecer
melhor o que é tratado pelas
disciplinas se os docentes
conversassem sobre isso...
Ou seja, o senhor pensa que
há uma forma de o professor
de LEM, o professor de EM e
o professor de IEF estarem
falando e agindo de uma
forma mais coerente entre os
conteúdos? (Pesquisador)
A primeira coisa que temos
que pensar é o assunto,
porque para o aluno a física
moderna é um tiquinho de
nada em relação aos outros
conteúdos...
dentro
da
escola.

Levantamento de pretensão
de correção

A partir de frases explicativas
sobre o trabalho didático no
LEM, o pesquisador levanta
uma pretensão de correção
normativa sobre a forma que
pensa ser possível melhorar
essa didática

Uso de frases explicativas

Pretensão
de
validade
explicativa
Pretensão
de
validade
normativa
Reconhecimento por parte do
docente 1 da possibilidade de
realização
da
proposta
(compreensível)

O docente 1 não se posiciona
com relação à pretensão de
correção levantada, mas
apresenta a possibilidade de
realização de um trabalho
conjunto.

Eu acho que a EM deveria se
relacionar mais ao laboratório
sim. Talvez uma atividade
pudesse ser feita assim, bem
trabalhado e estivesse mais
relacionada... E que seja fácil
de trabalhar...Então, agora,
se é possível relacionar mais
as disciplinas, sim, penso que
sim... (Docente 1)

Quadro 13: Caracterização dos atos de falas.

Com o sistematizado no quadro 13, podemos observar um esforço do
pesquisador para fazer o convite para a participação do docente 1 no grupo a
partir da apresentação de explicações diversas sobre as intenções do GPC.
Isso faz com que o docente 1 reconheça a validade da proposta, inclusive
levantando pretensões de validade sobre as características que imagina para
esse processo, como observado nos dois últimos atos de fala do docente
nesse quadro. O docente 1 aceita o convite para a participação no GPC, o que
podemos resumir nos seguintes:
x

O docente 1 aceita a participação no GPC

x

O docente 1 vê uma necessidade de maior relação entre o LEM e a EM

x

O docente 1 questiona o fato de os assuntos de FMC não estarem muito
presentes no ensino médio.
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x

Intensa utilização de frases explicativas e pretensões de validade
explicativas por parte do pesquisador.

x

Estabelecimento de uma relação interpessoal entre o pesquisador e o
docente 1 para a participação no GPC.

Dessa maneira, podemos construir o quadro geral dos elementos
sintetizadores da reunião individual com o docentes 1, que é um passo
importante na compreensão do cenário geral de concepções e das
características da comunicação instaurada a partir do qual o GPC se iniciará. O
quadro 14 expressa essa sistematização.
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Elementos sintetizadores
Características do processo comunicativo
Intensa utilização de frases explicativas e pretensões de validade explicativas por parte do pesquisador.
Estabelecimento de uma relação interpessoal entre o pesquisador e o docente 1 para a participação no GPC.
Levantamento de concepções do docente 1 a partir das pretensões de verdade e de validade normativa apresentadas por ele.
Pretensões de validade normativas e reconhecimento constante por parte dos dois participantes.
Docente 1 e pesquisador desenvolvem uma discussão sobre o a participação dos alunos, a partir de elementos do mundo subjetivo,
exclusivamente.
Caracterização dos atos de fala
Sínteses de construções conjuntas
Docente 1 e pesquisador desenvolvem uma discussão sobre o a Há nestes atos de fala muitos elementos dos mundos objetivo, uma vez que
participação dos alunos, a partir de seus mundos subjetivos, a entrevista inicial se dá apenas entre dois participantes. Observa-se uma
exclusivamente.
exposição constante de concepções sobre os temas abordados tanto pelo
O pesquisador apresenta uma demanda a ser revista no curso pesquisador quanto pelo docente, mas o pesquisador faz a opção de
problematiza-las em um nível mais elevado da conversa.
sobre a exigência de participação dos alunos nas atividades.
O docente 1 atribui o baixo desempenho dos alunos no LEM à
falta de empenho e comprometimento dos mesmos.
O docente associa a capacidade de explicação com uma O docente 1 manifesta concepções sobre a organização do LEM e sobre a
competência do professor de física.
participação dos alunos bastante pautadas em elementos do mundo objetivo
O docente 1 incentiva a explicação conceitual dos experimentos ao relatar experiências observadas por ele no decorrer da disciplina. O que
se observa primordialmente são pretensões de verdade ou normas a partir
em aula a partir de questões teóricas nos experimentos.
A organização do LEM se pauta em experiências realizadas das próprias pratica no LEM.
individualmente pelos alunos
O docente 1 compactua da ideia de um uso didático dos
laboratórios na licenciatura
Há uma necessidade de fundamentar o curso como um trabalho
exclusivamente de formação de professores.
O docente1 reconhece as limitações do espaço físico do LEM.
Os atos de fala executados pelo pesquisador proporcionam ao docente 1 a
O docente 1 questiona o fato de os assuntos de FMC não oportunidade de refletir sobre alguns elementos do LEM, mas ainda
permanecendo no âmbito dos atos de fala locucionários, com apresentação
estarem muito presentes no ensino médio.
O docente 1 vê uma necessidade de maior relação entre o LEM e de informações e conteúdo proposicional a ser discutido com o docente 1.
a EM
O docente 1 aceita a participação no GPC
Quadro 14: Elementos sintetizadores das construções conjuntas na entrevista inicial do docente 1
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A reunião inicial com o docente 2 foi realizada sequentemente à reunião
com o docente 1 e produziu as possibilidades de asserções iniciais que serão
apresentadas a seguir. O pesquisador inicia a conversa com uma indagação
sobre a formação inicial do docente, o qual então expõe seu histórico
profissional.
No episódio Ep.3-I2-A vemos um momento de explicação, por parte do
pesquisador, do contexto da pesquisa e suas ideias principais, na expectativa
de compartilhar com os docentes as mesmas preocupações, o que se
configura como uma pretensão de veracidade. O pesquisador executa o ato de
fala transcrito abaixo, a fim de fornecer mais explicações sobre as intenções da
pesquisa ao docente 2.
“Pesquisador: Agora no doutorado nós chegamos à conclusão de que vale a pena investigar
como está e como pode estar o ensino de física moderna na universidade. Então a primeira
coisa que nós pensamos foi sobre as disciplinas que poderiam envolver os conteúdos de física
moderna em relação com essas disciplinas ditas "pedagógicas". Então a minha ideia é, a partir
dessa primeira conversa de sondagem com os professores que trabalham com essas
disciplinas, tentar pensar nas possibilidades de relacionamento e aproximação entre essas
disciplinas, LEM, EM e que conversassem em parceria com a IEF. Porque a gente parte do
principio de que a IEF não tem como tradição abranger esses assuntos e é interessante a
gente "desvendar" porque isso ainda não chegou à universidade, na licenciatura em física,
sendo que até no currículo do estado isso é solicitado... Então o primeiro passo que eu acho
que tem que ser dado é saber quais os primeiros passos que cada um acha que podem ser
dados nesse sentido. Então, em sabendo como os professores pensam essas questões, afinal
é vocês que fazem as disciplinas, é... Eu vou tentar relacionar essas coisas e o que nós
trocarmos em conjunto também. Eu conversei com o Docente 1 e a ideia é assim... Tentar
pensar em como que essas disciplinas podem ficar mais aproximadas, por exemplo, o senhor
está fazendo EM enquanto o Docente 1 está fazendo lá no segundo semestre LEM e eu penso
assim, será que essas disciplinas estão, não no sentido de criticar nem nada, mas será que
essas disciplinas estão conversando com as ideias que são necessárias na formação de
professores. Será que o que esses alunos estão vendo em forma de conteúdo está em parceria
com o que eles veem no laboratório e será que todo esse conteúdo está sendo usado nas
aulas sobre ensinar a ensinar?” (Trecho do Ep. 3-I2-A)
Neste trecho da explicação, podemos

perceber o pesquisador

fornecendo uma série de argumentos no intento de dar inteligibilidade ao
processo da pesquisa. O pesquisador faz uso de frases explicativas e lança
uma pretensão de correção, destacando os seguinte aspectos proposicionais
deste trecho:
x

É necessário pensar em como o conteúdo de FMC está sendo tratado
na formação inicial nos cursos de licenciatura em física. (correção).

x

Há uma necessidade de estabelecer as devidas relações entre as
disciplinas específicas de FMC e a IEF. (validade)
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x

A IEF não tem a tradição de trabalhar os conteúdos de FMC na
perspectiva do ensino. (validade).

x

A interação entre os docentes das disciplinas é o passo principal para a
interação entre as disciplinas. (validade)
A incursão no assunto especifico da disciplina de EM se dá por meio

indagação do pesquisador ao docente sobre as impressões gerais que ele tem
dos anos em que lecionou a disciplina.
O docente manifesta concordância com o conteúdo desenvolvido ao
longo do ano, mas descontentamento com a periodicidade anual da disciplina,
o que o obriga a diminuir os critérios de exigências de algumas avaliações,
como vemos na desconstrução abaixo:
Ato de fala
Sim, mas uma crítica que eu
tenho a fazer é que essa
estrutura anual no ultimo ano
é uma coisa que pesa pro
docente na hora de precisar
reprovar um aluno...
O fato de ser um conteúdo
extenso, aí é legal que seja
anual porque ai você não fica
muito apertado pra terminar,
pode discutir mais e tal... Mas
por exemplo, quando o cara
vai reprovar o docente fica lá
pensando se vai deixar ou
não o aluno, porque é o
ultimo ano e tal...
E se fosse semestral, ele
poderia pedir um RER de EM
1 e ir fazendo EM 2, mas
tem o lado de que o conteúdo
seria
bem
mais
apertado...(Docente 2)
É cara... Eu quero passar lá
no laboratório e ver os
experimentos que tem lá,
mas eu nunca tive uma
interação com o Docente 1.
sobre isso, sobre essas
disciplinas. A gente conversa
às vezes, conversa de
corredor, sobre as outras
disciplinas, Física I e II, por
exemplo, quando a gente
divide o lab. e a teórica.

Características
Pretensão
avaliativa

de

validade

Frases explicativas

Pretensão
normativa

de

Sínteses
O docente 2 se faz inteligível
em sua proposição porque
apresenta uma avaliação
própria sobre um problema
do curso e se explica a partir
de elementos do mundo
subjetivo, apresentando, logo
a seguir, uma proposta
normativa a ser discutida.

validade

Aceitabilidade do ato de fala
do pesquisador pelo docente
2

O reconhecimento sobre a
individualidade do trabalho e
da pouca relação entre as
disciplinas se dá a partir da
validação dos atos de fala
proferidos pelo pesquisador
acerca do tema.
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(Docente 2)

Às vezes eu peço pra ele pra
gente trocar os programas,
não exatamente pra eu ver o
programa, mas pra ele ir
planejando os experimentos
de acordo. (Docente 2)

Reconhecimento
da
possibilidade de cumprimento
dos atos de fala proferidos.

O docente 2 reconhece que a
possibilidade de interação
poderia melhorar a relação
entre as disciplinas.

Quadro 15: Caracterização de atos de falas.

Aqui podemos observar um pequeno trecho de conversa entre o docente
2 e o pesquisador no qual este tenta estabelecer uma compreensão dos
motivos que levam à pesquisa, esclarecendo sobre a necessidade de
relacionar mais as disciplinas. Por meio de frases explicativas e requisições de
validade, o docente 2 consegue construir junto com o pesquisador a
necessidade apontada por este. Este trecho se configura como um bom
exemplo de como a relação esclarecida dos conteúdos proposicional e
pragmático das manifestações pode contribuir na construção do entendimento.
As falas destacadas ainda nos permitem observar que algumas
concepções do docente 2 sobre a disciplinas tornam-se importantes na
continuidade do trabalho:
x

A disciplina de EM anual no ultimo ano do curso prejudica seu
andamento com qualidade.

x

O docente 2 reconhece a importância da contextualização dos
conteúdos e do tempo necessário para o bom acompanhamento da
disciplina.

x

O docente 2 tem interesse em interagir com o docente 1 sobre a
disciplina de EM e LEM.

x

Uso de frases explicativas para requisito de inteligibilidade

x

Entendimento entre o pesquisador e o docente 2 sobre a necessidade
da pesquisa.
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No Ep.5-I2-A, docente 2 e pesquisador desenvolvem uma interação
importante mostrando-se dispostos e em concordância sobre os princípios
fundamentadores da pesquisa, pois creditam validade à questão da interação
entre os docentes.
Ato de fala

Características

Sínteses

É interessante isso, porque
todas essas considerações
que vocês fizerem agora pra
mim serão consideradas nos
planejamentos
futuros.
(Pesquisador)
Entendi...Então, porque se a
gente
mantivesse
essa
conversa, essa troca de
planejamentos que a gente
faz pras físicas básicas, pra
estrutura também...

Solicitação de aceitabilidade

O pesquisador deixa clara a
forma de uso das falas na
pesquisa.

Estabelecimento de relação
interpessoal por exposição da
compreensibilidade do ato de
fala

O
docente
manifesta
compreensão
da
manifestação do pesquisador
e propõe uma mudança na
estrutura da disciplina.

Porque LEM começa no
segundo semestre. Talvez a
estrutura a gente pudesse
pensar ai em um laboratório
anual ai, que acompanhasse
o conteúdo. (Docente 2)
Legal, porque a ideia dessa
conversa inicial é bem essa
mesmo. Quais os problemas
que todo mundo aponta antes
pra gente poder pensar em
termos e temas de uma
conversa futura ai...Por isso
essa conversa aqui. E trocar
ideias
com
os
outros
professores
sobre
as
disciplinas que tem a ver com
a
sua
e
com
a
instrumentação
para
o
ensino... (Pesquisador)
Então
cara...
Com
o
professor de Instrumentação
de Ensino, eu nunca tive nem
um tipo de conversa... E eu
acho que é necessário cara,
mas sabe, parece que não
precisaríamos... bobagem...
(Docente 2)
Sim, sim... Por isso que uma
das ideias iniciais desse
trabalho sempre foi que ele
fosse
executado
aqui
também, por conta de uma
identificação pessoal minha
com o curso e com essas
questões aqui...

Pretensão
avaliativa

Um cenário completamente

de

validade

Aceitabilidade do ato de fala
do docente

Ao dar continuidade à
pretensão
de
validade
apontada pelo docente 2 e
apresentar
exemplos,
o
pesquisador afirma aceitação
dessa
pretensão,
dando
margem à continuidade da
conversa.

Estabelecimento de relação
interpessoal por exposição da
aceitabilidade do ato de fala

O docente concorda com a
necessidade de se relacionar
com as disciplinas de ensino
e assume nunca ter se
manifestado nesse sentido.

Compreensibilidade do ato de
fala do docente 2 pelo
pesquisador

O pesquisador mostra que
compreende a manifestação
do docente 2 sobre a e falta
de relação entre os docentes
quando reafirma a frase com
seus sentidos e intenta
estabelecer uma relação de
confiabilidade com o docente
ao argumentar sobre os
motivos da escolha do

Estabelecimento
de
relação pessoal por meio
de
pretensão
de
sinceridade.
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diferente do campus B... E a
ideia principal é falar isso...
Enquanto as disciplinas de
LEM e EM estão, ao menos
se
conversando,
a
Instrumentação aparece por
fora dessa discussão. Parece
que não é ensinável, que não
se pode falar de ensino de
FMC. (Pesquisador)

campus da pesquisa.

Quadro 16: Caracterização de atos de falas.

A desconstrução do episódio apresentada acima mostra-nos uma série de
elementos sintetizadores importantes na compreensão de como o docente 2
vai para a discussão no GPC, munido de quais conhecimentos pré-teóricos
sobre as questões apontadas como importantes. Vemos, por exemplo, que ele
gostaria que um tipo de planejamento conjunto, já executado nas disciplinas de
física básica, também fosse feito com a EM, admitindo nunca ter pensado na
possibilidade de relação de sua disciplina com a IEF e reconhecendo ser um
erro pensar que não há necessidade de uma relação entre essas disciplinas.
Além disso, pode-se observar, baseado na análise pragmática da
estrutura do diálogo, que o alcance de uma concordância sobe alguns
princípios e a possibilidade de exposição de elementos do mundo objetivo e
subjetivo se dá pelo uso de argumentações por parte de ambos, principalmente
com a explicitação da tentativa de estabelecer um ponto de concordância e
relação interpessoal.
As falas do pesquisador se inserem no intento de apresentar as validades
da fala do docente no contexto da pesquisa, ou seja, de inicio, o debate se
limita à uma busca por congruências e divergências de opinião e a formação de
um quadro de concepções. Desse episódio, retiramos as seguintes sínteses.
x

O docente 1 valida a possibilidade de interação entre as disciplinas de
FMC.

x

O docente 2 admite nunca ter pensado em constituir uma relação de
disciplinas com a IEF.

x

O docente afirma a validade de uma conversa conjunta com os outros
docentes sobre as disciplinas de IEF, LEM e EM.

x

O docente 2 propõe uma possibilidade de mudança na estrutura do
LEM.
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x

As pretensões de validade do docente são pautadas em características
do mundo objetivo.

x

Docente 2 e pesquisador estabelecem uma relação pessoal por meio de
atos de fala aceitáveis e compreensíveis.

x

Há uma concordância entre os dois sobre a importância de se promover
uma comunicação entre os docentes das disciplinas citadas.
Mais adiante na conversa, o docente 2 expressa-se sobre os problemas

que encontra no desenvolvimento da disciplina de EM e de todas as disciplinas
que leciona, informando um contexto que é do curso e que envolve a situação
problemática referente à da participação dos alunos.
O docente descreve uma série de atitudes tomadas por ele no sentido de
se adaptar às novas demandas dos alunos nas disciplinas de física básica que
leciona, tais como mudança do sistema de provas e cobrança da participação
em monitorias pelos alunos. Podemos perceber nesse trecho que, de um modo
geral, o docente 2 reflete, embora de forma solitária, sobre suas disciplinas,
empreendendo consequentemente adaptações à realidade de cada ano. Isso
certamente favorece muito a discussão sobre as possibilidades para a EM.
Então, das observações feitas pelo docente nesse trecho, as principais são as
seguintes:
x

Os alunos têm chegado ao curso de licenciatura em física bastante
defasados com relação ao conteúdo a ser estudado.

x

O docente 2 atribui a defasagem ao fato de a maioria dos alunos ser
fruto do sistema de progressão continuada da educação básica do
estado de São Paulo.

x

Os alunos não têm participado das atividades extra-classe oferecidas,
tais como monitorias.

x

O docente 2 executa mudanças na forma de avaliação e cobranças
dependendo do andamento da turma.

x

O docente sente necessidade de conversar com pessoas da área de
ensino de física para pensar os problemas apresentados.
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No plano da identificação de concepções sobre a licenciatura e sua
função formativa de professor, verificamos no Ep.7-I2-A a principal fonte de
informações, pois o docente 2 apresenta claramente sua forma de pensar
sobre o assunto. O trecho mais expressivo do episodio é analisado abaixo.
Ato de fala

Características

Sínteses

Agora, na minha visão de
universidade e função da
universidade, não é formar
cidadão... Aqui você entra
cidadão e sai cidadão. Aqui
você vai agregar e viver um
conhecimento especifico que
é próprio da profissão... Ele
tem que sair daqui um bom
profissional cidadão, que faz
muito bem a profissão dele
com muita consciência... Pra
dar aula no ensino médio
você tem que saber física e a
parte pedagógica que é a
parte
da
formação
do
profissional
professor...
(Docente 2)
Então eu acho possível, por
exemplo, que a física I pra
licenciatura seja a mesma
física I pro bacharelado.

Pretensão
de
validade
seguida de argumentação

O docente 2 apresenta sua
pretensão de validade para
sua opinião, argumentando
em favor desta.

Argumentação

O docente 2 dá exemplos
para argumentar em favor da
pretensão
levantada
anteriormente.

Porque o cara tem que saber
mecânica pra ensinar a
mecânica lá para o cidadão,
sabe? (Docente 2)
Então Docente 2... Pra mim a
origem dessa desvalorização
da licenciatura é achar que a
física de uma e de outra tem
que ser diferente ou tem que
ser menor. (Pesquisador)
Então é isso mesmo, do meu
conhecimento técnico que eu
tenho, por mais elaboradas
que sejam as suas técnicas
de ensino, se você não
souber mecânica você não

Utilização
explicativas

de

frases

Não
aceitabilidade
pretensão de validade

da

Levantamento
de
pretensão de correção

uma

Argumentação e uso
frases explicativas.

de

O pesquisador levanta uma
explicação diferente para o
fenômeno apontado pelo
docente no intento de não
expressar concordância com
sua afirmação.
O docente 2 expressa sua
opinião sobre o nível de
cobrança
em
conteúdos
específicos de física para
licenciatura e se explica por
meio de exemplos. Busca a
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dá
aula
Entendeu?

de

mecânica.

Pretensão de sinceridade

compreensão do pesquisador
para seus princípios.

Pra dar aula no colegial, você
não pode estar no mesmo
nível que os alunos do
colegial, em conteúdo e
domínio do conteúdo...
Então eu não aceito muito
essa
conversa...por
exemplo...o programa que
está aqui da licenciatura é o
mesmo do bacharelado, da
física, então a cobrança do
conteúdo tem que ser com a
mesma intensidade, porque
isso deve ser proporcional à
quantidade e profundidade
com que ele vai ter que
discutir com os alunos dele....
(Docente 2)
Sim, entendo...
Porque eu estou defendendo
no meu trabalho a formação
de pessoas que dão aula de
física e defendo a ideia de
que
a
formação
de
professores que dão aula de
física tem que ser intensa o
sentido de o laboratório ter a
sua profundidade teórica
relacionada
com
a
licenciatura, que a estrutura
tenha suas questões muito
bem tratadas pra que esse
cara saiba selecionar a
profundidade com que ele vai
tratar
as
coisas
também...(Pesquisador)

Requisito de inteligibilidade
para suas opiniões.

Ato de fala locucionário
Compreensão do ato de fala
do docente 2

O pesquisador expressa-se
para
deixar
claro
que
compreende a opinião do
docente 2, mas não discute.
Apresenta
as
premissas
teóricas de sua pesquisa
buscando a relação de
confiança com o docente 2.

Quadro 17: Caracterização de atos de fala.

Assim, com esse diálogo, podemos perceber que o docente 2 apresenta
uma série de concepções sobre a universidade e sobre o papel da disciplina
específica na licenciatura em física de forma bastante fundamentada na sua
experiência como aluno de graduação e em sua formação específica na área
de física aplicada.
Percebemos que o docente 2 argumenta em defesa de suas concepções
a partir de exemplos oriundos dos mundos objetivo e subjetivo, se referindo
apenas às situações vivenciadas por ele ou de senso comum sobre a formação
do estudante de física. Contudo, o uso de bons exemplos e a discussão dos
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dois sobre esses temas a partir da validação ou não das pretensões
apresentadas por cada um faz com que se possa observar algumas
construções linguísticas conjuntas dessa etapa. São elas:
x

A graduação deve priorizar a formação técnica do profissional professor
de física.

x

A física lecionada para a licenciatura não deve se diferenciar da física
lecionada para o bacharelado.

x

O pesquisador concorda com a afirmação de que não se deve diminuir a
qualidade do conteúdo de física ensinado na licenciatura

x

O conhecimento da física é primordial na formação do professor de
física.

x

O fato de ter feito um curso de licenciatura em física o impede de
lecionar disciplinas de cunho específico para o bacharelado.

x

Uso constante de exemplos nas argumentações.

x

Debate argumentativo sobre o papel das disciplinas especificas de física
na licenciatura.

x

Possibilidade de entendimento sobre a origem da concepções de cada
um entre docente 2 e pesquisador.
A partir das manifestações apresentadas até aqui o pesquisador propõe o

convite ao docente 2 para participar de uma conversa em conjunto com os
outros docentes, que é prontamente aceita.
Por fim, nos Episódios 9 e 10 o docente 2 sente a necessidade de
manifestar suas impressões sobre as questões que envolvem a universidade
nesse contexto da possibilidade de pensar o ensino na graduação, quando dos
seguintes diálogos:
“Docente 2: Pra você ver... Eu acho que o professor da universidade tem tantas atribuições e
tantos outros serviços pra fazer que o cara não tem tempo de conversar com o outro professor,
planejar em conjunto e tal... Pesquisador: Então... Eu acho impressionante que, para as
pessoas conversarem e trocarem ideias nos cursos, a gente precise criar projetos de
doutorado...Olha o nível em que as coisas estão...” (Trecho do Ep.9-I2-A)

“Pesquisador: Docente 2, então contando com a ideia de que eu posso te chamar para outras
conversas e com os outros docentes, inclusive...Eu te agradeço e te convido para um grupo
com os outros professores... Docente 2: Claro, sem problemas... Mas tem uma coisa que eu
queria falar também... Desde que eu cheguei aqui entre uma reunião ou outra ou a gente
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percebe conversando com os alunos até nas falas dos alunos de ficar separando os alunos que
gostam de pesquisa dos alunos que gostam de ensino. Isso é uma basbaquice. O aluno
precisa fazer pesquisa porque é parte da formação, e essa pesquisa pode ser em laboratório
ou em ensino... Então essa distinção ela não existe, ela existe na cabeça de quem fala...Eu e
outros professores aqui enxergamos de outra maneira. E o problema disso é... Quando você
tem essa dicotomia, muitas vezes as pessoas que vão pro cainho do ensino elas começam a
enxergar o trabalho de pesquisa de laboratório, começa a criar um antagonismo, pré-conceitos
com aquilo. Então por exemplo, por outro lado, também há o problema de se achar que o
pesquisador na área que não é a de ensino não gosta de preparar aula, não quer nem saber,
que é outro pré-conceito, que pode se fundamentar em alguns casos, mas não em todos.
Porque é pior pro professor se preparar, ir lá toda terça a noite pra ninguém dar respaldo, só
esperar responder as perguntas.” (Trecho do Ep.10-I2-A)

O docente 2 manifesta espontaneamente sua indignação com a diferença
de tratamento dada pelos próprios docentes do curso à pesquisa em ciência
básica e à pesquisa em ensino. , de ambos os lados, um tipo de concepção
que faz parte do roll de importâncias compartilhada pelo pesquisador. Assim,
desses episódios retiramos os seguintes elementos:
x

O docente 2 aceita o convite para a participação no GPC

x

O docente 2 questiona a validade da diferenciação entre os alunos que
desenvolvem pesquisa em ciência básica e em ensino na graduação

x

O pesquisador reafirma a importância da participação dos docentes em
um grupo de discussão sobre os assuntos do curso e das disciplinas

E assim, sistematizamos as concepções e construções da entrevista inicial com
o docente 2 no quadro a seguir.
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O docente 2 questiona a validade da diferenciação entre os alunos que
desenvolvem pesquisa em ciência básica e em ensino na graduação
O docente 2 executa mudanças na forma de avaliação e cobranças
dependendo do andamento da turma.
O conhecimento da física é primordial na formação do professor de
física.
O pesquisador concorda com a afirmação de que não se deve diminuir a
qualidade do conteúdo de física ensinado na licenciatura
A física lecionada para a licenciatura não deve se diferenciar da física
lecionada para o bacharelado.
A graduação deve priorizar a formação técnica do profissional professor
de física.
O pesquisador reafirma a importância da participação dos docentes em
um grupo de discussão sobre os assuntos do curso e das disciplinas
O docente 2 valida a possibilidade de interação entre as disciplinas de
FMC.

Esse conjunto de acordos alcançados entre os dois se dá a partir e uma série de
validações de pretensões de validade e levantamento de pretensões de verdade
que são esmiuçadas pelos dois na constituição dos princípios próprios da
licenciatura que englobam a necessidade de formação do grupo. Assim, os

As concepções sobre o conhecimento especifico no curso de licenciatura
demonstram que o docente 2 possui uma visão inicial do curso, em certos pontos,
destoante do pesquisador, mas que ainda assim os dois levantam pretensões de
validade, correção e verdade de modo que conseguem acordar-se sobre a
necessidade de uma conversa mais aprofundada.

Uso constante de exemplos nas argumentações.
Há uma concordância entre os dois sobre a importância de se promover uma comunicação entre os docentes das disciplinas citadas.
Uso de frases explicativas para requisito de inteligibilidade
Entendimento entre o pesquisador e o docente 2 sobre a necessidade da pesquisa
Docente 2 e pesquisador estabelecem uma relação pessoal por meio de atos de fala aceitáveis e compreensíveis.
As pretensões de validade do docente são pautadas em características do mundo objetivo.
Possibilidade de entendimento sobre a origem da concepções de cada um entre docente 2 e pesquisador
Debate argumentativo sobre o papel das disciplinas especificas de física na licenciatura.
Caracterização dos atos de fala
Sínteses das construções conjuntas
O docente sente necessidade de conversar com pessoas da área de A junção das manifestações do docente 2 acerca de sua visão sobre as
ensino de física para pensar os problemas apresentados.
possibilidades de relação entre as disciplinas mostra que, apesar dele apresentar
O docente 2 admite nunca ter pensado em constituir uma relação de concepções muito arraigadas ao mundo subjetivo e burocrático dos cursos, ainda
assim percebe a necessidade de se promover essa relação no curso de licenciatura.
disciplinas com a IEF.
O docente 2 afirma a validade de uma conversa conjunta com os outros Os exemplos explicativos e as características da conversa entre o decente 2 e o
pesquisador também demonstram uma pré-disposição ao entendimento, visto que,
docentes sobre as disciplinas de IEF, LEM e EM.
O docente 2 propõe uma possibilidade de mudança na estrutura do quando não concordam, ainda assim debatem.
LEM.
O docente 2 tem interesse em interagir com o docente 1 sobre a
disciplina de EM e LEM.

Características do processo comunicativo

Elementos sintetizadores
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Esse hall de concepções do docente 2 aponta para uma visão própria de sua
historia formativa e aponta para o pesquisador pontos a serem problematizados nas
reuniões do GPC.

reconhecimentos apontados são fruto de uma argumentação por parte do
pesquisador visando o entendimento por parte do docente. Contudo, ainda assim,
com a clara intenção do pesquisador de conquistar a aceitação do docente 2 para o
grupo.

Quadro 18: Elementos sintetizadores das construções conjuntas na entrevista inicial do docente 2.

O docente 2 reconhece a importância da contextualização dos
conteúdos e do tempo necessário para o bom acompanhamento da
disciplina.
A interação entre os docentes das disciplinas é o passo principal para a
interação entre as disciplinas
Há uma necessidade de estabelecer as devidas relações entre as
disciplinas específicas de FMC e a IEF.
É necessário pensar em como o conteúdo de FMC está sendo tratado
na formação inicial nos cursos de licenciatura em física.
Os alunos não têm participado das atividades extra-classe oferecidas,
tais como monitorias.
A IEF não tem a tradição de trabalhar os conteúdos de FMC na
perspectiva do ensino.
A disciplina de EM anual no ultimo ano do curso prejudica seu
andamento com qualidade.
O docente 2 atribui a defasagem ao fato de a maioria dos alunos ser
fruto do sistema de progressão continuada da educação básica do
estado de São Paulo.
Os alunos têm chegado ao curso de licenciatura em física bastante
defasados com relação ao conteúdo a ser estudado.
O fato de ter feito um curso de licenciatura em física o impede de
lecionar disciplinas de cunho específico para o bacharelado.
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A entrevista inicial com o docente 3 apresentou os seguintes elementos:
O docente 3, por ser um docente que leciona no campus A há pouco
tempo, se mostrou bastante disposto com a possibilidade de trocar ideias com
os outros docentes tendo sido bastante solícito nas respostas das perguntas e
discussões de possibilidades.
No Ep.2-I3-A o pesquisador indaga o docente sobre sua formação e o
docente faz uma exposição de toda a sua formação na área de ensino de física
desde a graduação até o doutorado. É importante ressaltar que o ele inicia sua
explanação validando a ideia de pensar as relações entre as disciplinas e
assumindo nunca ter se preocupado com os conteúdos de FMC na disciplina
de IEF, como vemos.
“Docente 3: É...então...Primeiro eu queria dizer que acho seu trabalho bem necessário aqui
dentro do curso porque eu acho que os alunos não em contato nenhum com as questões de
ensino de FMC, eu mesmo nunca cobrei isso na instrumentação. Eu fiz licenciatura em física,
na época era só licenciatura lá em Ba., mas nessa época eu já trabalhava no laboratório de
física da faculdade porque eu já era técnico em eletrônica, tinha trabalhado muito tempo com
eletrônica. Então, quando eu terminei a graduação, eu pensei que poderia trabalhar com a
questão que eu gostava, que era o laboratório na área de eletricidade em uma perspectiva de
ensino, então eu entrei no mestrado nessa área, do laboratório didático na licenciatura em
eletromagnetismo. Então, como eu quis continuar na área, no doutorado, acabamos indo pela
área da história de alguns conceitos do eletromagnetismo e a relação disso com o laboratório
didático, então é...eu fiz mestrado e doutorado na área de ensino de física...E...e...eu acho que
isso me ajuda bastante tanto a dar aula de física quanto das disciplinas de ensino aqui...”
(Trecho do Ep.2-I3-A)

Há neste trecho elementos de reconhecimento das validades apontadas
pelo pesquisador e pretensão de sinceridade por parte do docente 3. Ainda na
continuação do episódio, o pesquisador e o docente ainda conversam sobre a
situação da disciplina de IEF no contexto do docente 3, que inicia um trabalho
de longo prazo nesta disciplina.
Ato de fala

Características

Sínteses

O fato de o senhor estar
começando agora no curso e
na
disciplina
de
instrumentação, o senhor
acha que é algo que pode
contribuir na possível criação
de uma disciplina com outra
vertente? (Pesquisador)
Olha,
pesquisador.
Ao
mesmo tempo que eu acho
que seria bem interessante

Questionamento inicial para
estabelecimento de relação
interpessoal

O pesquisador executa um
questionamento inicial com o
intento de desenvolver uma
conversa mais próxima com o
docente 3.

Uso de frases explicativas

Por se tratar de uma
entrevista inicial, o decente
se
explica
sobre
suas
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pensar em coisas diferentes
pra fazer na disciplina, eu
ainda estou muito limitado
por não conhecer como os
docentes
anteriores
trabalhavam, o que eu acho
que pode ser aproveitado ou
não, essas coisas. (Docente
3)
Eu tenho uma ideia da
disciplina, o que eu gostaria
de fazer com os alunos, as
atividades que eu fiz no ano
passado, mas acho que eu
preciso ainda conversar com
o outo docente pra ver o que
ele valorizava, coisas desse
tipo. (Docente 3)
Isso é uma coisa boa
professor, porque o docente
anterior da disciplina também
está entre os que eu vou
conversar
sobre
essas
questões, e esse convite
pode se estender para o
senhor
também.
(Pesquisador)

Requisito de inteligibilidade

limitações com relação às
outras disciplinas para que o
pesquisador possa entender
seu ponto de partida para a
discussão.

Aceitabilidade da proposta

Ao assumir a necessidade de
conversar com os outros
professores,
o
docente
mostra aceitação para a
proposta de relação entre as
disciplinas.

Busca por inteligibilidade

O
professor
relata
a
participação
dos
outros
docentes como tentativa de
deixar o docente 3 inteirados
dos processos que ocorrerão
do GPC

Pretensão
avaliativa

de

validade

Quadro 19: Caracterização de atos de fala.

Entendemos que, pela indagação do pesquisador, este participou
juntamente com o docente de uma reflexão por parte deste sobre as
possibilidades proeminentes do fato de ele estar em inicio de trabalho com a
disciplina, em um ato de fala ilocucionário, dado o efeito reflexivo provocado no
docente 3. Com os AF desconstruídas acima, podemos perceber vários
potenciais no conteúdo proposicional para o inicio de uma conversa conjunta
partir da explanação do docente, tais como:
x

O docente está iniciando o trabalho com a disciplina de IEF e está
aberto às sugestões e discussões sobre o tema.

x

O docente 3 admite nunca ter pensado nos conteúdos de FMC no
contexto da IEF.

x

O docente tem a intenção de se reunir com o docente 1 para
planejamento dos trabalhos em IEF.

x

Uso de pretensões de validade normativas e frases explicativas para
apresentar concepções iniciais.
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A argumentação desenvolvida no Ep.3-I3-A é de muita importância no
que se refere à reflexão do docente 3 e do pesquisador sobre a questão da IEF
em consonância com FMC, ou seja, ao questionar o docente sobre como está
o desenvolvimento da disciplina de IEF, o pesquisador também consegue
introduzir o tema para que o docente pense em sua disciplina nesse sentido.
“Pesquisador: E, professor...Nesse tempo que o senhor esteve aqui, eu queria que o senhor
me desse uma visão geral do curso, como o senhor está vendo a sua disciplina, as
possibilidades que ela tem dentro do curso e o que o senhor acha que está bom, que pode
mudar, enfim, que fizesse uma avaliação da instrumentação em geral... Docente 3:
Bom...como eu disse faz pouco tempo que eu estou aqui, mas eu acho assim, o curso é bom
num geral, a estrutura curricular é parecida com a dos outros cursos de licenciatura, mesmo
que eu ache que nem sempre isso é uma coisa muito boa, mas...assim...porque sempre pode
ficar mais próximo da licenciatura né? Na instrumentação é o que eu disse, eu dei um ano de
curso só...o ano passado, mas foi muito interessante, eu nunca tinha dado aula nessa
disciplina e eu estou começando a pensar em coisas que podem ser feitas...eu tenho
trabalhado com discussão de artigos sobre experimentos, uso da experimentação e coisas
desse tipo e pedido para os alunos apresentarem seminários sobre temas que são postos e
vamos discutindo as questões de como inserir cada uma daquelas coisas no ensino
médio...Pesquisador: Legal, e nessas questões, como estão os temas de física moderna?
Algum aluno se propõe a discutir ou apresentar temas de física moderna? Isso é tocado de
alguma maneira? O senhor acha que é necessário se falar especificamente disso? Docente 3:
Sim, eu acho muito importante, porque está na estrutura curricular do estado, está no mundo e
faz parte do ensino de física já cm alguma ênfase, mas confesso que isso não tem sido
enfatizado com a devida frequência ou com qualquer frequência nas aulas. Os alunos mesmo
são muito apegados aos conteúdos de física clássica. Não sei, mas parece que eles chegam
aqui sem nem imaginar que os assuntos de FMC são pra ensinar na escola também, porque eu
acho que esse universo do ensino de FMC ainda não entrou na cultura dos cursos de
licenciatura ainda, então parece que não faz parte, sabe? Pesquisador: Se sei...Mas eu acho
que ai meu trabalho fica com alguma propriedade, por conta de que essa cultura de ensino de
FMC tem que passar pelos professores da área especifica de FMC também. Por isso a
proposta de pensar na integração entre essas disciplinas, que é a principal proposta a ser
discutida...” (Trecho do Ep.3-I3-A)

Com o exposto nesse trecho, podemos selecionar as seguintes sínteses:
x

O docente 3 têm estruturado a disciplina de IEF ao longo das aulas.

x

O docente e tem trabalhado com textos sobre experimentação, mas
nunca voltados à FMC

x

A abordagem de questões de FMC na IEF é importante, mas ainda
pouco inserida nas disciplinas de ensino

x

Os próprios alunos tem uma visão de que os conteúdos de FMC não são
pra ser inseridos no ensino médio.

x

É necessário desenvolver uma cultura ente os docentes e discentes dos
cursos de licenciatura em física sobre a FMC como objeto de ensino na
escola básica.
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x

Ato de fala locucuinário do pesquisador visando a incursão do docente 3
pela reflexão esperada.
Ou seja, o exposto aqui mostra que docente 3 está bastante aberto às

discussões sobre inovações possíveis em sua disciplina, a qual ainda está em
processo de construção.
O ultimo episódio da entrevista inicial do docente 3 mostra-nos a fala do
pesquisador para convidar o docente a participar do GPC. Neste momento é
interessante compreendermos os atos de fala desenvolvidos.
Ato de fala

Características

Sínteses

Por exemplo, o senhor acha
que pensar na integração, em
uma relação planejada entre
essas disciplinas, a sua, de
instrumentação,
a
de
laboratório de estrutura da
matéria e a de estrutura da
matéria teórica é algo que
precisa ser feito, que tem
como ser feito, o senhor acha
eu é possível construir uma
relação
entre
essas
disciplinas? (Pesquisador)
Sim, claro...Tem sim...Parece
que não tem, mas se a gente
planejasse
juntos
essa
relação, poderia acontecer,
porque
o
laboratório
prescinde da teoria e o
inverso.

Levantamento de pretensão
de validade normativa

A questão do pesquisador é
considerada uma pretensão
de validade normativa ao
passo que já apresenta a
pretensão de formação do
GPC em seu conteúdo.

A argumentação com o uso
de frases explicativas

O docente argumenta em
favor
do
planejamento
conjunto e apresenta uma
norma segundo a qual isso
beneficiaria o desempenho
dos alunos.

E é interessante que os
alunos possam entender isso
durante as aulas... (Docente
3)
Exatamente professor, eu
entendo que isso é uma
questão ligada não somente
às questões especificas de
ensino, mas também às
questões da formação para
falar de teoria com uma
propriedade de professores...
(Pesquisador)
Sim, mas...então...Por isso
eu acho que essas disciplinas
podem se relacionar dento da
sala de aula, facilitar o aluno
ver a relação de uma com a
outra, sabe? (Docente 3)

Pretensão
normativa

de

validade

Estabelecimento de relação
interpessoal
pela
aceitabilidade do AF
Argumentação

Pretensão
avaliativa

de

validade

O pesquisador valida a
argumentação do docente e
apresenta a sua sobre os
benefícios desse tipo de
grupo.

O decente 3 apresenta sua
concepção sobre a relação
entre as disciplinas

158

Sim, é exatamente sobre isso
que eu falo. Mas eu penso
que essa relação não se
pode fazer a partir de mim.
Eu não posso chegar para os
professores e dizer pra eles
que eles tem que relacionar
as disciplinas.
Por isso minha proposta é de,
a partir dessa entrevista
inicial, ou melhor, dessa
conversa inicial, convidar os
docentes para uma conversa
conjunta sobre essas coisas,
sobre o que é necessário
para relacionar as disciplinas,
sobre porque essas relações
são importantes, planejarmos
possíveis coisas em conjunto,
etc. O senhor acha que isso é
algo viável de se pensar,
conhecendo
os
outros
docentes? (Pesquisador)
Sim, eu posso conversar com
eles, tudo bem que isso
nunca aconteceu, a gente
nunca nem pensou em
conversar sobre isso...

Compreensão
aceitabilidade
docente

Pretensão
normativa

do

de

AF

e
do

validade

No momento de convite, o
pesquisador argumenta em
defesa da formação de
grupos, mostra validar a
argumentação do docente e,
a partir da normativa de que
não poderia impor esse tipo
de trabalho aos professores,
executa o convite para a
formação do GPC.

Argumentação
e
apresentação de pretensão
de validade normativa.

Aceitação da pretensão de
validade do pesquisador.

O
docente
aceita
a
proposição e reconhece mais
um beneficio desta para sua
formação.

Mas conhecer o laboratório
pode ajudar a pensar em
coisas que eu posso propor
na instrumentação, pode sim,
pode ser legal. Eu topo
tentar... (Docente 3)

Quadro 20: Caracterização de atos de fala.

Com as expressões acima é possível perceber que o pesquisador
defende que a interação entre as disciplinas traria benefícios para todos os
docentes e também teria reflexos na sala de aula com os alunos, recebendo a
concordância do docente.
Além disso, o sequenciação dos AF mostrados no quadro 20 evidencia o
processo de discussão que, neste caso, interpretamos como voltado ao
entendimento. O docente e o pesquisador, por conta de partilharem de
concepções próprias de uma área de estudo, argumentam em defesa do
trabalho e se utilizam de frases explicativas para se entenderem sobre os
benefícios da participação do docente 3 no GPC a ser formado.
Assim, uma sistematização das características da entrevista inicial com o
decente 3 mostra que:
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x

O docente 3 valida a ideia de uma conversa entre os docentes das
disciplinas e aceita o convite para a formação do grupo.

x

A relação entre as disciplinas pode ajudar na compreensão dos
estudantes sobre o contexto todo de FMC.

x

Uma conversa desse tipo nunca tinha acontecido.

x

Docente 3 e pesquisador se entendem sobre a necessidade de
formação do PGP

x

Docente 3 e pesquisador usam muitos argumentos para apoiar as ideias
de formação do GPC.

x

Aos de fala muito pautados em mundo subjetivo e objetivo entre os dois
Elementos Sintetizadores
Características do processo comunicativo

Ato de fala locucuinário do pesquisador visando a incursão do docente 3 pela reflexão esperada.
Atos de fala muito pautados em mundo subjetivo e objetivo entre os dois
Uso de pretensões de validade normativas e frases explicativas para apresentar concepções iniciais.
Docente 3 e pesquisador se entendem sobre a necessidade de formação do PGP
Docente 3 e pesquisador usam muitos argumentos para apoiar as ideias de formação do GPC.
Caracterização dos atos de fala
Sínteses das construções conjuntas
O docente 3 valida a ideia de uma conversa entre os
docentes das disciplinas e aceita o convite para a
formação do grupo.
A relação entre as disciplinas pode ajudar na
compreensão dos estudantes sobre o contexto todo
de FMC.
A abordagem de questões de FMC na IEF é
importante, mas ainda pouco inserida nas disciplinas
de ensino,
É necessário desenvolver uma cultura ente os
docentes e discentes dos cursos de licenciatura em
física sobre a FMC como objeto de ensino na escola
básica.
Os próprios alunos tem uma visão de que os
conteúdos de FMC não são pra ser inseridos no
ensino médio.
Uma conversa desse tipo nunca tinha acontecido.
O docente 3 admite nunca ter pensado nos
conteúdos de FMC no contexto da IEF.
O docente está iniciando o trabalho com a disciplina
de IEF e está aberto às sugestões e discussões
sobre o tema.
O docente tem a intenção de se reunir com o
docente 1 para planejamento dos trabalhos em IEF.
O docente 3 têm estruturado a disciplina de IEF ao
longo das aulas.
O docente e tem trabalhado com textos sobre
experimentação, mas nunca voltados à FMC

O decente 3 se mostra bastante favorável à ideia de
tentativa de aproximação entre as disciplinas
consideradas e argumenta sobre um benefício dessa
relação.

O docente 3 apresenta uma série de concepções
sobre o que falta para que se alcance a relação
desejada e aponta o fato de que nunca houve
anteriormente uma iniciativa de relação entre as
disciplinas.

O docente 3 já apresenta possibilidades de trabalho
conjunto com as disciplinas e se demonstra aberto à
conversa sobre os conteúdos de FMC na IEF.

Quadro 21: Elementos sintetizadores das construções conjuntas da entrevista
inicial do docente 3
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A sistematização acima mostra o docente 3 como o inicialmente mais
aberto e adepto às ideias apontadas de necessidade de relação entre as
disciplinas de ensino e as disciplinas especificas, além de este já apresentar
algumas ideias sobre o benefício que esse tipo de trabalho traria para as
disciplinas e sobre a necessidade de abordagem dos conteúdos de FMC na
instrumentação. Esse comportamento se deve, principalmente, ao fato de o
docente 3 ter sua formação voltada ao ensino de física e comungar de muitos
princípios também apontados pelo pesquisador. Além disso, também há o fato
de que o docente 3 está iniciando o trabalho com a disciplina de IEF e, por
isso, se posiciona de uma forma bastante aberta às sugestões que contribuam
em sua estruturação da disciplina.
Dessa maneira, uma síntese das opiniões, concepções e necessidades
identificadas pelos docentes nas primeiras entrevistas iniciais aponta para o
seguinte cenário a partir do qual se iniciam as atividades do GPC no campus A.

Figura 14: Elementos sintetizadores e convergências das entrevistas iniciais do
campus A
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7.1.2. Entrevistas iniciais do campus B

As entrevistas iniciais com os docentes do campus B apontam para um
cenário de concepções bastante diverso do campus A. A seguir analisamos a
entrevista inicial com o docente 4.
O Ep.1-I4-B mostra os primeiros questionamentos lançados pelo
pesquisador ao docente 4 na intenção de alcançar os temas “relação entre as
disciplinas” e "possibilidade de planejamento conjunto".
Pesquisador: Se o senhor acha que há possibilidade de relação com o laboratório de estrutura
da matéria ou se há alguma relação da sua disciplina com o laboratório, até mesmo por conta
da diferença de horário. Docente 4: Acho que não tem muito a ver uma coisa com a outra, nem
problema de horário. Aqui tem o livro texto (abre o livro texto) que o pessoal costuma usar
como referencia né? No primeiro semestre a gente dá até o quinto capítulo, né. As vezes tem
alguma variação, mas até a teoria de Schrodinger é o que se dá mais ou menos até o fim do
primeiro semestre. Só que neste semestre não se dá laboratório, ou seja os alunos vão fazer
laboratório, teoricamente eles já sabem ou deveriam saber esse conteúdo que eles vão
trabalhar nos experimentos. Porque a maioria dos experimentos são desses temas. Eu não sei
muito bem porque eu não conheço os experimentos que tem lá, não sei quais que tem.
Pesquisador: É, eu vou conversar com o professor de laboratório também pra saber essas
coisas. Docente 4: No primeiro semestre eles veem o conteúdo e no segundo semestre eles
vão fazer o experimento. Ou seja, eles já deveriam saber o conteúdo do experimento no
laboratório. Pesquisador: Então é uma organização até razoável que o laboratório seja no
segundo semestre segundo o que o senhor fala né? A estrutura da matéria aqui no campus B é
no terceiro ano da graduação, certo? Docente 4: Eu não sei, acho que é. A propósito, no
trabalho do A. está lá mais ou menos descrito a organização das disciplinas, ou que disciplinas
o aluno tem que saber para fazer Estrutura da Matéria. Eu tenho uma opinião, mas tem que ver
se bate com o que está escrito lá. Mas acho que é isso mesmo, para fazer física moderna tem
que saber Fisica I, Fisica II, Matemática Básica, os cálculos. Não necessariamente precisa
saber os métodos de física teórica, porque o nível de exigência não é desse tipo. Mas acho que
quando chegam no terceiro ano, os alunos já fizeram isso, então estão teoricamente
preparados para isso. I.(Trecho do Ep.1-I4-B)

Com vemos, iniciamos a conversa pela temática da organização
estrutural da disciplina do docente 4 e seu conhecimento do conteúdo do
laboratório de estrutura da matéria. O docente apresenta suas concepções
iniciais sobre o tema, que englobam o fato de que não concebe a necessidade
de relação entre as disciplinas, acreditando que “uma coisa não tem muito a
ver com a outra”. Além disso, expressa que sua base de planejamento é o livro
texto padrão da disciplina e que a diferença de semestre entre as disciplinas
significa que os alunos chegam ao laboratório já munidos do conhecimento
necessário para a sua realização. Em outras palavras, na sua primeira
oportunidade de se expressar, o docente 4 já deixa claras suas opiniões sobre
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a validade que concede às propostas de relação entre disciplinas e sobre os
conhecimentos de física moderna que os alunos já deveriam ter no laboratório.
Evidentemente considerando se tratar de uma primeira entrevista inicial,
há também que se destacar o fato de que o docente demonstra desconhecer
os experimentos realizados no laboratório de estrutura da matéria, citando uma
serie de disciplinas exclusivamente específicas que ele considera necessárias
para o bom aproveitamento do curso de estrutura da matéria.
Do ponto de vista da análise do processo comunicativo, este episódio
não é apresentado em um quadro de análise pois contém uma série de
exposições de opiniões em forma de pretensões de validade normativa por
parte do docente 4 de forma que não se estabelece um contexto de debate ou
oportunidade de tematização. Assim, há apenas atos de fala perlocucionários.
Nesse ínterim, pensamos ser este mais um argumento em defesa do
desenvolvimento de espaços de comunicação entre os docentes, uma vez que
o planejamento conjunto de disciplinas pode romper com essas barreiras que
existem entre as disciplinas e proporcionar aos docentes a oportunidade de
lidar com o conhecimento e com as metodologias da outa disciplina.
Desse episódio, podemos elencar as seguintes Unidades de Contexto
gerais:
x

O docente 4 não vê necessidade de relação entre as disciplinas
estrutura da matéria e laboratório de estrutura da matéria

x

O docente 4 não tem conhecimento das atividades do laboratório de
estrutura da matéria

x

O docente 4 relaciona conhecimentos necessários para cursar sua
disciplina com conteúdos exclusivamente específicos de física.

x

Exposições de opiniões prontas e atos de fala perlocucionários.
Do Ep3-I4-B, cujas unidades de análise se apresentam no quadro 22,

vemos o seguinte:
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Ato de fala

Características

Sínteses

Então é bem isso professor,
eu queria saber mesmo como
é estruturada a disciplina
aqui, se o senhor acha que o
preparo dos alunos para
cursar
o
laboratório
é
importante, se é suficiente,
essas coisas. (Pesquisador)
E você vai descobrir que eles
não estão preparados não é
por culpa do professor, mas
porque eles não dão retorno
né? (Docente 4)

Requisição de inteligibilidade

O pesquisador faz um
questionamento geral no
intento de apreender algumas
concepções do docente 4
que
ajudariam
na
compreensão de sua relação
com a disciplina

Pretensão
normativa

validade

O docente 4 levanta uma
pretensão
de
validade
normativa segundo a qual o
mal desempenho dos alunos
é
responsabilidade
unicamente dos mesmos.

É professor, eu acho que há
muito mais a se pensar sobre
isso, mas essa é exatamente
e intensão dessas conversas.

Não aceitação da pretensão
de validade pelo pesquisador

O
pesquisador
não
compartilha da pretensão de
validade do docente 4, mas
requisita outras informações
sobre esta opinião.

Professor, a ideia dessa
conversa
é
darmos
continuidade ao assunto que
começamos da ultima vez e
especificar um pouco as
relações que são importantes
aqui. Queria que o senhor
retomasse essa fala um
pouquinho pensando no que
as outras disciplinas podem
contribuir
com
isso.
(Pesquisador)
O problema é que o aluno só
estuda pra passar na prova e
não estuda pra saber. Eu
acho que isso é em todas as
disciplinas, então desde o
começo da faculdade, só
estuda pra passar na prova e
esquece tudo, daí vai ter
problemas com as outras
disciplinas mais pra frente.
(Docente 4)

Requisição de inteligibilidade

de

Pretensão
de
validade
avaliativa não compartilhada
pelo pesquisador

O docente 4 apresenta uma
avaliação própria e subjetiva
(do mundo subjetivo), que
questiona a metodologia de
estudos dos alunos de sua
disciplina. Esta pretensão de
validade
não
é
completamente aceita pelo
pesquisador.

Quadro 22: Caracterização dos atos de fala.

Podemos compreender que, inicialmente, o docente apresenta uma
concepção de que o insucesso dos alunos com os conteúdos específicos de
FMC se deve ao baixo emprenho dos mesmos para o estudo na disciplina e a
um histórico de pouco empenho durante a graduação. Isso se torna importante,
pois representa um “conhecimento pré-teórico” do docente sobre as
possibilidades de realização de um trabalho de mudança, uma vez que suas
propostas podem já ser marcadas por uma concepção de fracasso dos alunos.
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O que podemos observar nessa desconstrução analítica é como
acontecem os momentos de insucesso na ação comunicativa. Esse trecho nos
mostra uma ação que não é voltada ao entendimento, pois o docente 4
apresenta pretensões de validade normativas e avaliativas pautadas somente
no mundo subjetivo que não são compartilhadas pelo pesquisador. Este, por
sua vez, não valida essas pretensões, mas continua a requisitar outras
informações não relacionadas, de modo que não se caminha para um
entendimento sobre essa questão. Evidentemente, tratamos aqui do primeiro
contato entre os dois, de modo que estes assuntos serão novamente
tematizados futuramente.
Ao apresentar a intenção de também compreender como pode se dar a
relação entre as disciplinas específicas e as de ensino, o pesquisador
apresenta suas possibilidades e o docente manifesta a opinião de que essa
relação talvez venha a ser “forçada”.
“Pesquisador: E também me interessa a relação dessas disciplinas com as disciplinas de
ensino, por exemplo, saber se os alunos estão tendo a oportunidade de trabalhar com o ensino
de física moderna. Docente 4: E deveriam né? Porque tem na escola. Pesquisador: Então a
partir dessas conversas com vocês eu vou tentar traçar as relações possíveis entre o
laboratório de estrutura da matéria, a estrutura da matéria e a instrumentação para o ensino de
física. Docente 4: Mas não pode forçar (rindo). Pesquisador: Pensar quais são as
possibilidades pode haver de relação, o respaldo que a estrutura pode dar ao laboratório, que o
laboratório pode dar para a instrumentação para o ensino, pra que o professor de
instrumentação possa se usar do laboratório como instrumento de ensino também.” (Ep.4-I4-B)

É interessante observar essa interpretação no sentido de compreender
em que terreno de concepções estamos tentando estabelecer o trabalho e aqui
parece se manifestar uma resistência à conversa com as disciplinas da área de
ensino de física.
Considerando cada fala como um AF, uma construção possível de ser
retirada desse episódio é:
x

A relação entre a disciplina específica e a de ensino é pouco possível.

x

Momento de não aceitabilidade de pretensões de validade.

x

Ação teleológica
Fica claro neste episódio, assim como nos anteriores, que a conversa

nesse primeiro momento de contato com o docente precisou ser pautada
exclusivamente no mundo objetivo, ou seja, se falou sobre questões de ordem
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prática e concernentes ao mundo que o pesquisador pensa ser um mundo mais
próximo do docente. É importante ressaltar que o mundo objetivo, neste grupo
de conversa inicial, compreende o conjunto de referencias às quais os
membros do grupo se referem para fundamentar suas opiniões e que estão
ligadas aos objetos de conhecimento comum, tais como a estrutura das aulas,
dos laboratórios, as grades curriculares das disciplinas, etc. O pesquisador
apresenta perguntas a serem respondidas pelo docente e então se inicia a
apresentação bastante objetiva das opiniões.
Já o Ep.5-I4-B é um episódio muito interessante no que se refere à
concepções a serem tematizadas futuramente. Aqui encontramos um pequeno
debate entre o pesquisador e o docente 4 sobre a execução de atividades
voltadas ao ensino de FMC no ensino médio, em que o pesquisador apresenta
as possibilidades que há desse trabalho e o docente questiona sobre a
validade dessas abordagens, afirmando que os experimentos de FMC são
muito sofisticados para serem realizados na escola, referindo-se a essas
atividades como deturpações do real conteúdo da FMC.
Ato de fala

Características

Sínteses

Quando você fala isso
“Instrumentação”, o que é
isso? (Docente 4)

Requisição de inteligibilidade
pelo docente 4

É a disciplina de prática de
ensino,
agora
instrumentação,
que
o
professor Docente 6 leciona.

Uso de frases explicativas

O docente manifesta não
conhecer a disciplina de IEF
e requisita uma explicação
sobre esta
O
decente
explica
detalhadamente a unção da
disciplina para o docente 4 e
expõe uma das premissas da
pesquisa.

Que são os elementos da
prática de ensino mesmo, ou
seja, como ensinar conteúdos
de
física.
Passa
pelo
laboratório, pelas estratégias
teóricas. Ou seja, meu papel
é questionar se a disciplina
de
instrumentação
pode
saber o que o laboratório está
fazendo e ai se usar desse
laboratório como potencial de
ensino. (Pesquisador)
Se descobrir algo me conte.

Pretensão
de
validade
normativa a ser avaliada pelo
docente 4

Mas
geralmente
os
experimentos
de
física
moderna
são
mais
sofisticados. Não dá pra usar
a escola. (Docente 4)

Não validação da pretensão
de validade.
Levantamento
de
uma
pretensão
de
validade
normativa

O docente não valida a
possibilidade de relação entre
as disciplinas e apresenta a
ideia de que não há como
desenvolver experimentos de
FMC no ensino médio.
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Então, mas é tarefa da
disciplina de ensino também
saber como transpor esses
experimentos
pra
algo
“fazível” em sala de aula.
Porque existem experimentos
de física moderna com outros
materiais pra demonstrar
difração
da
luz
ou
experimentos com pequenos
lasers que podem ser feitos.
(Pesquisador)
É, mas isso escapa tudo, não
é mais física moderna, não
tem nada a ver. (Docente 4)
Sim, mas existem muitos
experimentos que podem ser
feitos com materiais mais
acessíveis
sem
que
a
discussão deixe de ser física
porque o experimento não é
supertecnológico.

Questionamento
da
pretensão de validade e
do
Discurso
por
parte
pesquisador.

O pesquisador se dedica a
discursar
sobre
as
possibilidades que existem
na experimentação para o
ensino médio. O discurso
aqui é entendido no sentido
habermasiano.

Coloca
em
dúvida
a
possibilidade
de
concretização da pretensão
de validade
Uso de frases explicativas

O docente 4 não vê
possibilidade
de
concretização da pretensão
de validade do pesquisador
O pesquisador mais uma vez
se usa de frases explicativas,
afirmações
mas
executa
categorias se possibilidade
de
questionamento,
executando assim uma ação
não voltada ao entendimento.

E a discussão de resultados
físicos e forma de ensino
mesmo
a
partir
dos
experimentos
supertecnológicos é algo que
pode
ser
pensado
em
conjunto.

Afirmação categórica ou ato
de fala locucionário

Por isso meu trabalho vem
levantar a possibilidade de
um docente saber o que o
outro está fazendo a ajudar a
pensar formas de as coisas
serem mais aproximadas.
(Pesquisador)

Proposição de validade da
ação conjunta.

Quadro 23: Caracterização dos atos de fala.

Desta desconstrução, podemos entender como acontece o processo de
exposição de pretensões de validade para aceitação ou não do debatedor. Aqui
vemos o docente 4 questionar a validade das pretensões do docente, o que
acaba por conduzir a um cenário de afirmações categóricas e com poucas
possibilidades de entendimento entre os dois. Ainda assim, fica possível
recolher as concepções do docente 4 antes de se iniciarem as atividades do
GPC.
Uma observação necessária é que estamos a analisar o primeiro contato
das ideias do trabalho com um docente que não carrega em sua formação as
questões específicas da formação de professores de física, ou seja, que pouco
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tomou contato com essas discussões As concepções apresentadas são
legítimas – como sempre são - mas podem ser tematizadas por representarem
um ponto de conflito teórico entre o pesquisador e o docente e podem ser
categorizadas da seguinte maneira:
x

Os experimentos de FMC não podem ser realizados na escola, dada sua
sofisticação técnica.

x

As adaptações e atividades envolvendo os conteúdos de FMC para o
ensino médio não representam o conjunto de teorias da FMC.

x

Esclarecimentos solicitados pelo docente 6 sobre a função da disciplina
de IEF.

x

Não validação pelo docente 4 das pretensões de validade apresentadas
pelo pesquisador.

x

Apresentação de afirmações categorias a partir dos mundos objetivo e
subjetivo.

x

Ações teleológicas por parte do pesquisador e do docente 4.
Ao ser apresentado a exemplos de possibilidades de interação entre as

disciplinas por meio da conversação com o docente de laboratório, no Ep.6-I4B, o docente 4 começa a se dispor à conversa, manifestando suas
compreensões de como ocorre a relação que os alunos tem com os conteúdos
conceituais e experimentais durante as disciplinas.
Ato de fala

Características

Sínteses

Dai eu estou assim, sempre
conversando
com
os
docentes e estudando as
possibilidades de relacionar
essas disciplinas e o meu
foco nesse primeiro momento
é, por exemplo, a relação
com o experimental, o
laboratório de estrutura pra
firmar conceitos, pra ver
como os alunos estão. Então
é assim... (Pesquisador)
Claro, tem relação com a
teoria, mas em nem tudo
também e aí também tem
que fazer uma diferenciação.
(Docente 4)

Uso de frases explicativas
para o estabelecimento de
relação interpessoal com o
docente 4

O
pesquisador
utiliza
premissas
próximas
ao
universo teórico do docente 4
para estabelecer um contato
mais próximo com o mesmo.

O
ato
de
fala
é
compreensível
e
não
completamente aceitável
Pretensão de correção

O docente 4 compreende as
premissas do docente, mas
acrescenta as suas próprias
concepções dessa relação
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Sim, e isso também foi uma
coisa que o professor de
laboratório me falou. Ele me
relatou o comportamento que
os alunos tem fazendo o
experimento e nem sempre
certos
experimentos
prescindem da teoria, então
essa relações que eu acho
importantes os
docentes
conversarem, por exemplo,
se vocês quiserem conversar
sobre isso, nós podemos
traçar compreensões sobre
os
experimentos
que
prescindem
de
uma
teorização antes ou não,
serão
as
compreensões
formadas pelos docentes.
(Pesquisador)
Sim, olhar cada caso, né?
(Docente 4)

Reconhecimento da verdade
do ato de fala

Sim, sim...Porque eu acho
que no final das contas,
essas considerações, essas
coisas
sobre
que
experimento o aluno já tem
que
saber
teoria,
que
experimento o aluno não
precisa saber teoria, essas
relações podem ajudar o
senhor, se caso queira
repensar
seu
primeiro
semestre ou o professor de
laboratório. (Pesquisador)
Não só isso, mas deveria
correr assim também, por
exemplo, o aluno fez o
experimento
das
raias
espectrais numa semana e
quando eu perguntei na
minha
aula
sobre
a
mudanças de camada e tal, o
que acontecia, ele não
associou com o que ele tinha
feito. Mas isso não é um
geral também. Digamos que
mais da metade dos alunos
não associou, mas são
coisas diferentes também.
(Docente 4)

Pretensão de correção para
análise do docente 4

Estabelecimento de ralação
pessoal pela aceitabilidade
do ato de fala.

Concordância com o ato de
fala

Não avaliação da pretensão
de validade do pesquisador

O pesquisador reconhece a
pretensão do docente por
meio de exemplos e frases
explicativas e continua no
intento de se aproximar do
universo teórico do docente
compartilhando o mundo
subjetivo com este.

O docente 4 expressa
concordância com o ato de
fala
O pesquisador apresenta
uma pretensão para a análise
do docente 4 sobre os
benefícios da conversa com
os outros docentes.

O docente 4 não tematiza a
pretensão do pesquisador e
apresenta suas concepções
sobre o desempenho dos
alunos a partir de elementos
do mundo objetivo

Apresentação de opinião
formada a partir do mundo
objetivo

Quadro 24: Caracterização dos atos de fala.

Olhando para a separação das UR no quadro, com o objetivo de
compreender as origens de cada asserção na conversa, vemos que o
pesquisador se posiciona nessa fase no intento de apresentar ao docente os
objetivos da pesquisa e as questões a serem “atacadas”, oportunizando a
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reação dele às suas afirmações. À medida que o pesquisador começa a
justificar a necessidade de conversa como possível maneira de “melhorar” a
compreensão dos próprios docentes sobre a disciplina, há uma abertura à
discussão sobre o fato de os alunos não relacionarem conhecimento conceitual
e experimental.
“Docente 4: Não só isso, mas deveria correr assim também, por exemplo, o aluno fez o
experimento das raias espectrais numa semana e quando eu perguntei na minha aula sobre a
mudanças de camada e tal, o que acontecia, ele não associou com o que ele tinha feito. Mas
isso não é um geral também. Digamos que mais da metade dos alunos não associou, mas são
coisas diferentes também.” (Trecho do Ep.6-I4-B)

Esse pareceu ao pesquisador um dos possíveis temas que, inicialmente,
poderia agregar os dois docentes (docentes 4 e 5) em uma reunião conjunta,
dada sua relação mais aproximada com a especificidade de cada um.
No que se refere à possibilidade de comunicação, podemos apontar um
cenário no qual o docente 4 apresenta um conjunto de concepções advindas
do mundo objetivo e subjetivo muito diferente das que o pesquisador possui.
Dessa maneira, a comunicação como na TAC não se concretiza, mas é
possível vermos uma troca de concepções iniciais importantes no futuro dessa
conversa. Dessa maneira, retiramos desse episódio as seguintes elucidações
gerais:
x

Os alunos não conseguem relacionar a teoria com laboratório

x

A conversa entre os docentes é uma possibilidade de entendimento da
relação entre a teoria e o laboratório.

x

Seleção do primeiro tema de interesse dos docentes.

x

Estabelecimento das primeiras relações interpessoais com o docente 4.

x

Ações teleológicas por parte do pesquisador.

x

Compreensões trocadas sobre a importância da interação entre as
disciplinas.
Pesquisador e docente caminham para alguns acordos a partir do Ep.7-

I4-B, sendo o primeiro deles sobre o fato de que o aluno da licenciatura ter que
tomar contato com os conteúdos avançados de FMC na licenciatura e o
segundo sobre que o aluno não deve saber menos física por estar na
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licenciatura. A despeito disso, afirma que o livro texto básico é o suficiente para
o estado atual do curso.
Ato de fala

Características

Sínteses

Vamos
imaginar,
nós
estamos aqui em um curso
de licenciatura, certo? Então
os alunos que saem daqui
também
devem
estar
formados pra ensinar física.
Então assim, do seu ponto de
vista, esse aluno sai daqui,
contando os conteúdos, o
que ele vê, ele sai daqui
preparado
pra
ensinar
aqueles conteúdos?

Questionamento para busca
por inteligibilidade

O pesquisador faz uma
questão para conduzir a
discussão do docente 4 para
o tema esperado a partir do
uso de elementos que fazem
parte as subjetividade do
docente e sobre os quais ele
falaria com mais interesse.

Se fosse pedido pra ele
explicar, por exemplo, um
tópico qualquer que o senhor
ache
aí...Por
exemplo,
construir
as
ondas
de
probabilidade dentro de um
poço de potencias, pelo que
o senhor vê no desempenho,
o senhor acha qual a maioria
dos seus alunos sai daqui
sabendo
explicar
essas
coisas? (Pesquisador)
Claro que tem,
porque tem que pensar
assim, o aluno embora ele
não fizer os conceitos, ele vai
adquirindo habilidades de
análise, por exemplo, e assim
se ele quer aprender, ele
corre atrás e vai aprender.
(Docente 4)
O básico que está sendo
passado pra eles, com
relação ao programa da
disciplina, aos conteúdos,
porque eu sei que o senhor
faz o que melhor pode pela
disciplina. (Pesquisador)
Se
você
pensa
nos
conteúdos de Física Moderna
que se dá no segundo grau,
por exemplo, o nível dos
conteúdos aqui em estrutura
da matéria está muito além
do que se pede. Todos os
conteúdos que você aprende
em estrutura da matéria, se
aprendeu
bem,
com
tranquilidade, ele consegue
fazer uma transposição boa

Tentativa de estabelecimento
de ralação interpessoal pelo
uso de frases próprias da
subjetividade do docente

Compreensão da proposição
pelo docente 4
Levantamento de pretensão
de correção

O docente responde ao
questionamento
do
pesquisador, e apresenta
uma opinião segundo a qual
o
aluno
pode
adquirir
habilidades
de
estudar
sozinho para ter um bom
desempenho nas disciplinas
e após sua formação.

Pretensão de sinceridade

O pesquisador executa uma
ação estratégica quando
aparenta concordar com os
princípios apontados pelo
docente 4, apesar de ter
ressalvas com relação a eles

Ação estratégica

Busca por inteligibilidade e
uma pretensão de correção.

É apresentado um argumento
segundo o qual os conteúdos
executados na universidade
deve ser de um nível maior
que os que serão ensinados
no ensino médio e também
que o aluno que “aprende”
bem o conteúdo específico
estará pronto para ensiná-lo.
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pro ensino médio

E a ideia é que seja além e
superior mesmo, pois eles
são professores e tem que
saber
muito
além
dos
alunos.(Pesquisador)
Claro, claro. Então ele pode
fazer
uma
transposição
desses conceitos para um
curso de segundo grau.
Nesse sentido, por exemplo,
o Einsberg é um livro bom,
porque ele e volumoso,
explica muita coisa. Muito
conceito
físico
bem
detalhado. Senão também,
você tem que correr atrás pra
saber mais e ir combinando
as duas coisas. (Docente 4)

Compreensão
e
aceitabilidade da pretensão
de correção do docente 4
Argumentação
Aceitação do argumento do
pesquisador pelo docente e
apresentação
de
uma
pretensão de correção a
partir do mundo subjetivo

O
pesquisador
mostra
concordância com a primeira
opinião
apontada
pelo
docente 4 e argumenta em
favor desta.
O
docente
mostra
concordância
com
o
argumento do pesquisador a
apresenta
uma
correão
segundo a qual o aluno, com
um bom livro e estudando
sozinho, pode aprender a
fazer a transposição de
conceitos para o ensino
médio, principio este muito
relacionado
ao
mundo
subjetivo.

Quadro 25: Caracterização dos atos de fala.

O pesquisador inicia a conversa com a apresentação de uma premissa
básica para ele, mas que pode não fazer parte das validades do docente, que é
a ideia de que a licenciatura precisar priorizar a formação do professor de
física. Para além disso, na tentativa de estabelecer uma linha de argumentação
para defender essa premissa, o pesquisador faz uso de exemplos mais ligados
ao mundo objetivo, que são as questões de conteúdo versus seu
desenvolvimento no ensino médio.
Nesse sentido, temos uma preocupação com a inteligibilidade da questão
em pauta, ou seja, pesquisador e docente 4 precisam se certificar de que
formulam a questão de uma mesma maneira e entendem os princípios
envolvidos na fala de cada um. A busca pela inteligibilidade nas questões em
debate e sobre os entremeios dos temas propostos é uma característica muito
importante do processo comunicativo defendido por Habermas. Assim, quando
os participantes saem do domínio das normatizações para expor, no mundo da
vida, as possíveis definições e explicações necessárias à compreensão do que
diz, há aí uma busca por inteligibilidade e a facilitação do entendimento. Além
de um esforço para a criação de um debate “possível” e não um “embate.
Nesse sentido, podemos perceber no debate deste trecho um caminho
que envolve algumas concordâncias e algumas discordâncias, mas ainda
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assim há uma busca pelo entendimento a partir do uso de exemplos e
definições próprias.
Os elementos generalizadores neste episódio são.
x

Os alunos não precisam saber menos FMC por conta de estarem na
licenciatura

x

O conteúdo de FMC deve ser o suficiente para o futuro professor saber
mais que o que será estudado no ensino médio.

x

Preocupação no estabelecimento inicial de um debate inteligível e
possível para ambos.

x

Opiniões muito pautadas no mundo subjetivo e objetivo por parte do
docente.
Os episódios 8, 9 e 10, apesar de terem ocorrido em momentos distintos

da conversa, representam a mesma tentativa do pesquisador de realizar o
convite para a conversa conjunta entre os docentes, o que pode ser
exemplificado no episódio transcrito a seguir:
Pesquisador: Mas, por exemplo, é uma coisa que é viável...E isso conduz à parte principal
do meu trabalho, que é assim: Se eu conversasse com o docente de laboratório de estrutura,
e me passasse as informações do laboratório e tal. O senhor acha que é frutífero, se é viável,
por exemplo, sentarmos eu, o senhor e o professor de laboratório de estrutura pra conversar
sobre as disciplinas de física moderna, quais experimentos estão sendo feitos no laboratório,
o senhor olhar algumas coisa que pode ser feito pra melhorar a articulação dessas
disciplinas, pra ajudar aqueles conceitos que os alunos estão tendo problemas experimentais.
Por exemplo, o professor de laboratório mostra lá os experimentos que os alunos estão tendo
mais problema, o senhor diz como estes conceitos estão na disciplina teórica, enfim, trocar
informações que podem ajudar uns aos outros, o senhor vê viabilidade nisso? Docente 4:
Claro, porque não? Pesquisador: Então ótimo professor, porque eu parto do principio de
que vocês, docentes, são os que sempre podem fazer as coisas melhorarem, porque vocês
tem essas disciplinas de vocês, e eu penso. (Trecho do Ep. 1-I4-B)

Podemos observar neste episódio (e nos ep. 9 e 10, nos anexos) a
quantidade de argumentos diferentes emitidos pelo pesquisador a fim de
justificar

a

importância

de

uma

interação

entre

as

disciplinas

e,

consequentemente, da interação entre os docentes. Tal como no episódio
anterior, vemos o pesquisador justificar essas importâncias

recorrendo a

termos tais como “trocar informações que podem ajudar uns aos outros”, “só os
docentes podem melhorar esse curso”, entre outros que podem ser
considerados parte de uma argumentação em defesa da participação dos
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docentes no GPC e também pretensões de validade e correção para a análise
do docente 4.
Entendemos que essa linha de raciocínio privilegiou o mundo objetivo,
com o intuito de “convencê-lo” da importância de participar desse grupo, o que
causa sua reação apática, mas positiva. Dessa forma, verificamos a execução
de uma ação propositada – estratégica – por parte do pesquisador, gerando um
resultado que pouco contribui com o desenvolvimento de uma ação
comunicativa.
Das falas do pesquisador, podemos identificar alguns conceitos
importantes que ele lança ao argumentar em favor deformação de um grupo de
planejamento conjunto entre os docentes como por exemplo o fato de que “os
docentes são os que mais podem promover as mudanças necessárias”, “o
professor de LEM conhecer o que se faz na EM pode ajudar a superar os
problemas que o docente aponta”, “essa conversa entre os docentes é
necessária para o curso”, etc, enquanto as respostas do docente são
expressivas de algo que, para ele, é uma tentativa que ele pode participar.
x

Convite aceito para a participação em um grupo com o docente de
laboratório de LEM.

x

Tentativa de justificação da importância da conversa pelo pesquisador a
partir do mundo da vida do docente.

x

Argumentação por parte do pesquisador.

x

Pretensões de validade e correção para convencer o docente.

Dessa maneira, sistematizamos em um quadro de análise – quadro 27 - as
conclusões parciais sobre o processo de entrevista inicial com o docente 4,
elucidando as concepções levantadas e a forma de argumentação utilizada
nessa situação de fala.
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Elementos sintetizadores

Quadro 26: Elementos sintetizadores das construções conjuntas da entrevista inicial do docente 4.

Características do processo comunicativo
Exposições de opiniões prontas e atos de fala perlocucionários.
Momento de não aceitabilidade de pretensões de validade.
Ação teleológica
Não validação pelo docente 4 das pretensões de validade apresentadas pelo pesquisador.
Apresentação de afirmações categorias a partir dos mundos objetivo e subjetivo.
Ações teleológicas por parte do pesquisador e do docente 4.
Estabelecimento das primeiras relações interpessoais com o docente 4.
Compreensões trocadas sobre a importância da interação entre as disciplinas.
Preocupação no estabelecimento inicial de um debate inteligível e possível para ambos.
Opiniões muito pautadas no mundo subjetivo e objetivo por parte do docente.
Ações teleológicas por parte do pesquisador.
Pretensões de validade e correção para convencer o docente.
Caracterização dos atos de fala
Sínteses das construções conjuntas
O docente 4 não vê necessidade de relação entre as disciplinas Uma série de concepções manifestadas pelo docente 4 acerca da possibilidade de
estrutura da matéria e laboratório de estrutura da matéria.
interação entre as disciplinas e sobre o ensino de FMC no ensino médio mostram
O docente 4 relaciona conhecimentos necessários para cursar sua que, inicialmente, ele apresenta uma rejeição às propostas e não vê necessidade de
incentivo às mesmas. Além disso, mostra desconhecimento da estrutura curricular
disciplina com conteúdos exclusivamente específicos de física.
da licenciatura.
O docente 4 não tem conhecimento das atividades do laboratório de
estrutura da matéria.
A relação entre a disciplina específica e a de ensino é pouco possível
Os alunos não conseguem relacionar a teoria com laboratório.
O docente 4 também apresenta concepções sobre as propostas de experimentação
Os experimentos de FMC não podem ser realizados na escola, dada para o ensino de FMC no ensino médio. Essas concepções, pautadas em seu
mundo objetivo mostram uma discordância do docente para com essas práticas.
sua sofisticação técnica.
As adaptações e atividades envolvendo os conteúdos de FMC para o
ensino médio não representam o conjunto de teorias da FMC.
Os alunos não precisam saber menos FMC por conta de estarem na O docente 4 apresenta pretensões de validade segundo as quais o conteúdo
licenciatura
especifico deve ser de alto nível para que o licenciando saída ensina-lo.
O conteúdo de FMC deve ser o suficiente para o futuro professor saber
mais que o que será estudado no ensino médio.
A conversa entre os docentes é uma possibilidade de entendimento da O docente 4 aceita participar do PGP com o outro docente do curso motivado por
relação entre a teoria e o laboratório.
compreender apenas a possibilidade de relação com o EM, uma vez que não
concebe a relação com a IEF.
Aceite do convite para a primeira reunião conjunta.
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O docente parte para a primeira reunião conjunta com a ideia de que o
ensino de FMC no ensino não é possível dada sua complexidade teórica e
experimental e que o aluno seu aluno de graduação têm dificuldades em
relacionar conhecimento conceitual com atividades experimentais. Além disso,
temos a aceitação parcial de que não há porque investir em uma conversa com
a IEF por conta da diferença conceitual entre as disciplinas.
A entrevista inicial com o docente 5 (I5-B) produziu uma análise com as
seguintes sintetizações:
A primeira oportunidade de fala entre o pesquisador e o docente 5,
retomada no episódio 3, é dedicada à abordagem inicial sobre a organização e
o conteúdo do LEM, como vemos na transcrição integral do episódio.
Pesquisador: Então professor, há essa diferença de semestre entre o laboratório e a
estrutura teórica, que uma é anual e o laboratório é no segundo semestre. O que o senhor
tem percebido sobre como eles estão chegando pra fazer o laboratório. Se está tendo alguns
conceitos de estrutura da matéria que está sendo preciso passar com eles. Docente 5: Olha,
sim...Porque a impressão que eu tenho é que eles não fazem uma associação com as duas
coisas, o teórico e o prático, mas com a interação e com o contato com o experimento e
relacionando porque dá certo e porque não dá certo, eles vão percebendo a física ali. Eu falo
pra eles, a estrutura da matéria que vocês viram é uma coisa e a teoria delas... eu gosto de
considerar elas separadas, uma não depende da outra, eu poderia fazer o experimento que
eles nem viram, inverter a ordem das coisas, porque eles tem que pesquisas de qualquer
maneira, então isso daí eu achei até legal que em uma das reuniões de professores de
laboratório de física da unesp e um dos principais professores responsáveis pelas disciplinas
experimentais na unesp estava lá e foi muito legal e eles também tem esta mesma ideia, eu
achei interessante, porque você tem que começar o assunto como se eles não conhecessem.
Porque é claro que quando você vai falar em efeito fotoelétrico eles já ouviram falar, mas.
Pesquisador: dai a imaginar o resultado da experiência a partir da teoria é outra coisa
Docente 5: Exatamente. Tá longe. O que eu percebo é isso aí, eles sabem qual equação
usa, mas medir isso, como quantificar isso, é muito diferente. Pesquisador: Talvez isso seja
algo que o laboratório tenha a acrescentar à disciplina teórica, por exemplo. E a importância
da disciplina pra formação deles no curso de física é inquestionável. Parece que é a
oportunidade de eles verem acontecer essa física moderna. (Trecho do Ep.1-I5-B)

Quando olhamos para o conteúdo das falas de forma separada,
considerando cada AF, podemos observar uma série de concepções iniciais do
docente 5 sobre as questões que envolvem sua disciplina, além de podermos
entender como acontece a comunicação entre os dois no decorrer da conversa.
Assim como registrado na conversa com o docente 4, para buscar uma
aproximação temática com o docente 5, o pesquisador elabora suas perguntas
a partir de elementos do mundo objetivo– estrutura física do LEM e
desempenho dos alunos na disciplina – para, então, partilhar das pretensões
de validade lançadas por ele.
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A partir de uma indagação do pesquisador, o docente 5 assume não
achar importante a preocupação com o relacionamento entre o conteúdo
conceitual e a aula de laboratório por pensar que o laboratório é uma
oportunidade de desenvolvimento de teoria pelos alunos e por achar que os
alunos deveriam ser capazes de pesquisar suas dúvidas do laboratório. Além
disso, para ele os alunos do laboratório não buscam apoio na teoria já
estudada em EM para fundamentar seus experimentos, constatando que este é
um problema que abrange toda a formação durante o curso.
O pesquisador se utiliza da argumentação do docente para lançar uma
pretensão normativa – visto que parte da ideia inicial de que aproximar as
disciplinas é uma necessidade - sugerindo a possibilidade de relação entre as
disciplinas, ou seja, como uma norma a ser discutida: “talvez falte espaço para
a discussão de teorias e métodos no LEM”. As UC retiradas desse episódio
podem ser expressas como:
x

Os alunos não costumam relacionar os conteúdos conceituais com as
atividades experimentais.

x

Há uma deficiência no relacionamento entre teoria e laboratório durante
todo o curso.

x

A relação planejada entre o laboratório e a teoria é desnecessária.

x

Os alunos podem pesquisas os conteúdos pertinente ao LEM sem que a
relação entre as disciplinas precise ser feita pelo docente.

x

Pretensões de validade lançadas a partir dos mundos objetivos do
pesquisador e do docente buscando uma identificação temática inicial.
O episódio 2 (Ep.2-I5-B) foi selecionado para que pudéssemos observar

o tipo de ação com vistas ao entendimento do pesquisador nesse momento de
interação inicial. Após o pesquisador apresentar pretensões de validade do tipo
normativa, trazendo argumentos da pesquisa na área de ensino de física sobre
a importância do laboratório, o docente se propõe a continuar falando da suas
pequenas experiências de aula.
“Pesquisador: E eu não vejo um curso de física que ignore o papel do laboratório, essa
influencia, na nossa área de pesquisa em ensino de física, é cada vez mais ressaltada e desde
o inicio das pesquisas. Fisicamente falando, assim de aprendizagem de conceito físico.
Docente 5: Então pra mim é até gratificante conseguir despertar essa ideia experimental neles.
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Por exemplo um elétron sai lá e atinge uma placa e o capacitor vai acumulando carga e de
repente para. Porque? Então nessa hora, 50% cai a ficha lá com a disciplina de trás, mas tem
gente que continua sem fazer nenhuma conexão. Pesquisador: Essa conversa entre as
disciplinas, me parece que ela é muito essencial na completude das disciplinas. Pra mim é um
aspecto interessante que eu posso tirar a partir dos efeitos da interação entre as disciplinas.”
(Trecho do Ep.2-I5-B)

Não promovemos a análise do poder comunicativo até aqui pois
percebemos que os princípios adotados pelo pesquisador para iniciar a
conversa foi o mesmo que com o docente 4. Os dois primeiros episódios se
configuram em uma conversa a partir do mundo objetivo e subjetivo visando
recolher as concepções do docente e inicia-lo na ideia de necessidade de
relação entre as disciplinas. Ao apresentar suas experiências e seu histórico
com a aula de LEM, o docente deixa transparecer novamente que, apesar dos
esforços, os alunos ainda parecem não ver possibilidade de retomada de teoria
no laboratório. E o pesquisador levanta uma pretensão normativa sugerindo a
necessidade de conversa entre os professores de laboratório e da disciplina
teórica. Assim, há uma cuidado por parte dele para a conversa visando ao
entendimento.
A proposição do pesquisador sobre a possibilidade formativa do
laboratório, no Ep.4, fez com que o docente apresentasse suas intenções para
com o uso didático das aulas de LEM durante as aulas, visto que o mesmo
manifesta as ideias de que “é um defensor do uso dessas coisas no ensino
médio”, que “a FMC é um exercício de pensamento necessário no ensino
médio” e ainda manifesta compreender que todas as disciplinas precisam de
todas as outras, brotando uma ideia de possibilidade interdisciplinar dentro do
curso, intenções essas que consideramos irem ao encontro das propostas do
trabalho.
Ato de fala
E o LEM ele tem, o senhor
acha, que ele tem um
potencial para a formação
daqueles alunos que vão dar
aula de física?
Ele fornece subsidio pro
aluno
fazer
uma
boa
discussão de FMC na sala de
aula? (Pesquisador)

Características
Busca por inteligibilidade

Ato de fala locucionário

Sínteses
O
pesquisador
faz
questionamentos buscando
que o docente reflita sobre os
pontos
importantes
na
pesquisa e para buscar uma
compreensão da forma de
pensar do docente sobre o
assunto.
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Eu acho que sim, porque eu
sou um dos que defende
também a utilização dessas
coisas lá no ensino médio.
(Docente 5)
Porque essa relação que eu
pretendo
fazer
também
envolve a disciplina de
instrumentação para o ensino
de física, porque o professor
dessa disciplina também
pode se utilizar do laboratório
pra pensar sua disciplina, os
aspectos
experimentais,
enfim, isso é uma coisa que
eu penso só poder surgir da
interação entre docentes.
(Pesquisador)
Todas precisam de todas ali
né?
No
caso
dos
experimentos de física, mas
eu tenho certeza que o de
física moderna, ele envolve, é
fantástico. Por exemplo, eu
dou um experimento que não
tem lá nos nossos kits e eu
trago eles aqui pro laboratório
de pesquisa. Então é bem
legal, quando entra em
infravermelho e ele pode
estudar as vibrações das
moléculas,
as
energias
necessárias, daí ele pode
voltar lá no átomo, poxa, é
fantástico. (Docente 5)
Eu poderia fazer esse
trabalho com física moderna
porque tenho um gosto por
ela e o laboratório ajudou
muito nisso. (Pesquisador)

Exposição de uma pretensão
de validade avaliativa

O docente 5 apresenta seu
ponto de vista como uma
afirmativa.

Pretensão
de
validade
avaliativa para avaliação do
docente

O pesquisador apresenta
uma complementação da
reflexão iniciada pelo docente
como forma de mostrar as
pretensões do trabalho e faz
isso a partir do mundo
objetivo, apegando-se nos
conceitos
específicos
do
LEM.

Apelo ao mundo objetivo

Frases explicativas e busca
por inteligibilidade acerca do
processo do LEM

O decente faz um esforço
para se explicar e mostrar
relação de sua prática no
LEM com os princípios que
ele pensa serem as defesas
do pesquisador. Entendemos
isso como uma busca por
inteligibilidade a partir do
reconhecimento de verdade
dos atos de fala.

Pretensão de sinceridade

O pesquisador se propõe a
um trabalho conjunto com o
docente 5 sobre a didática do
LEM
no
intento
de
estabelecer uma relação
interpessoal a partir da
exposição da sinceridade dos
AF proclamados.
O docente fala a partir dos
elementos
do
mundo
objetivo, que incluem os
conteúdos
específicos
e
descrição e suas práticas no
LEM, mas com a intensão de
apoiar
as
pretensões
apresentadas
pelo
pesquisador.

Busca
de
interpessoal
Agora há pouco eu estava
olhando um trabalho de
experimento
simples
de
infravermelho (mostra um
artigo da Física na Escola
sobre um experimento de
infravermelho com material
de baixo custo), e ele pode
observar até com o celular o
infravermelho.
Então...eu
acho sim que pode ter
relação. O que eu acho
fantástico, por exemplo o
Milikan, você vai por em
prática o campo elétrico, o
capacitor ali para o controle
da
gota,
você
carrega

relação

Estabelecimento de relação
interpessoal a partir de
exemplos.
Fala a partir do mundo
objetivo relacionando-se ao
conteúdo especifico do LEM
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eletricamente as gotas pra
entrar lá e aquilo você pega a
física assim, e faz uma visão
geral...é espetacular. E é
interessante que faz parte da
formação do professor, lá tem
algumas coisas (se refere ao
do currículo do ensino médio
de SP). Eu acho que a FM
tem que estar sempre, desde
o primeiro ano, porque é um
exercício de pensamento
incrível. (Docente 5)

Quadro 27: Caracterização dos atos de fala.

O questionamento direto feito revela a intenção do pesquisador de
defender um LEM voltado à formação de professores, pois considera o tema
basilar ao grupo. A fala do docente após este questionamento mostra que ele
compreende a necessidade de relacionar o LEM com algo que possa ser
levado ao ensino médio, ou seja, manifesta uma concordância com o princípio
de “se deve levar sempre em conta que o curso é uma licenciatura”,
apresentado pelo pesquisador. Então, com essa afirmação, o pesquisador vê a
possibilidade de inserir na conversa a proposta de que se pretende pensar na
relação com a IEF também, argumentando a favor da formação dos grupos
como meio de compreensão da própria disciplina. Contudo, a proposta é aceita
pelo docente 5 após ele mostrar apreço pela questão da inserção de FMC no
ensino médio. Esse episódio nos fornece as seguintes construções linguísticas
conjuntas.
x

O docente pretende desenvolver atividades didáticas no LEM

x

Aceita como viável o trabalho com experimentos de FMC no ensino
médio, assim como teoricamente.

x Admite a ideia de interação com o docente de IEF
x As asserções emitidas são ligadas aos mundos subjetivos e objetivos de
cada um no sentido de apresentar concepções próprias e conseguir um
entendimento sobre o que se fala.
x

Esforço do docente 5 para estabelecer uma relação interpessoal com o
pesquisador.

x

Atos de fala bastante pautados no mundo objetivo com características
de descrição de práticas e concepções.
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Como podemos observar, a conversa inicial com o docente 5 se pautou
em poucos temas gerais, mas foi suficiente para levantarmos suas concepções
iniciais com relação às ideias do trabalho e conseguirmos sua aceitação para o
convite da reunião conjunta. Os momentos de argumentação em defesa de
pontos de vista são poucos, sendo lançadas algumas pretensões de validade
normativas pelo pesquisador afim de “construírem ideias conjuntas” a fala do
docente e há muitas descrições de experiências por parte deste. Essas
concepções e as poucas incursões argumentativas registradas são sintetizadas
no quadro 30.
Elementos sintetizadores
Características do processo comunicativo
Pretensões de validade lançadas a partir dos mundos objetivos do pesquisador e do docente buscando
uma identificação temática inicial.
Esforço do docente 5 para estabelecer uma relação interpessoal com o pesquisador.
As asserções emitidas são ligadas aos mundos subjetivos e objetivos de cada um no sentido de
apresentar concepções próprias e conseguir um entendimento sobre o que se fala.
Atos de fala bastante pautados no mundo objetivo com características de descrição de práticas e
concepções.
Caracterização dos atos de fala
Sínteses das Construções Conjuntas
Os alunos não costumam relacionar os conteúdos O docente 5 identifica uma defasagem por parte dos
conceituais com as atividades experimentais.
alunos no que concerne às ideias que o mesmo
Há uma deficiência no relacionamento entre apresenta sobre a relação entre os conteúdos
específicos das disciplinas em questão
teoria e laboratório durante todo o curso.
A relação planejada entre o laboratório e a teoria No que se refere às concepções sobre a relação
entre os conteúdos, o docente entende que a relação
é desnecessária.
planejada entre os conteúdos de EM e LEM não faz
diferença a interação dos alunos com os mesmos.
O docente pretende desenvolver atividades Em contrapartida à concepção acima, o docente se
didáticas no LEM
demonstra aberto à identificação de possibilidades
Aceita como viável o trabalho com experimentos para o trabalho entre as disciplinas, para pensar uma
de FMC no ensino médio, assim como forma mais didática de trabalho no LEM e concorda
com a viabilidade de inserção de FMC no ensino
teoricamente.
Aceita o convite para a continuidade da discussão médio.
juntamente com o docente 4
Admite a ideia de interação com o docente de IEF

Quadro 28: Elementos sintetizadores das construções conjuntas da entrevista
inicial do docente 5

A entrevista inicial com o docente 6 aconteceu mais de duas semanas
depois das duas primeiras no campus B, tendo sido a última a ser realizada.
O docente 6 possui um histórico formativo e de atuação na área de
pesquisa em ensino do ciências, e, consequentemente apresenta concepções
galgadas em literatura da área, fazendo com que os aspectos discutidos com o
pesquisador sejam os mais diferentes.
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As asserções manifestadas no Ep.1-I6-B são analisadas

no quadro

abaixo:
Ato de fala

Características

Eu queria assim, uma visão
geral das turmas que já se
formaram
aqui
em
comparação com uma visão
que o senhor tem do que
seria necessário que o aluno
saísse daqui pronto pra fazer,
o
senhor
fizesse
uma
avaliação do curso como um
todo, ele tem chegado perto
desses objetivos que o
senhor
coloca
como
necessários? (Pesquisador)
Aí é o seguinte, se você for
pegar o PPP, uma parte da
turma aqui está sintonizada
com o PPP, eu diria que uma
parte dos professores que
dão aula na licenciatura estão
sintonizados com o PPP e
essa
parte
aqui
tem
trabalhado em certos campos
da formação dos alunos que
eu acho que tem até obtido
um
sucesso
bastante
evidente,...

Busca por inteligibilidade

mas eu não diria que isso
aí...quer dizer, a formação
dos alunos, se for olhar,
obviamente de uma maneira
ampla, eles saem daqui com
o déficit em física que é
bastante expressivo. É, essas
questões são relevantes,
uma parte está sintonizada
no
PP,
outra
parte
está...muito essas questões
conceituais em física tem a
ver com isso, mas também
tem a ver com o fato de
nitidamente
os
alunos
entrarem ano a ano de uma
maneira aí que deixe mais a
desejar. (Docente 6)
Então, e isso foi um ponto
que, lá no campus A, eu
também já tive essa conversa
com os professores e eles já
tiveram a primeira reunião
conjunta, né?

Argumentação acerca da
pretensão
de
validade
proposta

Pretensão
avaliativa

de

validade

Pretensão
avaliativa

de

validade

Validação da pretensão de
validade do docente 6
expressa pela argumentação
a seu favor.
Questionamento
buscando
inteligibilidade

Sínteses
Como em todos os inicios de
conversa
relatados,
o
pesquisador
faz
questionamentos baseado no
que pretende discutir e
buscando reunir um conjunto
de concepções do docente
sobre o assunto em debate.

O docente presenta uma
argumentação em defesa da
pretensão
de
validade
avaliativa segundo a qual não
há uma concepção comum
entre os docente dos curso
baseado no projeto politico
pedagógico
e
isso
frequentemente acarreta em
uma formação pouco voltada
à licenciatura nas disciplinas
especificas.
O
docente
apresenta
uma
argumentação baseada em
literatura da área.

O pesquisador utiliza frases e
exemplos explicativos para
validade
as
propostas
apresentadas pelo docente 6
e faz um questionamento
acerca da organização da
IEF pelo docente 6

E um dos tópicos que eles
levantaram em comum como
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importantes foi o como os
alunos estão chegando aqui.
Então eles elencaram lá, das
quatro ultimas turmas da
física que estão lá, o cenário
é desastroso. E inclusive, os
professores
da
área
específica, os professores de
todo o tipo, estão atribuindo
isso ao fato de que os alunos
filhos
da
progressão
continuada estão chegando a
universidade, eu acho que é
basicamente isso que o
senhor está falando...E a
disciplina de Instrumentação,
como que o senhor pensou a
disciplina de instrumentação
e o que os alunos estão
podendo
fazer
em
Instrumentação.
(Pesquisador)
O desafio é uma amarra que
ela é bastante permitida pela
literatura...quando você vai,
não que a amarra esteja
pronta na literatura, mas
como você lê depois de
vários
anos
pegando
elementos de ensino de física
assim, mais especificamente
a questão do laboratório
didático, né, que é essa
questão
do
laboratório
didático e outras, foi possível
uma amarra que era uma
ideia assim bem teórica, mas
que depois ela vai se
mostrando
assim,
interessante,
fértil,
necessária.
Que é o ensino experimental
com sentido instrucional, quer
dizer,
uma
laboratório
didático onde os sujeitos
discutissem conceitos, etc.,
então ele prima ela ênfase
qualitativa, é, a questão do
conceito ser elevada, ela
mexe com as interações
entre alunos, frente a um
laboratório, ou em relação a
postura do professor quando
faz uma demonstração, então
tem essa coisa das falas, da
expressão dos alunos, do
professor, em um tipo de
conversa
sobre
um
experimento
como
algo

Argumentação
sobre
as
pretensões
e
validade
apresentadas

Pretensão
de
validade
normativa
sobre
as
características da IEF

O docente 6 executa uma
argumentação, no sentido
habermasiano, em favor de
sua concepção sobre as
características ideais da IEF.
Esta
argumentação
é
baseada em literatura da
área de ensino de ciências, o
que é considerada uma ação
voltada ao entendimento por
se tratar de uma conversa
com o pesquisador, da
mesma
área.
Então
o
docente 6 apresenta uma
pretensão
de
validade
normativa
com
as
características presentes no
seu curso de IEF, que inclui
um
laboratório
didático
exploratório
voltado
à
formação de professores
necessariamente.

183

assim, bastante disparador
pra
um
processo
de
comunicação intenso, ...a
questão de que, a partir as
motivações ali, a partir do
objeto ali que está sendo
colocado, um experimento,
uma demonstração, etc.,
você transcende aquilo para
uma
discussão
bastante
interessante do ponto de
vista
científico-tecnológico,
mas também do ponto de
vista
dos
impactos
ambientais, eu diria bastante
natural. Com isso vai se
insistindo num laboratório
didático que ele tem um
compromisso,
ele...quase
nulo com medidas e questões
de tratamento de erros e tal,
porque você está mirando
futuros professores do ensino
médio, você está mirando
algo
que
não
e
tradicionalmente
feito
no
ensino de laboratório, mas é
razoável que seja assim, o
laboratório
como
oportunidade de refinamento
conceitual...É,
então
a
instrumentação vai ganhando
esse corpo, assim, né, essa
possibilidade de costurar
várias áreas de uma maneira
bastante natural, até...E daí,
é como nos últimos três anos,
eu tenho falado que as
pontas dos trabalhos em
instrumentação são, de um
lado, a história da física, que
ele entra como história
daquele conceito que ele
escolheu pra fazer o trabalho,
etc., e a outra ponta são
questões
científicotecnológicas,
impactos
ambientais, questões sóciocientíficas e tal. (Docente 6)

Quadro 29: Caracterização dos atos de fala.

Ao ser inicialmente indagado sobre como avalia o curso em um âmbito
geral, o docente expressa opiniões com relação à formação específica em
física e à a formação de professores. Questiona como os laboratórios didáticos
estão sendo realizados e como deveriam sê-lo. O docente compreende o
laboratório didático na licenciatura exclusivamente como momento de formação
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de futuros professor para a vivência conceitual da teoria, do desenvolvimento
de habilidades de expressão e explicação de conteúdo.
O pesquisador, então, complementa a fala do docente com elementos
trazidos de uma reunião do campus A, pois vê como importante complementar
a discussão com elementos de um trabalho parecido realizado em outra
unidade da universidade, mas com professores que desenvolvem as mesmas
disciplinas. Poder observar os resultados do campus A talvez trouxesse mais
elementos para o debate, como os contextos de cada campus, por exemplo.
Então solicita uma descrição das características da IEF na visão do docente 6.
O docente descreve as características da instrumentação no sentido de
apresentar como a disciplina é no momento, o que foi entendido como
apresentação de com relação ao contexto da disciplina e uma busca por uma
inteligibilidade necessária no contato com os outros docentes. Percebe-se o
esforço inicial do docente 6 a deixar claros seus princípios teóricos de
formação de professores e a intenção de que eles sejam propagados pelo
curso de licenciatura em física do campus B.
Assim, o primeiro episódio dessa entrevista nos fornece as seguintes
impressões para a consideração dos contextos iniciais de debate:
x

Há uma forte necessidade de que os docentes da licenciatura se
sintonizem com as ideias expressas no PPP do curso.

x

Os alunos têm deixado o curso com um déficit considerável em física

x

O laboratório didático deveria ser utilizado como momento de refino
conceitual na formação do futuro professor.

x

A instrumentação lida com o laboratório investigativo voltado ao
desenvolvimento de características pertinente a um futuro professor de
física.

x

O pesquisador se limita a coletar informações do docente sobre as
características de sua disciplina, intervindo pouco durante a fala do
docente.
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x

O docente 6 desenvolve muitos argumentos em defesa de suas
constatações sobre as necessidades do curso de licenciatura do campus
B.

x

Pretensões de validade discutidas no mundo social por conta da
identificação de área entre docente 6 e pesquisador.

O Ep.3-I6-B mostra um momento de apresentação explícita das
pretensões de formação de grupo pelo pesquisador, às quais o docente
responde com suas opiniões sobre o condição do docente universitário com
relação à sua disciplina e sobre a ideia apresentada pelo pesquisador de
aproximação entre as disciplinas. Alguns diálogos são apresentados no quadro
de URs, pois representam pontos importantes do estabelecimento de uma
relação intersubjetiva entre pesquisador e docente.
“Pesquisador: Dai eu começo a falar um pouco mais do tema do meu trabalho, perguntando
como tem sido a escolha dos alunos para com os experimentos que envolvem a FMC. Docente
6: De Física Moderna e Contemporânea. Não...Eles naturalmente não entram nisso, não é uma
escolha espontânea de jeito nenhum. Pesquisador: E como opinião, o senhor acha que isso
deveria ser mais estimulado com laboratório didático e pretensões de trazer isso pra
instrumentação, discutir os conceitos de FMC também na instrumentação. Docente 6: Deixa eu
ver se eu entendi a pergunta. Estimulados no sentido de... Pesquisador: Visto que os alunos
naturalmente não tem optado por esses conceitos provavelmente porque vão se apegar a isso
quando forem fazer as disciplinas especificas e de outro lado o fato de que esta parte também
está presente na estrutura atual do ensino médio, o senhor acha que é aconselhável ou
importante começar a estimular que os alunos também trabalhem com esses conceitos,
também discutam esses conceitos da FMC? Docente 6: É...então, é que é bem assim o
processo, quando eu começo a conversa com eles sobre escolhas, eu começo falando daquilo
que eu acho que é certo e porque que é interessante não esquecer da fertilidade, porque as
vezes você seleciona um conceito e ele é até importante pra física, mas ele dá pouca margem
de manobra pra fazer aquilo que o curso vai enfatizar. Então, infelizmente, assim, as vezes as
escolhas não são felizes. Por exemplo, o aluno escolheu inércia e logo ele quebra a cara,
porque pra dar conta de experimentos e demonstrações de vários tipos, que é uma exigência
do curso, ela vai vendo que com aquele conceito fica difícil. Então, isso tem a ver também com
o fato de que existem conceitos em física que são bastante fundamentais, amplos, gerais e
infelizmente eles tem que ter mais lugar que outros, e a coisa corre por ai. Então quando você
fala de fertilidade e tal, daí eu começo a abrir os exemplos, né? E as coisas de FMC sempre
são faladas como uma possibilidade e sempre os alunos fogem delas, entendeu?” (Trecho do
Ep.3-I6-B)

Nesse pequeno trecho, podemos ressaltar a necessidade, de ambas
partes, de se entender sobre o que está sendo falado, ou seja, uma busca
inicial por inteligibilidade. Quando o pesquisador questiona sobre a
possibilidade de escolha do tema pelos alunos, é informado de que eles não
conseguem sugerir temas de FMC para conduzir a investigação na disciplina
de IEF. O pesquisador então procura verificar se o docente vê possibilidade de
o LEM influenciar na solução da questão da falta de visibilidade que os alunos
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tem sobre os possíveis temas. O docente levanta então uma pretensão de
inteligibilidade, dizendo que não entendeu. O pesquisador procura então
refazer a questão, porém o docente mesmo assim ainda não a entende,
enveredando para dentro do seu trabalho na disciplina de IEF. Dizemos nesse
caso que a pretensão de validade normativa, de relacionar as duas disciplinas
apresentada pelo pesquisador não foi aceita pelo docente.
Na sequencia, apresenta uma crítica à estrutura e prática pedagógica no
âmbito dos laboratórios didáticos, especialmente o LEM, defendendo seu uso
com uma clara ligação com as propostas do PPP sobre a formação do futuro
professor de física, como na fala a seguir.
“Docente 6: Tem assim...Porque a coisa é assim...Quando você vai como professor e oferece
uma demanda pro outro...Isso na universidade não é sempre bem visto, porque ai você vai
encomendar trabalho, dar trabalho pro outro professor. Isso é uma coisa meio séria. Mas
vamos ver a diferença entre as coisas aí. Os laboratórios de Física Básica aí, que em
instrumentação a gente critica esse laboratório analisando esse laboratório né? Dá pra
conversar com essas pessoas...e a conversa mesmo assim não e fácil...Porque sempre tem
um programa pra cumprir e tal...No nosso caso o melhor seria mudar o programa, coisa que já
em discussão aí, depois de muito tempo...Com esse daí que é de Física Clássica, que tem uma
proximidade muito grande com instrumentação, não é fácil falar, algumas coisas mesmo assim
tem sido faladas, em reuniões, por exemplo o dia da graduação, coisas assim, e a gente sabe
que pelo menos um professor tem sido sensível a essas questões. A estrutura...os
experimentos lá se dão em um nível que eu acho que pra formação dos alunos é bastante
importante. Mas eu não sei como é o programa lá e não me espantaria se não fosse possível
fazer certas coisas, porque, pelo seguinte. O que que seria razoável pra uma...olhando assim
pra um laboratório de Estrutura da Matéria por exemplo, seria os alunos terem uma vivencia
nesses experimentos que eles estão tento e eu concordo com isso, tem que ter Física
envolvida...e tem que ser física de gente grande. Mas por outro lado eu penso do que deveria
haver uma preocupação das pessoas que estão com essas disciplinas em experimentos
factíveis no Ensino Médio. Quando você fala uma coisa dessa não dá pra usar a lógica
ferramental que você usa na graduação, não dá pra imaginar isso no ensino médio, na maioria
dos casos é óbvio que não. Mesmo na graduação, pra construir um laboratório de Física
Moderna os departamentos tem que fazer um investimento estrondoso, como foi feito aqui nos
últimos anos. Aí tem várias coisas de gente graúda na Física e tal, e bonitinho até, eles já são
experimentos até já bastante tradicionais. Mas quando se pergunta assim, por exemplo, quais
são as possibilidades para o Ensino Médio, ficaria muito a cargo dos professores, se
estivessem antenados no PPP, que são coisas que você pode fazer uma leitura lá do PPP e
você vai ver que, se a pessoa entendeu o fundamento, ai. Agora, quando você conversa com
eles, meio nessa conversa de cafezinho, você acaba percebendo que, ele as vezes tem
pretensões de fazer muitas coisas no curso, mas ele vai devagar, arrefecendo as pretensões
dele quando ele se dá conta do tamanho da defasagem com que o aluno chega. Então eu não
descordo disso aí, infelizmente você vai modificando porque você não quer que...você chega
em uma situação assim de dizer. Pô, coisas básicas assim, o sujeito não tem...e eu vou querer
andar lá nas alturas, porque, essas coisas básicas tem que ser mexidas.” (Trecho do Ep.3-I6B)

No argumento apresentado pelo docente, no âmbito da docência
universitária, parece haver uma posse implícita das disciplinas e modos de
lecionar, o que faz com que a recepção de propostas que pretendam por em

187

xeque essa propriedade que certos docentes têm de suas disciplinas ou
interferir nas sua práticas em sala de aula não costumam ser muito faváveis.
O pesquisador, ao longo da conversa, vai se utilizando das informações
apresentadas pelo docente para justificar a necessidade de maior interação
entre eles, que o docente compreende, mas, dados seus argumentos sobre a
distância que há entre os princípios formativos seguidos por todos eles, recusa
temporariamente a participação no GPC,
“Docente 6: O que eu quero é que você entenda que, eu particularmente, não tenho
motivação pra essas coisas, mas se tiver a possibilidade de fazer isso via uma mudança no
modo de me comportar em instrumentação com relação aos trabalhos. Pesquisador: Não, a
minha ideia é assim, a partir dessa entrevista com os docentes, quais são as possibilidades de
se aproximarem as disciplinas, não necessariamente que isso tem que ser a partir de um grupo
de conversa, mas quais são as possibilidades de que as disciplinas sejam relacionadas. Isso
que o senhor está falando é uma possibilidade. Eu não estou necessariamente dizendo que
tenha que haver uma conversa direta agora no primeiro momento.” (Trecho do Ep.4-I6-B)

No último episódio da entrevista, o docente continua a apresentar
exemplos de como pensa ser possível um LEM didático voltado à licenciatura
como argumento para justificar sua recusa parcial.
Ato de fala

Características

Sínteses

Então você veja que, eu
defendo né, que é assim,
fazer o máximo possível pelo
aprendizado
dos
fundamentos da física. E
você transita bastante nesses
fundamentos e você vai
poder ter outras pretensões e
elas tem que estar nesse
sentido.

Argumentação em defesa de
uma pretensão de validade

Argumenta em defesa de seu
ponto de vista de que há um
conteúdo
conceitual
necessário em toda disciplina
especifica
e
levanta
a
pretensão
de
validade
normativa
de
que
a
licenciatura precisa buscar o
enriquecimento conceitual a
partir
das
disciplinas
especificas

Senão você vai ser um
técnico, um operário e pode
até manipular as coisas, mas
não vai conseguir dar sentido
a elas. Você vê assim, se eu
falo de certos assuntos de
física,
né...
De
eletromagnetismo,
por
exemplo, clássicos...e vou
progredindo neles, eu posso
chegar
a
ter
uma
compreensão, por exemplo
do que existe em um forno de
micro-ondas. Aquele gerador
das micro-ondas, ele não tem
nada de "moderno”... O
moderno
dele
vem
do
diagnóstico da emissão, né?
O que se emite ali, como se

Pretensão
normativa

de

validade
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controla aquilo e tal, tal, tal.
Mas a base dele está mais
anterior. (Docente 6)
Entendi...
Essa
é
a
consideração do docente de
instrumentação que eu vou, a
partir das outras conversas
eu vou ver como essas
coisas vão se refletir ou não
nas
outras
disciplinas.
(Pesquisador)

Demonstração
de
compreensão da pretensão
de validade
Reconhecimento
da
possibilidade de comprimento
do ato de fala

O pesquisador reconhece o
ato
de
fala,
tentando
estabelecer uma relação
interpessoal e propõe uma
ação,
demostrando
ser
possível colocar a proposta
do docente 6 em pratica.

Em
contrapartida,
por
exemplo, eu posso conversar
com
o
professor
de
laboratório de estrutura e ele
me relatar que um aluno, em
um experimento, propôs uma
forma de ele ser feito no
Ensino Médio, e isso ser
considerado uma relação
positiva. (Pesquisador)
Perfeitamente
inteligível.
(Docente 6)

uso de frase explicativa

Aceitabilidade do ato de fala

O docente 6 deixa claro que
entende e aceita o que foi
dito pelo pesquisador

O que está sendo colocado é
assim. Vale a pena trabalhar
isso, valeria a pena trabalhar
isso, porque você está
falando de professores de
Física que quando tiverem
oportunidade de falar de
Física Moderna no Ensino
Médio, não vão falar disso
como se fosse um outro
mundo, uma outra historia,
sabe? Como se não tivesse
ligação com aquele mundo.
Isso, pra formação dele em
Física é muito bom. (Docente
6)

Uso de frases explicativas

O docente reexplica o que
quis dizer anteriormente para
mostrar ao pesquisador que
concede validade à proposta
de relação entre os docentes

Pretensão
avaliativa

de

validade

Seleção de argumentos para
apoiar
a
proposta
do
pesquisador

Para
esclarecer
as
possibilidades de interação
entre
as
disciplinas,
pesquisador dá um exemplo
e levanta uma suposição
avaliativa
sobre
seus
possíveis efeitos.

Quadro 30: Caracterização dos atos de fala.

Nesse diálogo, há como afirmar que, visto o numero de exemplos
fornecidos pelo docente 6 – pretensões de validade avaliativas – há uma
preocupação do mesmo em fundamentar claramente as diferenças entre suas
concepções e a dos outros docentes, justificando sua recusa inicial em se
juntar ao grupo, o que é compreendido pelo pesquisador, que apresenta uma
possibilidade de mediação dessa conversa, uma vez que considera
imprescindível o acesso dos docentes 4 e 5 a essas manifestações do docente
6.
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Expressões como “Perfeitamente inteligível” e “entendo muito bem
professor” mostram um compartilhamento de algumas ideias apresentadas pelo
docente e pelo pesquisador, dada uma identificação temática com as
premissas apresentadas em virtude da área de estudos e de pesquisa de
ambos.
Há, portanto, um momento de tentativa de entendimento mútuo, uma vez
que o pesquisador compreende os argumentos utilizados pelo docente, tanto
que os complementa, mas continuará seu trabalho de tentativa de formação do
GPC com os outros dois docentes.
As sínteses que resumem as conclusões da análise desse episódio são:
x

O ideal no LEM seria que os alunos pudessem explorar conceitualmente
suas vivências com o experimento.

x

Os laboratórios didáticos têm sido fundamentados em uma perspectiva
tecnicista.

x

A conversa entre mundos tão diferentes pode ser prejudicada se não for
bem planejada

x

Os docentes universitários costumam ter posse de suas disciplinas e
interferir nisso não é bem vindo.

x

Recusa temporariamente a participação no GPC

x

Busca de entendimento mútuo de uma pretensão de validade pelo
pesquisador e pelo docente 6.

x

Argumentos partilhados pelos dois debatedores, dada a identificação
comum com a área e com a maioria dos termos utilizados.

x

Uso de muitas frases explicativas e avaliativas

x

Demonstração de possibilidade de realização dos atos de fala do
docente

x

Reconhecimento e validação das ideias e das possibilidades desta
pesquisa pelo docente 6
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Elementos sintetizadores
Características do processo comunicativo
O docente 6 desenvolve muitos argumentos em defesa de suas constatações sobre as necessidades do curso
de licenciatura do campus B.
Pretensões de validade discutidas no mundo social por conta da identificação de área entre docente 6 e
pesquisador.
Uso de muitas frases explicativas e avaliativas
Demonstração de possibilidade de realização dos atos de fala do docente
Reconhecimento e validação das ideias e das possibilidades desta pesquisa pelo docente 6
Caracterização dos atos de fala
Sínteses das construções conjuntas
Há uma forte necessidade de que os docentes da No que entendemos por uma identificação de
licenciatura se sintonizem com as ideias expressas no problemas referentes ao curso ou à disciplinas, há uma
PPP do curso.
defasagem crítica de formação dos egressos do curso
Os alunos têm deixado o curso com um déficit no que se refere à parte conceitual da física e o
docente atribui isso à falta de sintonia de todos os
considerável em física
docentes com as ideias partilhadas pelo PPP.
O laboratório didático deveria ser utilizado como O pesquisador e o docente 6 concordam com o fato de
momento de refino conceitual na formação do futuro que o laboratório didático da licenciatura deve ser
professor.
voltado à formação de professores, o que difere
A instrumentação lida com o laboratório investigativo totalmente das partilhadas pelos docentes 4 e 5.
voltado ao desenvolvimento de características
pertinente a um futuro professor de física.
O ideal no LEM seria que os alunos pudessem
explorar conceitualmente suas vivências com o
experimento.
Os laboratórios didáticos têm sido fundamentados em
uma perspectiva tecnicista.
Os docentes universitários costumam ter posse de O docente 6 se manifesta receoso sobre a
suas disciplinas e interferir nisso não é bem vindo.
possibilidade de relação entre as disciplinas, a partir do
A conversa entre mundos tão diferentes pode ser argumento de que os docentes da universidade detém
uma propriedade subjetiva de suas disciplinas e se
prejudicada se não for bem planejada
interpor nisso com recomendações de mudança pode
Recusa temporariamente a participação no GPC
ser mal recebido pelos mesmos, motivo da recusa
temporária em participar do GPC.

Quadro 31: Elementos sintetizadores das construções conjuntas da entrevista
inicial do docente 6

Com essa sistematização, podemos construir um roll de informações a
partir das quais se planejará e desenvolverá as reuniões conjuntas, além de
podermos entender as convergências e divergenias de concepções entre os
docentes que comporão os grupos e partimos para os grupos com as seguintes
“imagens” teórico-metodológicas.
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Figura 15: Elementos sintetizadores e convergências das entrevistas iniciais do
campus A

7.2. A instauração, as construções conjuntas e a análise da comunicação
nos GPC.
De

posse

das

sistematizações

e

das

primeiras

conduções

proporcionadas pelas entrevistas iniciais, os grupos iniciaram suas atividades
de conversa em busca de pensar conjuntamente as questões levantadas nas
entrevistas iniciais. Como veremos com detalhes nas análises aqui promovidas,
o processo de instauração de um GPC se deu de forma diferente no campus A
e B, dados os contextos desses campi e a relação que os docentes
participantes já apresentavam ou não com as questões do ensino de física e da
própria condução das disciplinas.
São mostradas nesta análise trechos selecionados e recortados em um
conjunto de dados construídos ao longo das reuniões, nos quais procuramos
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evidenciar as manifestações mais representativas das características do
processo de formação dos grupos e dos docentes.

7.2.1. As possibilidades decorrentes do GPC no campus A

O primeiro encontro (C1) inicia-se com uma explanação do pesquisador
sobre a motivações e justificações para esse trabalho, na qual expõe a
importância das contribuições dos docentes nas entrevistas iniciais e reúne as
que foram comuns entre eles como temas a serem melhor debatidos
futuramente:
“Pesquisador: Eu olhei o que foi falado e selecionei pontos que todos colocaram como
importantes, porque esses pontos foram tocados pelos três na entrevista inicial. Ou seja, são
pontos que são problema na visão de todos nós. Afinal eu não sou docente, e o papel que cada
um pode desempenhar nesse grupo é o mais importante.” (Trecho do Ep.1-C1-A)

Aqui encontramos uma tentativa inicial do pesquisador de chamar os
docentes a compartilhar as suas preocupações temáticas, condição esta que
caracteriza uma investigação-ação. Além do mais, o pesquisador começa sua
fala com uma visão geral de “como chegamos ali”, ou seja, por meio de um ato
de fala constatativo, esforçou-se para compartilhar “estado das coisas”.
Do ponto de vista da consideração das condições e dos contextos sobre
os quais intentávamos instaurar esse processo, a afirmação do pesquisador de
que “não é docente” quer afirmar a importância das considerações e da
participação de cada um no processo, além de servir para “se colocar” em uma
posição de igualdade de oportunidades de fala com os docentes.
O Ep.2-C1-A apresenta uma discussão sobre a formação dos alunos no
curso no concernente às disciplinas dos docentes com a participação de todos
na conversa.
Ato de fala

Características

Sínteses

Basicamente, vocês acham
que deve haver alguma
diferenciação entre a física
da
licenciatura
e
do
bacharelado? (Pesquisador)

Levantamento de pretensão
de validade normativa

O pesquisador inicia sua fala
propondo uma Comparação
da física da licenciatura com
a física do bacharelado, por
ser esta uma preocupação
temática recorrente para os
docentes.
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Eu penso assim, eu sempre
coloco que, de uma maneira
geral, você tem que conhecer
tanto os conteúdos físicos
muito
bem
e
também
conhecer alguma coisa da
área de ensino.
Eu acho que começa por aí,
o aluno tem que ter essa
visão. Ele está aqui no curso,
ele esta sendo formado ao
longo do tempo e nessa
formação, todo tipo de
disciplina é importante pra
ele. (Docente 1)

Pretensão de verdade.

Pretensão
normativa

de

validade

Vocês
dão
aula
pra
licenciatura da mesma forma
para
o
que
dariam
bacharelado? (Pesquisador)

Levantamento de pretensão
de validade normativa

Até agora, nenhum aluno que
me procurou pedindo carta
de recomendação ou que eu
saiba que esteve saindo
daqui para qualquer área, até
agora nenhum foi reprovado
em pós-graduação, incluindo
prova, sempre com bolsa.
Todos
que
tentaram,
conseguiram, independente
da área.

Pretensões
normativa

Agora, a parte pedagógica,
que ele faz e que eu já fiz,
nesse caso, só tem sido uma
ferramenta a favor dele.
Porque desse jeito que
damos aula, a cada 15 dias,
por exemplo, eles se reúnem
em grupo e cada um tem que
expor, se expor, seu trabalho.
E aí, o aluno nosso se
destaca, porque ele faz as
coisas bem feitas, sabe
explicar, sabe se posicionar,
sabe falar. E a parte
pedagógica dá essa parte. E
a dificuldade maior que eles
têm e que no bacharelado
acho que não tem por conta
de terem sido carregados

Ato de fala perlocucionário

de

O docente 1 argumenta
favoravelmente à interação,
mas, apresenta concepções
ainda questionáveis sobre o
ensino de física.

validade

O pesquisador apresenta um
elemento de condução da
reflexão
dos
ouvintes,
buscando
encaminhar
o
assunto sob os interesses da
Propõe
uma
pesquisa.
comparação entre maneiras
de
conduzir
aulas
no
bacharelado e na licenciatura
A argumentação do docente
1 se dá pelo levantamento de
uma norma segundo a qual o
fato de os alunos obterem
sucesso em todas as áreas
após formados atesta a
qualidade do curso.
.

Pretensão
normativa

de

validade
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desses
assuntos
mais
teóricos da física é que na
hora de fazer uma prova, por
exemplo, eles tem que
estudar a mais pra passar,
mas fazem isso muito bem.
(Docente 1)
E o senhor (docente 3),
agindo dentro da disciplina de
instrumentação, o senhor
acha
que
tem
tido
oportunidade de fazer o aluno
pensar fisicamente e mostrar
que em uma disciplina
pedagógica também é lugar
de pensar em física?
Incitar o gosto pela física, a
instrumentação tem ajudado
ele a ter uma visão de que
ele continua sendo físico
quando sai daqui ou a forma
como ela tem sido conduzida
tem relevado mais o aspecto
pedagógico do professor que
o próprio ensino da física.
(Pesquisador)
Eu acho que eles têm saído
bem formados do curso e é
igual ao Docente 1 falou, com
plenas condições de fazer o
que eles quiserem. (Docente
3)

Busca por inteligibilidade

Ato de fala perlocucionário: o
pesquisador busca produzir
uma fala no docente 3, como
se sua pergunta já tivesse
uma resposta esperada

Compreensão do ato de fala
do pesquisador
Pretensão
normativa

de

validade

(Docente 2) , e sobre a
Estrutura da Matéria, que é
uma disciplina teórica da
Física, como você vê essa
questão da diferenciação de
ensino
pra
licenciatura?
(Pesquisador)

Estabelecimento de relação
interpessoal com o docente

Eu estou com o Docente 3
perto do que ele disse, como
eu leciono uma disciplina
mais específica, eu acho que
o conteúdo é o mesmo pros
dois, a forma de dar e de
cobrar é a mesma. (Docente
2)
Pra mim já é um progresso
bem grande estarmos em um
grupo que essa conclusão já
é tida, o licenciado não tem
mesmo que saber menos
física porque será professor.
Pra quebrar essa visão um
pouco de que o licenciado
precisa saber menos já é
bem
interessante
pra

Pretensão
normativa

de

validade

Estabelecimento de relação
interpessoal
por
compreensão do ato de fala
do docente 2
Pretensão de verdade

O
pesquisador
busca
produzir
uma
fala
dos
docentes
sobre
as
características da IEF na
formação de professores e
apresenta suas ideias sobre
o assunto para avaliação do
docente 3: A IEF, enquanto
disciplina pedagógica, é um
lugar
de
se
“pensar
fisicamente”, de “continuar a
se sentir físico”

O docente 3 demostra ter
compreendido
as
informações solicitadas pelo
pesquisador, ao propor que
os alunos têm saído bem
formados do curso
O pesquisador leva o tema
em discussão ao docente 2
para suas considerações,
mantendo
a
ideia
de
apresentar
o
tema
“diferenciação do ensino no
bacharelado
e
na
licenciatura”
Não deve haver diferenciação
de
conteúdo
ente
bacharelados e licenciaturas.

O pesquisador busca o
estabelecimento da relação
interpessoal validando as
pretensões apontadas pelo
docente 2 e explica o porque
faz
a
validação.
Um
licenciando não deve saber
menos
física
que
um
bacharel.
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começarmos uma conversa.
(Pesquisador)

Quadro 32: Caracterização dos atos de fala.

Enquanto o pesquisador lança indagações a cada docente sobre sua
disciplina, o docente 1 traz informações sobre o desempenho dos alunos
egressos em processos seletivos de pós-graduação diversos a fim de
fundamentar sua argumentação de que o curso tem proporcionado boa
formação aos alunos. Quando olhamos especificamente para o conteúdo as
asserções do docente 1, identificamos uma série de concepções sobre o perfil
do egresso, ou seja, “o que é importante na formação dos alunos”, como, por
exemplo, o fato de todos terem sido aprovados em processos seletivos de pósgraduação ou sobre a ideia de que a licenciatura os ajuda a saber se
posicionarem com relação aos conteúdos.
Além disso, o docente 1 afirma que os conteúdos pedagógicos tem sido
uma “ferramenta a mais” para que os alunos alcancem tal sucesso em qualquer
área da física, enquanto os docentes 2 e 3 aceitam as pretensões de verdade d
pesquisador de que não deve haver diferenciação de conteúdo nem de forma
de avaliação/cobrança pelo fato de os alunos estarem em uma licenciatura.
Outra identificação que podemos fazer é a de que as indagações
promovidas pelo pesquisador apresentam, em alguns casos, como nas duas
primeiras colunas do quadro 36, uma argumentação inicial bastante pautada
nas validades originárias do mundo subjetivo, enquanto as respostas dos
docentes se pautam nos elementos de seus mundos objetivos. Isso não se
caracteriza como uma redução com relação ao esperado pela ação
comunicativa, mas como uma primeira etapa necessárias de “expressão” do
docente sobre as normas do curso e das suas verdades sobre o mesmo.
Identificadas essas diferenças, se torna importante, no plano da constante
manutenção de uma possibilidade de ação comunicativa, a aproximação
dessas visões de mundo para que todos estejam argumentando sobre os
mesmos entendimentos.
Do ponto de vista comunicativo, cabe observar que, em se tratando do
primeiro contato do grupo as questões produzidas pelo pesquisador para
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desencadear

o

debate

apresentaram

elementos

pautados

nas

suas

compreensões das entrevistas iniciais. Quando o pesquisador traz a discussão
as temáticas de “conteúdo de física para a licenciatura”, “diferenciação entre
licenciatura e bacharelado”, há o objetivo explícito para o grupo de discutir as
questões de maior interesse para os docentes.
Nesse

primeiro

encontro

já

é

importante

ressaltar

possíveis

características dos docentes para o debate comunicativo. Enquanto o docente
4 se apresenta de um ponto de vista discordante das pretensões de verdade do
pesquisador, o docente 2 mostra interesse no debate, na argumentação. Essas
características do uso caracterizam a ilocutoriedade dessa conversa e,
portanto, são enfatizadas na análise.
Os destaques importantes dos dois primeiros episódios são:
x

Busca por uma adesão às preocupações temáticas do pesquisador

x

Apresentação do estado das coisas

x

O bom desempenho dos alunos em processos seletivos de pósgraduações variadas é uma consequência da licenciatura

x

Não deve haver diferenciação de conteúdo nem de formas de avaliação
entre o bacharelado e a licenciatura.

x

As disciplinas pedagógicas são uma ferramenta a mais para o egresso
obter aprovação em processos seletivos de pós-graduação

x

Atos de fala expressivo a partir em mundo objetivo e subjetivo.

x

Atos de fala locucionários por parte do pesquisador

No

Ep.3-C1-A,

temos

duas

importantes

manifestações,

sobre

a

possibilidade de conversa com os outros docentes. Ao descrever a experiência
de análise de um novo experimento, o docente 1 afirma que essa interação
com o docente 2 foi importante na constituição de sua aula com o novo
experimento e ainda recomenda ao pesquisador uma possível situação de
análise; também o docente 2 expõe sentir falta de oportunidades de diálogo
com os outros docentes do departamento, como vemos:
Docente 1: No meu caso, eu sempre dei essa matéria, e eu sempre falava “Docente 2, cadê a
lista de materiais, de bibliografias? As coisas que você já passou?” Pra eu acompanhar junto.
Pra mim, as vezes eu nem tinha aula, porque tinha prova, ou nem tinha conteúdo pra dar a
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experiência, mas o professor de laboratório tem que ter um casamento bom com o professor de
estrutura. O que está dando, pra você poder decidir se dá antes ou depois. E isso eu acho que
tem que, digamos, “forçar a barra” pra todos os professores de laboratório se comunicarem
com os professores de teórica, irem acompanhando. Mas depende também de como se faz,
porque senão só um faz e o outro continua do mesmo jeito. A gente montou, testou e eu fiquei
o tempo todo com os alunos no laboratório vendo o que tem de diferente, olhando o que fez o
Franck-Herts, separando onde tá a teoria... E é legal porque (quando) chega a hora de fazer o
experimento, a gente já sabe como mexe, o que vai encontrar, é muito legal. Essa
comunicação é muito boa. Porque ele [docente 2] tá dando um curso muito bom, de verdade
mesmo! E é super importante ele poder olhar de fora e ver toda a tecnologia que tá por trás de
uma consulta, por exemplo, tem a ver com muita coisa que ele está vendo. Então tem que
chamar a atenção, então isso pode ter mais a ver com você também (para o pesquisador),
poder pinçar algumas coisas que eles estão fazendo, pequenas coisinhas que essa conversa
pode ajudar.” (Trecho do Ep.3-C1-A)

Essa fala é exposta aqui na íntegra e sem separações pra podermos
compreender o contexto, visto que todos os argumentos que o docente 1
apresenta neste trecho visam justificar sua opinião de que a interação com o
docente 2 se faz importante na constituição de uma visão dos alunos sobre
laboratório e que essa interação precisaria ser “forçada” entre todos os
docentes.
Vemos, como é de se esperar, uma série de elementos do mundo
objetivo– “Os materiais, as bibliografias, a ideia de acompanhar junto com o
professor, os exemplos de experimentos” – além de elementos do mundo
subjetivo – “O professor de laboratório tem que ter um casamento bom com o
professor de estrutura.” “O curso de EM é muito bom.” “Tem que forçar a barra
com os outros docentes”, etc. - que se expressam de uma maneira a mostrar
suas opiniões sobre certos fatos em debate. Além disso, o fato de esses
mesmos atos de fala apresentarem um conteúdo normativo, ou seja, uma ideia
de validade universal a ser aceita pelo grupo faz com que também se
estabeleça uma relação com o mundo social, o que é considerado um indício
de ação comunicativa.
“Docente 2: Às vezes eu sinto um pouco de falta no curso é isso, de você saber que tem um
tempo, mas no curso você não tem tempo pra fazer esse tipo de coisa. Mas talvez com essa
conversa a gente pode pensar em alguma coisa. Por exemplo, Docente 3 (dirigindo-se ao
professor de Instrumentação), de pensar que você está trabalhando um determinado conceito
lá, quantização da energia, por exemplo, daí da pessoa ir buscar onde aquele conceito é
aplicado em várias situações dia-a-dia, e implicado também. Porque quando eu preparo o
curso, eu penso que, se ele vier a ser professor do segundo grau, que ele consiga ver uma
notícia de jornal ou revista por exemplo, identificar os conceitos envolvidos ali, como funciona e
traduzir pro aluno dele, que eventualmente não consegue compreender aquilo, só que eu acho
que seria legal se a gente tivesse uma possibilidade de fazer isso ao longo do curso.” (Trecho
do Ep.3-C1-A)
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O conteúdo dessa asserção do docente 2 mostra-nos uma visão bastante
fundamentada do ponto de vista do que defendemos para a formação de
futuros professores de física, que é a questão do posicionamento diante da
ciência e tecnologia, divulgadas pelas mídia. Por outro lado, a expressão “caso
ele venha a ser professor do segundo grau” nos mostra a aceitação da cultura
instituída na universidade de que a licenciatura não precisa, necessariamente,
formar professores, como apontado no capitulo 3 desta tese.
O docente 2 apresenta dois atos de fala pertinentes de serem
compreendidos no contexto da participação no GPC. A questão do tempo de
desenvolvimento das disciplinas na formação, como conteúdo proposicional
expresso por meio de um ato de fala expressivo dá ênfase na pretensão de
validade para a discussão desse tema. Ao passo de que a exemplificação da
abordagem de um tema especifico para a sustentação da argumentação traz
uma pretensão de inteligibilidade. Então, por esses, o docente 2 busca se
expressar para tornar publicas suas verdades sobre este tema, buscando o
entendimento.
O mesmo episódio também fornece um momento importante de ser
destacado, que é uma concordância dos docentes sobre a importância da
contextualização histórica da física nas aulas da licenciatura, demanda lançada
pelo docente 2, apoiada pelo docente 3 com exemplificação do docente 1.

Ato de fala

Características

Sínteses

Por isso que é importante
discutir essas coisas em
história da física, cada tópico.
(Docente 1)

Pretensão
de
validade
normativa O docente 1
aponta uma necessidade
importante
para
a
concretização dos objetivos
formativos do curso.

É, a história da Física como
disciplina tem esse papel de
contextualizar os conceitos
físicos. (Pesquisador)

Concordância
com
a
pretensão
de
validade
manifestada pelo docente 1
Pretensão
de
validade
normativa

O docente 1 aponta uma
necessidade importante para
a concretização dos objetivos
formativos do curso, em
questão: Envolver também a
História
e
Filosofia
da
Ciência.
O pesquisador reafirma o dito
pelo docente 1 com uma
norma sobre a disciplina de
história da física

E por exemplo, um exemplo
que eu gosto é. “Porque uma
pedra cai?”. Ela cai porque é

Uso de frases explicativas

O uso de frases explicativas
e exemplos denota tentativa
de se fazer compreensível,
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do chão. Hoje é uma
explicação boba, mas foi a
explicação por mais de 2000
anos. Um monte de gente se
envolveu nisso e ainda não
sabemos porque a pedra cai.
(Docente 1)

Ato de fala ilocucionário

ou busca por inteligibilidade

É isso mesmo que o Docente
1 falou, como exemplo, o
Einstein
mesmo
não
acreditava
na
mecânica
quântica, ele passou a vida
inteira sem acreditar na
mecânica quântica, e isso
passa
desapercebido,
principalmente porque ele
teorizou sobre o efeito
fotoelétrico. E é uma coisa
muito legal pro aluno e eu
vejo que essas ideia do
Docente
2
aí
é
interessantíssima. (Docente
3)

Reconhecimento
e
aceitabilidade do ato de fala

O docente 3 reconhece o que
foi dito pelo docente 1 e
elabora outro exemplo para
reafirmar seu entendimento,
contribuindo
com
a
inteligibilidade
nesta
conversa.

E esse momento bom que o
senhor falou aí do segundo
semestre, de o aluno estar
cursando as três disciplinas
já é interessante, porque
você pode, por exemplo,
tentar
pegar
algum
experimento que o docente 1
está fazendo pra trabalhar
em uma perspectiva de
ensino.

Reconhecimento
da
possibilidade de cumprimento
do ato de fala por meio de
proposta de ação

A minha conversa é bem
sobre isso. Como todo
mundo pode se ajudar.
Porque, pra mim, isso que o
Docente 2 disse já é algo que
podemos tentar fazer. A
instrumentação tentar tratar
certos conceitos que o
estrutura está trabalhando
em uma perspectiva de
aplicação
ou
contextualização.
Pra
estrutura e pro laboratório
ficarem
mais
próximos
também pra mim o que falta é
isso, espaços pra se pensar
nessas
coisas.”
(Pesquisador)

Uso de frases explicativas
sobre as intenções da
pesquisa
e
constante
atualização
dessas
explicações

Argumentação

Há aqui um momento de
busca por entendimento, pois
o pesquisador reconhece
validade no proposto pelo
docente 1 e ainda faz
propostas de ação a partir
destas. Além disso, há um
momento de reafirmação dos
princípios
da
pesquisa
visando
o
constante
compreensão dos docentes
sobre suas intenções.

Quadro 33: Caracterização dos atos de fala.

Observamos que esse trecho dentro do episódio expressa o inicio de
duas características importantes para o nosso processo. Os docentes

200

demonstram uma preocupação temática comum – a necessidade de
contextualização dos conteúdos de FMC na licenciatura -, além de
concordarem ser o espaço do GPC possivelmente o único meio de articular
essas vontades. Os exemplos específicos de conteúdo de história da física
trazidos pelos docente 1 e 3, de seus mundos subjetivos revelam um terreno
comum para que ações conjuntas possam ser construídas.
A concordância apresentada nesses trechos se dá sob uma série de
atos de fala ilocucionários, cujo objetivo é o entendimento mútuo, um critério
pra dizermos que há, nessa interação especifica, uma ação para a
concordância livre de coerção, ou seja, um princípio de concordância sobre um
ponto pequeno e específico levantado por um dos participantes, mas que se
faz importante na perspectiva de o grupo começar a partilhar da liberdade de
fala e da possibilidade de “tematização da realidade” (Habermas, 1996).
As características principais do Ep.3-C1-A podem assim ser expressas:
x

Apresentação das opiniões pessoais de cada docente na constituição de
argumentos sobre o que pensam da formação no curso

x

Acordo de que há uma necessidade de espaços onde essa conversa
seja possível entre os docentes no departamento.

x

A contextualização dos conceitos físicos da FMC é um ponto de ligação
entre as três disciplinas.

x

Trocar materiais e informações sobre as disciplinas pode ajudar na
preparação de aulas.

x

Momento de entendimento sobre a possibilidade de discussão de HFC
nas três disciplinas.

x

Busca por inteligibilidade entre os docentes e o pesquisador sobre o
potencial da IEF na discussão com as outras disciplinas.

x

Exemplos e descrições pautadas nos mundos objetivo e subjetivo.
O quarto episódio desta reunião apresenta um debate importante

referente aos empecilhos ao planejamento conjunto, que é a visão que os
participantes tem sobre a presença e a participação dos alunos na
universidade. O docente 2 apresenta uma informação sobre a baixa
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participação dos alunos em horários extraclasse, supondo que os mesmos
devam trabalhar durante o dia, o que é contra argumentado pelo docente 1,
que expõe que poucos alunos exercem outra atividade que não seja a
graduação e ambos concluem juntos que os alunos não tem participado
satisfatoriamente das atividades extra-classe, também importantes em sua
formação.
Ao retomar o assunto das atividades conjuntas que poderiam ser
planejadas pelos docentes, iniciamos um momento de articulação de ideias
possíveis de serem realizadas em conjunto e efetivadas nas três disciplinas. No
Ep.5-C1-A, decorre, então uma sequencia de expressões dedicadas a iniciar
um planejamento de atividades conjuntas.
Ato de fala

Características

E eu até convido vocês pra
virem conversar mais, porque
pra mim, por exemplo,
tratando especificamente da
organização da disciplina,
isso que o Docente 3 e você
estavam
falando
de
a
instrumentação
talvez
contextualizar um pouco do
que eles estão aprendendo
em estrutura ou de o
laboratório
também
ser
pensado de uma forma mais
didática, pra mim é algo que
só pode ser atingido dessa
conversa. (Pesquisador)
Sobre o laboratório, eu acho
que poder tratar a Física
Moderna já é um pouquinho
difícil,
porque
os
equipamentos são caros e
difíceis de mexer e o que tem
de experimento pro ensino
médio já esta, digamos, meio
batido né? Então eu acho
que
no
laboratório,
(deveríamos) tentar trazer um
pouco de criatividade pros
alunos pra poder fazer algo
um pouco diferente, porque
geralmente é uma coisa que
não é simples...(Docente 3)
Ou até mesmo pensar na
discussão de resultados dos
laboratórios.
Porque

Estabelecimento de relação
interpessoal a partir do
reconhecimento das falas dos
docentes O ato de fala é
considerado
ilocucionário,
pois busca agregar os
docentes em um processo de
interação. O pesquisador
retoma a relação entre as
falas dos dois docentes a fim
de
evidenciá-las
e
argumentar
Ato de fala ilocucionário

Sínteses
Necessidade de organização
da
disciplina,
constextualização
dos
conteúdo da Estrutura na
Instrumentação, laboratório
mais didático; a necessidade
do GPC nessa relação.

Ato de fala regulativo sobre o
laboratório didático de FMC
Argumenta em defesa de
outra abordagem no LEM

O docente 3 sugere que os
equipamentos
do
LEM
parecem muito sofisticados
para serem utilizados na
formação de professor e
propõe outras abordagens no
LEM

Aceitação do ato de fala do
docente 3

A partir das falas do docente
3, o pesquisador então inicia
as propostas de ações
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mensuração de certas coisas
do laboratório de estrutura
não é com régua que se faz
né. Por exemplo, os relatórios
que eles entregarem pro
Docente 1 podem ser objetos
de discussão dos alunos.
Então só de a gente
conseguir
pensar
nas
possibilidades de interação
entra as disciplinas pra mim
já é um caminho muito
interessante.” (Pesquisador)

Levantamento de pretensão
de validade normativa.

efetivas a serem executadas
nas disciplinas.

Quadro 34: Caracterização dos atos de fala.

Nestes trechos, o pesquisador elabora o convite para a discussão de
uma questão levantada pelos docentes já apresentando sobre os possíveis
benefícios dessa conversa.
O docentes 1 manifesta a concepção de que os experimentos do LEM
são muito sofisticados para serem realizados no ensino médio, mas cogitam a
possibilidade de uso didático do LEM pela IEF para debater resultados de
experimentos com os alunos. O docente 1 descreve uma série de experimentos
que podem ser adaptados para o ensino médio, enquanto o pesquisador
justifica as “boas características” do planejamento que eles estão iniciando, no
sentido de defender a pretensão de validade normativa referente à
continuidade das ações no grupo.
“Pesquisador: E pensar em como abordar isso com os alunos é algo que a gente pode pensar
em fazer, e se aproveitar dos equipamentos do laboratório pra pensar essas questões na
escola é interessante.” (Trecho do Ep.5-C1-A)
“Pesquisador: É isso que o Docente 2 está falando, no fim das contas é pensar se dá pra usar
o laboratório pra dar aula, não dá pra levar o experimento de Milikan lá pra ele contar, mas só
poder discutir esses resultados e pensar em como adaptar essas coisas no laboratório já
desperta nele uma criatividade pra aula desses tópicos que é ótima e que tem que se basear
no conhecimento físico, que ninguém pode perder.” (Trecho do Ep.5-C1-A)

Ao considerarmos essa articulação de possibilidades de atividades a
serem realizadas, podemos aí identificar a “semente” de um processo de
coordenação de ações, pois cada um deles propõe várias atividades que
poderiam realizar em razão dessa possibilidade de aproximação entre as
disciplinas. Então, sistematizamos as manifestações desse episodio como:
x

Proposição da possibilidade de experimentos a serem adaptados para o
uso no ensino médio e nas aulas de IEF.
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x

O LEM pode ser utilizado também para a discussão de resultados de
experimentos com os alunos.

x

Articulação das atividades que poderiam ser realizadas em cada
disciplina.

x

Início de um processo de coordenação de ações por parte do docente 3.

x

Retomada das manifestações dos docentes e articulação entre elas pelo
pesquisador.

A discussão é complementada no Ep. 6, quando os docentes 1 e 2, além do
pesquisador, discutem possibilidades de mudança na estrutura do LEM em
comparação com as afirmações feitas pelos próprios docentes.
Docente 1: Pra mim, o que eu busco no meu curso em particular é, pra além de fórmulas e
equações, que o aluno saia dali sabendo pegar uma publicação, uma revista, ler e entender. É
importantíssimo isso, porque ele precisa saber discutir assuntos da física, entender o que está
falando...Se quiser aprofundar depois, tudo bem, mas (precisa) compreender aquela física
moderna ali...E eu acho assim, e isso vocês podem me corrigir se eu estiver falando bobeira,
mas ele só consegue aprender a ler com o tempo. Docente 2: Concordo... Pesquisador: E
isso pra mim já tem um valor bem grande... Por exemplo, a capacidade de interpretação mais
segura de um “paper” por exemplo poderia estar relacionada com um laboratório de estrutura
no qual os alunos discutissem resultados de experimentos pra além de somente fazê-los?

O inicio do episódio, apresentado acima, é importante, pois constitui uma
argumentação entre o pesquisador e o docente 1 que elenca uma questão de
importância geral e teórica – a importância da formação para a compreensão
conceitual - e no qual há uma conclusão “consensual” entre os dois, e
consequentemente entre o grupo. O caminhar para o entendimento se
expressa quando o pesquisador, no intento de concordar com a afirmação do
docente, elabora uma proposta de continuidade a partir da proposição do
docente pelo docente.
Como se pode perceber, o pesquisador constantemente faz uso dos
argumentos e das proposições dos docentes, trazendo os assuntos que
surgem para reforçar seu pedido da validade para a consolidação do grupo, por
meio de AF explicativos.
Pesquisador: E o senhor tem visto professor (docente 1), o senhor tem percebido se o tempo
de um semestre para o fazer do laboratório de estrutura tem sido suficiente para os alunos
fazerem tudo a maneira que o senhor acha melhor que eles façam? (Trecho do Ep.6–C1–A)

Ao fazer uma defesa de que o aluno deve aprender no laboratório muito
mais que fazer experimentos, o pesquisador se posiciona em razão de
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pensarem se o laboratório oferece subsídios pra essa formação mais ampla
que o docente descreve a partir de uma pergunta retórica que entendemos
como um ato de fala ilocucionário que executa a ação de provocar os docentes
para essa reflexão. Então, como veremos a seguir, o docente 2 e o
pesquisador formam em conjunto a possibilidade de pensarem em um LEM
com tempo estendido para que certas discussões de resultados fossem
possíveis pelos alunos, como mostrado na interação abaixo.
“Pesquisador: Pra ele ver se está bem montado, fazer a montagem certa, e sabe porque eu
falo isso, porque eu sempre achei o laboratório de estrutura muito apertado, não só de espaço,
mas de tempo pra fazer as coisas também e meio sem tempo pra pensar em relatório e nas
discussões dos relatórios, sabe? Dai eu sempre pensei no laboratório como uma aula
quinzenal durante um ano inteiro, não sei se é viável nem (estou defendendo) que deveria ser
feito, mas eu sempre pensei que poderia haver um espaço de tempo maior entre uma aula e
outra e que esse laboratório caminhasse junto com estrutura da matéria, durante o quarto ano
inteiro, uma reflexão que eu tenho vontade de colocar aqui pra discutirmos. Docente 2: Eu
penso, Docente 1, que talvez a gente pudesse fazer algo assim, uma semana metade dos
alunos faz a prática e a outra metade faz uma primeira discussão daquilo que eles fizerem
semana passada. Então você tem metade da turma fazendo a experiência e metade da turma
discutindo os resultados do que eles fizeram semana passada. Pesquisador: Então, eu acho
que isso pode ser pensado com mais afinco, porque teria alguma coisa que poderia ajudar até
mesmo a estrutura da matéria. Docente 2: Mas isso é algo que pode ser feito, esse lance de
ser de um ano é bom, eu acho que pode ser feito. Dá mais tempo entre uma prática e a outra,
mas nesse meio tempo a gente cobra alguma coisa deles, tem que cobrar alguma coisa deles.
Pesquisador: Eu gostaria que vocês pensassem nessa ideia pra gente discutir na próxima
reunião, eu acho que ela é algo que pode ajudar as três disciplinas. Docente 1: E essa coisa
que você está fazendo de dividir o conteúdo em várias provas os alunos estão gostando muito
e eu acho que a gente tem que conversar mais sobre isso. Docente 2: Vamos sim, vamos
aproveitar esse espaço aqui.” (Trecho do Ep.5-C1-A)

Em outras palavras, estre trecho expressa uma organização das
possibilidades de ação iniciada em conjunto pelo grupo, um momento em que
eles se põe a pensar o âmbito da prática de suas disciplinas visando a uma
proposta também formulada em conjunto. Este trecho é visto, em nossa
interpretação, como um momento de planejamento sobre possibilidades de
ações. Lembramos também que estre trecho, assim como outros apresentados
por extenso não são tabulados quando se pretende evidenciar o diálogo e a
construção final conjunta, para além das características linguísticas de cada
manifestação.
x

O LEM precisa de uma metodologia de avaliação diferente e de uma
mudança na sua estrutura.

x

Proposta conjunta de extensão do tempo de duração da disciplina de
LEM.
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x

Entendimento entre o docente 1e o pesquisador sobre a validade da
formação para a discussão.

x

Planejamento conjunto do LEM envolvendo todos os membros do grupo

x

Planejamento das possibilidades de ações sobre características do LEM

x

Ação estratégica do pesquisador visando o planejamento conjunto de
ações

A reunião se encerra no Ep.7-C1-A com a manifestação do docente 2, a
partir de uma proposição do pesquisador, de que acha pertinente que as
propostas de mudanças e articulações apresentadas pelo grupo tentem ser
incluídas em documentos do curso, como o PPP e as ementas de disciplinas,
dada a segurança que elas representam para as possíveis divergências
estratégicas que surgirem ou como mecanismo oficial de “defesa” do docente
com relação aos questionamentos dos discentes.
Há também a manifestação do docente 3 sobre a falta de especificidade
nas duas disciplinas de IEF e sua intenção de rever essa questão, que levanta
uma pretensão de continuidade a partir do pesquisador, como vemos:
“Docente 3: Porque o que eu tenho visto na disciplina pedagógica, é a mesma coisa,
instrumentação I e instrumentação II muda o tópico da física que você tem que trabalhar, a
forma de trabalho é igual, a bibliografia é a mesma, só mudou o conteúdo, mas pra mim e a
disciplina avança, a forma de trabalhar, os tipos de abordagem também tem que avançar um
pouco e haver diferenciação entre as duas fica a cargo do professor. Docente 1: Acho que a
gente pode fazer certas coisas por experiência. Temos experiência com essas disciplinas e
achamos que seria melhor se ela fosse assim. Então eu acho que nossa experiência com
essas disciplinas é uma boa coisa pra poder mudar. Porque senão fica um monte de mudanças
que não tem base. Pesquisador: Porque o que eu estou pensando é que, contando com a boa
vontade de vocês, é propor uma outra conversa, quando vocês puderem e quiserem, quando
vocês acharem que as disciplinas já andaram um pouco pra podermos conversar sobre isso.
Eu estou pensando em dar uma olhada no PPP do curso pra essas disciplinas e trazer aqui pra
vermos como as coisas estão colocadas lá versus o que estamos fazendo e o que achamos
que pode ser feito e por que. Por exemplo, o currículo de Estrutura da Matéria é só um
aglomerado de conteúdos, e também formas que vocês acham melhor de cobrar, avaliar e
mesmo de relacionar essas disciplinas. Porque eu acho que isso e uma forma boa de mostrar
um jeitão do curso da FCT de pensar nas disciplinas e que isso é fruto de uma conversa entre
professores.” (Trecho do Ep.7-C1-A)

x

Proposta de inclusão das construções conjuntas do grupo nos
documentos do curso.

x

Constatação de que há a necessidade de promover uma revisão nas
ementas das disciplinas de IEF em busca de suas especificidades.

x

Proposta de leitura do PPP do curso e de continuidade da conversa.
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Assim, a primeira reunião conjunta com os docentes do campus A se
mostrou bastante frutífera no tocante à demonstração de disposição dos
docentes par essas discussões e ao início de convergências para as
preocupações temáticas comuns, que marca a incursão por uma tentativa de
investigação-ação, ainda por parte do pesquisador.
Iniciou-se o processo de reflexão sobre muitas das temáticas postas em
discussão já com a proposição de possíveis mudanças a serem pensadas nas
reuniões futuras, o que podemos afirmar ser um efeito do planejamento da
reunião levando em consideração os temas pelos quais o pesquisador supôs
que os docentes teriam mais “empatia” e que fossem, portanto, preocupações
de influência mútua. (KEMMIS e MCTAGGARD, 1988, p. 11).
Identificamos também uma preocupação muito evidente por parte dos
docentes com a participação dos alunos nas disciplinas, sendo este um tema
que perpassou o discurso de todos e pode ser interpretado como uma
preocupação temática comum entre os docentes. Podemos sistematizar o
“momento do grupo” ao fim da primeira reunião a partir do quadro a seguir:
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A partir das elucidações conjuntas surgem dos docentes várias propostas de mudança
ou melhoras que são discutidas e apontadas como caminho para se aproximar as
disciplinas – ou melhorá-las. A isto identificamos como o inicio de um processo de

Sínteses das construções conjuntas
Os docentes, em reunião, a partir dos temas comuns a todos, iniciam um processo de
identificação das possibilidades de mudança e compreensões conjuntas sobre as
validades dos temas abordados e da discussão dos mesmos, encontrando uma
necessidade comum de contextualização dos conteúdos e, a partir daí, apresentando
propostas de mudanças nas disciplinas visando elucidar esse problema.
Com uma preocupação comum, os docentes encontram vários pontos carentes de
reflexão e mudança dentro das estruturas e formas de trabalhos nas suas disciplinas
em um processo de seleção conjunta dos problemas a serem superados em cada
disciplina.

Quadro 35: Elementos sintetizadores das construções conjuntas da primeira reunião conjunta do GPC do campus A.

Planejamento conjunto do LEM envolvendo todos os membros do grupo
Constatação de que há a necessidade de promover uma revisão nas
ementas das disciplinas de IEF em busca de suas especificidades.
Proposta de leitura do PPP do curso e de continuidade da conversa.

Proposição de experimentos a serem adaptados para o uso no ensino
médio e nas aulas de IEF
Proposta de inclusão das construções conjuntas do grupo nos documentos
do curso.

O LEM precisa de uma metodologia de avaliação diferente e de uma
mudança na sua estrutura.
O LEM pode ser utilizado também para a discussão de resultados de
experimentos com os alunos
Conclusão conjunta de que há uma necessidade de espaços onde essa
conversa seja possível entre os docentes no departamento.
O bom desempenho dos alunos em processos seletivos de pós-graduações
variadas é uma consequência da licenciatura
Não deve haver diferenciação de conteúdo nem de formas de avaliação
entre o bacharelado e a licenciatura.
Proposta conjunta de extensão do tempo de duração da disciplina de LEM.

A contextualização dos conceitos físicos da FMC é um ponto de ligação
entre as três disciplinas.

Caracterização dos atos de fala
Articulação das possibilidade de atividades a serem realizadas em cada
disciplina.

Elementos sintetizadores
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Podemos ainda esquematizar características ainda mais gerais, o que
chamaremos de “sínteses do processo”. São essas uma união das
caracterizações dos atos de fala encontradas em cada reunião a partir de
“planos” mais gerais da análise, ressaltando a relação das caracterizações com
o referencial teórico elencado. As sínteses foram organizadas em dois planos
principais: o das construções conjuntas realizadas pelos docentes a cada
reunião e o das características do processo comunicativo, a fim de que
possamos sistematizar a relação entre esses planos.

Início do processo de identificação pelo grupo das características de cada
uma das disciplinas
Conclusão conjunta sobre a necessidade de adaptação das disciplinas
específicas às necessidades da licenciatura.
Primeiros levantamentos de possibilidades de ações referentes à
reestrututração do LEM (Proposta de extensão do tempo de duração da
disciplina e mudanças na forma de avaliação)

Concepção de que as disciplinas de ensino são complemento e não parte do
conteúdo.
Construção conjunta da ideia de que as disciplinas especificas precisam ser
contextualizadas em relacionadas entre si.
Construção conjunta da ideia de que a licenciatura precisa de formas de
avaliação diferentes das tradicionais.
Concepção de que o desempenho dos alunos ainda é o maior problema das
disciplinas específicas

Figura 16: Construções conjuntas no plano das ações e das concepções após a
primeira reunião conjunta no campus A
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CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO COMUNICATIVO
Apresentação de elementos do mundo subjetivo na constituição de argumentos sobre o que
pensam da formação o curso
Planejamentos de possibilidades de ações conjuntas
Trocar materiais e informações sobre as disciplinas pode ajudar na preparação de aulas
(mundo objetivo).
Momento de entendimento mútuo sobre um tema da conversa
Entendimento entre o docente 1 e o pesquisador sobre a validade da formação para a
discussão.
Apresentação do estado das coisas
Retomada das manifestações dos docentes e articulação entre elas pelo pesquisador.
Busca por inteligibilidade entre os docentes e o pesquisador sobre a disciplina especifica na
licenciatura
Exemplos e descrições pautadas nos mundos objetivo e subjetivo.
Atos de fala pautados em mundo objetivo e subjetivo, necessariamente.
Atos de fala perlocucionários por parte do pesquisador

Quadro 36: Síntese das características do processo comunicativo desenvolvido
na primeira reunião do GPC do campus A.

Assim, o que podemos observar nas análises da primeira reunião
conjunta do campus A é um início de um processo de identificações temáticas
e de necessidades comuns aos docentes, além do delineamento de
possibilidades de propostas desenvolvidas em conjunto a serem executadas no
desenvolvimento das disciplinas.
Além disso, a análise especifica do processo comunicativo entre os
membros do GPC mostra-nos algumas ações do pesquisador voltadas à
inserção de ideias principais na discussão inicial, além de muitos atos de fala
pautados exclusivamente nos mundos objetivo e subjetivo, o que é de se
esperar, dada que esta é a primeira reunião do grupo e os docentes se
manifestam a partir de suas vivências pessoais e opiniões.
É importante também destacar aqui é a possibilidade levantada pelo
docente 2 de inserção das possíveis mudanças e reestruturações propostas
pelo GPC no PPP e nas ementas oficiais das disciplinas no curso do campus
A. Isso se torna muito importante no concernente ao estabelecimento de
especificidades do curso, uma vez que o PPP não apresenta nenhum incentivo
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à relação entre as disciplinas nem à obrigatoriedade das atividades voltadas à
formação de professores nas disciplinas especificas.
Na segunda reunião conjunta com os docentes, pudemos identificar as
seguintes contribuições e sistematizações.
Ao iniciar a reunião, no Ep.1-C2-A, o pesquisador retomou o que foi
conversado na reunião anterior reapresentando algumas das propostas que
foram levantadas e reiniciando a conversa sobre elas a partir da revisitação do
“estado das coisas”. O importante aqui é compreender que o pesquisador
necessitava explicar o que foi feito com as gravações realizadas, como foi
sistematizado o conteúdo da atual reunião, a fim de deixar os docentes a par
das características da pesquisa, para assim poder confiar na “sinceridade”
(Habermas, 2012) dele ao conduzir a proposta.
Os docentes 2 e 3 discutem, a partir de uma solicitação de elemento de
inteligibilidade do docente 3, pontos que eles acham que uma disciplina pode
se

relacionar

a

outra,

sendo

contemplada

a

possibilidade de

uma

complementação histórica dos experimentos mais clássicos de FMC tratados
na EM no primeiro semestre. Os docentes 2 e 3, juntamente com o
pesquisador, fazem uma revisão dos temas de FMC que podem ser abordados
historicamente como complemento na disciplina de IEF.
Docente 3: Nesse sentido aí, eu penso o seguinte, porque você... A estrutura é anual... Eu até
não tive tempo de pensar, mas... e como é anual, eu até tentei pensar em algumas coisas, mas
não assim, (de modo) sistematizado. Tem algumas coisas que você está sugerindo (para o
Docente 2) que eu poderia estar introduzindo. Então, se você (docente 2) pudesse fazer
algumas sugestões de o que você está tendo problemas e que poderia ser trabalhado na
perspectiva do ensino. Pesquisador: É, esse era um dos pontos da organização que eu fiz
aqui, porque dá continuidade a assuntos abertos na reunião passada, como o fazer dessas
atividades conjuntas. E se o aluno pudesse olhar a aplicação daquele conteúdo, o
desenvolvimento disso tudo a partir dos dois docentes, pode partir dessa ideia, até por conta
da falta de um dos docentes. Até do ponto de vista do conteúdo e da sua experiência agora no
primeiro semestre que já está acabando, que você propusesse coisas que podem ser feitas na
outra disciplina pra completar o seu conteúdo. Docente 2: Eu acho que algo com bastante fruto
é tentar uma abordagem histórica das primeiras construções dos modelos atômicos, quando
começou essa história de experimentos, do pudim de passas, do Thompson, porque dai pra
frente é algo interessante que eu falei no primeiro bimestre, que é muito difícil de trabalhar,
porque é uma coisa muito picadinha, cada um pôs um tijolinho, mas tem buracos ai de tempo e
experimentos que, na hora de o aluno dar uma aula, se ele conhecer essas coisas, o cara sabe
preparar uma sequencia mais correta. Porque daí, depois do primeiro modelo, os próprios
livros didáticos já trazem um detalhamento. Até o modelo de Thompson, porque depois disso,
Rutherford e Bohr, é pouco tempo que os separa e aí fica mais difícil, até chegar em 1900, por
ali. Porque esse aqui é 1911, o Thompson é 1897, o Rutherford é 1911, e 1913 o Bohr. Daí até
chegar aqui tem um monte de gente e coisas feitas aí que é super bonito, mas eu não poso
falar tudo. Pesquisador: Então, e esse traço da ordem, como um modelo completa o outro em
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alguma coisa, eu posso pensar isso até de forma experimental de instrumentos mesmo, tipo
construir os modelos com os alunos, ir discutindo as diferenças... com o possibilidade de o
senhor não ter que fazer o trabalho da história da física. Docente 2: E a parte tecnológica que
se desencadeou depois do efeito fotoelétrico, por exemplo, de detectores, da porta automática,
tudo isso. Pesquisador: Até dos detectores que vocês tem utilizado na pesquisa aí no
laboratório também. Docente 2: Isso, então, todo esse desenvolvimento que aconteceu depois
do efeito fotoelétrico, o que desencadeou, eu acho legal também. Docente 3: Detectores de...
Docente 2: Detectores de luz que geram eletricidade, todos esses detectores baseados em luz
são frutos do efeito fotoelétrico. (Trecho do Ep. 2-C2-A)

A partir de um ato e fala constatativo do docente 3, que solicita ao docente
2 o estado das coisas, os membros apresentam uma série de elementos de
possibilidade.

O

pesquisador

apresenta

uma

pretensão

de

validade

seguidamente à solicitação do docente 3, impedindo que sua solicitação seja
discutida. Ainda assim, encontramos aqui elementos de mais uma etapa do
processo de construção conjunta no plano das ações das disciplinas LEM e
IEF, no qual os docentes revisam e reorganizam o conteúdo em potencial das
duas disciplinas.
No episódio 2 dessa quinta reunião, o docente 2 solicitou uma explicação
de como funciona o curso de IEF em comparação com a que fez em sua
graduação

em

Física.

Ao

solicitar

essa

explicação

sobre

o

termo

“instrumentação”, o docente 2 levantou uma pretensão de inteligibilidade, para
que ambos estejam entendendo qual é essa IEF a partir de onde fala o docente
3 em comparação com o que o docente 3 espera que ela seja.
Ato de fala

Características

Sínteses

Deixa eu perguntar um
negócio aqui de ignorância
minha.
Quando
eu
fiz
licenciatura,
as
minhas
disciplinas de práticas e
instrumentação
eram
3
créditos cada uma, 1 e 2, e
dava 12 créditos. Daí o que
as pessoas fizeram foi dar,
em prática de ensino I um
curso
experimental
de
termologia que ia ser dado
pra oitava série, por exemplo
em uma escola estadual e
em prática II um curso de
óptica com os mesmos fins.

Pretensão de inteligibilidade
sobre a disciplina de IEF O
docente 2 busca evidenciar
suas
concepções
e
esclarecer
suas
dúvidas
sobre
o
conteúdo
da
disciplina de IEF, buscando
contribuir
com
a
inteligibilidade da conversa.

A
disciplina
de
Instrumentação
visa
a
construção de experimentos
e de gerar estratégias para
ensinar física a partir dos
experimentos

E eu não sei aqui, como é
que
você
trabalha
instrumentação. É porque pra
mim, a instrumentação acaba
caindo em duas coisas. Fazer

Ato de fala expressivo, ainda
na
pretensão
de
Expôs
o
inteligibilidade:
entendimento que tinha sobre
a
disciplina
de
experimentação a partir da
experiência própria

212

instrumentos, experimental e
tal e, por outro lado, gerar
instrumentos no sentido mais
amplo, assim, de estratégias
pro aluno saber abordar.
(Docente 2)

Você me deixa falar disso
também? (para o Docente 3):
Então, é essa visão que eu
tenho da instrumentação
também. Uma discussão que
existe teoricamente também.
Eu penso em um trabalho
com estratégias de ensino,
elementos importantes para
instrumentalizar o aluno de
perspectivas de ensino.
Por exemplo, lá no campus
B, onde a instrumentação é
excelentemente
bem
construída, já tem essa forma
de acontecer há alguns anos,
o curso é basicamente
experimental.
Os
alunos
constroem experimentos de
escolha deles, mas com o
objetivo de que o aluno faça
uma apresentação conceitual
da
física
daquele
experimento e a discussão e
cada experimento se dá em
todas
as
possibilidades
possíveis. Eles tiram tudo
que há pra tirar dali.

Aceitação da pretensão de
validade do docente 2 e
argumentação em favor da
pretensão tal

Uso de frases explicativas

Pretensão de validade
normativa; atos de fala
constatativos.

O
pesquisador
requisita
espaço para também expor
suas pretensões de validade
sobre a fala do docente 2,
estabelecendo uma relação
interpessoal com este pela
aceitação de sua pretensão
de validade. Usa de frases
explicativas e exemplos para
fundamentar a fala do
docente 2 e também levanta
uma pretensão normativa de
que falta uma definição das
características especificas da
disciplina no curso.
A IEF no campus B pode ser
estudada como ponto de
partida para a reflexão sobre
a IEF; Falta definição dos
conteúdos desenvolvidos nas
instrumentações

Mas
parece
que,
por
exemplo,
olhando
pra
Instrumentação aqui, parece
que não há uma definição
das diferenças entre as
disciplinas ou um cronograma
especifico ou mesmo uma
ideia de disciplina. Agora que
o professor está começando
a
constituir
essas
características, a meu ver.
(Pesquisador)
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Então o ano passado eu
peguei a instrumentação
completa e eu ia abordar em
instrumentação I mais a física
I e física II e as questões da
aplicação em sala de aula, do
professor em sala de aula, as
abordagens de laboratório,
mais contextualizar essas
coisas e em instrumentação II
eu
ia
trabalhar
mais
eletricidade e física moderna,
então o foco era esse e
(manter)
uma
também
abordagem mais históricofilosófica.
Então,
por
exemplo,
fazendo
essa
abordagem, eu fazia as
apresentações da filosofia,
voltada pra ciência, como as
coisas se envolvem. E os
alunos ficavam assim... Na
primeira parte da aula eu
fazia uma apresentação das
questões minhas mesmo e
na segunda parte era mais
Os
alunos
seminário.
apresentavam seminários e
(faziam) apresentação de
projetos, que seriam (sobre)
os experimentos. Então, por
exemplo, esse projeto ele
tinha que desenvolver no
período
e
apresentar
resultados
no
final
da
instrumentação. Ai no final da
instrumentação, nos últimos
dias,
todos
os
alunos
trouxeram os projetos deles e
apresentaram pra sala de
aula o que tinha sido feito e
mostravam
a
aplicação
daquilo, mais ou menos isso.
(Docente 3)

Aceitação, pelo docente 3, da
pretensão de validade do
docente 2. O docente 3
demonstra concordar com as
pretensões
de
validade
postas
pelos
outros
e
explica
debatedores
detalhadamente
todo
o
trabalho que vêm fazendo na
IEF Há um momento de
entendimento sobre este
assunto, uma vez que os
participantes constituem uma
ideia sobre como espera-se
que a IEF seja para podem
progredir no debate.
Requisito de inteligibilidade
sobre as ações na IEF. Atos
de fala expressivos

A ação do docente 3 na IEF
se dá pela apresentação de
elementos
de
HFC
e
construção de instrumentos
experimentais pelos alunos.
Reafirma a falta de definição
da
disciplina
de
instrumentação.

Quadro 37: Caracterização dos atos de fala.

O diálogo ocorre em torno de um objeto de discussão colocado pelo
docente 2 – a disciplina de instrumentação. Ele elabora habilmente a
possibilidade de conversa com o docente 3, sobre esse objeto, partindo da
expressão das próprias experiências e conceitos em relação a essa disciplina,
o que soou para o docente 3 como um convite para fazer algo semelhante.
Pontualmente, apontamos um indício da possibilidade efetiva de coordenação
de ações nesse episódio, no qual o docente 3 faz planos para a IEF a partir das
considerações dos outros docentes. O pesquisador atuou nesse episódio da
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mesa forma que os docentes, isto é, expressando as aprendizagens
significativas que tinha sobre a disciplina em questão, referindo-se então a uma
experiência bem sucedida que era de seu conhecimento.
Por conta disso, são construídos no debate algumas conclusões conjuntas
sobre a IEF, que são:
x

A instrumentação tem a função de instrumentalizar o aluno também
teoricamente para a prática como professor.

x

Desvio da ação comunicativa pelo pesquisador.

x

O exemplo do campus B e como a IEF é construída em uma perspectiva
de formação geral do professor de física.

x

Descrição da atual estrutura da IEF pelo docente 3.

x

Busca por inteligibilidade sobre a IEF.

x

Momento de entendimento sobre a função da IEF

x

Predominância de atos de fala expressivos.

Os esclarecimentos de características da instrumentação entre os dois
docentes e o pesquisador pode ser útil também no sentido de que o docente 3,
recém chegado ao campus, tem a oportunidade de

contar com as

contribuições das discussões do grupo para reconstituir o seu curso de IEF. Em
seguida, o pesquisador trata do conceito de instrumentação, propondo uma
pretensão de verdade. O pesquisador ainda apresenta uma pretensão de
verdade seguida de uma argumentação sobre a fundamentação teórica da IEF.
“Pesquisador: Por exemplo, se for exigido que o aluno crie experimento ou conduza
discussões a partir de temas específicos, isso não pode ser considerado um instrumento?
Instrumentalizar o aluno, por exemplo o potencial que ele tem pra olhar criativamente as
coisas, criar experimentos, propor temas pra uma tarefa, enfim despertar essa curiosidade do
aluno por meio de atividades da instrumentação, isso será que também não é um instrumento
de ensino? Pra não ficar sempre nos mesmos experimentos pra dar as mesmas aulas e ai eu
vejo uma potencial muito grande pra interação de laboratório de estrutura e instrumentação,
que eu acho que exatamente por ser abstrato, é mais interessante pro aluno pensar em formas
de traduzir isso.” (Trecho do Ep.2-C2-A)

Então, aqui, a discussão se apresenta para os dois docentes que dela
participaram como:
x

Oportunidade do docente 3 constituir e “arredondar” sua disciplina com
as discussões do grupo.
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x

Compreensão conjunta das concepções dos três participantes sobre o
papel da IEF.

x

Demanda de inteligibilidade do docente 2 para com as característica da
IEF.

x

A IEF pode instrumentalizar o aluno para as características do trabalho
como professor e ir muito além de estudar os instrumentos de ensino de
física.

x

Avanço no entendimento sobre as características esperadas da IEF
O Ep.3 mostra a continuidade da exploração, entre o docente 3 e o

pesquisador, da possibilidade de trabalhos envolvendo experimentos de FMC
na IEF. Discutem a utilização de kits de experimentos e o decente 3 conclui ser
necessário conversar com o docente 1 sobre o uso do laboratório para essas
atividades e assumindo a complexidade de fazer essas atividades com
experimentos de FMC.
Do ponto de vista da participação do docente nessa discussão, como
possibilidade de entrarem em contato com questões que transcendem o âmbito
da física que ensina, para a compreensão das discussões que fazem parte da
sua função de docente para além de sua função de pesquisador (Freitas,
2008), como denunciado por Puente e Aquino (2009), defendemos que estão aí
os primeiros indícios de que a incursão nas questões organizacionais das
disciplinas começa a despertar os participantes para essas importâncias. O
pesquisador expressa isso no Ep. 5, o que entendemos como uma
argumentação sobre as possibilidades formativas do GPC, quando diz:
Pesquisador: Você mesmo (dirigindo-se ao Docente 2), fez Física, pesquisa em uma área de
ciências dos materiais, mas está aí envolvido em todas as conversas que dizem respeito ao
curso... E essa relação (entre docentes), pra mim, vai fazer muito sentido. Por exemplo, o que
você (Docente 3) vai fazer com os alunos de Instrumentação a partir do que o Docente 2
propuser... (Acho importante) deixar bem claro que o Docente 2 está inteirado das coisas que
vocês vão fazer, do conteúdo que vocês discutiram lá no primeiro semestre. (Estou falando
sobre) essa compreensão de conteúdos que não dá pra relacionar sempre, por exemplo, as
questões de interpretação probabilística que vem ai no segundo semestre. (Trecho do Ep.5-C2A)

Nesse mesmo trecho ainda podemos sintetizar elementos importantes dessa
reunião do ponto de vista pragmático.

216

x

Pretensão de validade normativa sobre a diferenciação entre a área de
pesquisa de cada docente e sua atividade em sala de aula.

x

Reafirmação da pretensão de validade de que é importante interagir as
atividades de cada disciplina
Interessante perceber, no Ep.6, que o docente 2 insiste em retomar a

conversa com o docente 3 sobre a necessidade de extensão do laboratório
iniciada na reunião anterior, pois ele passa a defende-la, tendo seu argumento
complementado pelo pesquisador, como vemos:
Ato de fala
Eu acho que nesse contexto
aí, dos planejamentos e tal,
eu acho que vale a pena
insistir com o Docente 1, pra
gente
pensar
naquela
esticada da disciplina de
laboratório, alguma coisa
nesse sentido que eu acho
uma ideia super legal.
O mesmo conteúdo, só que
anual, sabe? Pra ele (o
aluno) poder ver melhor
essas coisas, (ampliar o
tempo) entre um experimento
e outro, elaborar alguma
coisa ai no meio, sabe?
(Docente 2)

Características
Pretensão
normativa

de

validade

Explicação e da proposta e
argumentação da pretensão
de validade normativa

Sínteses
O docente 2 retoma a
proposta de extensão do
tempo
dos
LEM,
argumentando
que
a
disciplina não é de sua
responsabilidade
argumentando a favor da
retomada da proposta

Tentativa de coordenação de
ações sobre a extensão do
LEM.

Por exemplo, o pessoal vai lá
e faz um experimento, por
exemplo Milikan, eles não
vão chegar ao resultado
correto por uma série de
coisa.

Estabelecimento de uma
relação interpessoal por meio
da aceitação do ato de fala
do docente 2; pretensão de
inteligibilidade

Mas eu acho que ai cabe
uma aula de discussão
desses resultados e dos
procedimentos utilizados por
cada um pra comparar os
resultados, discutir a forma
de explicar aquilo, sabe? Isso
se pode converter em algo
também relacionado com a
prática.

Reconhecimento
da
possibilidade de realização
do ato de fala

O pesquisador vislumbra uma
possibilidade de efetivação
da proposta. Ainda conclui
sobre o trabalho que está em
realização
poder
ser
considerado o trabalho de um
grupo.

Pretensão de sinceridade

Eu acho que se a gente
conseguisse, no final do ano,
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como um grupo, sabe? E
somos um grupo, eu vou
começar a entender e falar
da gente como um grupo,
tudo bem? (Pesquisador)

Quadro 38: Caracterização dos atos de fala.

Interessante observar que o docente 2 retoma uma temática da reunião
passada, pois considera importante como estratégia e os dois, juntos, constitu
que ele mesmo tinha lançado, em argumentos para a defesa dessa proposta,
que será levada ao docente 2, ou seja, uma construção conjunta clarificada
como uma coordenação de ações entre os docentes a partir da proposta do
docente 2.
Então se investe em uma descrição, com o intento de apresentar
argumentos para a racionalização de todos sobre a proposta do docente 2.

x

Retomada da ideia de extensão do LEM como necessidade de conversa
e planejamento.

x

Buscas por inteligibilidade sobre esse tema.

x

Conclusão conjunta de que os experimentos seriam muito mais
formativos ou bem aproveitados se a proposta fosse efetivada.

Essa mesma proposição de inteligibilidade é requisitada (no Ep.8-C2-A)
quando docente 1 e pesquisador retomam o assunto que foi discutido com os
docentes 2 e 3. Ao fazer um resumo das ideias discutidas e encaminhadas na
reunião anterior, o pesquisador volta a descrever os experimentos que ele
pensa serem viáveis no laboratório como argumento à ideia de relação entre as
disciplinas dos docentes 1 e 3. Ainda elencou os AF segundo os quais somente
dois dos experimentos do LEM seria adaptáveis para o ensino médio, a partir
do docente 1.
Docente 1: ÓTIMO. De toda a minha experiência que podem ser feitas lá do laboratório,
existem duas somente. Duas experiências. Na verdade, uma que pode ser perfeitamente feita,
porque envolve o que você disse, a rede de difração. Simples de usar e barata, 1 dólar. E
também o da descarga de gás. Pesquisador: Então, esse experimento eu acho muito legal
para ser proposto pra se fazer também na Instrumentação para o ensino. Pra eles irem
discutindo os resultados daqui. (Isso é melhor) do que se eles fizeram com o gás, com tudo
elaborado para o laboratório. (É melhor) com o que eles fizeram a mão, as adaptações que
tiveram que fazer e as diferenças dos resultados, por exemplo. Isso é algo que eu acho legal
discutir. Docente 1: Sim, já o segundo, é que digamos, que, numa caixa preta, pintada dentro e
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fora coloca água quente, observando só com um termômetro. Pesquisador: que aqui seria
feito com o cubo de Leslie. Docente 1: O primeiro é rápido e fácil. Já o segundo é mais
demorado, lento, exige paciência, precisa sol, ir lá fora, mas é complicado. E o terceiro que eu
falei, é o efeito fotoelétrico. Já o efeito fotoelétrico tem um problema seríssimo, que é saber que
luz que pode usar pra dar certo. O experimento tem um tubo, e esse tubo é muito frágil e
caríssimo, difícil de comprar. Uma vez um aluno quebrou aquilo e eu tive que pedir da
Alemanha, mas não vinha e eu tive que fazer um substituto lá, dar um jeito. Eu consegui
comprar um tubo parecido, mas que não era igual àquele. Eu não consegui o tubo, eu consegui
só a válvula que vai nele, essa é uma válvula que suporta apenas um comprimento de onda.
Mas o problema não está na válvula em si, está na lâmpada de mercúrio, porque a lâmpada de
mercúrio emite uns 3 ou 4 comprimentos de onda bem intensos, então o problema não está aí
que é baratinho, mas em outras coisas que é caro, complicado, todas as coisas ao contrário. Aí
vai para o conteúdo de Estrutura, porque na Estrutura essas coisas que não dá pra mexer aqui
fica só na teoria e é isso... Docente 1: E aquilo que eu falei...Bom, definimos aí as coisas que
podem ser trabalhadas. (Trecho do Ep.8-C2-A)

Podemos apontar nesse trecho que o pesquisador se mantém sempre na
tentativa trazer a fala dos docentes para corroborar os pontos que está
defendendo, no caso, aqui a inter-relação entre as disciplinas. Ainda reforça
sua pretensão de validade normativa de que os experimentos rudimentares
dariam mais chances para discussões teóricas. Entra também nas dificuldades
de constituição e aquisição do aparato experimental
Em um momento bastante interessante do ponto de vista da
sistematização dos efeitos da possibilidade de fala em grupo para o docente 1
se dá no Ep.9-C2-A, em que, a partir de uma argumentação do pesquisador, o
docente promove uma descrição acompanhada de avaliação de suas práticas,
compreendendo a necessidade de algumas mudanças.
Ato de fala

Características

Sínteses

Sim, sim... É isso que eu
acho legal de a gente olhar
junto aqui, sabe, os três
professores. Porque as vezes
o Docente 3 está pensando
em fazer alguma coisa no
laboratório que não tem
material pra fazer ou não
tem, sabe? Então essa troca
de informações interessantes
pode conduzir o trabalho de
interação.

Argumentação
sobre
potencial do GPC para as
disciplinas.

Porque o Docente 3 está
tentando
começar
um
trabalho em instrumentação
com FM, com instrumentos
pra ensino de FM. Então isso
toca
(nos interesses do)
professor de laboratório, com
o professor de estrutura

Usando frases explicativas, o
pesquisador argumenta em
favor da pretensão de
validade
normativa
de,
como
o
exemplificando
trabalho pode ser ao mesmo
tempo
autônomo
e
colaborativo

O pesquisador argumenta
constantemente sobre as
possibilidades advindas do
GPC
no
entendimento
conjunto das caraterísticas
das disciplinas e retoma a
relação entre a IEF e o LEM
como
exemplo.
O
pesquisador
também
relembra as propostas já
realizadas como forma de
reafirmar o que já está em
andamento
no
grupo.
Construir uma melhor relação
entre as disciplinas

Aprofundamento
da
coordenação de ações pelo
pesquisador
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podendo ajudar muito em
todas as partes. E (assim
podemos)
construir
uma
relação melhor entre as
disciplinas.
Por exemplo, ele ver o que
está sendo feito lá no
laboratório com potencial
didático e de ensino e
também pros professores de
estrutura e laboratório, é...ele
ver
relação
entre
os
conceitos do laboratório, é, o
que ele está vendo no
laboratório e o que ele está
estudando lá. Então, a ideia
dessa conversa é bem isso.
Então eu vi que desde a
primeira vez que vocês
conversaram
lá,
saíram
ideias muitos legais pro
segundo semestre, desde
essa possível expansão do
laboratório, que eu acho legal
conversar isso entre os três,
porque o Docente 2, no dia
que eles conversaram, ele
defendeu isso bastante, ele
disse que o laboratório tinha
que ter mais tempo pra
separar os experimentos, pra
olharem
relatórios
pros
alunos
poderem
discutir
alguns relatórios, porque que
um chegou em um resultado,
porque que outro chegou em
outro resultado, a estrutura
deveria ser maior...ter aquilo
que o senhor falou, o tal
tempo de maturação do
conceito. (Pesquisador)
Isso que você está falando
ai... é tudo muito ideal. Mas
a realidade do laboratório é
diferente.
Na sala de aula, porque você
tem um momento único, que
pode ser a prova, nesse
curso aqui é a prova, na hora
da prova é ele e a prova, ou
sabe a resposta ou não, e
acabou.
Agora, no laboratório, quanto
maior a quantidade de
alunos, menor a quantidade
de trabalho, porque um faz e
o outro olha, ou em outro

Revisão do estado das coisas

O pesquisador apresenta
uma pretensão de verdade,
transpondo a situação para a
sala de aula e afirmando que
a pouca participação dos
alunos no LEM invalidaria a
proposição de novas ações. a
qual os alunos não participam
das atividades do LEM.

Questiona a validade da
pretensão
de
validade
normativa do pesquisador. O
docente 1 questiona a
validade das propostas,
O docente ainda apresenta
uma norma (também de
origem subjetiva) segundo
Questionamento da validade
do ato de fala do pesquisador

Pretensão de validade
normativa
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caso, deixa ele fazer, que eu
estou ligando pra minha
namorada,
olhando
no
celular,
fazendo
outras
coisas. (Docente 1)
Fazendo de tudo, menos o
que
tem
que
fazer.
(Pesquisador)
Então, desse jeito que eu
estou fazendo, que é muito
complicado, todo mundo faz.
Sozinho, mas daí tem um
prejuízo, e daí eu concordo
com você. Mas não tem
como aliviar esse prejuízo,
porque
o
grau
de
comunicação
fica
muito
baixo.
O que falta talvez... E isso
que você falou, me fez
pensar é que falte talvez
algumas aulas em grupo,
algumas aulas antes da
prova, por exemplo, algo
assim. (Docente 1)
Uma aula de discussão de
resultados ali... Isso sim, isso
eu acho que precisa fazer.”
(Pesquisador)
É por isso que acho que é
interessante essa discussão,
porque nem que sejam duas
ou três aulas de discussão ao
longo da disciplina, já é algo
a mais que como ela está
sendo feita e como eu tenho
um interesse particular de
pesquisa nisso, eu posso
ajudar o senhor com isso.
A preparar, tudo mais, tentar
ir nessas aulas com o
senhor... Que sejam poucos,
mas
que
sejam
bons
momentos de discussão, de o
aluno poder apresentar os
resultados
deles
e
tal...Porque eu acho que pra
formação do professor que
ele vai ser, do físico que ele
vai ser, do professor que vai
ter que falar de ciência, isso é
muito legal. (Pesquisador)

Levanta uma pretensão de
validade normativa

Existem coisas a serem feitas
mais apropriadas para a
formação do que isso

Aceitação
pretensão
de
verdade do pesquisador pelo
docente 1

O docente 1 reconhece as
limitações de sua forma de
trabalho no LEM e levanta
uma
pretensão
de
sinceridade ao assumir que
talvez
seja
possível
o
desenvolvimento
das
mudanças propostas pelo
grupo.

Pretensão de sinceridade, ato
de fala expressivo

A aceitação do argumento
pelo
docente
1
revela
aspectos da ilocutoriedade do
ato de fala do pesquisador

Exemplos

O pesquisador reafirma com
exemplos a possibilidade.

Reconhecimento
da
possibilidade de cumprimento
do ato de fala

O traçado de estratégias para
o
desenvolvimento
das
mudanças e a disponibilidade
de ajuda do pesquisador para
isso mostra o investimento
deste na possibilidade de
concretização das propostas.
O
pesquisador
ainda
apresenta
uma
norma
segundo a qual os momentos
de discussão no laboratório
são
fundamentais
na
formação do professor de
física.

Pretensão
normativa

de

validade

Quadro 39: Caracterização dos atos de fala.

O trecho desconstruído revela mais alguns aspectos da coordenação de
ação: ao ouvir o outro, um docente encontrar informações interessantes para
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aprimorar o seu próprio trabalho. Visto que coordenação de ações na
perspectiva da racionalidade comunicativa pressupõe um agente autônomo
elaborando cada vez mais o seu próprio trabalho (HABERMAS, 2012b),
percebe-se o caminhar do grupo em direção à algumas coordenações de ação
por parte de cada membro. Nesse caso, podemos apontar elementos
possibilitadores disso nesta reunião, como por exemplo,
x

Levantamento de pretensões de validade normativa pelo pesquisador
sobre a atual forma de condução do LEM

x

Aceitação do docente 1 da necessidade de mudança na condução do
LEM

x

Proposta de mudança na condução do LEM pelo docente 1
Nesse momento o docente 1 desprende-se dos aspectos descritivos da

explicação de funcionamento de experimentos e das dificuldades de montagem
do aparato experimental para expor conteúdos subjetivos, os quais revelam
promovendo uma revisão das suas práticas.
Ainda, podemos perceber que o pesquisador, ao constantemente
reafirmar os potenciais do GPC e das mudanças propostas de melhoria das
disciplinas, está também apresentando de várias maneiras diferentes os
problemas que o curso possui no que se refere à formação de professores de
física em defasagem, como aconteceu nessa conversa entre ele e o docente 1
em que apontam as relações que poderiam acontecer entre o LEM e a EM, de
uma forma mais visível. Ou seja, podemos aqui perceber que o enfoque teórico
colocado pela pesquisa, materializado pela proposta de implementação do
GPC, reencontra problemas que estão postos no mundo da vida do curso.
Desde a série de argumentos baseados em exemplos proferidos pelo
pesquisador sobre as possibilidades do planejamento conjunto para as
disciplinas até descrição do docente 1 sobre como promove sua avaliação de
laboratório, podemos elencar algumas concepções surgidas no seguinte:
x

Ao transpor as proposições de interação do GPC, apresentadas pelo
pesquisador, para aulas de LEM, o docente 1 expressou o julgamento
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de que elas são idealizadas, não correspondendo à realidade da sala de
aula.
x

O docente 1

expressou uma percepção sobre a necessidade de

mudanças nas suas práticas na aula de LEM,
x

O docente 1 credita o atual estado da disciplina de LEM às condições
físicas do laboratório.

x

Argumentação constante do pesquisador sobre o papel do GPC na
superação dos problemas existentes no curso com relação à formação
de professores.

x

Revisão constante do estado das coisas (das propostas já executadas e
em andamento)

x

Exposição, pelo pesquisador, de pretensões de validade do mundo da
vida do curso e da universidade.
Assim, o diálogo entre o pesquisador e o docente 1 produz um efeito

inesperado de colocar este último em contato com seus conhecimentos préteóricos sobre o assunto de modo que ele repensa suas práticas.
Dos episódios descritos até aqui (8 e 9), podemos elencar as sínteses
que, apesar de divergentes, são complementares ao se analisar o contexto da
reunião, na qual, a partir do não entendimento apontado no Ep.8, o
pesquisador exerce um discurso a fim de reestabelecer os rumos da discussão,
culminando no descrito anteriormente e em um reconhecimento por parte do
docente das propostas apontadas pelo grupo, como se vê no Ep. 11
x

Há alguns poucos experimentos que podem ser tecnicamente
adaptáveis ao ensino médio.

x

Algumas possibilidades de discurso oportunizadas pelas pretensões de
validade normativas levantadas pelo pesquisador.

x

Reavaliação das práticas e proposta de mudança por parte do docente 1

x

Proposição dos seminários conjuntos o fim do ano.

x

Elucidação das características das aulas de discussão de laboratório
propostas anteriormente pelo grupo.
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Por fim, o debate que se inicia no fim da reunião é pertinente também no
âmbito da busca de entendimento sobre o que cada um dos participantes
considera ser uma necessidade do curso de licenciatura em física. Ao afirmar
que o curso ainda está marcado por uma ideologia de bacharelado, o docente
1 discorda e argumenta se fundamentando no sucesso dos alunos egressos e,
então, o pesquisador se lança na argumentação com relação às características
esperadas da licenciatura para além do domínio do conteúdo, ou nas
normativas que fazem parte do mundo objetivo e ainda não são partilhadas
pelo docente.
Ato de fala

Características

Sínteses

Mas aqui no nosso curso,
professor, mesmo ainda que
estamos muito contaminados
pela ideia do bacharelado...
(Pesquisador)

Pretensão de verdade

contaminação da licenciatura
pelo bacharelado

Eu não acho... Sobre essa
questão que você falou de
bacharelado..., me fale um
aluno que foi reprovada aqui
em alguma coisa porque
tinha licenciatura... (Docente
1)

Aceitação da pretensão de
validade, já que aceita
discutí-la, mas discordância
não aceita a verdade do
conteúdo da fala;
Levantamento
de
uma
pretensão
de
validade
normativa

Se o curso é tão ruim,
porque
ninguém
é
reprovado?

Mas se você for em outros
campus, outras faculdades,
você vê, por exemplo, que...
Quem está contente com o
departamento de educação?
(Docente 1)

Ato de fala perlocucionário

Então... então há sempre
coisas que tem que ser
melhoradas... Esse ponto de
conversa que eu coloquei
aqui pra gente é apenas um
ponto dentre muitos que
precisam ser mudados, mas
se por conversa... Então é
isso professor, eu gostaria
que
o
senhor
tivesse
sintonizado nas propostas
pra
gente
continuar
a
conversa sempre, como um
grupo, ao menos esse ano...
(Pesquisador)

Incompreensão do ato de fala
do docente 1 e mudança de
assunto

O docente 1 apresenta duas
ideias, sendo uma inacabada.
Então executa um ato de fala
que foge ao tema em
discussão,
levando
a
argumentação para outro
campo,
impedindo
o
entendimento
Por conta da incompreensão
do ato de fala, o pesquisador
termina
a
conversa
convidando o docente a
continuar
explorando
elementos que necessitam de
revisão. A conversa cobre o
assunto inicial não continua
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Claro,
claro...vamos
conversando... Porque eu
penso que quando faz
licenciatura, ele está mais
preparado que o outro pra
qualquer
função,
porque
mesmo
que
ele
faça
mestrado, doutorado, ele vai
voltar pra faculdade...Vai dar
aula aqui... (Docente 1)

Pretensão de verdade

O docente 1 continua sua fala
sobre alicenciatura, mas sem
possibilidades
de
entendimento por falta de
inteligibilidade.

Quadro 40: Caracterização dos atos de fala.

Nesse caso, o que se observa é um debate no qual ambos apresentam
concepções diferentes sobre a licenciatura e sua função, mas não têm
competência argumentativa suficiente para explicitar suas concepções em
busca de uma inteligibilidade para o debate. Em outras palavras, docente 1 e
pesquisador estão falando “coisas diferentes” e por isso não se entendem.
Assim,
x

O docente 1 expõe que o resultado dos alunos em processos seletivos
de pós-graduação são um indício de que a licenciatura está em boa
situação.

x

O pesquisador apresenta pretensões de validade normativas sobre a
formação de professores

x

Não há entendimento neste momento, pois as pretensões de validade
são baseadas em seus mundos subjetivos.

x

Atos de fala perlocucionários

x

Pouca inteligibilidade entre docente 1 e pesquisador sobre a
característica do curso
O estado das coisas ao fim da segunda reunião com relação às

elucidações conjuntas e progressos na comunicação é mostrada no quadro
abaixo:
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O processo de debate aceitação do docente 3 se dá por conta do espaço do GPC, que
permite a argumentação do docente sobre uma pretensão de validade normativa
apresentada pelo pesquisador.

Aqui temos as principais concepções sobre o curso e sua própria disciplina,
apresentadas pelo docente 1 e que podem fundamentar suas asserções no grupo.
Ressaltamos, então que, ainda em um contexto de contatos iniciais entre os membros
do grupo, o docente 1 se mostra consciente das necessidades de mudanças na forma
de fazer e de avaliar do LEM, mas se apega nos aspectos objetivos e práticos do
planejamento, delegando às asserções sobre possibilidades do GPC um aspecto
utópico e/ou desconectado da realidade do curso.

Do ponto de vista da reflexão sobre a própria prática, vemos o docente 3, a partir das
argumentações do resto do grupo, resignificando suas praticas e possibilitando
mudanças em sua disciplina, em um início efetivo de coordenação individual de ações.
Importante observar que isso não se dá por exigência do grupo, mas por uma
compreensão do docente das necessidades apontadas no âmbito do LEM na
licenciatura.
No que entendemos como um momento de reafirmação de uma proposta da reunião
anterior por um dos docentes e o surgimento de uma ideia de seminários conjuntos são
importantes na manutenção do grupo, que se propõe a continuar discutindo e
avaliando a possibilidade de execução dessas propostas ao longo do ano.

Sínteses das construções conjuntas
No contexto do grupo, a formação de concepções sobre as disciplinas de FMC na
formação do professor de física se dá na elucidação das propostas avança no sentido
de os docentes começarem a detalhar características e possibilidades do que foi
proposto na reunião anterior. O docente 1 se mostra ainda bastante apegado aos
parâmetros técnicos dos experimentos ao avaliar sua possibilidade de
desenvolvimento no ensino médio, enquanto que o grupo conclui em conjunto sobre o
papel da disciplina de IEF, um alcance bastante significativo em comparação com o
que seria possível nesse sentido sem a incursão no GPC.

Quadro 41: Elementos sintetizadores das construções conjuntas da segunda reunião do GPC do campus A.

Retomada da ideia de extensão do LEM como necessidade de conversa e
planejamento.
Conclusão conjunta de que os experimentos seriam muito mais formativos
ou bem aproveitados se a proposta fosse efetivada.
O docente 1 expõe que o resultado dos alunos em processos seletivos de
pós-graduação são um indício de que a licenciatura está em boa situação.
O pesquisador apresenta pretensões de validade normativas sobre a
formação de professores
O docente 1 pensa que as proposições de interação apresentadas pelo
pesquisador são ideais, não representando a realidade das aulas de LEM.
O docente 1 têm consciência da necessidade de mudanças nas suas
práticas na aula de LEM, mas credita o atual estado às condições físicas do
laboratório.
Aceitação do docente 1 da necessidade de mudança na condução do LEM

Proposição dos seminários conjuntos o fim do ano

Descrição da atual estrutura da IEF pelo docente 3

Elucidação das características das aulas de discussão de laboratório
propostas anteriormente pelo grupo
A IEF pode instrumentalizar o aluno para as características do trabalho
como professor e ir muito além de estudar os instrumentos de ensino de
física.
Compreensão conjunta das concepções dos três participantes sobre o
papel da IEF.
O exemplo do campus B e como a IEF é construída em uma perspectiva de
formação geral do professor de física.
Reavaliação das práticas e proposta de mudança por parte do docente 1
Oportunidade do docente 3 constituir e “arredondar” sua disciplina com as
discussões do grupo.

Caracterização dos atos de fala
Há alguns poucos experimentos que podem ser tecnicamente adaptáveis
ao ensino médio.

Elementos sintetizadores

226

Dessa maneira, as “sínteses do processo” no campus A após a segunda
reunião e que, em alguns aspectos constituem continuidade e em outros, novas
propostas e temas agregadores são:

Detalhamento dos experimentos que podem ser utilizados em parceria ente
IEM e LEM.
Planejamento mais detalhado das ações na IEF.
Proposição dos seminários conjuntos das três disciplinas como avaliação.
Revisão da proposta de extensão do tempo do LEM e da mudança de sua
forma de avaliação

Construção de uma ideia conjunta sobre as características da IEF
Construção conjunta de uma ideia de laboratório didático para a licenciatura e
suas especificidades.
Discussão sobre a necessidade de mudanças na estrutura do LEM.

Figura 17: Construções conjuntas no plano das ações e das concepções após a
segunda reunião conjunta no campus A

CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO COMUNICATIVO
O docente 1 pauta suas asserções em elementos exclusivos do mundo objetivo.
Ação estratégica por falta de entendimento entre o docente 1 e o pesquisador
Promoção de discurso
Buscas por inteligibilidade.
Demanda de inteligibilidade do docente 2 para com as característica da IEF.
Subjetivação do mundo da vida por parte do docente 1
Atos de fala perlocucionários
Pouca inteligibilidade entre docente 1 e pesquisador sobre a característica do curso
Levantamento de pretensões de validade normativa pelo pesquisador sobre a atual forma de
condução do LEM
Argumentação constante do pesquisador sobre o papel do GPC na superação dos problemas
existentes no curso com relação à formação de professores.
Revisão constante do estado das coisas (das propostas já executadas e em andamento)
Exposição de problemas no âmbito do mundo da vida do curso e da universidade.
Ação estratégica do pesquisador
Avanço no entendimento sobre as características esperadas da IEF
Busca por inteligibilidade sobre a IEF.
Momento de entendimento sobre a função da IEF
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Argumentações pautadas no mundo subjetivo
Exposição, pelo pesquisador, de pretensões de validade do mundo da vida do curso e da
universidade.
Aceitação do docente 1 da necessidade de mudança na condução do LEM
Algumas possibilidades de discurso oportunizadas pelas pretensões de validade normativas
levantadas pelo pesquisador.
Proposta de mudança na condução do LEM pelo docente 1
Levantamento de pretensões de validade normativa pelo pesquisador sobre a atual forma de
condução do LEM

Quadro 42: Síntese das características do processo comunicativo desenvolvido
na segunda reunião do GPC do campus A.

A partir das sínteses das construções conjuntas e das características
comunicativas do processo apontadas nas duas primeiras reuniões, podemos
então perceber que, no plano dos conteúdos das falas, as construções
conjuntas estão se desenvolvendo no sentido de os docentes estarem se
expondo na conversa ao contato com concepções da área de ensino de física
na licenciatura e de formação de professores que consideramos necessárias e
importantes em docentes que lecionam em cursos de licenciatura em física. No
plano das ações, os GPC, a partir das necessidades apontadas por eles
mesmos, propõem atividades e adaptações nas disciplinas de cada um no
sentido de aproximá-las entre si e dos ideais discutidos no próprio grupo.
Ao olharmos para o plano geral das características do processo
comunicativo, é possível observar que os participantes argumentam com base
em representações oriundas situações vividas por eles próprios em sala de
aula. Há apenas um momento de levantamento de pretensões de validade por
parte do docente 1. Começa a se tornar significativo no processo, juntamente
ao plano das ações, o prenúncio de coordenação de ações por parte dos
docentes, na medida em que eles trocam experiências e planejam em conjunto
estratégias de aproximação entre as disciplinas, vislumbrando possibilidades
de mudanças individuais em suas próprias disciplinas.
Cabe apontar em um ponto específico que os primeiros indícios de
coordenação individuais de ação – proporcionadas pelo grupo – se dão nas
constantes tentativas do pesquisador de trazer para a conversa o plano das
ações a partir das pretensões de verdade apontadas pelos docentes e do
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docente 3, que se apresenta como disposto a repensar suas práticas e
estrutura do IEF a partir das considerações do grupo.
A terceira reunião se inicia com um apanhado geral – verificação do
estado das coisas - das propostas e principais temas discutidos até então e
com a solicitação, por parte do pesquisador, que o docente 3 exponha para os
outros a organização que fez do seu curso de IEF – que se inicia apenas no
segundo semestre – com base nas conversas das reuniões anteriores.
O docente 3 se propõe a reconstruir as características principais da IEF
após algumas conversas com os outros docentes no GPC. Esta ação, como
discutiremos mais adiante, está no plano da execução de ações e é fruto
exclusivamente das possibilidades advindas de um grupo. Na primeira
oportunidade de falar do assunto, o docente manifesta as seguintes descrições:
“Docente 3: Então, é... basicamente... Eu pensei em primeiro fazer...rever alguns conceitos
que eles viram na instrumentação 1 e fazer justamente isso...trazer pra cada aula um pouco da
teoria e um pouco da prática, ou seja, um pouco do conceito e como isso pode ser tratado
experimentalmente...Então a primeira aula que eu estive pensando foi estabelecer com eles os
conceitos de mecânica;;;Deixar bem claro como que...que...porque a mecânica ela está bem
centrada numa coisa do dia a dia...na segunda aula eu pensei em trazer alguma coisa sobre o
eletromagnetismo. Então também dar pra eles essa visão do eletromagnetismo tanto
experimental quanto conceitual. Pra que isso? Porque eu acho que é importante ele saber que
a FMC surgiu dessa incompatibilidade do eletromagnetismo e a partir dai só trabalhar com
questões de FM. Então é... além de trazer as coisas que eu traria, eu abriria espaço para os
alunos fazerem os seminários, ou seja, trazerem a parte teórica...Dai eu estive dando uma
olhada na ementa do curso e estrutura, por exemplo, corpo negro...milikan...enfim...trazer
algumas coisas assim e trazer algumas coisas da instrumentação...Pra isso, tem um aluno, o
L., que ele vai fazer o TCC e me procurou pra orientação e uma das coisas que ele vai tentar
trazer pro curso experimental é justamente isso, né? Ele vai fazer um levantamento dos
experimentos didáticos que poderiam ser feitos com materiais não tão complicados e que
pudesse sugerir aos alunos... e ai ele vai tentar investigar o ensino de experimentos em FM.
Tem que ver algumas coisas ainda, mas assim, a primeira coisa que ele vai fazer é trazer os
experimentos, sugestões de experimentos e sugestões de simulação, por exemplo, que
poderiam ser trabalhadas no ensino médio. Então, nesse sentido, em termos do laboratório,
com a instrumentação... é...é...eu não sei se algum experimento que é feito dentro do
laboratório de estrutura da matéria tem como ser utilizado ou se tem a gente como faze com
material comercial...Mas será que teria como fazer...ou mesmo a gente discutir algumas
coisas...” (Trecho do Ep.1-C3-A)

Ou seja, a ideia de trabalhar na IEF, no quarto ano do curso,
experimentos de FMC e contextualizá-los historicamente começou a fazer parte
do planejamento do docente 3 a partir das possibilidades didáticas levantadas
no grupo e o docente se propôs a realizar alterações em sua disciplina no
intento de analisar essas possibilidades. Do ponto de vista da investigaçãoação o docente 3 se encontra em um processo de atuação – ou execução da
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ação – e se propõe a expor suas práticas a mudanças, passo importante nesse
momento da pesquisa.
x

O docente 3 realiza mudanças na estrutura e no conteúdo de IEF a partir
das propostas e discussões do GPC.
A partir de então, eles dedicam um tempo da conversa a descreverem o

experimento e formas que eles pensam ser possíveis de trabalhar. O docente 1
se propõe a ceder o laboratório com os equipamentos de experiências de FMC
para que o docente 3 utilize nas aulas e ajuda-lo na elaboração dos
experimentos com os materiais cedidos, o que compreendemos como um
momento de coordenação de ações, pois os docentes se dedicam a
entenderem juntos as características do experimento e do trabalho com o
mesmo no ensino médio, contribuindo no planejamento de uso deles pelo
docente 3.
“Docente 3: Isso é muito interessante mesmo... Pesquisador: O que eu acho espetacular na
instrumentação é o aluno poder olhar aquele monte de conceitos que ele estudou que às vezes
ele está montando em um artefato gigantesco no laboratório e saber discutir conceito em sala
de aula... Docente 1: Claro... Porque você coloca lá os dois copos iguais...E primeiro vão ter
que descobrir o que está acontecendo ai...Ai ele vai começar a falar da importância do calor,
que a radiação está em todas as coisas e depois começa a instigar as pessoas com o que está
acontecendo com aqueles copos ali e as outras coisas, o que aconteceu nesses minutos.
Pesquisador: Entendeu... Pesquisador: Entendeu... e é um experimento que o senhor já
pode sugerir pros alunos fazerem...E eles podem procurar o senhor caso precisem do
laboratório nas aulas, sim professor Docente 1? Docente 1: Sim, sim... eu vou deixar os copos
separados bonitinhos prontos pra usar com vocês... Docente 3: Ah, eu agradeço Docente 1.
Docente 1: Estão prontinhos... São exatamente iguais, do mesmo material e tudo...Um é
metálico polido e outro liso...Com isso, simplesmente...é tão elementar, mas muito bom...
Pesquisador: Tão elementar e tão cheio de conceitos... Então, por exemplo, é uma coisa que
eles podem tirar do laboratório enquanto fazem o experimento do cubo de Leslie é a relação
com o experimento do copinho lá...É esse tipo de relação que eu acho importante pro professor
em formação... Docente 3: E esse cubo... Como que eles tiram a medida? Docente 1: (Pega
um papel e desenha)... O cubo está aqui...então ele tem a mínima temperatura necessária...E
aqui na frente tem uma voltagem que é proporcional à radiação que está sendo emitida.
Docente 3: Um voltímetro. Docente 1: Sim, é um voltímetro, mas de fato o que está sendo
medida é a emissividade da superfície... Proporcional À radiação, que é transformada em
voltagem. Docente 3: Igual a esse cubo aqui, tem um instrumento da Path que vai uma
lâmpada ai dentro. Docente 1: Sim... Eu fiz...Tá feito assim...Aqui você coloca um furinho e
coloca água quente...Como isso demorava muito, eu coloquei aqui em paralelo uma fonte e um
aquecedor, espiral...Ai quando já chegou a 90 graus, por ai, corta o sistema e vai medindo a
diminuição de temperatura...E faz isso com outros materiais se você quiser...Dai você vê a
emissividade em relação à diferença de temperatura... Pesquisador: Esse é legal pra começar
a falar de corpo negro... Docente 1: Então esse sistema pra levar pra escola, que a gente ia
jogar fora... São 6 copos, todos iguais...iguais, iguais, iguais. Só que um polido e um preto...
Docente 3: Sim, é mais pra discutir mesmo... Pesquisador: É, porque se você faz um e
compara com esse sistema todo aqui que eles fizeram no laboratório e mostram como que faz
o outro, pra mim é uma relação legal do laboratório não didático pro laboratório de ensino.”
(Trecho do Ep.2-C3-A)
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Nesse inicio de reunião, o que percebemos é um esforço dos docentes
para a descrição dos experimentos que acham possíveis de serem adaptados
ao ensino médio e desenvolvidos no conjunto entre IEF e LEM. Ou seja, os
docentes, a partir do detalhamento e aprofundamento, em conjunto, nas
características dos experimentos e suas possibilidades de uso didático,
planejam um aspecto importante da disciplina de IEF, utilizando a liberdade –
ou autonomia – de planejamento que possuem de modo a contemplar
importâncias que são fundamentais na formação do futuro professor de física.
Assim há os seguintes destaques:
x

Coordenação de ações por parte do pesquisador e do docente 3 sobre a
abordagem de experimentos factíveis no ensino médio

x

Proposta de uso do LEM nas aulas de IEF e oferta de materiais pelo
docente 1 ao docente 3
E a oferta de materiais ainda se repete no Ep.3:

“Docente 1: Se você (Docente 3) quiser ficar com uma rede de difração pra ir testando isso, lá
no laboratório tem muitas... Pesquisador: Era isso que eu queria saber, no que o laboratório
pode contribuir com a instrumentação nesse sentido também... Docente 1: Desenvolve...
Temos muitas, então pode usar. Se precisar de uma rede pra fazer algum, pode
pegar...Docente 3: claro, eu agradeço Docente 1... Estando no laboratório, a gente pega com o
técnico, quando a gente for discutir isso...Poder ter essa estrutura do laboratório...
Pesquisador: Por exemplo, quando o aluno for dar essa aula na instrumentação, poder se
utilizar das mesas do laboratório... Docente 1: Não... isso é sem problemas...Eu to ai, só ir lá e
pegar...” (Trecho do Ep.3-C3-A)

Temos aqui (Ep3-C3-A) um momento de utilização da manifestação de
grande disposição de colaboração entre os docentes 1 e 3, pelo pesquisador,
para levantar de novo uma pretensão de validade normativa cujo conteúdo é
evidenciar possibilidades concretas de interação entre as disciplinas. Assim,
insiste na questão sobre a caracterização do LEM em sua perspectiva para a
formação de professores para o ensino médio, visto que este se apresenta
como mais um tema agregador, quando questiona novamente os docentes
sobre essa perspectiva. Isso se faz necessário nessa perspectiva do discurso,
na qual o pesquisador tenta retomar a possibilidade de argumentação sobre a
questão “uso didático do laboratório” no sentido de entenderem sua
necessidade dentro do curso, ou seja, para além de pontuar experimentos
possíveis e sua avaliação.
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Ato de fala
Então... Porque eu acho que
a instrumentação, ela tem
esse
papel...
De
simplesmente...
Assim...
Trazer o conceito e discutir...
A questão da medida, ela é
do laboratório... (Docente 3)
Então a pergunta outra vez é
essa...: no laboratório tem
coisas que podem ser
convertidas
em
instrumentação
para
o
ensino...?
Assim, por exemplo, como
quando a gente faz um
experimento grande, como o
experimento das faixas de
emissão... Ele não vai levar
aquilo pra escola, mas ele
pode
fazer
um
espectroscópio com uma
rede de difração pequena e
relacionar
com
aquilo,
entendeu? E fazer na escola
o
espectro,
sabe?
(Pesquisador)
As redes de difração em si...
que não são redes...custam 2
reais...porque são de papelão
com o plástico riscado...
Agora tem que ver com
aquela que se usa com o
CD... A única coisa que se
precisaria aqui... É somente
uma coisa. Eu tenho minha
rede e eu tento enxergar
faixas coloridas... Eu as
enxergo? De que cores?
Quando?
Só
isso...
O
problema ai é que essas
faixas não são continuas, são
bandas...Porque??Ai começa
a discussão... (Docente 1)
Mas na hora que o senhor
fala
que
não
tem
conhecimento... O aluno que
vai se propor a fazer esse
experimento... É o trabalho
dele de pesquisa dar uma
aula sobre a diferença que há
entre esse espectroscópio de
CD e esse que ele fez no
laboratório, por exemplo,
conceitualmente... (Docente
3)

Características

Sínteses

Pretensão
normativa

de

validade

O docente 3 apresenta uma
pretensão
de
validade
segundo a qual a IEF, para
além da medição, tem
também
a
função
de
discussão conceitual.

Pretensão
normativa

de

validade

O pesquisador apresenta
uma interpretação de que há
utilizar
possibilidade de
experimentos mais simples
na sala de aula do ensino
médio para discutir os
mesmos conceitos que no
LEM
são discutidos com
experimentos sofisticados e
argumenta com um exemplo
do
uso
didático
do
experimento de redes de
difração

Dizendo sim a PVN do
pesquisador, levanta uma
pretensão de inteligibilidade)
sobre
os
experimentos
didáticos de FMC. Em
seguida,
levanta
uma
pretensão de verdade

O docente 1 faz uma
descrição da rede de difração
buscando
construir
inteligibilidade sobre seu
potencial de uso didático.
Numa segunda parte da fala,
argumenta em favor de uma
PV
levantada
pelo
pesquisador, sobre a riqueza
de possibilidades que o
experimento oferece para a
discussão de conceitos

Pretensão de inteligibilidade
e depois levanta uma PVN

O docente 3 requisita um
detalhamento de um termo
proferido pelo docente 1 e
apresenta um exemplo para
argumentar em favor da PVN
de que, se o graduando vai
dar
uma
aula
sobre
experimento, ele vai acabar
tendo que buscar conceitos

Argumentação

Busca por inteligibilidade
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Sim... Justamente... Isso
pode ser feito também por
refração...Você olhar na rede
e conseguir ver as linhas
debaixo... Na lâmpada de
mercúrio... Eu nunca fiz por
reflexão... (Docente 1)
Sim, mas o aluno que faria
isso tem a tarefa de
descrever essas diferenças
também,
que
conceitualmente
são
importantes... (Docente 3)

Se você (Docente 3) quiser
ficar com uma rede de
difração pra ir testando isso,
lá no laboratório tem muitas...
(Docente 1)
Era isso que eu queria saber,
no que o laboratório pode
contribuir
com
a
instrumentação nesse sentido
também... (Pesquisador)

Aceitabilidade da PVN do
docente 3

O docente 1 compreende a
explicação do docente 3 e
retoma
para
um
entendimento
sobre
a
adaptação de experimentos
do LEM na IEF

Estabelecimento de relação
interpessoal
pela
compreensão e aceitabilidade
do ato de fala do docente 1.
O docente 3 avalia que o 1
não está compreendendo a
ênfase que está querendo
dar na PVN feita e então a
retoma
Pretensão de sinceridade

O docente 3 compreende a
explicação do docente 1 mas
julga que ele não está dando
a
devida
ênfase
na
possibilidade
de
os
experimentos permitirem o
tratamento conceitual

Coordenação de ações e
busca por inteligibilidade

Quando os dois docentes
começam a planejar ações
efetivas a partir do que
concluíram ser necessário,
como
um
entende-se
processo de coordenação de
ações
A solicitude do docente 1
com os materiais de aula
para a IEF é parte de um
processo de coordenação de
ações.
Há um entendimento sobre
as possibilidades de uso do
LEM na IEF e inicio de ações
coordenadas entre os dois
docentes

Temos muitas, então pode
usar. Se precisar de uma
rede pra fazer algum, pode
pegar... (Docente 1)

Reconhecimento da validade
da proposta

Claro, eu agradeço Docente
1... Estando no laboratório, a
gente pega com o técnico,
quando a gente for discutir
isso...Poder
ter
essa
estrutura do laboratório...
(Docente 3)

Reconhecimento
da
possibilidade
de
concretização dos atos de
fala pronunciados

O
docente
3
oferece
contribuição
dos
equipamentos do LEM para a
preparação de aulas de IEF

Quadro 43: Caracterização dos atos de fala.

Há como observar a construção de um entendimento entre os docentes 1
e 3 sobre a possibilidade de uso dos experimentos do LEM na IEF visando à
discussão de conceitos relacionados, bem como sobre a necessidade do
trabalho com experimentos de FMC para o ensino médio em ambas as
disciplinas.
A coordenação de ações revela-se em mais uma de suas faces no
episódio 4 – com a participação dos três presentes –, no qual se discute a
efetivação e os detalhes das propostas em andamento. O pesquisador solicita
uma descrição dos experimentos – caracterizando uma necessidade de
inteligibilidade – e então propõe que os seminários de IEF sigam os temas
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desses experimentos, e retoma a ideia dos seminários conjuntos, enfatizando
que a avaliação desses seminários seria realizada pelos três docentes. Essa
proposta – originalmente feita pelo docente 2 – é de relevância fundamental na
perspectiva da relação entre as três disciplinas ser possibilitada pela interação
entre os docentes, pois seria um momento em que elas estariam conversando
com os alunos ao simultaneamente ao avaliarem seus seminários e seria
possível relacionar os olhares de cada docente sobre as importâncias dadas
nesse momento.
“Pesquisador: Pode ser propor os temas de seminários dentro dos temas que eles vão fazer
os experimentos... Propor os temas dos seminários em cima dos experimentos que eles vão
fazer no laboratório, pode ser também... E uma outra proposta que surgiu também nas nossas
discussões, e que a gente pode por em prática e ver se da certo, foi de que no fim do ano, o
Docente 2 quer dar um seminário no lugar de uma prova. E (então) surgiu a ideia de que, por
exemplo, o aluno pudesse montar um seminário com um conteúdo da estrutura da matéria com
a parte teórica e se ele desejar também utilizar o laboratório na aula dele, ser também uma
aula experimental, e a ultima avaliação dele seria esse seminário. Só que ai o seminário não
seria apresentado só pro Docente 2, mas pra vocês três e vocês discutiriam a nota... Porque a
o aluno usaria do que ele aprendeu na estrutura, no laboratório e na instrumentação pra montar
a aula...Acho que é uma ideia bem legal, porque é mais pro fim do ano. Docente 3: Eu acho
muito bom, porque o aluno sente essa integração das disciplinas... Pesquisador: O legal
principal é ele entender que o laboratório e a estrutura são um conhecimento só e isso tem que
estar presente na aula dele... Por exemplo, quando ele for montar uma aula, ele não vai montar
uma aula só de Power point...Ele também pode usar um experimento...E também entender que
os três professores estão falando a mesma língua, estão falando da mesma FM...Então
professor Docente 1, o laboratório está aberto pra esse uso coordenado no segundo semestre?
Docente 1: Claro...” (Trecho do Ep.4-C3-A)

Dadas as observações de um processo de coordenação de ações se
instaurando principalmente por parte do pesquisador e do docente 3, podemos
começar a falar especificamente em GPC, ou seja, de características
importantes no processo comunicativo, do processo de entendimento e da
busca por este que são passiveis de realização no ambiente do grupo com
docentes de áreas diferentes e como os docentes planejam suas disciplinas
nesse

ambiente.

Do

episódio

4,

elencamos

as

seguintes

termos

generalizadores.
x

Discurso e ação estratégica do pesquisador com o docente 1

x

Acordo entre os docentes 1 e 3 sobre as possibilidades de relação entre
as disciplinas.

x

Planejamento detalhado de possíveis aulas de IEF em relação com o
LEM

x

Oferta de materiais e espaço entre os docentes
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x

Detalhamento da proposta de seminários conjuntos
No excerto abaixo, o docente 1 manifesta uma perspectiva cautelosa de

resultados desse processo..
“Pesquisador: Professor Docente 1, como o senhor vê essa ideia, do ponto de vista do aluno
professor que deve sair daqui? Docente 1: Vamos esperar o final do ano... Porque aí se vai ver
o que funcionou, não funcionou...Vamos dar tempo ao tempo...Pesquisador: Dai no segundo
semestre, quando a gente voltar pra valer, podemos continuar marcando essas conversas,
certo? Seriamos nós três e o Docente 2... Porque o Docente 2 vai trazer os elementos dele e a
gente vai começar a por essas coisas em prática. Docente 1: Sim... Docente 3: E eu acho que
o tempo ao tempo não se finda só nesse ano né? Porque é uma coisa assim, que eu acho que
a gente já vai ter mais ou menos um resultado... E eu acho que... Docente 1: Se der certo,
pode ser feito de novo.” (Trecho do Ep.3-C3-A).

O pesquisador convida o docente 1 a se expressar sobre o trabalho do
grupo até o momento, o que consideramos mais um indício da presença do
pesquisador como coordenador de ações. O pesquisador tem se apresentado
com interesses claros de conversa e chamado os docentes para a expressão
de suas pretensões de validade sobre o tema.
x

Pretensão de expressibilidade do pesquisador para o docente 1

Contudo, o que se observa também, até o momento é que os docentes 2
e 3 se apresentam ainda como observadores da conversa e têm apresentado
suas pretensões de validade normativas e pretensões de sinceridade, mas não
se posicionam no referente à coordenação de ações, ou seja, há poucas e
aleatórias propostas de reflexões sobre suas contribuições individuais no
processo. Isto está mais evidente nas falas do docente 3 até o momento.
Assim, isso se torna um dos elementos “destacáveis”.
x

Auto compreensão por parte do pesquisador de sua dupla função de
participante e pesquisador no GPC.

x

Formação de uma concepção sobre resultados do trabalho do GPC com
os professores
Ainda no mesmo episódio, desponta uma possibilidade de alargamento

das relações advindas do mesmo docente 1 que é muito interessante no
contexto da já descrita universidade da modernidade. Surge a proposta de que
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as conversas e as atividades desenvolvidas no GPC possam ser estendidas
para todos os docentes do departamento no campus A.
“Docente 1: Sim... Docente 3: E eu acho que o tempo ao tempo não se finda só nesse ano
né? Porque é uma coisa assim, que eu acho que a gente já vai ter mais ou menos um
resultado... E eu acho que... Docente 1: Se der certo, pode ser feito de novo. Pesquisador: Se
der certo, ano que vem a gente pode chamar os professores de Física I, II e III pra essa
conversa também... Porque o laboratório não pode ficar lá como medida e o aluno achar que
não tem nada a ver com o que ele está ensinando... Docente 1: Não... E as vezes os
professores nem pensam nisso...E se isso der certo, pode se expandir...Com todos os
professores...Se a gente fizesse as quatro físicas dessa forma, seria melhor, claro...” (Trecho
do Ep.3-C3-A).

Essa manifestação do docente, muito bem recebida pelo grupo mostra
que a possibilidade de aclaramento de algumas ideias importantes no respeito
à função do curso na licenciatura e a uma possível aproximação entre as
disciplinas começa a se tornar importante inclusive na expressão do mundo
social, que reconhecem a validade e a veracidade das questões apontadas, a
ponto de querê-las compartilhadas com os outros docentes.
x

Reconhecimento, pelo docente 1, da validade do planejamento conjunto
e proposta de extensão do GPC a outros professores do curso.

Temos

também

de

nos

referirmos

que

desponta

natural

e

espontaneamente, por parte do grupo, a possibilidade de extensão e
continuidade do GPC, um dos principais elementos que tornam possível
caracterizar o trabalho no escopo da Investigação-Ação.
Nesse estado das coisas, temos o que consideramos mais um ponto de
compartilhamento da preocupação temática comum e reconhecimento mutuo
das pretensões de validade.
A continuidade dessa proposta é detalhada no final do Ep.6-C3-A, no qual o
docente 1 descreve sua ideia de planejamento inicial do curso de licenciatura
em física do campus A e mostra que havia o intento de uma relação mais
aproximada entre os laboratórios e as disciplinas teóricas.
Ato de fala

Características

Sínteses
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Na minha cabeça, quando a
gente planejou o curso, foi
assim... Tem física 2 e logo
em seguida, quando acabou
o
semestre,
já
ter
instrumentação para o ensino
de física 1 e 2... Porque não
adianta o cara saber a teoria
se não sabe como trabalhar
ela...
O que nós temos que fazer é
juntar
as
pessoas
de
laboratório e teóricas e
instrumentação está aqui.
Isso é lógico, se dá certo, vou
tentar fazer aqui com as
outras
disciplinas...
A
principio com Física I, depois
com os outros professores...
(Docente 1)
Nossa professor, se o
departamento
consegue
conversar dessa maneira,
seria ótimo...
Porque pra
mim, a continuidade do
trabalho
depois
que
a
intervenção sai, pra mim é
um
resultado
imenso...
(Pesquisador)
Porque eu sou coordenador...
Se eu consigo mostrar pra
eles que o que nós fizemos
deu certo, eu posso chamar
eles pra fazer a mesma
coisa... (Docente 1)
Isso seria ótimo... Vamos
manter essa nossa interação
aqui e fazer o máximo pra
gente conseguir o máximo de
interação
possível...
(Pesquisador)

Argumentação em relação a
uma PVN

Pretensão
normativa

de

O docente 1 descreve a
estrutura pensada por ele
para as disciplinas de IEF e
apresenta uma pretensão de
validade
normativa:
o
domínio
da
teoria
é
importante no laboratório.

validade

Estabelecimento de relação
interpessoal
pela
aceitabilidade ao AF do
docente 1

O pesquisador apoia e
incentiva a proposta do
docente 3, estabelecendo
uma
possibilidade
de
continuidade da conversa.

Pretensão de sinceridade e
reconhecimento do AF

O uso das atribuições de
coordenador
como
possibilidade de sugerir a
extensão das discussões do
GPC a todos os docentes e
disciplinas do curso
O pesquisador incentiva a
proposta como perspectiva
de continuidade do trabalho

Validação do AF do docente
1
e
perspectiva
de
continuidade

Quadro 44: Caracterização dos atos de fala.

Percebemos que o docente 1 argumenta sentir necessidade de que esse
tipo de interação aconteça entre todos os docentes para que não seja uma
preocupação somente do ultimo ano do curso e ainda complementa assumindo
sua responsabilidade nessa manutenção por ser o coordenador do curso.
Do ponto de vista da análise do processo comunicativo nesse trecho,
salientamos a ação do pesquisador, ao usar das falas do docente para
argumentar em favor do GPC, no intento de mostrar que os problemas já estão
presentes no curso e cabe ao curso analisa-los.
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Contudo, a proposição de relação descrita pelo docente se encontra no
plano curricular e objetivo, sem relação ao social e ao subjetivo. Esta relação
dos aspectos do mundo da vida e que proporciona uma compreensão mais
ampla das “variáveis” que envolvem o processo de planejamento e as questões
da licenciatura em física só é possibilitada pela exposição das subjetividades e
objetividades sobre os temas levantados em um ambiente de socialização e
racionalização sobre esses elementos, o que é uma característica exclusiva do
trabalho em grupos, neste caso, o GPC.
Por outro lado, o fato de o docente 1 estabelecer uma proposta de ação
claramente ligada às importâncias em discussão pelo grupo nos mostra um
pequeno indício de sua entrada no GPC com uma coordenação de ações.
Docente 3: “O que nós temos que fazer é juntar as pessoas de laboratório e teóricas e
instrumentação está aqui. Isso é lógico, se dá certo, vou tentar fazer aqui com as outras
disciplinas... A principio com Física I, depois com os outros professores...”

Completando as conquistas dessa reunião, o pesquisador tem a
oportunidade de, em análise de uma pretensão de validade lançada pelo
docente 1 de que “tem que haver mais relação do teórico e do experimental”,
poder acrescentar a questão de que o ensino tem ficado de fora inclusive das
concepções dos docentes da licenciatura. Os episódios 5 e 6 da reunião C2-A
fornece unidades de contexto tais como:
x

Os resultados desse trabalho dependem da efetivação das mudanças
propostas no GPC.

x

Essas conversas poderiam se estender aos demais docentes do
departamento.

x

Docente 1 assume a responsabilidade de levar as considerações feitas
no GPC para os outros docentes.

x

Entrada do docente 1 no GPC como participante da coordenação de
ações

x

Os docentes se apoiam em argumentos dados pelos outros participantes
para apresentarem seus argumentos.
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x

O processo do GPC representa uma completude das propostas iniciais
de relação entre as disciplinas, antes pautadas apenas em elementos
técnicos do mundo objetivo.

x

A perspectiva do ensino ainda tem ficado fora das considerações dos
docentes.

E podemos compreender o estado das coisas em um panorama geral a partir
do quadro 45.
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No plano das concepções, percebemos que o as considerações conjuntas sobre o
ensino de tópicos de FMC têm sido pouco relevado pelos docentes no grupo.
Os docentes tinham uma concepção sobre aproximação entre as disciplinas pautadas
em uma organização curricular, mas entendem que as conclusões do grupo podem
fornecer elementos para se pensar essa relação para além da objetividade da
organização de horários de disciplinas.

O fato de o docente 3 ter reestruturado seu curso de IEF para o semestre mostra a
validação que ele dá às propostas surgidas no grupo e à participação dos outros
docentes nessa constituição.

Os docentes 1 e 3 planejam e trocam informações sobre experimentos factíveis no
ensino médio e se comprometem com a troca de materiais e espaço no LEM para
essas aulas.

Sínteses das construções conjuntas
Essas duas importantes manifestações caracterizam um aspecto do entendimento que
os docentes estão tendo do GPC e seus efeitos subjetivos. No que entendemos como
um processo de construção de concepções sobre os benefícios do GPC para o curso
de licenciatura em física”, estas são as construções conjuntas empreendidas.

Quadro 45: Elementos sintetizadores das construções conjuntas da terceira reunião do campus A.

Proposta de uso do LEM nas aulas de IEF e oferta de materiais pelo
docente 1 ao docente 3
O docente 3 realiza mudanças na estrutura e no conteúdo de IEF a partir
das propostas e discussões do GPC.
Docente 1 assume a responsabilidade de levar as considerações feitas no
GPC para os outros docentes.
A perspectiva do ensino ainda tem ficado fora das considerações dos
docentes.
Há necessidade de se relacionar as disciplinas teóricas com as
experimentais
O processo do GPC representa uma completude das propostas iniciais de
relação entre as disciplinas, antes pautadas apenas em elementos técnicos
do mundo objetivo.

Essas conversas poderiam se estender aos demais docentes do
departamento.
Planejamento detalhado de possíveis aulas de IEF em relação com o LEM
Detalhamento da proposta de seminários conjuntos
Planejamento conjunto de atividade

Caracterização dos atos de fala
Os resultados desse trabalho dependem da efetivação das mudanças
propostas no GPC.

Elementos sintetizadores
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Organização detalhada dos experimentos potenciais para a relação entre
LEM e IEF.
Troca de materiais entre os docentes 1 e 3 para as aulas experimentais de
IEF
Detalhamento da proposta de seminários conjuntos
Início do trabalho do docente 3 com a reestruturação da IEF
Proposta de extensão do GC aos outros docentes do departamento

Construção de concepções sobre os benefícios do GPC para a relação entre
as disciplinas
Reflexão do docente 3 sobre a o potencial de formação de professores do
LEM
Construção conjunta da possibilidade de uma IEF voltada ao ensino de FMC
no Ensino Médio
Construção conjunta da necessidade de mais momentos de planejamento
Figura 18: Construções conjuntas no plano das ações e das concepções após a
terceira reunião conjunta no campus A

CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO COMUNICATIVO
Os docentes se apoiam em argumentos dados pelos outros participantes para apresentarem
seus argumentos
Execução de Discurso na argumentação do pesquisador.
Ação estratégica do pesquisador com o docente 1
Coordenação de ações bastante evidente entre os participantes
Coordenação de ações sobre a abordagem de experimentos factíveis no ensino médio
Relação entre os mundos constituintes do mundo da vida na discussão.
Reconhecimento, pelo docente 1, da validade do planejamento conjunto e proposta de
extensão do GPC a outros professores do curso.
Entendimento entre os docentes 1 e 3 sobre as possibilidades de relação entre as disciplinas
Coordenação de ações para a concretização da aproximação entre LEM e IEF.
Entrada do docente 1 no GPC como participante da coordenação de ações
Pretensão de expressibilidade do pesquisador para o docente 1
Pretensão de validade do pesquisador para o docente 1.
Coordenação de ações por parte do pesquisador e do docente 3 sobre a abordagem de
experimentos factíveis no ensino médio
Avanço na coordenação de ações pelo docente 3 para a concretização da aproximação entre
LEM e IEF.
Avanço na coordenação de ações pelo pesquisador na organização dos seminários conjuntos.
Reconhecimento, pelo docente 1, da validade do planejamento conjunto e proposta de
extensão do GPC a outros professores do curso.
Pretensão de validade normativa do pesquisador sobre a necessidade de extensão dos
trabalhos do GPC às outras disciplinas.

Quadro 46: Síntese das características do processo comunicativo desenvolvido
na terceira reunião do GPC do campus A.
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Uma interpretação das categorias e planos gerais obtidos até o momento
nos permitem dizer que a demonstração de cautela ao falar de resultados do
grupo por parte do docente 1 representa uma distancia entre a incursão na
coordenação de ações por parte dos docentes 1 e 2 em comparação à do
docente 3.Por outro lado, o acordo sobre a proposta de levar a ideia do grupo
para os outros docentes nos mostra a validação de sua existência pelos
participantes.
O planejamento conjunto avança entre os participantes, que valorizam a
proposta dos seminários conjuntos, definindo a participação de todos os
docentes na avaliação dos seminários dos alunos. Esse é o primeiro indício de
uma coordenação de ações voltada a um planejamento de ações conjuntas.
Apesar de muitos dos elementos apontados até então serem satisfatórios
do ponto de vista da formação do envolvimento do nas questões do curso e
das disciplinas, o conteúdo das questões discutidas ainda está muito voltado às
disciplinas específicas e o grupo ainda não consegue se posicionar sobre a
relação dessas discussões com o ensino.
Nas sínteses podemos observar um avanço no planejamento das ações
conjuntas, com as tentativas de acordos sobre os detalhes das mudanças
necessárias no LEM e das características dos seminários conjuntos. No que se
refere às características do processo comunicativo, percebemos uma
incidência maior de requisitos de inteligibilidade e requisição de validação de
pretensões de validade, principalmente dos docentes 1 e 3, sobre suas visões
acerca das propostas de ações conjuntas, principalmente a dos seminários no
final do semestre.
Com esses elementos e conclusões parciais, partimos para o estudo da
interação ocorrida na quarta reunião com esses docentes.
O pesquisador inicia a reunião descrevendo para o docente 2 quais
foram os temas e as conclusões obtidas na ultima reunião e ressalta a ideia
apresentada pelo docente 1 da extensão desses trabalhos às demais
disciplinas. Este apresenta uma premissa segundo a qual é esse trabalho de
planejamento conjunto se faz necessário em todas as disciplinas e seria mais
facilmente realizado com as disciplinas de física clássica, por conta de
conceitos que os alunos precisam saber previamente. O pesquisador aproveita
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então para reafirmar o desafio do grupo com um ato de fala expressivo, no
sentido de chamar os docentes à ação e à reflexão constantes sobre a relação
entre as disciplinas:
Pesquisador: por isso que aquilo que o senhor falou é algo interessante, porque o desafio que
eu coloco aqui pra gente e traçar esses pontos de aproximação entre as disciplinas, nos quais
essas relações, que deveriam ser naturais, possam se tornar visíveis para os alunos. E assim,
com esses pontos que a gente conseguir identificar, com algumas atividades que a gente
conseguir fazer pra causar essa relação assim, pode ser exemplo pras outras disciplinas.
(Trecho do Ep.1-C4-A).

No (Ep.2-C4-A) surgem falas muito interessantes no sentido de
expressar formulações gerais conjuntas do grupo. Quando o pesquisador
retoma a ideia já exposta na reunião anterior de o docente 3 ter reconstituído
um curso de IEF a partir das primeiras discussões no grupo, faz um relato – ato
de fala expressivo – sobre a falta de consenso sobre quais devem ser as
fundamentações de tal disciplina. O docente 2 expressa que “Não tem acordo,
mas não porque tem desacordo, mas porque nunca teve uma conversa.”,
pretensão de validade avaliativa que consideramos importante a essa altura do
processo, pois exprime o reconhecimento do docente para com a importância
da conversa, ou seja, do reconhecimento do papel do GPC nesse contexto.
O decente 3 passa a relatar os detalhes da construção que realizou da
disciplina de IEF ressaltando a relação que pretendeu estabelecer com as
outras disciplinas do bloco de FMC. Podemos observar características
importantes na constituição das características do grupo a partir dos seguintes
relatos:
Docente 3: Então eu estou assim, a semana passada o pesquisador assistiu aula, o que eu
tenho procurado fazer ne, é fazer uma coisa totalmente...é...nova assim, porque, apesar do ano
passado eu ter começado a trabalhar mais ou menos nesse sentido, eu não tinha o foco em
Física Moderna, e agora tudo o que eu estou fazendo é, justamente, preparar eles pra poder
ensinar FM no EM. Então o que eu tenho feito é, além da parte de filosofia, mostrar pra eles
como é o experimento de FM, porque eu acho que é importante essa visão, de eles saberem
que o experimento em FM não é tão simples quanto o experimento do cotidiano, né. Então eu
fiz uma revisão sobre ensino experimental na primeira parte, sobre a parte da mecânica na
segunda, sobre o eletromagnetismo, e sempre tentando discutir com eles as ideias, agora, hoje
eu vou falar sobre relatividade e semana que vem eu pretendo falar sobre a mecânica quântica
né, algumas ideias básicas, pra que eles possam depois fazer os seminários. Pesquisador: E
talvez retomar coisas que você talvez já tenha dito também... Docente 3: É, e os seminários,
como o Pesquisador falou né, Docente 2, sabe, eu peguei, em cima dos conteúdos das duas
disciplinas, que o pesquisador passou, eu procurei colocar os seminários, e aí...é...vi com o
Docente 2 mais ou menos qual seria a sequencia para que tenha alguma relação e
alguma...mostrar pra eles uma certa evolução, porque é importante que eles saibam, na hora
de apresentar o seminário também que tenha essa visão pra que não, uma coisa que as vezes
é necessária, um conceito, não seja colocado antes né. em relação ao Docente 1 também, ele
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está me auxiliando ai com...forneceu algum matéria pras disciplinas né, que eu vou trabalhar
mais na segunda arte da disciplina, que serão os projetos, então a gente vai tentar trabalhar
com esses materiais ai... (Trecho do Ep.2-C4-A).

Ou seja, as pretensões apontadas no GPC durante o primeiro semestre
ajudaram o docente 3 a estruturar uma disciplina de IEF que fosse “posta sob
teste” no segundo semestre e que leva em conta, por exemplo, os materiais
cedidos pelo docente 1, o planejamento dos trabalhos segundo os conteúdos
elencados pelo docente 2, um organização própria que levasse em conta os
conhecimentos prévios que o docente achava necessários aos alunos.
Com esses relatos do docente 3, podemos afirmar que, neste reunião,
ele evidencia estar em um processo de coordenações de ações com relação a
sua disciplina, pois promove mudanças no plano teórico e prático da disciplina
de IEF a partir das considerações e contribuições das discussões ocorridas no
primeiro semestre no GPC.
Dos episódios 1 e 2, as seguintes generalizações são possíveis:
x

Esse processo de planejamento conjunto é mais delicado com relação
aos conceitos de FMC dados os conceitos prévios necessários aos
alunos e que nem sempre são trabalhados nas físicas básicas

x

Reconhecimento do papel do GPC no planejamento das disciplinas pelo
docente 2

x

Organização dos trabalhos de IEF segundo as recomendações do
docente 2

x

Organização conceitual dos conteúdos de FMC pelo docente 3

x

Envolvimento do docente 3 em um processo de coordenação de ações.
O processo de organização estrutural dos trabalhos voltados às aulas de

IEF e LEM pensando em sua caracterização didática se torna um desafio para
os docentes, que passam a discutir as questões de conteúdo e forma das aulas
buscando entender-se sobre o que deve ser feito por cada um. Vemos, por
exemplo, no Ep.3-C4-A, um momento de discussão desse tipo, em que os
docentes 1 e 3 debatem o uso dos materiais disponíveis e seu uso no sentido
didático. As discussões se tornam bastante frutíferas para ambos docentes
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quando eles começam a tentar entender a forma como o outro está pensando a
questão do uso do laboratório na formação de professores, como vemos:
Docente 1: Então o tempo é curto e isso eu queria comentar pelo seguinte... Porque quando
você disse que eu passei os copinhos pra você (dirigindo-se ao Docente 3)...O cubo de Leslie,
corpo negro e tudo mais...Então se pode falar assim, que nesse momento, por enquanto, pra
poder repassar...Porque o objetivo seu não é aqui, pô, não é preparar nossos alunos, é como
você vai passar pros alunos como eles vão passar para os alunos dele depois...é esse seu
objetivo...Então, nesse sentido, que coisas o aluno da escola seria apto pra pegar
depois...Porque senão fica assim, olha, física moderna...Mas ele nem sabe Newton...Então
talvez seja necessários pensar em coisas bem particulares...Isso, isso e isso...e daí preparar
uma estrutura de como fazer isso nas escolas. Docente 3: Sim, entendo, mas acho que a ideia
é essa mesmo...Que nos seminários e na parte experimental, eles trabalhem voltados pra o
ensino médio...Por exemplo, o que tem de experimentos que poderiam ser feitos na escola...
Docente 1: Sim, que eles fossem buscar exatamente aqueles que sejam fáceis de trabalhar...
Mas essas são coisas complicadas, por exemplo a própria forma de ver a constante de Planck
usando três leds...vermelho, azul e verde...Se você faz isso, você vai conseguir fazer uma
coisa como essa de forma fácil...precisa de estruturas de apoio básicas, um multímetro...se
você não tem isso, não consegue...Então o problema, é um problema nem tanto de conteúdo,
mas de estrutura pra fazer...então, quais são as experiências da FM que podem ser
transferidas para a escola por o mínimo de estrutura e com o máximo de conhecimento...eu
mostrei ai pra você corpo negro, que é possível, facilmente de trabalhar, e depende de
conteúdo do professor pra fazer. (Trecho do Ep.3-C4-A).

O docente 1 expressa sua pretensão de validade normativa segundo a
qual é necessário preparar os licenciandos para lidar com os conteúdos de
FMC considerando o contexto de aprendizagem dos alunos do ensino médio.
Ao falarmos de características do GPC e de possibilidades de
entendimento, podemos destacar esse trecho como importante, uma vez que, a
partir de suas próprias vivências e concepções oriundas de suas salas de aula,
os docentes podem se entender na discussão, fazendo com que a questão de
como trabalhar com os experimentos se torne uma questão do mundo da vida,
compartilhada, o que favorece o processo comunicativo.
x

O objetivo maior do trabalho de formação de professores no LEM é
preparar os licenciandos para lidarem com os conteúdos de FMC na
escola.

x

É necessário selecionar temas particulares de FMC para serem
desenvolvidos nas escolas.
O Ep.4-C4-A expressa um momento em que o pesquisador tenta justificar

suas pretensões de estabelecimento de relação entre as disciplinas e partir da
explicação detalhada de como ele pensa que estas relações poderiam ocorrer.
O pesquisador apresenta sua argumentação de porque é importante que todos
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os docentes assistam aos seminários dos alunos e apresenta um proposta de
avaliação a ser realizada no LEM que aconteça para além dos relatórios.
Docente 1: E tenho planejado isso, porque eu que eu comecei no laboratório... E pra reunir o
pessoal que fez o experimento de fotoelétrico...E os relatórios são bem ruinzinhos...Então,
eu...vou esperar a segunda... Pesquisador: E às vezes eles fazem os relatórios e tem lá umas
coisas copiadas...E então outra forma de avaliar, por exemplo, seria pedir que eles
expusessem, por exemplo, os três últimos experimentos que eles fizeram com os resultados
que eles conseguiram e tentassem explicar os resultados que eles tiveram... Tudo bem que se
os alunos ouvirem eu falando isso, eu estou morto, né? Mas, é... em forma de uma
apresentação pros outros alunos, em uma conversa com outro pessoal que fez os mesmos
experimentos...Por exemplo, um grupo apresenta um dos três experimentos que eles já fizeram
e cada grupo apresenta um...E ai eles começam a comparar resultados. Daí, lá no fim, quando
eles forem, sabe lá, estudar um experimento simples, factível no ensino médio, com o Docente
3, já seria possível ver se ele está se utilizando daquela explicação que ele fez no laboratório
pra explicar um experimento aqui, né? E ai a gente consegue enxergar a contribuição desse
trabalho que o senhor quer fazer de pedir pra eles explicarem o resultado, na aula que eles
estão dando, e numa prova teórica, vai saber... Então a ideia é bem essa. Então, por exemplo,
no laboratório teria espaço pra pensar nessas coisas. E o senhor pode contar com a minha
total ajuda pra pensar nisso... Docente 1: Sim, claro... também eu pretendo, e o que fazer...Eu
tentei fazer o seguinte com eles: Vamos...antes de entrar vamos responder uma pequena
prova...O que você vai fazer aqui? Qual a experiência do EFE? Outro grupo de dois, pra poder
entrar pra fazer e tudo mais... Só que eles não anotaram nada. Então está assim... Se antes
eles não enxergavam nada, hoje também não enxergam nada...E tendo sido avisados dessa
pergunta geral...Nada...zero...Então...continua sendo talvez um problema nosso...Estamos no
quarto ano, entendeu? Ultimo ano, vai se formar, ai desprezam a atitude de um cara que vai se
formar, de um futuro professor, responsável... e a mesma coisa é com o cara do segundo, do
terceiro, tudo igual. (Trecho do Ep.4-C4-A).

x

O pesquisador apresenta uma pretensão de validade normativa sobre
uma forma de avaliação no LEM.

x

Argumentação da pretensão de validade com exemplos.
Entendemos

esse

processo

como

necessário

no

constante

estabelecimento do estado das coisas e na busca por entendimentos dentro do
tema a partir do qual se pode continuar a conversa, ao mesmo tempo que
algumas explicações podem ter composto o discurso do pesquisador como
afirmações categóricas. Esse é um cuidado necessário quando se pretende o
estabelecimento de agir comunicativo.
Por outro lado, no mesmo episódio 4, vemos os docentes em um
processo de busca de entendimento mutuo sobre essas questões que, em
seus mundos objetivos, são de extrema importância. O docente 1 expressa não
saber o que fazer nesse sentido, enquanto se apega ao problema da falta de
esforço dos alunos e descreve uma experiência na qual conclui a incapacidade
dos mesmos no plano da explicação e da exposição de conteúdo, ou seja, da
fala.
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“Pesquisador: Então, mas eu coloquei a ideia pra gente poder pensar. Se o senhor, por
exemplo, no final conclui que é uma coisa que o laboratório de estrutura não tem capacidade...
Docente 1: Capacidade tem... mas eu preciso colocar menos experimentos pra poder fazer
uma reunião pra poder dizer..."Olha, as coisas estão erradas e vocês estão fazendo como se
estivesse certo...copia da internet, nem isso"...Eu tive um problema e eu comentei porque é um
problema que afeta todo mundo...Não vou dar os nomes, mas...Tive dois alunos que no
primeira dia pareciam que queriam fazer tudo e tudo mais, ansiosos pra poder
começar...Vamos fazer o seguinte...Eu dei o experimento pra eles começarem e dividi dois
alunos esse experimento...E computadores...coloquei os computadores, um monte de
notebooks...Tome um computador, tome um computador...Agora entrem na internet e Ctrl C
Ctrl V, duas páginas...Copia diretamente...depois passa num pendrive e tirem cópia na
impressora...tá bom? 10 minutos pra copiar e colar... Chegou a hora, um dos alunos falou
professor> Professor, não aparece aqui o que eu tenho que fazer aqui, não sei....totalmente
atrapalhado, não sabia o que eu queria que ele fizesse...Então não é exatamente isso? Não
entendia isso... na hora digamos, da apresentação, vamos fazer o seguinte...Vocês vão ter 5
minutos pra apresentar o que está escrito aqui, o que você entendeu do que está colocar
aqui...E começou, cada um falou um pouquinho...Dois alunos, de 14, ou 16...dois alunos não
são capazes de se parar na frente de seus colegas e falar alguma coisa coerente...nada...Eu
conheci eles quatro anos atrás e eram exatamente iguais que quatro anos depois...Nada
mudou, é exatamente a mesma pessoa que chegou na universidade e vai se formar agora...
Pesquisador: Vai se formar professor.” (Trecho do Ep.4-C4.A)

Ele expressa este como sendo um problema crônico no curso, no qual:
“Então, podem ter até, regularmente, ter um 5 na prova de Física I, mas na
hora de apostar na aula, ele teria zero. Se eu fosse diretor, eu o demitia na
hora, certeza, porque ele não é capaz.(docente 1).
Sendo assim, o grupo, por participar e partilhar dos exemplos de
problemas relatados pelo docente 1, concordam sobre a afirmação e
reconhecem que os alunos apresentam sérios problemas em sua formação
para a exposição e fala de conteúdos de física. Do ponto de vista da
manutenção de um processo de investigação-ação, essa reflexão sobre a ação
feita de forma conjunta é de extrema importância.
Como essas, são pontos importantes do processo de entendimento, devem
ser chamados à conversa, que podemos descrever assim,
x

O laboratório fornece os materiais necessários para o aluno planejar
esses experimentos de FMC.

x

O objetivo da IEF deve ser familiarizar o aluno com o “como” usar esses
materiais e conhecimentos.

x

Os seminários de IEF tem o objetivo de o aluno expor experimentos
didáticos de FMC.
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x

O pesquisador executa um ato de fala ilocucionário por meio de
pretensões e validades avaliativas e normativas ao expor suas
propostas para os seminários de IEF e os conjuntos.

x

Os docentes buscam por entendimento dentro de um tema

x

As conclusões parciais dos docentes são consequências da participação
no GPC.

x

Conclusões conjuntas sobre as características do LEM que contribuem
com a IEF.

x

Planejamento conjunto de atividades e experimentos a serem utilizados
pela IEF.

x

Coordenação de ações para execução das atividades didáticas no LEM
O diálogo completo do Ep.5-C4-A é relevante de ser visto desconstruído

em UR e compreendido no contexto da formação do GPC.
Ato de fala
E é disso que se trata, por
exemplo, a questão de
quando eu digo que o curso,
o aluno pode sair daqui e
fazer o que ele quiser só que
daqui ele vai ter que sair
professor. Ele tem liberdade
de fazer o que ele quiser, eu
acho que o curso
é
abrangente o suficiente pra
dar as possibilidades de ele
fazer o que ele quiser, mas
daqui o profissional que tem
que sair e o professor... Eu
penso assim. (Pesquisador)

Características
Pretensão
normativa

de

validade

Argumentação

Sínteses
O pesquisador levanta uma
pretensão
de
validade
normativa segundo a qual o
curso de licenciatura deveria
ser
voltado
única
e
exclusivamente
para
a
formação de professores,
argumentando
sobre
a
estrutura do curso, que não
precisa deixar as disciplinas
especificas, mas entende-las
do ponto de vista da
formação de professores.

Sim, isso é um problema,
mas sim... Se o cara vai ser
piloto, e não tem uma mão,
ele não consegue. O cara é
gago vai ser radialista?
(Docente 1)

Exemplo

O docente 1 fornece uma
analogia
mostrando
compreensão do que está
sendo argumentado pelo
pesquisador

Sim... e olhar a coerência de
como ele fala de física, de
como ele explica física, é
uma forma de avaliação que
leve
em
conta
essas
características que o senhor
está falando...Porque ele está

Estabelecimento de uma
relação
interpessoal
por
compreensão do AF do
docente 1

A
possibilidade
de
continuidade da conversa se
dá pela demonstração do
pesquisador de compreensão
do AF do docente 1
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ali, tendo que explicar...
(Pesquisador)
Bom, esse é um assunto que
digamos, não vai chegar,
porque depois acontece que
esse assunto é um assunto
terrível... Porque depois vem
assim...Ah, fulano não pode
isso, ciclano não pode isso,
não
pode
cobrar
isso
dele...Mas pra ser professor
pode
qualquer
um,
sabe...(Docente 1)
É...pra ser professor não
precisa
cobrar...
(Pesquisador)
Entra lá, vai passando, vai
passando... E chega lá.
(Docente 1)
E depois eles voltam pra cá,
porque os professores que a
gente formou aqui estão
ensinando mal lá e os alunos
dele estão chegando aqui
defasados e os docentes
reclamando. Então está na
hora da gente pensar no
professor que está colocando
lá... Pra que o aluno que vai
querer fazer física não
chegue aqui sem saber física
básica. (Pesquisador)

Estabelecimento de uma
relação
interpessoal
por
aceitação do AF do docente 1
Pretensão de sinceridade

O
docente
1
também
demonstra concordância e
fornece exemplos do mundo
subjetivo como pretensão de
sinceridade
sobre
a
concepção que se tem de
que
o
professor
não
necessita
de
formação
especifica.

Estabelecimento de uma
relação
interpessoal
por
compreensão do AF do
docente 1
compreensão do AF do
pesquisador

Concordância
com
argumentação anterior

a

Concordância
com
argumentação anterior

a

Argumentação e pretensão
de validade normativa

O pesquisador encerra a
discussão após compreender
que há consenso sobre este
aspecto
entre
os
dois
levantando
mais
uma
pretensão para a reflexão. A
de
que
os
mesmos
professores mal formados
estão ensinando os alunos
que entrarão futuramente
neste mesmo curso

Quadro 47: Categorização dos atos de fala.

Em um dado momento da reunião C4 os participantes discutem essa
questão importante no curso, que é a da formação do professor como
prioridade. O pesquisador se mostra enfático em suas pretensões de normativa
no sentido de que o curso de licenciatura deve ter a formação do professor de
física como prioridade exclusiva, sendo as habilidades do aluno com outras
possíveis atividades profissionais, secundárias. O docente 1 admite uma
perspectiva de que se necessita de características primeiras em um professor e
se mostra discordante da concepção de que na profissão de professor de física
qualquer um com poucas características especificas é admitido, como se não
houvesse exigências básicas e necessárias para o exercício dessa profissão.
Esse episódio nos trás um momento de exposição de opinião importante
para o grupo, pois a partir de então se passa a trabalhar admitindo a ideia de
que existem necessidades especificas e características próprias para a
formação do professor de física para além e saber a própria física, uma

249

concepção corrente entre os docentes com história formativa na área de
ciência aplicada e que precisa entrar no plano das discussões e possíveis
mudanças em se tratando da licenciatura, um processo também possível em
grupos com os moldes desses GPC. Assim, no roll de generalizações deste
episódio, temos que
x

Existem habilidades específicas e exigências necessárias à formação do
professor de física

x

O curso precisa voltar sua prática exclusivamente para a formação do
professor de física, sendo a formação para outras áreas uma
consequência desta.

x

Os docentes entendem as necessidades especificas da licenciatura a
partir de uma interação argumentativa com as pretensões de validade do
pesquisador.

x

O docente 1 valida as propostas feitas em grupo de mudanças no LEM,
mas se diz ainda despreparado para realizar as mudanças.

x

O docente 1 e o pesquisador estabelecem uma relação linguística
interpessoal sobre as características necessárias nos egressos do curso
do campus A
Já no Ep7-C4-A, vemos uma discussão sobre mais formas de avaliação

no LEM a partir do fato de que os relatórios descritivos não oferecem subsídios
nem mesmo para a avaliação do conteúdo físico. O docente 1 explana sobre
uma experiência de conversa individual com o docente da disciplina sobre os
assuntos dos experimentos e o pesquisador realimenta a conversa com a
possibilidade de uma proposta sobre essa avaliação mais formativa no LEM
poder ser uma contribuição do grupo. O docente 1 apresenta seu argumento
pautado na inobservância dos alunos, que é contra argumentado pelo docente
2,como vemos:
Docente 2: Mas então eu acho que se ele tiver que apresentar, seja duplo ou em trio, não
precisa apresentar pra todo mundo se for o caso, por causa de choque de horário, sei lá como
é isso. Mas ai talvez ele necessariamente tenha que ter mais compromisso... Ele fala "pô, vou
falar ali com o Docente 1, ali na cara dele, tem que estudar mais..." (Trecho do Ep.7-C4-A).

250

Ou seja, os docentes estão caminhando para um estágio de conversa no
qual se permitem questionar e contra argumentar com os outros, uma
característica importante no processo comunicativo.
Ao relatar suas experiências do ano com os alunos e sua falta de
empenho dos mesmos, o docente 2 descreve uma série de avaliações (provas
escritas) que promoveu, sempre com os mesmos resultados ruins dos alunos e
ainda manifesta que sente que seu trabalho parece não dar resultado algum.
Pesquisador: era isso que eu ia falar, por exemplo, se um grupo tem que apresentar, por
exemplo, os resultados do efeito fotoelétrico, a melhor forma de avaliar é como eles estão
falando, explicando o efeito fotoelétrico, o que eles estão explicando e como. Docente 2: É o
que eu falei pra eles, cinco notas azuis de 25 dá 1/5? 20 %%... Sei lá, essa quantidade...Se eu
viesse aqui, entregasse a prova e nunca tivesse dado aula, talvez a mesma quantidade teria
feito...Entendeu? Talvez... Não seis e está precisando de professor falando isso aqui, porque
estatisticamente, pra ter um desempenho tão ruim assim, se não tivesse professor, talvez o
mesmo numero de pessoas teria passado, sabe? Ou o que eu estou falando vocês não está
entendendo absolutamente nada, porque eu falo outra língua, porque eu não falo nada... ou
está faltando essa outra parte ai cara, que é estudar...vir tirar duvida... (Trecho do Ep.7-C4-A).

Nestes episódios percebemos tentativas do docente 2 levantar suas
opiniões sobre a dificuldade principal e o desestimulo de se pensar em planejar
disciplinas muito bem elaboradas, que é o pouco empenho dos alunos durante
seu desenvolvimento. Os três docentes concordam com esse cenário, mas
também reconhecem a importância das discussões para sua própria
compreensão das relações entre as disciplinas.
O trecho a seguir (Ep.7-C4-A) mostra como o grupo se dedica a formar
conhecimentos comuns sobre as minúcias do que está sendo proposto, ou
seja, garantir que todos estão entendendo o que está sendo proposto da
mesma forma. É possível observar aqui característica de uma busca por
inteligibilidades e validades nas falas uns dos outros. Nesse caso, há um
debate sobre quais poderiam ser as cobranças e valorizações em um possível
seminário feito pelos alunos.
“Pesquisador: Então assim, acho que possibilidade pra tornar o laboratório um pouco mais
formativo, nesse sentido, acha que é algo que pode sair desse grupo também no fim da
história. Docente 1: Só que isso precisa ter a segunda parte... E essa que eu não estou
conseguindo...E a segunda parte é o aluno...que tem que fazer sua parte...Então digamos que
tenhamos que... Docente 2: Mas então eu acho que se ele tiver que apresentar, seja duplo ou
em trio, não precisa apresentar pra todo mundo se for o caso, por causa de choque de horário,
sei lá como é isso. Mas ai talvez ele necessariamente tenha que ter mais compromisso... Ele
fala "pô, vou falar ali com o Docente 1, ali na cara dele, tem que estudar mais..." Pesquisador:
A ideia nem é ele fazer um seminário sobre o experimento de Milikan, vamos supor, não é bem
isso... É ele apresentar exatamente os resultados que ele conseguiu lá no experimento pra
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outros grupos que também fizeram, por exemplo...Dai o senhor pede pra quem já fez os
relatórios pra comparar com os dos outros, verem quais as formas que eles fizeram, o que está
diferente...Enfim tentar se explicar... (Trecho do Ep.7-C4-A).

Nesse episódio temos pela primeira vez a participação do docente 2 no
que entendemos como um processo de coordenação de ações que vêm se
desenvolvendo ao longo de todas as reuniões. Na medida em que se envolve
na discussão das exigências e das características principais da atividade de
seminários conjuntos, participa então de um planejamento pensado pelo grupo
e que contemple as validades discutidas nas reuniões.
Resumimos os episódios descritos com as asserções:
x

O docente 1 reconhece a necessidade de promover as mudanças na
avaliação do LEM, mas não sabe ainda como promover tais mudanças.

x

O pesquisador insiste na proposta de aulas de explicação e debate de
resultados no LEM.

x

Os participantes debatem argumentos para justificar a necessidade dos
seminários conjuntos.

x

Os docentes concordam com o fato de que a falta de empenho dos
alunos é um desestimulo ao planejamento das disciplinas.

x

Concordam com a insuficiência das avaliações escritas como forma de
avaliação voltada à formação do professor de física.

x

Se entendem sobre as minúcias das avaliações e atividades propostas.

x

O grupo discute e seleciona as características dos seminários que serão
propostos aos alunos.

x

Primeira incursão do docente 2 no processo de coordenação de ações
A conversa no Ep.8-C4-A perpassa o problema da imobilidade dos

alunos e a consequente necessidade de novos trabalhos dos professores e trás
a discussão, por meio do docente ,1 da questão de como desenvolver essas
interações que o GPC está planejando. Eles transpassam a barreira da
individualidade e se posicionam em forma de grupo quando começam a relatar
o que já estão fazendo em sala de aula com o que foi conversado
anteriormente.
Ato de fala

Características

Sínteses

252

Uma coisa que eu tenho
procurado fazer nas aulas é
só... eu estou apresentando
conteúdo,
mas
estou
procurando fazer com que
eles pensem um pouco, pra
que caia a ficha.
Sempre que eu vou fazer a
outra aula eu pergunto o que
eles querem discutir da aula
passada e eles ficam em
silencio, mas ai depois
puxando eles vão pensando
e respondendo... (Docente 3)
Mas talvez não responder
não quer dizer que eles não
saibam... (Pesquisador)

Mas
a
ideia
da
instrumentação é justamente
a
discussão
e
a
participação... então fazer
com que eles falem é
importante. (Docente 3)
Vamos ver o que eles vão
fazer quando tiverem que
discutir
experimentos
de
física
moderna
simples,
digamos assim... que são
mais fáceis de serem feitos...
Se...e ai a ideia das outras
reuniões é a gente ir vendo
se, por exemplo, daqui até o
fim do ano o senhor testou
alguma coisa no sentido de
fazer os alunos falarem no
laboratório,
com
apresentação ou não...Se no
caso
já
vimos
algum
resultado na possibilidade de
eles interagirem mais sem a
explicação do conteúdo e eu
acho legais essas reuniões
porque a gente vai contando
o que vai acontecendo e eu
consigo ver um caminho, ao
longo do ano, das coisas que
deram certo e não, a gente
consegue chegar a um
circulinho aproximadamente
ideal de como fazer a
aproximação
entre
as
disciplinas... (Pesquisador)

Pretensão de correção

O docente 3 expõe sua
prática para a avaliação dos
outros membros do grupo,
explicando porque executa as
atividades da forma descrita

Uso de frases explicativas

Pretensão
avaliativa

de

validade

Uso de frases explicativas

Argumentação

Reconhecimento
da
possibilidade
de
concretização dos atos de
fala do docente 3

Pretensão de correção

O pesquisador propõe um
contraponto à argumentação
do docente 3 a partir de uma
compreensão que faz da fala
deste.
O docente 3 complementa o
conteúdo
de
sua
argumentação com outra
explicação.

O pesquisador demonstra
aceitação do ato de fala do
docente
3
quando
vê
perspectiva de avaliação das
práticas descritas ao longo do
ano
e
apresenta
uma
pretensão de correção no
sentido de que a avaliação
dessas práticas pode ser
esmiuçada ao longo das
reuniões do CPC

Coordenação de ações

Quadro 48: Categorização dos atos de fala
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O docente 3, como já observado anteriormente, tem acrescentados as
propostas do grupo as suas aulas e trás as contribuições ao grupo. Há
efetividade na afirmação de que o docente 3 e o pesquisador estão
constantemente coordenando ações individuais e conjuntas embasados nas
conversas do grupo.
O docente 1 ainda descreve o seu processo de ressignificação das
principais concepções apresentadas pelo grupo, pois essas ideias não faziam
parte de seus conhecimentos pré-teóricos sobre as possibilidades das
disciplinas e, então, se declara ainda em processo de compreensão e
construção de planejamentos individuais sobre o tema; ao mesmo tempo que o
pesquisador esclarece sobre a pretensão de coletividade das proposições, não
sendo necessário aceitação resignada das ideias propostas por ele, mas um
entendimento do grupo sobre as possibilidades despertas por elas, como
vemos
Docente 1: E agora, neste momento, e eu estou cobrando tanto você quanto eu... Isso que
você está falando, por enquanto está um pouco complicado, porque nós temos que encontrar o
caminho certo, qual o caminho que temos que chegar pra poder dizer que estamos no caminho
certo, pra decidir que agora podemos executar essa interação que você está propondo...até
conseguir esse caminho.. Ai veremos se esse caminho vai contemplar isso que você está
propondo, porque está dentro de meu repertório, mas temos que ir tentando. Pesquisador: E
assim, esse caminho não precisa contemplar ideias minhas, como se eu estivesse propondo as
mudanças sozinhas... é interessante analisarmos ou conseguirmos dizer que papel que essa
conversa teve sobre possíveis melhoras nas disciplinas e na forma como pensamos que
devem ser feitas as disciplinas, não é fazer todo mundo chegar em uma coisa ideal, mesmo
porque ideal não existe, principalmente sobre isso que estamos falando . (Trecho do Ep.8-C4A).

A fala do docente 1 se caracteriza claramente como uma pretensão de
sinceridade sobre o papel do grupo. Nela percebemos um conteúdo
proposicional de que ele se encontra em processo de compreensão de todas
as propostas de reflexões e ações apontadas por este grupo e que está
disposto a tentar executar algumas como meio de pensar nos resultados
dessas propostas.
x

É preciso executar as propostas para termos ideia de duas validades

x

O docente 1 relata estar em processo de compreensão das propostas do
GPC

x

Pretensão de sinceridade do docente 1 sobre sua compreensão do
trabalho do grupo
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No Ep.9-C4-A, o final da reunião, pesquisador e docente 2 discutem um
pouco mais a questão da diferença que ele observa entre as primeiras turmas
do curso e as atuais. O pesquisador incita – ato de fala perlocucionário - os
docentes a observarem a emitirem posições sobre os contrastes que eles
percebem na forma como compreendem suas disciplinas e a relação do grupo
do inicio até o momento, e os docentes descrevem experiências com suas
ultimas disciplinas, nas quais o baixo desempenho pouco mudou de um ano
para o outro.
“Pesquisador: E Docente 2, dai no mês que vem se for possível fazermos outra conversa pra
avaliar essas coisas todas que vocês estão se propondo a fazer... Eu vou mandando e-mail pra
gente ir conversando pelo menos uma vez por mês de novo nesse sentido...Porque eu consigo,
eu não sei vocês, podia até perguntar, mas eu não sei se vocês conseguem perceber
diferenças na forma como a gente estava conversando sobre essas coisas no primeiro
semestre e agora...e a forma como a gente esta vendo essa questão de aproximar as
disciplinas, de pensar na nossa relação com as disciplinas e delas com o curso agora, sabe?
Depois que a gente conversou sobre que efeitos isso poderia ter... é algo que está
diferente...Depois na próxima reunião a gente pode conversar mais sobre isso também.
Docente 2: Porque no fundo a gente está pensando que a gente está repetindo o conteúdo de
maneira diferente, não é mais ou menos isso? Porque a gente tem percebido que uma vez só
que eles entram em contato, é difícil mesmo... Eu estava pensando nisso que você falou agora
da duvida que demora uma semana, nós estamos agora com...ano passado eu acho que eu
estava na aula de alguma física, e na sala do lado eu acho que era física III...Tinha 6 ou 7
pessoas da física, não passava muito disso ai...Agora eu estava dando física I de novo esse
ano e na sala do lado de novo física III e eu acho que tem ali uma oito pessoas
também.”(Trecho do Ep.9-C4-A)

O pesquisador apresenta uma pretensão de verdade segundo a qual as
mudanças curriculares não seriam suficientes se não houvesse uma mudança
de formas de ação dos docentes para o trabalho didático nas disciplinas e isso
provoca uma discussão sobre as possíveis soluções para o problema da
defasagem dos alunos.
O docente 2 concorda com a necessidade de buscar outras alternativas
para além da reestruturação curricular e o docente 1 se mostra contente com o
curso pois o respaldo dos coordenadores de outros cursos é positivo com
relação a estrutura do campus A. O pesquisador conclui (Ep.9-C4-A) sobre a
necessidade de se pensar essas questões no contexto do curso e da
ineficiência da comparação com ouros campus, dados o contexto particular. A
conclusão da reunião 4 pode ser resumida no seguinte.
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x

A inoperância dos alunos com relação a qualquer tipo de mudança
atrapalha a concretização das propostas do grupo

x

Os docentes começam a falar pelo grupo, como grupo.

x

É função do grupo encontrar um caminho para os problemas
apresentados.

x

O docente 1 se propõe a planejar aulas de LEM na perspectiva pensada
pelo grupo, mas é relutante à assumir a necessidade de mudanças
drásticas no curso.

x

A eficiência da estrutura curricular do curso é bem vista pelos outros
campus da universidade, o que justifica sua manutenção.

x

Ato de fala perlocucionario do pesquisador para com os docentes no
grupo.

x

O GPC precisa continuar pensando no contexto do curso e no que é
possível se mudar na realidade do campus A

Por meio dessas sistematizações, podemos “sintetizar” a quarta reunião
para observarmos o estado das coisas naquele momento da seguinte maneira.
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Esse processo de planejamento conjunto é mais delicado com relação aos
conceitos de FMC dados os conceitos prévios necessários aos alunos e que
nem sempre são trabalhados nas físicas básicas
A eficiência da estrutura curricular do curso é bem vista pelos outros
campus da universidade, o que justifica sua manutenção.
O GPC precisa continuar pensando no contexto do curso e no que é
possível se mudar na realidade do campus A
Concordam com a insuficiência das avaliações escritas como forma de
avaliação voltada à formação do professor de física.
A inoperância dos alunos com relação a qualquer tipo de mudança
atrapalha a concretização das propostas do grupo
Os docentes concordam com o fato de que a falta de empenho dos alunos é
um desestimulo ao planejamento das disciplinas.
O docente 1 valida as propostas feitas em grupo de mudanças no LEM,
mas se diz ainda despreparado para realizar as mudanças.
É função do grupo encontrar um caminho para os problemas apresentados.
O objetivo disso deve ser familiarizar o aluno com o “como” usar essa
coisas
O docente 1 se propõe a planejar aulas de LEM na perspectiva pensada
pelo grupo, mas é relutante a assumir a necessidade de mudanças
drásticas no curso.
O pesquisador apresenta uma pretensão de validade normativa sobre uma
forma de avaliação no LEM.
O pesquisador insiste na proposta de aulas de explicação e debate de
resultados no LEM.
O docente 1 reconhece a necessidade de promover as mudanças na
avaliação do LEM, mas não sabe ainda como promover tais mudanças.
O laboratório fornece os materiais necessários para o aluno planejar esses
experimentos de FMC.
Reconhecimento do papel do GPC no planejamento das disciplinas pelo
docente 2.
Organização dos trabalhos de IEF segundo as recomendações do docente
2

Caracterização dos atos de fala
Os seminários de IEF tem o objetivo de o aluno expor experimentos
didáticos de FMC

O grupo começa a se organizar para os detalhes de cada uma das ações propostas
para a organização das propostas de mudanças nas disciplinas. O docente 3 e o
pesquisador se mostram coordenando ações na disciplinas de IEF e sobre os
seminários conjuntos, com uma pequena inserção do docente 2 nessa organização.

O docente 1 ainda está relutante em promover ambientes de debate e exposição de
resultados e o pesquisador insiste em manter esta atividade no LEM. O contexto de
debate sobre este tema foi frutífero na possibilidade de exposição de pretensões de
validade normativas e argumentações.

Com em todas as reuniões, os docentes enfatizam o fato de que o empenho – ou a
falta dele – por parte dos alunos é um entrave às propostas de melhora. Contudo,
nessa reunião, se compreende ser papel do grupo na mudança desse cenário.

As discussões entre os docentes estão avançando de modo que é possível perceber
que o grupo começa a expor concepções sobre a estrutura curricular e as avaliações
nas disciplinas individuais.

Sínteses das construções conjuntas
No âmbito das conclusões conjuntas que são importantes na manutenção do processo
de comunicação dentro do grupo, ressaltamos a compreensão dos docentes sobre os
objetivos dos seminários propostos.

Elementos sintetizadores
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Dado que os temas apontados ao lado se constituíam em preocupações temáticas
comuns aos docentes e foram discutidos pelo GPC com vistas à possibilidade de
entendimento, se caracterizam como momentos de tematização da prática sobre
diversos pontos de interesse dos docentes.

O docente 1 expõe suas compreensões sobre os impactos dos planejamentos
executados no GPC no curso de licenciatura em física do campus A. A exposição de
sua pretensão de sinceridade é um ponto em favor dos aspectos comunicativos
(componente semântica) e sua afirmação de que há de se desenvolver as atividades
antes de falar cem benefícios o conteúdo proposicional de sua pretensão.
O grupo concorda com as pretensões levantadas pelo pesquisador e pelo docente 3
sobre o objetivo do LEM ser a formação de professores para a prática de FMC no
ensino médio.

Quadro 49: Elementos sintetizadores das conclusões conjuntas da quarta reunião do campus A

O objetivo maior do trabalho de formação de professores no LEM é preparar
os licenciandos para lidarem com os conteúdos de FMC na escola.
É necessário selecionar temas particulares de FMC para serem
desenvolvidos nas escolas.
Tematização da prática pelo grupo sobre os experimentos com potencial de
relação entre LEM e IEF
Tematização da prática pelos docentes participantes do grupo sobre as
exigências do LEM.
Tematização da prática dos docentes sobre o desempenho dos alunos no
LEM.
Tematização da prática sobre a ênfase dada pelo curso aos aspectos
específicos da formação de professores.

Conclusões conjuntas sobre as características do LEM que contribuem com
a IEF.
Planejamento conjunto de atividades e experimentos a serem utilizados
pela IEF.
Os participantes debatem argumentos para justificar a necessidade dos
seminários conjuntos.
O grupo discute e seleciona as características dos seminários que serão
propostos aos alunos.
É preciso executar as propostas para termos ideia de duas validades
O docente 1 relata estar em processo de compreensão das propostas do
GPC
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Nesse contexto, os elementos do processo após a reunião 4 podem ser
sintetizados como:

Primeiras avaliações sobre as atividades de FMC realizadas pelo professor de IEF.
Exposição e escolha dos experimentos a serem trabalhados nos seminários de IEF
Continuidade dos planejamentos conjuntos dos seminários de final de curso
Organização das propostas de mudanças nas disciplinas de LEM e IEF.
Inserção do docente 2 no processo de coordenação de ações das atividades
conjuntas entre as disciplinas.

Construção de posicionamentos individuais acerca da validade das mudanças e
atividades propostas
Entendimento conjunto dos docentes sobre os objetivos dos seminários propostos
Entendimento conjunto sobre os conceitos necessários de serem trabalhados na
física básica para uma boa compreensão da relação planejada entre IEF, LEM e EM.
Discussões e discordância sobre a necessidade de mudanças drásticas nas
disciplinas de FMC
Revisão das próprias práticas no LEM pelo docente 1

Figura 19: Construções conjuntas no plano das ações e das concepções após a
quarta reunião conjunta no campus A

CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO COMUNICATIVO
Os docentes começam a falar pelo grupo, como grupo.
As conclusões parciais dos docentes são consequências da participação no GPC.
Os docentes encontram argumentos para justificar a necessidade dos seminários conjuntos.
O pesquisador executa um ato de fala ilocucionário por meio de pretensões e validades
avaliativas e normativas ao expor suas propostas para os seminários de IEF e os conjuntos.
Os docentes entendem as necessidades especificas da licenciatura a partir de uma interação
argumentativa com as pretensões de validade do pesquisador
Se entendem sobre as minúcias das avaliações e atividades propostas.
Os docentes buscam por entendimento dentro de um tema
Coordenação de ações para execução das atividades didáticas no LEM
Pretensão de inteligibilidade por parte do pesquisador
O docente 1 e o pesquisador estabelecem uma relação linguística interpessoal sobre as
características necessárias nos egressos do curso do campus A
Pretensão de sinceridade do docente 1 sobre sua compreensão do trabalho do grupo
Primeira incursão do docente 2 no processo de coordenação de ações
Argumentação da pretensão de validade com exemplos.

Quadro 50: Síntese das características do processo comunicativo desenvolvido
na quarta reunião do GPC do campus A.
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Do ponto de vista das conclusões conjuntas que possibilitam mudanças
– reflexão sobre as ações – o grupo assume algumas concordâncias que
envolvem as possibilidades que podem se tornar tarefas do grupo. A conclusão
de que o GPC precisa trabalhar pensando no contexto do curso e da
insuficiência das avaliações escritas se põe como parâmetro para as ações do
grupo, além de representar um momento de exposição das opiniões de cada
um sobre o tema – atos de fala expressivos.
Tanto nos aspectos de continuidade quanto de novas propostas, a
organização conjunta de atividades continua a acontecer. Essa reunião fica
marcada pelo aprofundamento nas questões práticas da organização dos
seminários conjuntos e de uma compreensão conjunta sobre as mudanças
propostas pelo docente 3 em IEF. Além disso, o grupo lida com a relutância do
docente 1 às mudanças, propondo meios de aprofundar a discussão teórica no
LEM como contribuição ao relatado isolamento desse docente.
Percebemos o docente 3 bastante envolvido com as propostas de
mudança e junto com o pesquisador, efetivamente engajado no processo de
coordenação de ações.
O reconhecimento “publico” – ou em público – do fato de que possíveis
mudanças só puderam ser pensadas por conta do GPC se torna um elemento
unificador de grupo, se posicionando já como trabalho conjunto.
No que se refere aos trabalhos práticos e necessários ao andamento da
execução de ações pelo grupo, o grupo se dedica a discutir as características
que um conjunto de seminários/aulas a serem realizados pelos alunos teria.
Eles debatem os temas, as formas de avaliação e as importâncias de cada
parte dos seminários, concluindo em conjunto sobre os elementos teóricos e
práticos dessa proposta.
Aqui também acrescentamos a ideia de que essas conclusões que o
grupo alcança, por terem surgido em um contexto tão especifico de um grupo
em um debate, são conclusões exclusivamente possibilitadas pela participação
no GPC.
Há também a constante abertura ao debate, permitindo-se discordar que
começa a acontecer entre o pesquisador e o docente 1. Os dois membros
apresentam muitos pontos de discordância, mas começam a apresenta-los ao
debate como forma de buscarem a conversa, rompendo com a situação de
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pouca exposição das opiniões no mundo social recorrente nas primeiras
reuniões.
Dessa maneira, o quadro que podemos pintar até a quarta reunião do
GPC do campus A engloba um caminhar do grupo por um processo de
compreensão dos aspectos que envolvem a licenciatura e sua relação com
suas disciplinas especificas e uma compreensão do grupo e de sua importância
no trabalho de relação entre as disciplinas e na proposição de mudanças ou
adaptações nos próprios trabalhos individuais de cada docente.
Apontamos que mesmo com o trabalho em grupo, o desenvolvimento de
compreensões conjuntas passa necessariamente pelos aspectos semânticos
dos atos de fala dos participantes. Nesse sentido, o que se relata é a constante
exposição de pretensões de validade normativas do pesquisador para serem
discutidas pelo grupo, os posicionamentos do docente 3 engajados na
promoção de efetivas ações de mudanças na disciplinas de IEF, além dos atos
de fala expressivos dos docentes 1 e 2 expondo suas compreensões acerca do
papel de suas disciplinas nessa proposta de aproximação.
As reflexões promovidas pelos docentes sobre suas próprias disciplinas,
quando realizadas no contexto de debate de pretensões de validade são o que
reconhecemos como "Tematização da Prática”, o que ainda timidamente
começa a ser relatado nesta reunião.
A quinta reunião se encaminha a partir de uma sistematização feita pelo
pesquisador e que buscava comparar pontos expostos pelos docentes nas
primeiras reuniões com o momento atual do grupo. A sistematização em
discussão é mostrada no anexo 3. Ao poderem observar as comparações
produzidas pelo pesquisador, os docentes são convidados a refletir sobre as
características de cada um na visão do pesquisador. Entendemos esse
momento como mais um espaço de verificação do estado das coisas e reflexão
sobre as ações para a organização da continuidade.
Os docentes 1 e 2 apresentam objeções às afirmações que estão
contidas na tabela, mas solicitam explicação, que é fornecida e eles então se
esclarecem sobre o que está sendo ali colocado. Refletimos sobre esses
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momentos serem de importância fundamental na continuidade das ações,
tendo como ponto de vista o “caminhar” na espiral da investigação-ação
Ato de fala
Sim...mas
essa
ultima
afirmação aqui, de que não
havia nenhuma relação com
o ensino, depende de como
você está falando, porque os
alunos fazem, mexem lá, mas
eles sempre tem que saber
aquilo, eu peço pra eles
explicarem,
eles
estão
aprendendo coisas que eles
precisam
pra
serem
professores... (Docente 3)
Sim, sim, entendo, mas não
havia antes a tentativa
consciente, planejada de
fazer com que os alunos, na
aula
de
laboratório
de
estrutura
da
matéria,
pensassem em como usar
isso no ensino médio ou
mesmo que preparassem
seminários, ou seja, essas
atividades de ensino no
laboratório não era algo que
havia, certo? (Pesquisador)
Sim, sim...Se for assim, eu
acho
que
todas
as
afirmações
estão
boas.
(Docente 3)
Docente 2? É...você, nessa
folha ai, é o docente 2...aliás,
eu preciso esclarecer que na
hora de apontar as coisas
especificas que vocês fala, o
senhor é o docente 1 (aponta
para o docente 1), o senhor o
docente 2 (aponta para o
docente 2) e o senhor o
docente 3 (aponta para o
docente 3)... (Pesquisador)
Só
a
ultima
afirmação
também,
de
que
“Não
vislumbrava a possibilidade
de relação com as outras
disciplinas”, você fala dessas
disciplinas aqui que nós
estamos conversando ou
todas as outras? Porque as
outras a gente sempre
retoma, física III, física II...
(Docente 2)
Não, eu digo pensar em
construir relações com essas

Características
Busca por inteligibilidade

Sínteses
O docente 3 solicita do
pesquisador uma explicação
sobre a pouca relação do
LEM com o ensino de física.

Uso de frases explicativas

Frase explicativa

Requisito de inteligibilidade

Alcance de inteligibilidade

Busca por inteligibilidade
acerca
das
análises
realizadas pelo pesquisador

O pesquisador refaz a
explicação do que afirmou na
sistematização em discussão
com
outras
palavras,
fornecendo elementos do que
considerou uma relação com
o ensino. Esta revisão dos
termos é considerada uma
busca por inteligibilidade.

O docente 3 compreende os
termos
utilizados
pelo
pesquisador e aceita a
análise deste.
O pesquisador esclarece o
grupo
sobre
como
os
membros
estão
sendo
chamados na análise e como
algumas informações estão
sendo analisadas.

Requisito de inteligibilidade
solicitado pelo docente 2
sobre uma afirmação do
pesquisador

Questionamento do docente
2 sobre o conteúdo da
afirmação que o pesquisador
faz de que não havia relação
entre a EM e as outras
disciplinas

Frase explicativa

O pesquisador responde à
questão do docente 2,
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disciplinas aqui, laboratório e
instrumentação...
(Pesquisador)
Com essa não mesmo, está
certo... (Docente 2)

esclarecendo mais uma vez
os termos utilizados
Concordância

Acordo

Quadro 51: Caracterização dos atos de fala.

Nessa análise apresentada como exemplo, vemos que os participantes
tentam entender, principalmente, de que tipo de relação o pesquisador fala, ou
seja, buscam acertar uma compreensão comum sobre os termos e significados
utilizados na análise que o pesquisador empreendeu. Isso, juntamente com o
trecho em que o pesquisador esclarece “quem é quem” na análise realizada, se
configura em um movimento de busca por inteligibilidade do grupo sobre os
aspectos que estão em análise do ponto de vista do pesquisador.
x

O grupo se compreende como participante de um processo de pesquisa
e está informado sobre as minúcias desse processo

x

Busca por inteligibilidade dos termos próprios do pesquisador

x

Entendimento com relação à forma como as disciplinas aconteciam
separadamente.
Os episódios 3 e 6 versam sobre o mesmo assunto com abordagens

diferentes. O docente 2 afirma que, para além da falta de esforço dos alunos
em participar, há também um desinteresse por parte da maioria dos docentes
em preparar suas aulas ou conduzir suas disciplinas de uma forma pensada ou
planejada. Consideramos aqui a relevância dessa pretensão de validade
avaliativa levantada pelo docente 2 no contexto de um grupo de docentes e
que também se relaciona com uma das principais justificativas do nosso
referencial teórico para o investimento em um tipo de grupo como este.
“Pesquisador: Então professor. Talvez, então, não estejamos precisando de uma outra forma
de, junto com as provas e os relatórios, fazer esse aluno falar da física do laboratório. Talvez
isso ajudasse o senhor nessa avaliação melhor. Docente 2: Mas tem outra coisa também.
Assim como tem a lei do mínimo esforço do aluno, também tem a lei do mínimo esforço do
docente...Isso que a gente está fazendo aqui de vir pensar, planejar, poucos querem fazer. E
outra, na maioria das vezes o próprio docente prefere pegar lá uma disciplina de um laboratório
x que já está prontinha lá e ele só tem que fazer a mesma coisa. Docente 1: Sim... Docente 2:
Por isso que essa semana, no conselho, quando teve a discussão dos usos dos laboratórios lá
de baixo, foi colocada a necessidade de que os alunos também comecem a praticar a docência
no laboratório. Mas isso não é assim né cara? Então a ideia é acrescentar essas coisas na
ementa da disciplina, aquela coisa que o docente recebe pra seguir. Porque isso já está
escrito, mas no outro lá... Pesquisador: O PPP. Docente 2: É, porque tem que fazer o cara
fazer aquilo lá, por isso na ementa...” (Trecho do Ep.6-C5-A)
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Ou seja, outra estratégia necessária por parte do grupo e levantada pelo
docentes 2 é a necessidade de as questões debatidas, as conclusões
alcançadas

e

as

recomendações

compartilhadas

no

grupo

sejam

acrescentadas em documentos do curso no sentido de elevar a importância de
os docentes se utilizarem da autonomia didática que possuem com
responsabilidade e no sentido que precisa ser utilizada, então, direcionado à
formação de professores de física.
O docente 2 apontar questões dessa magnitude nos mostra uma
liberdade de exposições de opiniões pessoais e propostas, o que também
informa que o docente 2 está se posicionando de uma maneira mais “púbica”
ao grupo e se abrindo às considerações dos outros membros. Então,
x

Há uma cultura de mínimo esforço nas atividades didáticas também por
parte dos professores do curso.

x

Pretensão de sinceridade do docente 2 sobre a prática pedagógica dos
docentes do curso.

x

Ato de fala expressivo do docente 2, expondo sua opinião para o debate.

x

Debate sobre o estado das coisas a partir e um material comparativo
elaborado pelo pesquisador.

x

Os docentes reconhecem e validam as mudanças de concepções e
formas de ação apontadas pelo pesquisador.

x

O grupo conclui que a maioria dos docentes não tem se preocupado
com as questões que envolvem o ensino de suas disciplinas.

x

É necessário acrescentar as recomendações do grupo nos documentos
condutores do curso de licenciatura em física do campus A.
As questões específicas do planejamento são retomadas pelo

pesquisador, em mais uma ato de coordenação de ações conjuntas, como
forma de reestabelecimento de alguns acordos feitos em reuniões anteriores
quando faz uma revisão do que cada docente propôs como atividade a ser
realizada.
“Docente 1: Sim, na semana passada, depois que eu mostrei que a maioria dos relatórios
estava muito ruim, eu fui questionando eles sobre as questões dos experimentos pra eles irem
explicando, parece que eles começaram a ver que precisa explicar com as palavras deles.
Pesquisador: Que bom...Então essa proposta que está escrita ai, de promover atividades de
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discussão e explicação dos relatórios e dos resultados no laboratório é algo ainda passível de
estar em execução. Docente 1: Sim... Pesquisador: Docente 2...a única dessas propostas que
te abrange diretamente é essa ideia dos seminários. Não dessa maneira, porque todas as
propostas que eu coloquei aqui são frutos das nossas conversas do semestre passado, mas
essa de os alunos prepararem aulas sobre os conteúdos de FMC na sua disciplina como
avaliação foi a que você se propôs a fazer...Ainda é possível? Docente 2: Sim...Eu até falei pra
eles a semana passada sobre isso, das aulas. A ideia é que seja uma aula mesmo, e não um
seminário. Agora, temos que ver com vocês como serão essas aulas, se serão em nível de
Ensino Médio, de Graduação (por conta da avaliação da disciplina) ou se serão em nível de
ensino médio. Particularmente eu acho que, se ninguém descordar, essas aulas poderiam ser
em nível de Graduação, por conta da avaliação da disciplina, mas ainda assim a gente poderia
deixar bem claro os aspectos didáticos que essa aula tem que ter, sabe? Pesquisador: Bom,
eu acho que poderiam ser aulas de Ensino Médio, por conta de todos terem o que avaliar, mas
isso cai também na questão que eu acho pertinente a gente discutir aqui, que é a questão das
disciplinas especificas, do papel das disciplinas especificas nesse projeto de formação de
professores. Ou seja, visto como estão os nossos alunos daqui do curso de licenciatura em
Física, como as disciplinas especificas de física poderiam ser mais voltadas a um projeto de
formação de professores de física? Antes disso, o Docente 3 poderia contar como está a
instrumentação pra gente tentar fazer um link...” (Trecho do Ep.5-C5-A)

Pela primeira vez nessas reuniões, percebemos o docente 2
efetivamente planejando em conjunto a partir das necessidades de reflexões e
adaptações apontadas pelo grupo. Mesmo que sob uma solicitação do
pesquisador – que já vem coordenando ações – o docente 2 relata uma
proposta própria de organização dos seminários conjuntos, o que denota uma
auto organização das demandas do grupo, ou seja, um envolvimento no
processo de coordenação de ações.
Também do ponto de vista da investigação-ação, podemos supor que o
grupo entra em uma fase e replanejamento a partir da reflexão sobre as ações
já realizadas pelo docente 3. Além disso, a insistência do pesquisador em
retomar sempre as conclusões e propostas das reuniões anteriores demonstra
uma tentativa de manter o grupo “sintonizado” nas preocupações temáticas
definidas por eles mesmos, o que é entendido como manutenção do processo
de coordenação de ações.
No Ep.5-C5-A descrevemos uma articulação das propostas de
atividades em andamento e um relato do docente 1 sobre uma situação em
sala de aula na qual pôde propor algo aos alunos que ele considera dentro das
propostas do grupo – um momento de análise de resultados encontrados com
o intuito de explorar a explicação conceitual dos alunos. Nesse caso, o docente
1 executa uma ação individual em sua aula e volta para compartilhá-la com o
grupo.
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Vemos também mais um momento de articulação e planejamento dos
seminários conjuntos do final do ano com o docente 2, que propõe um debate
sobre o nível das aulas que seriam cobradas nos seminários, sendo respondido
pelo pesquisador, que apresenta sua pretensão validade de que as aulas
poderiam ser no nível de ensino médio. Contudo, essa pretensão de validade
aparentemente não era compartilhada pelos docentes, visto que os mesmos
não continuam o debate e tomam a proposta apenas como uma informação.
Há também de se ressaltar a atitude, por parte do pesquisador, em
apontar uma pretensão de validade – avaliativa - que reflete uma indagação
sobre a forma como as questões de ensino são tratadas no curso, como
vemos:
“Pesquisador: O curioso dessa história que o Docente 3 está contando é o fato de eles
trazerem pra aula de Instrumentação para o ensino, que claramente é uma disciplina de
ensino, na qual eles já sabiam o objetivo dos seminários, a explicação que eles receberam na
estrutura, sem fazer mudanças ou adaptações, como se mostrassem uma ideia de que
explicando bem a matéria, tudo bem...Isso, eu acho, é reflexo de um histórico de curso no qual
as disciplinas especificas nunca se preocuparam em explorar o lado didático ou questões da
prática de ensinar aquela física, um defeito gravíssimo nas licenciaturas, na minha opinião.
Docente 1: Isso é lei do mínimo esforço, era mais fácil pegar os slides do Docente 2, eles
querem terminar... Docente 2: Mas como eu disse também, mínimo esforço dos docentes que
não se preocupam com isso que ele (Pesquisador) falou...sei lá cara, não sei como fazer essas
coisas na minha aula, mas o que eu tenho feito é pedir para os alunos irem na lousa fazerem
revisões do conteúdo, pra explicarem pros colegas e tal...E o cara tem que ir lá e explicar pros
outros a matéria, geralmente perto de prova eu faço isso...e outra, essa coisa que eu faço é pra
faculdade porque eles estão explicando pros colegas de turma, mas tem que saber o foco, o
publico...Acho que o curso tinha que passar isso pro aluno...” (Trecho do Ep.5-C5-A)

A pretensão de validade apontada pelo pesquisador é avaliativa na
medida em que expõe – torna publica – sua compreensão individual de uma
situação que todos os membros do grupo vivem. Ao fazer uma observação de
que os alunos repetem as explicações que receberam na aula de EM nos
seminários de IEF, levanta-se novamente duas afirmações características de
cada docente. Por um lado o docente 1 vê um “mínimo esforço” dos alunos,
enquanto o docente 2 reafirma a possível inobservância dos docentes para
com aspectos importantes da aulas e do preparo contínuo e prévio dos alunos
para as situações de exposição, como um problema do curso, recebendo a
concordância do pesquisador em sua formação.
No tocante ao processo que intentamos iniciar como investigação-ação,
podemos observar uma situação de análise das ações do docente 3 na IEF
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pelo grupo. Ao relatar a estrutura de seus planejamentos e os acontecimentos
em suas aula, o docente submete sua prática à análise e reflexão do grupo,
aspecto importante para considerarmos o processo metodológico instituído
como tal, o que se resume do seguinte:
x

O grupo reflete sobre os relatos de aula do docente 3.

x

Há um problema grave com relação à importância que os docentes dão
aos aspectos subjetivos do ensino de disciplinas especificas.

x

Debates não concluídos por conta de ato de fala locucionário do
pesquisador

x

Entendimento e concordância entre o docente 2 e o pesquisador sobre
os aspectos do trabalho dos docentes em geral.

x

Os alunos têm se limitado a repetir as explicações que recebem em EM
nas atividades propostas de IEF.

x

O docente 1 reafirma a pretensão de validade de que os alunos não se
dedicam suficientemente às atividades do curso.

x

O docente 2 reafirma a pretensão de validade de que os professores
não se dedicam suficiente às atividades docentes.

x

Incursão do docente 2 no processo de coordenação de ações.

A reunião 5 se conclui com o Ep.6-C5-A, no qual o docente 2 e o
pesquisador chegam a um conjunto de conclusões interessantes em se
tratando de um docente de disciplinas especificas. A discussão é apresentada
no quadro 52 de modo a podermos observar os conteúdos específicos das
falas de cada um.
Ato de fala
O que eu lembro da minha
graduação, da licenciatura e
tal,
das
disciplinas
pedagógicas...Não
ficou
muito aspecto técnico dessas
disciplinas, mas a mensagem
principal delas eu acho que
era sobre o foco, pra quem
você está falando... O aluno
saber selecionar o que é
importante dependendo de
pra quem ele vai falar, e eu
acho que isso é importante.
(Docente 2)

Características
Ato de fala expressivo

Pretensão
avaliativa

de

validade

Sínteses
O docente 2 levanta uma
pretensão
de
validade
segundo a qual as disciplinas
de ensino deveriam ensinar o
aluno a adaptar sua fala
sobre
o
conteúdo
aos
diferentes públicos.
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Sim, é importante e deveria
ser o serviço da licenciatura...
A
questão
principal
é
entender que quando você
está tentando fazer com que
o aluno fale, discuta, enfim,
ensine
na
disciplina
especifica, você não está
diminuindo a física dessas
disciplinas,
mas
apenas
mudando o foco, do objetivo
de formação profissional que
deveria
ser
do
curso.
(Pesquisador)
Sabe, eu acho que esse
departamento passou muitos
anos discutindo uma coisa
inútil e sem sentido, que era
a questão dos alunos que
gostam de pesquisa e os
alunos que gostam de dar
aula, isso foi uma perda de
tempo. (Docente 2)

Estabelecimento de relação
interpessoal
pela
aceitabilidade do AF

Pretensão
explicativa

de

validade

Pretensão de sinceridade

Reconhecimento
da
pretensão de validade do
pesquisador

O pesquisador aceita o AF do
docente 2 e complementa
com uma explicação a ser
avaliada, argumentando que
a
tarefa
da
disciplina
especifica
também
é
participar dessa formação.

O AF do pesquisador provoca
uma reflexão no docente 2
sobre
as
constantes
diferenciações entre pesquisa
e ensino promovidas no
departamento, argumentando
que essas diferenciações não
contribuem para a formação
esperada.

Quadro 52: Caracterização dos atos de fala.

Aqui

podemos

elencar

elementos

específicos

e

importantes

na

concretização de alguns dos objetivos da proposta do GPC. O fato de um
docente da disciplina especifica, por conta de um contato com discussões que
não são parte de seu campo comum de trabalho passar a se manifestar de
forma publica em favor de uma não diferenciação entre pesquisa aplicada e
pesquisa em ensino, nos leva a supor que o GPC pode provocar no docente
uma reflexão sobre a valorização – ou desvalorização – de certas áreas de
pesquisa.
Visto que nos capítulos 1 e 2 apresentamos as limitações de uma visão
tecnicista das ciências e da formação de professores de física, podemos
entender esse momento como um efeito benéfico para o curso de licenciatura
da participação do docente 2 nesse trabalho. Importante também ressaltar que
o AF do docente 2 é motivado e embasado em uma série de princípios e
necessidades discutidas e elaboradas no GPC, ou seja, apresenta sua origem
já no mundo social. Assim, podemos acrescentar às sintetizações da reunião 5
os seguintes elementos.
x

Expressão publica do docente 2 sobre a cultura de desvalorização da
pesquisa em ensino de física no curso do campus A.
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x

Não deve haver diferenciação ente os diversos tipos de pesquisa
acadêmica na formação dos alunos.

x

Busca por argumentos no mundo social

x

Reflexão sobre princípios fundamentais da licenciatura por parte do
docente 2.

Os progressos e construções conjuntas decorrentes da quinta reunião são
sintetizados no a seguir.
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Os docentes argumentam e requisitam explicações sobre uma tabela criada pelo
pesquisador em que há informações sobre as ações deles antes do inicio do grupo e
naquele momento. Esse momento representa uma busca por entendimento
principalmente no concernente aos termos e significados específicos da área de ensino
utilizados pelo pesquisador.
O fato de o docente 2 reconhecer que por muito tempo se relevou mais que o
necessário os conflitos entre bacharelado e licenciatura denota uma oportunidade de
reflexão sobre a própria prática como membro do corpo docente do curso,
proporcionada pela interação com os outros docentes.
Os docentes conseguem, em grupo, debater e apresentar diferentes explicações para
o baixo desempenho dos alunos no curso. Exploram o tema do ponto de vista dos
alunos e dos professores, oferecendo pretensões de validade e argumentações.

Sínteses das construções conjuntas
No que se refere à construção conjunta de concepções sobre a licenciatura em física,
uma das principais construções conjuntas do grupo a partir do docente 2 é a
observação de que há uma diferenciação de importâncias com relação ao ensino por
parte da maioria dos docentes do departamento.
No mesmo sentido da afirmação acima, por ter sido um assunto comentado por todos
os docentes com os mesmo sentidos, temos que a questão da necessidade de todos
os professores do curso darem mais atenção a seu ensino nas disciplinas e
entenderem a complexidade envolvida na formação e um professor é latente no curso
do campus A.

Quadro 53: Elementos sintetizadores das construções conjuntas da quinta reunião do campus A.

O docente 1 reafirma a pretensão de validade de que os alunos não se
dedicam suficientemente às atividades do curso.
O docente 2 reafirma a pretensão de validade de que os professores não se
dedicam suficiente às atividades docentes.
Há uma cultura de mínimo esforço nas atividades didáticas também por
parte dos professores do curso.

Expressão publica do docente 2 sobre a cultura de desvalorização da
pesquisa em ensino de física no curso do campus A.

O grupo conclui que a maioria dos docentes não tem se preocupado com as
questões que envolvem o ensino de suas disciplinas.
É necessário acrescentar as recomendações do grupo nos documentos
condutores do curso de licenciatura em física do campus A.
Há um problema grave com relação à importância que os docentes dão aos
aspectos subjetivos do ensino de disciplinas especificas.
O grupo se compreende como participante de um processo de pesquisa e
está informado sobre as minúcias desse processo
Os docentes reconhecem e validam as mudanças de concepções e formas
de ação apontadas pelo pesquisador.
O grupo reflete sobre os relatos de aula do docente 3

Superação de concepções tecnicistas sobre a pesquisa e o ensino de física

Caracterização dos atos de fala
Não deve haver diferenciação ente os diversos tipos de pesquisa
acadêmica na formação dos alunos.

Elementos sintetizadores
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Dessa maneira, podemos sintetizar ainda mais as categorias obtidas no
esquema dos elementos do processo, como visto a seguir:

Descrição e análise das ações do docente 3 na IEF voltada ao ensino de
FMC.
Construção conjunta de novos elementos e melhorias na IEF e descrição de
novas possibilidades de experimentos didáticos.

Construção conjunta da ideia de que não deve haver diferenciação de
importância entre a pesquisa e o ensino na licenciatura.
Conclusão conjunta de que os aspectos de ensino também podem fazer parte
da disciplina especifica.
Reconhecimento e validação
necessárias na licenciatura

dos

argumentos

sobre

as

mudanças

Figura 20: Construções conjuntas no plano das ações e das concepções após a
quinta reunião conjunta no campus A

CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO COMUNICATIVO
Entendimento e concordância entre o docente 2 e o pesquisador sobre os aspectos do
trabalho dos docentes em geral.
Debate sobre o estado das coisas a partir e um material comparativo elaborado pelo
pesquisador.
Busca por argumentos no mundo social
Reflexão sobre princípios fundamentais da licenciatura por parte do docente 2.
Debates não concluídos por conta de ato de fala locucionário do pesquisador
Busca constante por inteligibilidade dos termos próprios do pesquisador
Entendimento com relação à forma como as disciplinas aconteciam separadamente.
Pretensão de sinceridade do docente 2 sobre a prática pedagógica dos docentes do curso.
Incursão do docente 2 no processo de coordenação de ações.

Quadro 54: Síntese das características do processo comunicativo desenvolvido
na quinta reunião do GPC do campus A.
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No que se refere ao quadro das sínteses do processo nesta reunião, nos
atemos ao fato de que os elementos apontados no plano das concepções
(“Construção conjunta da ideia de que não deve haver diferenciação de
importância entre a pesquisa e o ensino na licenciatura”, “Conclusão conjunta
de que os aspectos de ensino também podem fazer parte da disciplina
especifica” e “Reconhecimento e validação dos argumentos sobre as
mudanças necessárias na licenciatura”) são elementos que permearam todas
as reuniões anteriores e até o momento, não sendo ocorrências exclusivas da
quinta reunião. Contudo, esses elementos são exemplos de como o processo
de construção coletiva das concordâncias e validades das pretensões, assim
como o processo de compreensão em conjunto podem caminhar para um
entendimento quando todos os envolvidos percebem momentos de explicitação
da tentativa de coordenação de ações.
Essa reunião é considerada como o primeiro momento no qual o docente
2 supera a exposição de atos de fala expressivos e passa a explicitar suas
pretensões de validade voltadas à coordenação das ações.
A reunião 6, a última do ano, se deu em um contexto de final de ano em
que os participantes já se encontravam em fase de avaliações finais e reflexão
sobre os resultados das tentativas de mudanças empreendidas pelo grupo.
Pudemos observar alguns fechamentos, algumas definições e muitas
possibilidades

decorridas

das

conversas,

além

de

manifestações

de

concepções decorrentes da participação no grupo, como podemos ver na
análise da reunião, descrita a seguir:
O episódio Ep.2-C6-A se inicia com uma experiência contada pelo
docente 1 e que culmina na discussão sobre a necessidade de uma teoria
prévia para a execução e experimentos no LEM e também da possibilidade de
extensão deste.
Vemos que o pesquisador executa um ato de fala locucionário ao se
utilizar da descrição do docente para sugerir a extensão do laboratório, mas o
mesmo argumenta não ser possível por conta do tempo de amadurecimento
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que os alunos precisam para relacionar o experimento com o estudado no
primeiro semestre.
Na continuidade do debate, o docente 1 executa uma pretensão de
validade avaliativa ao reconhecer como necessidade o maior relacionamento
com as propostas já levantadas pelo docente 3, argumentando ser necessário
um trabalho sobre como os alunos ensinarão FMC no ensino médio. Com esta
ação, o docente 1 se mostra para o grupo dando mais um passo em direção à
coordenação de ações conjuntas.
Docente 1: “Mas sobre o que é discutido, sim, nesse sentido, uma coisa que pode funcionar é
a seguinte, nossa participação maior com o Docente 3. Assim, ele está mais preocupado com o
que os alunos têm que se ocupar pra levar essas coisas pro segundo grau. Inclusive a semana
que vem vai ter o experimento de corpo negro e eu vou insistir muito nessa parte, de minha
parte, juntando com o Docente 3 pensando nisso para os alunos do segundo grau. Isso, pra
mim, é uma mudança de atitude muito grande, porque antigamente era eu e ele. E agora eu
estou pensando nele. Nesse sentido eu não penso muito no Docente 2 porque ele já fez a
parte dele no primeiro semestre... O segundo semestre vem a complementação, coisa que está
faltando.” (Trecho do Ep.2-C6-A)

O pesquisador levanta um tema para a discussão a partir de uma
indagação sobre a prática no LEM em planejamento precisar se relacionar com
a teoria e os docentes se manifestam com concepções que são fruto de sua
participação no grupo. O docente 1 discorre um argumento para explicar
porque pensa ser essencial a relação com o conteúdo de EM na aprendizagem
do LEM, e então é complementado pelo pesquisador com suas concepções
sobre a função do laboratório, por exemplo:
Docente 1: “Tem que ter bem claro de que estrutura da matéria ou física moderna, como seja,
a pessoa tem que entender no mínimo o que está acontecendo para poder pensar...Ela pode
não ter detalhadamente as explicações das respostas, mas ela tem que ter alguma coisa
antes...tem assim, alguns experimentos com física nuclear...se o cara não souber nem o
principio de funcionamento de um contador...ali pode estar perfeito, mas se você não souber
explicar o que está acontecendo...fora o equipamento...se não souber aquilo ali, você tem a
resposta, mas não tem o processo...é uma caixa fechada pra ver o que está acontecendo,
saber o que acontece quando você muda a voltagem...tem que saber explicar passo a passo
pra poder entender...se deixar sem nada, não tem entendimento...daí tem as experiências
simples, efeito fotoelétricos, por exemplo, vem a luz, arranca os fotoelétrons e funciona como a
gente quer...mas ai vem a pergunta...essa lâmpada de mercúrio...e se fosse uma outra
lâmpada, ou o que o mercúrio tem que tem esse resultado, daí começou a especulação
deles...e é assim que eu acho que funciona...mas o experimento não é só ai a resposta, é o
processo completo, de lá até cá...que nem uma coisa que fizemos com os filtros, que não
filtram toda a luz, pra eles verem que o experimento tem mais coisas a considerar que a
teoria...” Pesquisador: “Isso tem tudo a ver que na ultima reunião eu deixei com vocês a
transcrição das falas de outro docente que ele citava exatamente isso... Qual é então a função
desse laboratório, pra que esse laboratório serve em um projeto que tem por intenção formar
pessoas que sabem falar muito bem de física...Então aqui dentro desse grupo ninguém tá
cobrando ninguém ou pedindo pra ninguém ensinar a ensinar...Mas esse processo que o
professor descreveu de os alunos poderem explicar ou terem que explicar as situações
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fisicamente está muito ao encontro do que eu penso que é a necessidade de um professor bem
formado de física tem...então dentro do laboratório de estrutura seria interessante que ele fosse
colocado a falar, a explicar. Mas também é interessante, a meu ver... que o laboratório não seja
simplesmente verificar teoria...Vai ter que dar isso, daí vai lá, mede, confirma e fim, o
laboratório pro professor tem que ser de exploração...o laboratório tem que ser colocado como
uma possibilidade de o aluno tirar a física dali...a reflexão que se propõe é como pode ser
abordado o laboratório de modo a formar ali uma pessoa que consiga falar de física a partir de
articulações e perguntas tipo essas que o senhor disse que faz pra eles...por ter que transitar
pelo conceito desse jeito, ele vai ser um cara que tem mais deformas de responder essas
perguntas.” (Trecho do Ep.2-C6-A)

Essa fala do pesquisador apresenta características de uma pretensão de
validade normativa – pois expressa sua pretensão como regra -, e vemos aqui
um esforço do mesmo para que a fala seja mais um elemento que ajude na
reflexão dos participantes sobre a questão, ou seja, um ato de fala ilocucionário
buscando a o entendimento de suas concepções pelo grupo. O complemento
do docente 2 à conversa contribui de forma ainda mais significativa com o
entendimento mutuo dessa questão.
“Docente 2: A gente teve uma conversa na penúltima reunião do conselho, aquela anterior
que estávamos comentando que alguns professores pediam pra fazer relatório ou não... e eu
comentei desse professor que eu comentei na ultima reunião que eu tive lá na graduação que
ele pedia um relatório bem objetivo, sem introdução nem nada, e depois a gente marcava um
horário pra ir na sala dele e ser arguido por ele sobre os experimentos...ele perguntava coisas
bem conceituas, fazia uma discussão...eu acho que talvez essas questões, se a gente pensar
bem, são boas de serem colocadas ne? Porque a pessoa pratica um pouco da escrita, de
discutir resultados, vai ter que aprofundar aquilo que ele vai ser arguido realmente com o
professor então ele vai poder aprofundar mais o que ele não conseguiu por no papel... Então
todas essas coisas elas dependem ainda, da boa vontade do professor, da disposição de fazer
isso ai...porque falaram que a (UNIVERSIDADE) só quer saber de produção...que não liga pro
ensino...isso é verdade, mas é mais verdade agora...há 10 anos atrás quando eu cheguei aqui
e desde nunca foram discutidas essas questões aqui, entendeu,...então não é um problema
que a (UNIVERSIDADE) está cobrando produção, a planilha e tudo isso, é que nunca foi
conversada essas coisas aqui...Depende muito de eu encontrar com o Docente 1 saindo ali da
sala da secretaria poder falar Docente 1, ontem a gente fez m exercício assim e dava um bom
laboratório, eu acho, essas coisas não acontecem...ou, por exemplo, que nem o Pesquisador
mediando essas conversas aqui agora, forçando essas pessoas a conversarem, então eu acho
que o que falta, eu acho, talvez seja uma mediação, eu acho....uma mediação, e não precisa
ser com todo mundo, de repente a gente consegue sentar com as pessoas de laboratório,
física I, II, III e IV. Que nem quando a gente se chamou pra conversa naquela ultima reunião do
conselho naquela ideia de fazer sempre alguns experimentos a mais e esses experimentos
fossem apresentados pelos alunos e eu queria que essa coisa constasse no programa de
ensino do professor. E isso a gente ficou até de olhar, né Docente 1, ai chegou à ideia lá pra
mim e eu quero mandar hoje já... E ai talvez uma segunda coisa que valesse a pena era de
repente sentar os quatro professores de laboratório e ver essa questão de repente, em algum
momento, fazer alguma avaliação oral, alguma coisa desse tipo.” (Trecho do Ep.2-C6-A)

Com esses trechos é possível afirmar que o grupo argumenta de várias
formas diferentes e sob pontos de vista de todos os membros para, em
conjunto, chegarem a uma conclusão validada por todos da necessidade de a
relação entre o LEM e a EM ser bem estabelecida entre os docentes, ou seja,
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um entendimento mútuo conquistado por via comunicativa sobre uma das
temáticas que se tornaram importantes ao longo do desenvolvimento do grupo.
x

Entendimento sobre a necessidade de um planejamento constante da
relação entre as disciplinas de EM e LEM pelos docentes.
Outro apontamento importante é o momento de valorização da

experiência com o grupo apontada pelo docente 2, quando se refere ao
momento de conversa e planejamento conjunto como algo inédito em sua
carreira de docente. A partir dessa manifestação e da concordância do grupo
com ela, interpretamos que, nesta ultima reunião do ano, os participantes
retomam as experiências vividas na discussão e passam a dar-lhes um sentido
no contexto do curso. Assim, em concordância com as próprias incursões da
teoria crítica, sugerimos que, no caso do GPC, a busca por um efetivo
planejamento conjunto se dá pela constante retomada de um processo de
coordenação de ações pontuais que, aos poucos, envolve os docentes.
Ainda no episódio 2, vemos uma nova proposição de mudança e uma
articulação entre os docentes 1 e 2 para o planejamento conjunto futuro, ou
seja, uma coordenação individual de ações visando o todo em debate.
“Pesquisador: No sentido de pensar em que esse laboratório está representando para
pessoas que, para muito além de saber fazer física, saber explicar aquilo... Docente 2: Isso
pode até ser uma forma de envolver os alunos mais clara, porque eles estão completamente
avessos, não participam, não estudam, não... Mas talvez a gente colocando esses outros tipos
de instrumento de avaliação, outras atividades, talvez pensar em alternativas, por exemplo ao
invés de fazerem oito experimentos, faz nove e um eles coordenam, sabe? Eu também pensar
em avaliações orais... Como não dá pra avaliar todo mundo, não dá tempo...Sortear horários,
pensar em coisas desse tipo...Mas acho que podia tentar pensar em conversas agrupadas
assim, não todo mundo ao mesmo tempo, porque senão vira vozes...Ai eu precisaria Docente
1, essa questão do articulador, de uma pessoa pra estar comigo fazendo o liga desliga, a
cobrança, essas coisas...Acho que seria bom termos coisas assim, se precisa de um grupo,
tem que ter alguém pra articular isso, porque infelizmente nosso departamento não tem essa
tradição, então tem que começar a tatear devagarzinho, porque do jeito que está hoje a
situação está muito ruim... Pesquisador: É, porque o questionamento que fica é assim todo
2
aquele cenário que você apontou lá na mesa redonda é um fato, por outro lado, é um fato,
então a gente tem que lidar né? E ai fica a questão né? Será que isso está sendo
suficientemente chamado a participar dessas coisas? Porque essa coisa do mediador que você
falou funciona muito como o meu papel aqui. O meu papel, a principio, foi forçar as coisas e
hoje eu vejo que a necessidade de conversa, a necessidade de planejamento conjunto agora
está natural, mas de principio as coisas tem que ser um pouco forçadas e vão se tornando
naturais. Docente 1: Sim, da minha parte eu digo que vou colocar já isso que você falou pros
laboratórios...” (Trecho do Ep.2-C6-A)
2

O docente 2 havia participado de uma mesa redonda durante a “Semana da Física” da
universidade, no dia anterior ao da reunião, tendo discutido a temática da participação dos alunos nas
instancias administrativas do curso de licenciatura.
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Com o analisado até o momento, os Ep.1 e 2 da reunião 6 podem ser
assim sintetizados:
x

Reconhecimento da necessidade de fortalecimento das relações entre
as disciplinas especificas e as questões na IEF.

x

É indispensável o estudo prévio dos aspectos teóricos que serão
trabalhados no LEM

x

Argumentação do pesquisador sobre as características de um LEM
voltado à formação do professor de física.

x

Valorização e validação da experiência com o GPC na mudança de
opiniões dos docentes.

x

Constatação conjunta sobre o fato de essas experiências de conversas
serem raras entre os professores do curso.

x

Proposta de novos tipos de avaliação a serem feitas no LEM.

x

Descrição de uma experiência de avaliação realizada pelos alunos na
aula de EM.

x

Convite do docente 1 para o planejamento conjunto fora do ambiente do
grupo.

x

Coordenação de ações sobre as propostas de avaliação no LEM e na
EM.

x

Tematização da prática sobre as modificações necessárias em cada
disciplina para sua relação entre si e com os objetivos maiores da
formação de professores.
No Ep.3-C6-A, que é complementado pelo Ep.4-C6-A, os participantes

se dedicam a esclarecer-se sobre algumas contingências imperantes na cultura
estabelecida dentro do curso, principalmente no que se refere à aceitação da
inobservância de certas necessidades importantes na formação do professor
de física por parte dos docentes do curso. Nesse sentido, o docente 1
estabelece uma crítica ao fato de serem aprovados alguns alunos que, por
mais que alcancem os resultados esperados nas disciplinas específicas,
mostram clara inabilidade com as questões didáticas, e rechaça a ideia de que
“saber” física é característica suficiente para aprovação integral em um curso
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de licenciatura em física, aspecto com o qual esta pesquisa concorda. Para o
docente 1, então,
x

Um aluno que não desenvolve competências consideradas importantes
para um futuro professor de física não pode progredir no curso apenas
por seus conhecimentos de física.
Em seguida, o docente 2 expressa uma pretensão de validade normativa

sobre a ação dos docentes do curso que vai ao encontro do cenário apontado
nos capítulos teóricos e das principais justificativas desta tese.
Docente 2: E por mais que a gente conclua que isso aqui tá tudo errado, essa maneira de
trabalhar a educação, tá tudo errado, vamos jogar fora, daí a gente escreve outro PPP, mais
ideal, digamos assim, discutido e tal, mas aí, na hora de executar é o que vale. Daí se aquele
lá que fecha a porta e vai tratar com os alunos dele fecha a porta e não prepara aula, toda
aquela energia que foi dispensada pra escrever esse novo projeto é jogada fora, cara...

Observamos neste trecho que o docente 2 expõe sua compreensão
sobre a prática pedagógica dos docente do curso para o grupo sem possíveis
receios, ou seja, há uma exposição publica para o debate de uma pretensão de
validade normativa de forma aproblemática. Isso se configura como um registro
pontual do alcance de uma das principais características da busca
comunicativa por entendimentos.
O docente 3 participa efetivamente da reunião no episódio 4, no qual
descreve as premissas envolvidas em sua construção do curso de IEF que
executou no semestre e, com isso, expressa uma série de concepções
segundo as quais pensa dever ser o curso. Questiona o laboratório com roteiro
para medidas e começa a apresentar premissas de uma fundamentação mais
investigativa para esse laboratório – pretensão de verdade - a partir da ideia de
que não há muitas possibilidades físicas de materiais acessíveis para
reproduzir a maioria dos experimentos de FMC no ensino médio. Ainda
descreve as aulas que planejou justificando a abordagem de cada tema.
Docente 3: “É... o...então, e fazer o aluno pensar, porque é assim, se o aluno não pensa, ele
acaba fazendo sem saber esse conjunto, e por exemplo, uma das perguntas que eu insisti, e
ainda falei que ia fazer essa pergunta sempre, sempre que os alunos faziam alguma coisa ou
trabalhavam com apresentação de experimentos eu perguntava do uso daquilo no ensino
médio, dá pra ser trabalhado, é viável? Vale a pena ou não vale a pena, que modelos vocês
ensinariam e por quê? Então eu os questionava a respeito disso, porque é assim, eu sei que
eles trazem uma coisa e a finalidade das disciplinas é totalmente diferentes, quanto a sua parte
teórica, conceitual, o Docente 1 é mostrar realmente como ele faria no laboratório, no meu
caso, é como que ele vai se virar.”
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E se segue uma série de troca de opiniões importantes sobre o porque é
necessário mudar o LEM e a IEF para uma vertente mais voltada à formação
de professores, o que consideramos uma conquista do grupo, pois, ao
questionarem suas próprias práticas em relação ao que é dito pelos outros,
vemos o mundo da vida de cada um sob tematização e reflexão, o que é
essencial do ponto de vista da manutenção de uma possibilidade de ação
comunicativa. Das principais conclusões tiradas pelos participantes nesse
episódio, temos:
x

O trato dos experimentos de FMC exige muito mais preparo por conta
das abstrações e escassez de materiais acessíveis.

x

Exposição de opiniões sobre a prática pedagógica dos docentes dos
curso pelo docente 2 para o debate no grupo.

x

O experimento roteirizado como os realizados com as engenharias não
pode ser repetido na licenciatura em física.

x

Deve-se colocar o aluno para pensar e explicar os experimentos.

x

Descrição das aulas realizadas em IEF para os outros docentes.

x

Defesa do docente 3 da continuidade de mudanças no LEM.
O docente 3 ainda relata, no Ep.5-C6-A, uma experiência na qual teve a

possibilidade de falar do GPC e do trabalho em si para outros docentes e
coordenadores de cursos de licenciatura em Física da universidade, relatado a
sensação de ineditismo também evidenciada por esse público.
Docente 3: “Eu fui lá nesse encontro, que teve o fórum das licenciaturas que eu não achei que
foi tão produtivo que nem esse encontro aí. Esse foi mais pra falar de PPP e tal, então teve
experiências de pessoas que levaram lá os PPP dos cursos, um representando a odontologia,
a arquitetura e eles andaram elaborando um projeto diferente, mas algumas coisas que foram
ditas lá foi exatamente isso, de dentro do PPP você fazer o seu plano de ensino, o que você vai
ensinar lá na sua disciplina? E ai foram discutidas várias coisas, além disso, mas aí eu falei a
respeito da nossa tentativa aqui, porque e assim, o PPP tem o seguinte, ele tem que ser um
documento, alguma coisa, igual você falou Docente 2, chega no final do curso o aluno tem que
ter uma formação adequada com aquilo né? Teve um professor que deu exemplo da matriz, ele
disse que dava uma disciplina pra computação e ele perguntou pra um aluno pra que servia
uma matriz e ninguém sabia, daí ele perguntou o que é uma matriz e todos sabiam responder,
como fazer, linha, coluna e tal, mas eles estavam saindo sem saber o que fazer com aquilo.
Então está tendo uma formação fragmentada porque ele não tem esse tipo de coisa. E assim,
o PPP, ele tem os chamados eixos temáticos, né? Por exemplo, seu caso é disciplina
especifica.”

A atuação do docente 3 neste sentido, de levar a outros coordenadores
de curso as suas impressões do trabalho de planejamento conjunto e retornar
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os aspectos levantados por esse publico no grupo se mostra como mais um
elemento de um processo de coordenação de ações. Isso se representa
principalmente no fato de o docente trazer para o grupo uma referencia de
ineditismo do trabalho, conferindo mais elementos para a continuidade dos
trabalhos do GPC.
x

Atuação do docente 3 no processo de coordenação de ações.
Essa

situação

permite

ao

pesquisador

questioná-los

mais

especificamente sobre as impressões gerais que têm do trabalho até aquele
momento.
“Pesquisador: E as impressões que você tem do processo até agora, ele ajudou, como que...
que...o trabalho em si, sabe? Eu estou pensando assim, eu vejo como um momento de
articulação inclusive pra mim, pra eu compreender esses casamentos teóricos que a gente fez,
então assim, em forma de pergunta né, se a gente tivesse que descrever esse processo de
conversa em comparação com o que ele pode gerar para os meus planejamentos futuros,
nesse sentido, você acha que muda alguma coisa de como é a disciplina hoje, de como está à
disciplina hoje...” (Trecho do Ep.5-C6-A)

Dessa forma de questionamento, podemos observar duas “recepções”
diferentes; uma do docente 3, que relata o grupo mudanças de atitudes
efetivadas ao longo do semestre, tais como o planejamento do curso baseado
em experimentos de FMC, as aulas em que os alunos explicavam e
descreviam abordagens experimentais, além da incursão pela filosofia das
ciências; e outra, mais cautelosa, do docente 1, que manifesta uma série de
mudanças de visões e/ou concepções sobre as temáticas levantadas, mas
ainda assim prefere esperar pela conclusão das propostas realizadas por eles
mesmos em sala de aula para poder falar em resultados do trabalho.
Docente 3: “Eu acho que sim, inclusive o Docente 1 me falou em uma reunião lá, ele falou que
precisaria colocar um aluno pra dar aula e tal, eu não sei se eu já falei isso, mas naquele dia eu
ia dar aula a noite, aí, geralmente eu faço um trabalho, quando eu faço a apresentação, eu
sempre peço... eu sempre faço umas questões pra eles poderem escrever a respeito do que
eles viram, senão, então quando a gente teve essa reunião, por exemplo, uma das coisas que
eu fiz foi pedir pro aluno ir na lousa explicar a respeito daquilo lá...Passei as coisas e era a
respeito da relatividade, passei o resultado e pedi pra que depois ele pudesse me dizer como
que se chegava àquele resultado, explicasse e tal, acho que, como foi um negócio um pouco
em cima da hora assim, eu não explorei o quanto eu deveria, mas acho que foi uma ação que
veio dessas nossas ideias.”
Docente 1: “Acho que a gente tem que esperar o próximo ano, pra ver se o que a gente está
conversando aqui está sendo acertado, feito, porque agora é muito em cima da hora, mas no
próximo ano, a partir disso, a gente vai recomeçar e ver se isso que você colocou se seguiu e
eu espero que seja assim.”
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As afirmações dos docentes com diferentes visões sobre o processo
vivido denota o ambiente no qual se desenvolve a pesquisa. O ambiente da
universidade, com docentes com histórias formativas e formas de atuação
bastante diferentes e que carregam concepções distintas sobre a própria
atuação na formação de professores de física. Ainda assim, o docente 3 se
usa de uma frase explicativa para expressar uma pretensão de validade
normativa segundo a qual as ações que ele têm proposto em ensino de física
moderna e contemporânea são mais elaboradas depois de sua participação no
do GPC.
Para nós, que pretendemos estudar o processo de constituição de um
espaço de debate e planejamento conjunto, os resultados se apresentam na
forma dos elementos mais presentes nessa tese, que são as condições de
estabelecimento de um espaço pretensamente comunicativo, de um trabalho
de investigação-ação e as possibilidades de planejamento conjunto e
entendimento sobre as questões que envolvem o curso.
x

A possibilidade de falar do trabalho para docentes de outros campi leva
o grupo a concluir sobre a novidade do trabalho no âmbito da
universidade.

x

O docente 3 descreve suas aulas para exemplificar suas mudanças
empreendidas na IEF

x

Desenvolvimento de aulas de explicação e aplicação de experimentos
de FMC na IEF.

x

O docente 3 sente necessidade de abordar parte da história e filosofia
da ciência moderna na IEF.

x

O docente 1 entende os resultados do trabalho como aplicação das
mudanças planejadas em sala e análise de seus resultados.

x

O docente 3 expressa exemplos de ações de ensino de Física Moderna
e Contemporânea propostas na IEF.
O docente 1 expressa sua compreensão sobre a continuidade da ações

no Ep.7-C6-A, quando fala sobre o ano dos resultados, no qual haverá a
possibilidade de analisarem o desempenho dos alunos quando trabalharem
sob as propostas do GPC. O pesquisador e o docente 1 adentram juntos pela
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análise dessa possibilidade de apoiar os resultados no desempenho dos
alunos, buscando o entendimento sobre essa questão também e acabam
concluindo que essa análise não deve se pautar apenas na escolha de
abordagem do conteúdo de FMC ou seu desempenho acadêmico nesses
assuntos, mas em verifica uma posse argumentativa e teórica completa do
assunto. Assim, há um entendimento sobre esse aspecto o grupo.
Docente 1: “Apenas outra coisa que eu quero ressaltar que no próximo ano é o ano da
verdade por dois motivos. Eu frequentemente me encontro com ex-alunos nossos, são alunos
que estão dando aula lá na rede e a imensa maioria deles não se queixam do que eles viram
aqui, da solidez dos conteúdos, estão super tranquilos e eles reconhecem que esse é um fator
que tem ajudado na hora de lidar às vezes com alunos que estão cada vez mais difíceis de
trabalhar. Então se você tem um conteúdo claro e sabe a maneira de passar esse conteúdo
você pode impor respeito porque você sabe o que está falando. Então, nesse sentido nós
estamos bem, mas eles não estão bem no sentido de física moderna. Eu nunca vi uma
preocupação deles com a física moderna, somente dão o basicão e pronto... O nosso aluno,
com o que tem, se vira bem, mas eles estão sem como dar aula de física moderna. O único
esforço nesse sentido surgiu agora com o Docente 3, com você, com nós todos aqui.
Pesquisador: É não foi ao léu que foi escolhido física moderna. Docente 1: Sim, nós vamos
poder saber depois se os nossos ex-alunos, em algum momento, passam a tocar nos temas.
Pesquisador: É uma análise importante que merece ser feita.”

A reunião se finaliza com a reafirmação do ineditismo do trabalho pelo
docente 3 e com a confirmação do docente 2 sobre a realização dos
seminários conjuntos, planejados ao longo do ano, podendo retirar os
seguintes:
x

A análise do desempenho dos alunos vai para além da verificação de
conhecimentos de FMC, mas para a verificação de um tipo de posse dos
conhecimentos debatidos ao longo do ano.

x

Fechamentos sobre a realização dos seminários conjuntos.

x

Entendimento sobre os aspectos da avaliação do trabalho do GPC com
relação aos alunos.

O que também chama a atenção na análise desta reunião é o fato de as
descrições ou sínteses dos docentes participante do GPC sobre o processo de
planejamento partirem da constatação dos problemas antes não identificados;
ou seja, os membros, ao longo do ano de reuniões, conseguem construir um
entendimento intersubjetivo sobre fatos antes apontados apenas pelo
pesquisador, mas que, com todas as buscas por inteligibilidade e compreensão
dos termos, passam a ser identificados por todos como problemas reais, no
mundo da vida que envolve o curso.
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O quadro 55 mostra a sistematização dos elementos principais decorrentes
dessa reunião.
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caracterização dos atos de fala
Proposta de novos tipos de avaliação a serem feitas no LEM.
Descrição de uma experiência de avaliação realizada pelos alunos na aula
de EM.
O docente 3 descreve suas aulas para exemplificar suas mudanças
empreendidas na IEF
Desenvolvimento de aulas de explicação e aplicação de experimentos de
FMC na IEF.
O docente 3 sente necessidade de abordar parte da história e filosofia da
ciência moderna na IEF.
Descrição das aulas realizadas em IEF para os outros docentes.
Fechamentos sobre a realização dos seminários conjuntos.
Reconhecimento da necessidade de fortalecimento das relações entre as
disciplinas especificas e as questões na IEF.
Constatação conjunta sobre o fato de essas experiências de conversas
serem raras entre os professores do curso.
Valorização e validação da experiência com o GPC na mudança de
opiniões dos docentes.
Entendimento sobre a necessidade de um planejamento constante da
relação entre as disciplinas de EM e LEM pelos docentes.
O docente 1 compreende os resultados do trabalho como aplicação das
mudanças planejadas em sala e análise de seus resultados.
Entendimento sobre os aspectos da avaliação do trabalho do GPC com
relação aos alunos.
É indispensável o estudo prévio dos aspectos teóricos que serão
trabalhados no LEM
A possibilidade de falar do trabalho para docentes de outros campi leva o
grupo a concluir sobre a novidade do trabalho no âmbito da universidade.
O trato dos experimentos de FMC exige muito mais preparo por conta das
abstrações e escassez de materiais acessíveis.
O experimento roteirizado como os realizados com as engenharias não
pode ser repetido na licenciatura em física.
Deve-se colocar o aluno para pensar e explicar os experimentos
Um aluno que não desenvolve competências consideradas importantes
para um futuro professor de física não pode progredir no curso apenas por
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Podemos perceber que há um reconhecimento conjunto das características benéficas
do GPC ao curso, aos docentes e às disciplinas de FMC.

A conversa mais extensa sobre alguns aspectos de ordem técnica foi importante no
sentido de conquista da inteligibilidade sobre as questões da organização e sobre as
descrições da estrutura da disciplina apresentadas pelo docente 3.

Ao discutirem muitos aspectos relacionados às suas disciplinas ao longo do ano de
planejamento conjunto, o grupo constrói algumas concepções conjuntas sobre a
importância de se pensar as disciplinas de FMC para a licenciatura, além de um
entendimento sobre as características específicas da licenciatura.

Sínteses das conclusões conjuntas
Temos aqui o que entendemos como finalizações do planejamento e primeiras
implementações das atividades planejadas em conjunto. Os docentes discutem as
características gerais e finalizam as atividades de seminários que serão realizadas com
os alunos, além de o docente 3 já apresentar as primeiras considerações sobre as
mudanças que empreendeu na IEF.

Elementos sintetizadores
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A reunião 6 se caracterizou como um momento de revisão das ações e concepções
planejadas durante o ano e, então, a oportunidade de debate de preocupações
temáticas comuns foi diluído aos longo dos atos de fala, demonstrando o alcance do
entendimento principalmente sobre os possíveis efeitos das ações empreendidas na
melhora do desempenho dos alunos como professores de física.
A exposição pelo docente 2 de suas concepções sobre a prática pedagógica dos
docentes do curso para a discussão aponta para o reconhecimento, por parte dos
docentes 1, 2 e 3 da importância dos trabalhos de planejamento conjuntos.

Quadro 55: Elementos sintetizadores das conclusões conjuntas da sexta reunião do campus A

Exposição de opiniões sobre a prática pedagógica dos docentes dos curso
pelo docente 2 para o debate no grupo.
Defesa do docente 3 da continuidade de mudanças no LEM

seus conhecimentos de física.
A análise do desempenho dos alunos vai para além da verificação de
conhecimentos de FMC, mas para a verificação de um tipo de posse dos
conhecimentos debatidos ao longo do ano.
Tematização da prática sobre as modificações necessárias em cada
disciplina para sua relação entre si e com os objetivos maiores da formação
de professores.

Dessa maneira, após a sexta e ultima reunião do GPC do campus A, os
elementos do processo podem ser assim sintetizados.

Finalização dos planejamentos dos seminários conjuntos
Fechamento de um cronograma mais abrangente e didático para o LEM
Análise conjunta das propostas e adaptações realizadas no ano
Análise crítica conjunta das disciplinas antes e durante a participação no
GPC.

Formação de concepções conjuntas sobre a importância do replanejamento
das disciplinas de FMC para a licenciatura
Entendimento sobre as características específicas da licenciatura que
precisam ser ressaltadas nas disciplinas especificas
Reconhecimento conjunto das características benéficas do GPC ao curso,
aos docentes e às disciplinas de FMC

Figura 21: Construções conjuntas no plano das ações e das concepções após a
sexta reunião conjunta no campus A

CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO COMUNICATIVO
Ato de fala iloucionário
Relacionamento do tema com o mundo social por meio do convite ao planejamento conjunto
fora do ambiente do grupo.
Coordenação de ações sobre as propostas de avaliação no LEM e na EM.
Argumentação do pesquisador sobre as características de um LEM voltado à formação do
professor de física.
Atuação do docente 3 no processo de coordenação de ações.

Quadro 56: Síntese das características do processo comunicativo desenvolvido
na sexta reunião do GPC do campus A.

A reunião 6 foi a última do ano de planejamentos pelos docentes do
campus A. Podemos observar nesse grupo algumas características propícias
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ao desenvolvimento de uma interação comunicativa e que são desenvolvidas
ao longo das reuniões. No que se refere a “transpassar as barreiras da
exposição”, temos vários exemplos de como os docentes, depois de várias
reuniões do grupo, se posicionam com naturalidade com relação às suas
práticas e inovações empreendidas, considerando coloca-las sob o crivo do
grupo. Essa liberdade para a exposição significa muito do ponto de vista da
ação comunicativa, visto que, além de demonstrar a busca por uma equidade
de oportunidades de fala, ainda mostra os docentes se arriscando a ir para
além dos atos de fala expressivos – expressões de opiniões sem intensão de
debate – para a possibilidade de discussão no mundo da vida.
Evidentemente, não relatamos aqui uma transformação abrupta e
completa de atitudes e concepções dos docentes, mas descrevemos um
processo no qual é possível afirmar que a oportunidade de debate sobre
questões que são de interesse dos membros do grupo e em um grupo que atue
na perspectiva da busca por entendimentos pode caminhar para um
desenvolvimento de competências comunicativas para as coordenações de
ações.
Em se tratando de construções conjuntas, ou seja, da construção de
ações e concepções sobre partes do processo que serão empreendidas pelo
grupo em conjunto num futuro próximo, os participantes concluem acerca da
necessidade da extensão de grupos como estes às outras disciplinas e
reconhecem a influencia desse trabalho na mudança de suas próprias opiniões.
Em especial as tematizações da prática, que representam um elemento
importante e de caráter formativo desse processo de interação, no qual as
preocupações temáticas comuns são tematizadas em momentos que se podem
caracterizar como de busca por entendimentos.
Há de se valorizar também as conclusões (ou construções conjuntas) que
os participantes empreendem individualmente sobre as características de suas
próprias disciplinas e do próprio curso e sua intrínseca relação com o ambiente
do GPC. Em discussão, constrói-se interpretações importantes sobre a
validade do GPC na elaboração de disciplinas, sobre as características que um
experimento didático deve ter, sobre os seminários de IEF e sobre a
necessidade de rigor na avaliação do desempenho do aluno como futuro
professor de física. São essas construções conjuntas que só se tornaram
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possível a partir da discussão sobre pretensões levantadas pelos participantes,
ou seja, só são possibilitadas pelo trabalho nos moldes do GPC.
Por fim, na compreensão parcial dos resultados considerando apenas o
GPC do campus A, é importante evidenciar o papel da inserção dos
participantes do grupo em um processo conjunto de coordenações.
Como observado ao longo das análises, nos parece plausível afirmar que,
ao se arriscarem na exposição pública de suas pretensões de validade sobre
os planejamentos conjuntos em discussão e/ou fazerem propostas de
execução desses planejamentos, tanto no âmbito de suas próprias disciplinas
quanto no das ações em conjunto, os docentes e o pesquisador se lançam no
aprimoramento de um efetivo processo de coordenação de ações. Para além,
parece ser a partir da inserção de cada docente nesse processo que a maioria
dos entendimentos apontados até então são construídos pelo grupo.
No quadro 57 podemos verificar os momentos e a forma de inserção de
cada membro do GPC no que entendemos como um processo de coordenação
de ações geral do grupo.
PARTICIPANTE

DOCENTE 1
DOCENTE 2
DOCENTE 3
PESQUISADOR
REUNIÃO
1

DOCENTE 1
DOCENTE 2

DOCENTE 3
PESQUISADOR
REUNIÃO
2

ATOS DE FALA NO PROCESSO DE
COORDENAÇÃO DE AÇÕES

“Eu penso, Docente 1, que talvez a
gente pudesse fazer algo assim, uma
semana metade dos alunos faz a
prática e a outra metade faz uma
primeira discussão daquilo que eles
fizerem semana passada. Então você
tem metade da turma fazendo a
experiência e metade da turma
discutindo os resultados do que eles
fizeram semana passada.”

RELAÇÃO COM A
COORDENAÇÃO
DE AÇÕES
O
pesquisador
apresenta propostas
de
organização
conjunta
das
disciplinas,
mas
ainda não houve
debates o suficiente
para que os docentes
compreendam
as
validades
da
proposta.

Eu acho que nesse contexto aí, dos
planejamentos e tal, eu acho que vale
a pena insistir com o Docente 1, pra
gente pensar naquela esticada da
disciplina de laboratório, alguma coisa
nesse sentido que eu acho uma ideia
super legal.

O docente 2 contribui
com uma proposta
de organização do
LEM,
mas
o
pesquisador
ainda
trás a maioria dos
elementos de um
planejamento
conjunto.

“Uma aula de discussão de resultados
ali... Isso sim, isso eu acho que precisa
fazer.”

O
pesquisador
levanta as primeiras
formas
de
organização
de
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“Porque o Docente 3 está tentando
começar
um
trabalho
em
instrumentação
com
FM,
com
instrumentos pra ensino de FM.”
“É, esse era um dos pontos da
organização que eu fiz aqui, porque dá
continuidade a assuntos abertos na
reunião passada, como o fazer dessas
atividades conjuntas. E se o aluno
pudesse olhar a aplicação daquele
conteúdo, o desenvolvimento disso
tudo a partir dos dois docentes, pode
partir dessa ideia, até por conta da
falta de um dos docentes. Até do ponto
de vista do conteúdo e da sua
experiência
agora
no
primeiro
semestre que já está acabando, que
você propusesse coisas que podem
ser feitas na outra disciplina pra
completar o seu conteúdo.”

atividades em cada
disciplina para a
reflexão
dos
docentes sobre a
possibilidade, ainda
iniciando o processo
de coordenação de
ações.

“Porque o Docente 3 está tentando
começar
um
trabalho
em
instrumentação
com
FM,
com
instrumentos pra ensino de FM. Então
isso toca (nos interesses do) professor
de laboratório, com o professor de
estrutura podendo ajudar muito em
todas as partes. E (assim podemos)
construir uma relação melhor entre as
disciplinas.”
DOCENTE 1

Temos muitas (que pode ser utilizada
pelo IEF no laboratório), então pode
usar. Se precisar de uma rede pra
fazer algum, pode pegar...
“O que nós temos que fazer é juntar as
pessoas de laboratório e teóricas e
instrumentação está aqui. Isso é
lógico, se dá certo, vou tentar fazer
aqui com as outras disciplinas... A
principio com Física I, depois com os
outros professores...”

DOCENTE 2
DOCENTE 3

REUNIÃO
3

“Então, é... basicamente... Eu pensei
em primeiro fazer...rever alguns
conceitos
que
eles
viram
na
instrumentação 1 e fazer justamente
isso...trazer pra cada aula um pouco
da teoria e um pouco da prática, ou
seja, um pouco do conceito e como
isso
pode
ser
tratado
experimentalmente...Então a primeira
aula que eu estive pensando foi
estabelecer com eles os conceitos de
mecânica;;;Deixar bem claro como
que...que...porque a mecânica ela está
bem centrada numa coisa do dia a

O docente 1 começa
a
participar
da
organização conjunta
da relação entre IEF
e LEM com ideias de
experimentos
que
podem ser utilizados
em
ambas
as
disciplinas.
O docente 3 entra
efetivamente
no
processo
de
coordenação
de
ações, pois propõe
experiências
de
elação
entre
as
disciplinas pensadas
por ele a partir das
necessidades
discutidas no grupo.
O
pesquisador
continua alimentando
a
conversa
com
questionamentos aos
docentes voltados às
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dia...na segunda aula eu pensei em
trazer
alguma
coisa
sobre
o
eletromagnetismo.”

PESQUISADOR

“O que nós temos que fazer é juntar as
pessoas de laboratório e teóricas e
instrumentação está aqui. Isso é
lógico, se dá certo, vou tentar fazer
aqui com as outras disciplinas... A
principio com Física I, depois com os
outros professores...”
Entendeu... e é um experimento que o
senhor já pode sugerir pros alunos
fazerem...E eles podem procurar o
senhor caso precisem do laboratório
nas aulas, sim professor Docente 1?

propostas
de
atividades
e
estruturação
das
disciplinas, além de
apresentar
constantemente as
propostas que já
estão em debate na
reunião passada.

“Era isso que eu queria saber, no que
o laboratório pode contribuir com a
instrumentação
nesse
sentido
também...”
“Pode ser propor os temas de
seminários dentro dos temas que eles
vão fazer os experimentos... Propor os
temas dos seminários em cima dos
experimentos que eles vão fazer no
laboratório, pode ser também...E uma
outa proposta que surgiu também nas
nossas discussões e que a gente pode
por em prática e ver se da certo, foi de
que no fim do ano, o Docente 2 quer
dar um seminário no lugar de uma
prova e surgiu a ideia de que, por
exemplo, o aluno pudesse montar um
seminário com um conteúdo da
estrutura da matéria com a parte
teórica e se ele desejar também utilizar
o laboratório na aula dele, ser também
uma aula experimental, e a ultima
avaliação dele seria esse seminário.”
“Era isso que eu queria saber, no que
o laboratório pode contribuir com a
instrumentação
nesse
sentido
também...”
“Professor Docente 1, como o senhor
vê essa ideia, do ponto de vista do
aluno professor que deve sair daqui?”

DOCENTE 1
DOCENTE 2

Mas então eu acho que se ele tiver
que apresentar, seja duplo ou em trio,
não precisa apresentar pra todo
mundo se for o caso, por causa de
choque de horário, sei lá como é isso.
Mas ai talvez ele necessariamente
tenha que ter mais compromisso... Ele

A coordenação de
ações
entre
os
docentes está em
andamento
e
se
tornando mais clara
para
todos
os
membros. O docente
2 entra no processo
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REUNIÃO
4

DOCENTE 3

PESQUISADOR

DOCENTE 1

DOCENTE 2
REUNIÃO
5

DOCENTE 3
PESQUISADOR

fala "pô, vou falar ali com o Docente 1,
ali na cara dele, tem que estudar
mais..."
Se...e ai a ideia das outras reuniões é
a gente ir vendo se, por exemplo,
daqui até o fim do ano o senhor testou
alguma coisa no sentido de fazer os
alunos falarem no laboratório, com
apresentação ou não...Se no caso já
vimos algum resultado na possibilidade
de eles interagirem mais sem a
explicação do conteúdo e eu acho
legais essas reuniões porque a gente
vai contando o que vai acontecendo e
eu consigo ver um caminho, ao longo
do ano, das coisas que deram certo e
não, a gente consegue chegar a um
circulinho aproximadamente ideal de
como fazer a aproximação entre as
disciplinas...
“Por isso que aquilo que o senhor falou
é algo interessante, porque o desafio
que eu coloco aqui pra gente e traçar
esses pontos de aproximação entre as
disciplinas, nos quais essas relações,
que deveriam ser naturais, possam se
tornar visíveis para os alunos. e assim,
com esses pontos que a gente
conseguir identificar, com algumas
atividades que a gente conseguir fazer
pra causar essa relação assim, pode
ser exemplo pras outras disciplinas.”
Sim, na semana passada, depois que
eu mostrei que a maioria dos relatórios
estava muito ruim, eu fui questionando
eles
sobre
as
questões
dos
experimentos pra eles irem explicando,
parece que eles começaram a ver que
precisa explicar com as palavras deles.
Sim...Eu até falei pra eles a semana
passada sobre isso, das aulas. A ideia
é que seja uma aula mesmo, e não um
seminário. Agora, temos que ver com
vocês como serão essas aulas, se
serão em nível de Ensino Médio, de
Graduação (por conta da avaliação da
disciplina) ou se serão em nível de
ensino médio. Particularmente eu acho
que, se ninguém descordar, essas
aulas poderiam ser em nível de
Graduação, por conta da avaliação da
disciplina, mas ainda assim a gente
poderia deixar bem claro os aspectos
didáticos que essa aula tem que ter,
sabe?
Então essa proposta que está escrita
ai, de promover atividades de
discussão e explicação dos relatórios e
dos resultados no laboratório é algo

de
reflexão
e
racionalização sobre
as relações entre as
disciplinas e sobre as
atividades propostas.
O docente 3 se
mostra participante
ativo
dessa
coordenação
de
ações,
pois
consegue pensar nas
atividades propostas
e
vislumbrar
ocorrências em suas
realizações,
propondo temas de
discussão voltados à
organização dessas
práticas.
O
pesquisador
propõe
reflexões
sobre o processo e
um desafio para ser
pensado ao longo
das reuniões

Na reunião 5, os
docentes já estão em
uma fase de reflexão
sobre algumas das
propostas
que
executaram em sala
de aula.
O docente 1 relata
um
momento de
análise
de
uma
abordagem diferente
que realizou no LEM.
O docente 2 relata o
inicio da conversa
com os alunos sobre
as
atividades
a
serem realizadas e
levanta pretensões
de
validade
normativas
sobre
regras
para
o
desenvolvimento dos
seminários

290

ainda passível de estar em execução.

DOCENTE 1

REUNIÃO
6

DOCENTE 2

Docente 2...a única dessas propostas
que te abrange diretamente é essa
ideia dos seminários. Não dessa
maneira, porque todas as propostas
que eu coloquei aqui são frutos das
nossas
conversas
do
semestre
passado, mas essa de os alunos
prepararem aulas sobre os conteúdos
de FMC na sua disciplina como
avaliação foi a que você se propôs a
fazer...Ainda é possível?
Mas sobre o que é discutido, sim,
nesse sentido, uma coisa que pode
funcionar é a seguinte, nossa
participação maior com o Docente 3.
Assim, ele está mais preocupado com
o que os alunos têm que se ocupar pra
levar essas coisas pro segundo grau.
Inclusive a semana que vem vai ter o
experimento de corpo negro e eu vou
insistir muito nessa parte, de minha
parte, juntando com o Docente 3
pensando nisso para os alunos do
segundo grau. Isso, pra mim, é uma
mudança de atitude muito grande,
porque antigamente era eu e ele. E
agora eu estou pensando nele. Nesse
sentido eu não penso muito no
Docente 2 porque ele já fez a parte
dele no primeiro semestre... O
segundo
semestre
vem
a
complementação, coisa que está
faltando.
Mas talvez a gente colocando esses
outros tipos de instrumento de
avaliação, outras atividades, talvez
pensar em alternativas, por exemplo
ao invés de fazerem oito experimentos,
faz nove e um eles coordenam, sabe?
Eu também pensar em avaliações
orais... Como não dá pra avaliar todo
mundo, não dá tempo...Sortear
horários, pensar em coisas desse
tipo...Mas acho que podia tentar
pensar em conversas agrupadas
assim, não todo mundo ao mesmo
tempo, porque senão vira vozes...Ai eu
precisaria Docente 1, essa questão do
articulador, de uma pessoa pra estar
comigo fazendo o liga desliga, a
cobrança, essas coisas...Acho que
seria bom termos coisas assim, se
precisa de um grupo, tem que ter
alguém pra articular isso, porque
infelizmente nosso departamento não
tem essa tradição, então tem que
começar a tatear devagarzinho,
porque do jeito que está hoje a

Na ultima reunião os
docentes apresentam
reflexões sobre as
atividades realizadas
e
perspectivas
futuras.
A
racionalização
sobre as atividades
realizadas
e
o
vislumbre
de
continuações
e
melhoras
nas
atividades denota um
processo
de
coordenação
de
ações.
O
docente
2
apresenta, baseado
no que foi realizado,
uma série de novas
propostas
de
avaliação do LEM e
ainda
solicita
a
contribuição
do
docente 1.
O docente 3 relata a
possibilidade
de
exposição
do
trabalho do grupo a
outros docentes.
Os
docentes
propõem
a
continuidade
dos
trabalhos do grupo
para
os
outros
docentes do curso.

291

DOCENTE 3

PESQUISADOR

situação está muito ruim...
“Eu fui lá nesse encontro, que teve o
fórum das licenciaturas que eu não
achei que foi tão produtivo que nem
esse encontro aí. Esse foi mais pra
falar de PPP e tal, então teve
experiências de pessoas que levaram
lá os PPP dos cursos, um
representando a odontologia, a
arquitetura e eles andaram elaborando
um projeto diferente, mas algumas
coisas que foram ditas lá foi
exatamente isso, de dentro do PPP
você fazer o seu plano de ensino, o
que você vai ensinar lá na sua
disciplina?
No sentido de pensar em que esse
laboratório está representando para
pessoas que, para muito além de
saber fazer física, saber explicar
aquilo...

Quadro 57: Sínteses dos indícios de um processo de coordenação de ações
pelos membros do GPC do campus A

Essa análise nos permite também, sob um ponto de vista das
coordenações de ações, caracterizar o que entendemos por Grupo de
Planejamento Conjunto (GPC). Os dois grupos relatados nesta pesquisa
iniciam suas atividades como um grupo de discussões, inicialmente voltado ao
debate de preocupações temáticas. Então, o desenvolvimento das atividades,
que leva ao cenário de coordenação de ações apontado até aqui, no qual os
professores vão se envolvendo em planejamentos conjuntos construídos a
partir de princípios elaborados em interação, faz com que o grupo de
discussões possa ser tratado como um GPC.
Com isso, podemos evidenciar que, no caso do campus A, o
desenvolvimento de um planejamento conjunto das disciplinas de IEF, LEM e
EM se deu por meio da inserção de todos os participantes em um processo de
coordenação de ações visando a integração entre as disciplinas.

7.2.1. As possibilidades decorrentes do GPC no campus B

As reuniões do GPC no campus B se iniciaram de uma maneira diferente
do campus A, mesmo porque a constituição inicial do grupo era diferente –
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composto pelo pesquisador e os docentes 4 e 5 – ou seja, o GPC no campus B
se inicia com a participação dos docentes de EM e LEM, além do pesquisador.
A primeira reunião conjunta se iniciou com uma explicação das
motivações que levaram o pesquisador a propor esses grupos nos campus A e
B e a retomada dos pontos comuns retirados das entrevistas iniciais para que
fosse iniciada a conversa. No Ep.2-C1-B, em uma espécie sondagem inicial
conjunta, o docente 4, ao responder um questionamento do pesquisador,
manifesta a forma como tem observado a disciplina.
“Docente 4: Bom...Está dentro do previsto...terminar o capitulo do livro
segunda prova ainda...Mas dos alunos, um pouco mais da metade
média...Porque sempre tem os alunos que não respondem né? E estão mal
Se fosse os alunos em geral que estivessem mal só nessa disciplina, tudo
caso não...(Trecho do Ep.2-C1-B).”

lá e falta dar a
está dentro da
no geral mesmo.
bem, mas nesse

Ou seja, para o docente 4, em primeiras análises, o desempenho dos
alunos e a avaliação do bom andamento da disciplina se dá pelo correto
cumprimento do conteúdo pré-estabelecido e pelas notas acima da média
mínima. Então questiona do docente 5 sobre sua continuidade na disciplina,
confirmando-se a constituição inicial do grupo. A UC principal desse primeiro
episódio é:
x

O desempenho dos alunos na disciplina de EM se dá pelo alcance das
médias mínimas e pelo cumprimento do conteúdo planejado.
O Ep.3-C1-B é um momento de interação entre os membros sobre os

aspectos técnicos do LEM em comparação com o que eles entendem ser os
objetivos da pesquisa. O docente 5 se usa de uma pretensão de validade
normativa sobre a condução dos laboratórios em outras universidades no
intento de apoiar seu argumento de que “Não há necessidade de relação entre
o LEM e a EM conceitual”, recebendo a concordância do docente 4.
Ato de fala
“É... agora vai ter que dar
uma
selecionada
boa...Porque
praticamente,
nós temos 12 semanas, e
agora eu estou fazendo as
contas e seriam quinzenais.
Semana sim, semana não
eles
fariam
um
novo
experimento.

Características
Frase explicativa

Pretensão
normativa

de

validade

Sínteses
O docente 5 explica sua
organização do LEM e expõe
sua compreensão sobre esta
organização, afirmando que o
tempo de aula e a posição da
disciplina
na
estrutura
curricular do curso são
suficientes
para
sua
concretização com qualidade.
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Eu acredito que não, que não
atrapalha não, porque tem
lugares
que
é
um
experimento por semana, na
USP de São Carlos é um
experimento por semana,
então eu acho que não.”
(Docente 5)
“Concordo com o Docente
5...
Você tem que visualizar
neste caso que, conforme foi
aumentando a estrutura do
laboratório,
foi
mudando
também os conteúdos do
experimento né? Nesse caso
vai agregar mais, e eu penso
nesse sentido o seguinte...

Aceitação do ato de fala do
docente 5

Frase explicativa

Uma coisa que ele (o
Pesquisador)
está
preocupado é ver se existe
uma relação entre a teoria e
o experimento. Então é
justamente isso, antes eram
pouquíssimos experimentos,
então não tinha nem como
pensar em fazer relações,
nunca havia uma conexão
direta.” (Docente 4)
Olha
Pesquisador,
eu
sinceramente
não
me
preocupo com isso.

Pretensão
avaliativa

Não acho que deva, porque o
aluno no quarto ano ele tem
que ter essa coisa de ir
buscar
pra
explicar,
pesquisar aqui o experimento
que ele faz... (Docente 5)
Ele tem que estabelecer as
relações. (Pesquisador)

Pretensão
normativa

de

validade

Não aceitação do AF do
pesquisador
de

O docente 4 concorda com a
exposição do docente 5 e
explica sua interpretação da
relação entre os conteúdos
do LEM e a organização no
LEM. Ainda manifesta sua
compreensão dos objetivos
da pesquisa relatados pelo
pesquisador

validade

Estabelecimento de uma
relação interpessoal pela
compreensão do AF d
docente 5

O docente 5 não vê a relação
entre o LEM e a EM como
necessária, pois pensa ser
responsabilidade do aluno
buscar as devidas relações.

O
pesquisador
apenas
mostra compreender o AF do
docente
5
a
fim
de
estabelecer
uma
continuidade da discussão.

Quadro 58: Caracterização dos atos de fala

Observamos então o inicio de uma discussão, com os docentes
manifestando suas opiniões pessoais – ato de fala expressivo – e o
pesquisador exercendo uma ação estratégica ao não questionar a pretensão
de validade do docente 5 com o fim de manter a possibilidade de conversa.
Na sequencia, o docente 5 se expressa com uma pretensão de validade
explicativa para esclarecer ao grupo como acontece a estrutura da disciplina de
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LEM. Segundo o docente, os alunos realizam os experimentos e são
convidados a discuti-los e contextualizá-los.
O argumento do docente 4 se pauta no livro texto da disciplina para
corroborar a ideia de que os alunos não deveriam chegar no LEM
despreparados teoricamente. Dessa maneira, temos as seguintes asserções
gerais.
x

Segundo os docentes 4 e 5, não há necessidade de uma interação
planejada entre as disciplinas de LEM e EM.

x

Os alunos não tem motivos pra chegarem ao LEM defasados
conceitualmente, visto que o conteúdo é trabalhado no primeiro
semestre em EM.

x

Os alunos são convidados a discutir e debater os experimentos
realizados nas aulas de LEM.

x

Alguns momentos de busca de esclarecimentos sobre os conteúdos e
métodos das disciplinas e dos objetivos da pesquisa do pesquisador.

x

Ação estratégica do pesquisador para manter a possibilidade de
conversa.
No episódio 4 desta reunião, o pesquisador questiona o docente 4 sobre

a contribuição das atividades de LEM na compreensão que os alunos têm do
conteúdo teórico de EM e o faz a partir de um ato de fala que consideramos
perlocucionário, dada sua ligação planejada com o argumento apresentado
pelo docente 5 anteriormente e com as validades concedidas pelo docente a
que se dirige.
A partir de então, ambos os docentes iniciam a exploração de uma série
de argumentos justificando as dificuldades de relação entre as disciplinas no
baixo desempenho dos alunos.
“Docente 4: Ai nós vamos entrar de novo na dinâmica dos alunos, o que eles fazem. Eu dei
uma provinha para a monitoria do laboratório. Era pra explicar qualitativamente, por exemplo,
como é o experimento de Franck-Hertz. O aluno tá fazendo prova pra dar uma monitoria
daquilo, ou seja, ao menos saber explicar ele tem. E aí, quando você analisa o que eles
escreveram, tem muita lacuna, o conhecimento é...Embora o duplo esforço que a gente faz,
não é completo, eles não explicam todos os conceitos. Porque aluno estuda para o momento,
para passar... Docente 5: E o ruim mesmo da sua questão é que o Docente 4 já passou por
ali, porque o laboratório é no segundo semestre, então que acontece é que ele já passou, por
exemplo, o semestre que vem deve ser sobre radiação de corpo negro e o Docente 4 já passou
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isso no primeiro semestre...O que eu noto é que sim, eles compreendem algumas coisas que a
gente fala...E varia de turma pra turma também, né?” (Trecho do Ep.4-C1-B)

Ou seja como nas reuniões iniciais, se apresenta a ideia de que os
docentes desenvolvem um trabalho “suficiente” com relação às suas aulas, que
não são acompanhadas por conta da falta de interesse doa alunos, ideia essa
que será, por muitas vezes, tematizada no grupo.
Há também uma asserção do docente 5, complementada pelo
pesquisador, que explora os casos particulares de alunos que se desenvolvem
ao longo da graduação e começam a discutir conceitos nas aula de LEM, o que
foi pano de fundo para uma justificativa por parte do pesquisador.
Ato de fala
E depois, poxa vida...Porque
eu dei laboratório de física I,
lab. de física II e depois lab.
de
estrutura...Então
a
evolução dele, a hora que eu
assisti ele nas nossas
reuniões, discutindo, dando
opiniões...eu
fiquei
impressionado... (Docente 5)
É, porque uma coisa que eu
penso que deveria ser usada
como avaliação é a forma
como o aluno fala de física,
explica e se explica, se faz
entender falando daquela
física, isso pra mim é
importante... (Pesquisador)

Características
de

validade

O docente 5 faz uma
avaliação, baseado em sua
própria
observação,
da
capacidade
argumentativa
dos alunos nos últimos anos
do curso em comparação
com os primeiros

Pretensão
normativa

de

validade

O pesquisador levanta a
pretensão
de
validade
normativa segundo a qual as
características descritas pelo
docente 5 deveriam ser
consideradas na avaliação do
futuro professor de física.

Ano passado foi repetido isso
também,
eu
fiquei
maravilhado... (Docente 5)

Aceitação
do
pesquisador

Aliás,
tem
alunos
evoluem visivelmente,
(Docente 4)

Pretensão
avaliativa

que
né?

E tem o inverso também, né?
Tem alunos muito bons, que
eu
achava
que
ia
acompanhar...e
nessas
discussões era uma negação,
uma negação...O cara tinha
problemas de fazer ligações,
né? De fazer raciocínios, eu
não
entendia,
eu
até
conversei com ele. O docente
6 até gostava dele, porque na
matéria dele, o cara ia
bem...Não sei... (Docente 5)

Sínteses

Pretensão
avaliativa

de

AF

do

validade

Aceitação da pretensão de
validade do docente 4 e
argumentação

O docente 5 expressa
concordância com o que foi
dito pelo pesquisador por
meio de um exemplo.
O docente 4 expressa uma
pretensão
de
validade
segundo a qual alguns alunos
evoluem naturalmente de
desempenho.
Estabelece-se uma relação
intersubjetiva entre o docente
5 e o docente 4 quando
aquele apresenta exemplos
para apoiar a pretensão de
validade deste.
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E perceber essas coisas...o
docente
perceber
essas
coisas, com o que ele está
lidando, que o aluno está
indo bem com o outro
docente, porque está...Enfim,
tudo isso faz parte do papel
dessa
interação.
(Pesquisador)

Pretensão
normativa

de

Argumentação

validade

A partir dos AF dos docentes,
o pesquisador apresenta sua
pretensão
de
validade,
argumentando que o papel
da interação entre eles no
GPC é proporcionar a
oportunidade de refletir sobre
o que foi dito.

Quadro 59: Caracterização dos atos de fala.

Essa primeira discussão nos mostra as concepções dos docentes já
manifestadas nas entrevistas iniciais. Contudo, ao exporem as suas ideias
sobre a necessidade de relação entre as disciplinas, pode-se começar a pensar
em um processo de debate que envolva mais elementos de cada disciplina. Do
ponto de vista comunicativo, o docentes apresentam suas pretensões
baseadas no mundo subjetivo em atos de fala expressivos e o pesquisador
começa a problematizar essas concepções, ainda no inicio da conversa.
A atuação do pesquisador, como no inicio das reuniões do campus A, é a
de problematizar as concepções e afirmações apresentadas pelos docentes,
buscando iniciar uma conversa mais aprofundada sobre as preocupações
temáticas dos docentes. Então se usa da construção do argumento
apresentado pelo docente para levantar uma pretensão de validade avaliativa
que faz parte das concepções do pesquisador, mas que se pretende tematizar
no grupo.
Assim, podemos retirar desse episódio os seguintes aspectos:
x

Os

alunos

não

relacionam

os

conteúdos

específicos

com

as

experiências de laboratório
x

Os alunos estudam apenas para passar nas provas

x

Há possibilidade de verificar a evolução da compreensão conceitual dos
alunos quando eles são postos a debater experimentos no LEM

x

A discussão dos aspectos das disciplinas em grupo pode resultar em
conclusões importantes para o planejamento das mesmas.

x

Pretensões de validade baseadas exclusivamente no mundo subjetivo
por parte dos docentes 4 e 5.

x

Argumentação do docente sobre o papel do GPC no esclarecimento dos
temas em debate
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No Ep.5-C1-B, vemos um questionamento direto e voltado à requisição
de inteligibilidade sobre um ponto importante, que é forma de avaliação, ou
seja, as cobranças, no LEM e na EM.
Pesquisador: “Professor (docente 5), como é feita a avaliação de laboratório?” Docente 5:
“Bom, eu anoto tudo que acontece com eles durante as aulas, tem os relatórios e fazem os
seminários. Daí tem perguntas no seminário de cada um deles. E tem prova também, mas
nada escrito, prática. Eu vou questionado eles enquanto eles vão montando as coisas. Estou
ali com o relatório deles pra fazer a avaliação né?” Pesquisador: “Ah sim. Então o relatório
não é a única avaliação.” Docente 5: “Não, tem uma série de avaliações. Da mesma forma que
eu faço nas outras disciplinas também, nos laboratórios da engenharia eu também faço isso,
tenho minhas anotações que eu faço lá na caderneta, inclusive anotando saídas e mau
comportamento dos alunos. Conversas, né, que você tem com os alunos e no caso do
laboratório, tem as provas também. Mas ai não tem aquela coisa escrita, porque eu acho que
eles são maduros o suficiente, porque eu vou passar lá corrigindo e eles vão mudando...Eu
faço é, tentando direcionar eles pro curso né, pra disciplina.” Pesquisador: “E na estrutura,
professor, como acontece?” Docente 4: “São cinco provas, né? são quatro, na verdade, mais a
sub.” (Trecho do Ep.5-C1-B)

O docente 5, ao se dispor mais abertamente ao debate, apresenta, com
explicações, as formas como avalia seus alunos no LEM. O docente 4
apresenta a estruturação de suas provas, única forma de avaliação na
disciplina de EM.
Por meio das descrições do docente 5 das características dessa
avaliação, pode-se entender os seguintes parâmetros no LEM, segundos eu
docente:
x

Os alunos constroem relatórios dos experimentos realizados fora do
horário de aula e individualmente.

x

Há uma investida em aulas presenciais com todos os alunos para
discussão dos temas dos experimentos.

x

Os alunos apresentam a estrutura e os princípios de funcionamento dos
experimentos que realizaram.

x

São avaliados aspectos como frequência e participação na aula.

x

Requisição de inteligibilidade sobre a forma de avaliação no LEM pelo
pesquisador.
No Ep.6-C1-B, os três membros do grupo discutem, a partir de uma

questão do pesquisador, a visão que os docentes têm da formação geral
oferecida no curso. O quadro a seguir mostra a desconstrução dos atos de fala
e as possibilidades comunicativas decorrentes dessa discussão.
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Ato de fala
Vocês estão com os alunos
no ultimo ano e eles saem
daqui agora, por exemplo,
então olhando esse aluno
que está saindo daqui e se
formam, os senhores acham
que saindo daqui, eles são
alunos muito bem preparados
pra fazer o que?
Olhando o curso, avaliando
esses alunos que estão nas
disciplinas dos senhores no
ultimo ano e etc, os senhores
acham que eles estão muito
bem preparados pra fazer o
que? (Pesquisador)
Olha, eu vejo ele como
um...um...professor de física.
Isso é o que eu mais...eu não
consigo ver os nossos alunos
como pesquisadores,
embora eu tenha alunos aqui
do curso orientados no
mestrado, mas eu tive sorte
de pegar o melhor aluno da
turma...E foi muito bom, ele
me orientou praticamente,
porque o cara era muito bom
mesmo.
Mas eu acho que em termos
do ensino desse conteúdo e
de física mesmo, eu acho
que
eles
tem
plenas
condições de serem bons
professores mesmo. Ou de
regular as coisas. Porque
eles tem muita informação da
parte
experimental,
mas
muita mesmo...Eles veem
bastante isso daí. Da parte
conceitual, dessa conversa
que a gente tem com eles, eu
percebo que eles estão
ligando isso daí. (Docente 5)
E desde o inicio, quando eu
vou começar isso ai...eu já fiz
essa disciplina de uma forma
mais teórica, mas nem
sempre isso é bom para os
alunos,
principalmente
porque ficaria muito tempo
pra estudar, pra digerir tudo...
e tem alunos que não estão
dispostos a isso.

Características
Uso de frases explicativas

Sínteses
O pesquisador faz uso de
frases
explicativas
para
contextualizar sua questão e
exerce uma perlocução ao
antecipar os caminhos para a
resposta de sua pergunta aos
docentes.

Ato de fala perlocucionário

Pretensão
avaliativa

de

validade

Uso de frase explicativa

Pretensão
avaliativa

de

validade

Compreensão do ato de fala
do pesquisador e pretensão
de validade explicativa

Pretensão
avaliativa

de

validade

O docente 5 faz uma
avaliação
subjetiva
dos
alunos formados e conclui
que
eles
estão
mais
preparados
para
serem
professores.
Contudo,
manifesta
a
concepção segundo a qual o
aluno “bom” da turma se
tornou pesquisador em física
aplicada
O docente 5 faz outra
avaliação subjetiva sobre as
condições
dos
alunos
formados nesse curso para o
ensino de física, ressaltando
que o curso permite a
formação de um professor,
mas que também pode atuar
em outras áreas.

O docente 4 demonstra
compreender
o
que
o
pesquisador
diz,
mas
expressa, baseado em suas
próprias concepções, sobre a
condução da disciplina de
EM, afirmando que os alunos
não
compreendem
a
apresentação matemática da
disciplina.
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Dai eu percebi que ia ser
menos matemática e mais
conceitos e a gente ensina
mais em cima dos conceitos.
Não sei, esse ano eu estou
fazendo isso, esse ano eu
estou
dando
menos
matemática que o ano
passado. (Docente 4)
Mais explicação mesmo.
(Pesquisador)

Pretensão
normativa

de

validade

Demonstração
compreensão do AF

de

E...eu estou gastando mais
tempo
explicando
os
fenômenos,
conceitos
mesmo...Antes era um pouco
mais teórico, né? E parece
que tem aluno que não se dá
bem com o mais teórico.
(Docente 4)

Pretensão
avaliativa

É...e essa posição que o
professor Docente 5 colocou
de considerar que ele sai
daqui preparado pra ser um
professor, versus nem tanto
pra fazer pesquisa em outras
áreas, o senhor tem uma
posição desse tipo também?
(Pesquisador)
Em geral, como se vê no
curso né, os alunos estão
bem preparados pra ser
professores
de
colegial
mesmo, né? Os conteúdos,
de todos os tipos, são
levados pra isso. Os livros
que a gente dá não são de
tão baixo nível, sempre um
pouco mais alto, então aí,
nesse ponto depende mais
dos alunos, né? Agora, em
relação a alunos que foram
fazer pesquisa, claro que
tem... (Docente 4)
Lógico...Então...Eu
ia
complementar isso aí, mas
ele tem...a forma com que
são colocados todo o curso
aí, as matérias, eles tem
condições de desenvolver o
que eles quiserem...

Busca por inteligibilidade

A
menos
da
bendita
matemática, que falta pra
eles,
percebe-se,
é

Pretensão
avaliativa

de

Afirma que os alunos não
apresentam
bom
desempenho quando há uma
abordagem
mais
matematizada da disciplina
de EM.
A pergunta do pesquisador
pretende
retirar
as
concepções do docente 4
sobre
as
características
formativas
do
curso,
buscando expô-las para a
discussão.

validade

A pretensão de validade
avaliativa do docente 4 é a de
que a característica dos
alunos (ensino ou pesquisa)
determinadas
pelo
são
empenho dos mesmos nas
disciplinas especificas.

Aceitação da pretensão de
validade do docente 4

O docente 5 concorda com o
docente 4 e expõe sua
subjetividade segundo a qual
os alunos não tem bom
desempenho em matemática.

Pretensão
normativa

de

validade

O pesquisador reafirma com
outras palavras o que foi dito
pelo docente 4
O docente 4 faz uma
avaliação da sua forma de
ensinar
baseado
nas
interpretação que faz do
desempenho doa alunos.

de

validade
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visível...Tirando isso daí, ele
tem condições de pegar
rapidamente o que vier pela
frente, ele sabe se virar.
(Docente 5)
Sim, porque até mesmo essa
capacidade criativa de ir atrás
do que ele não viu no
curso...é algo que pode ser
fruto do curso. (Pesquisador)

E a parte matemática tem, e
eles vão ter que se virar, que
ralar...Até porque essa outra
parte, a parte do ensino de
física, é muito bem feita
aqui...A gente discute por ai,
sim...e Ilha Solteira sempre
está como referencia, né?
(Docente 5)

Compreensão
docente 5

do

AF

do

Estabelecimento de uma
relação interpessoal com o
pesquisador por meio de
compreensão do ato de fala
Argumentação

O
pesquisador
exprime
compreender os motivos que
levam o docente 5 a exercer
o AF, mas expõe que o curso
tem
interferência
no
desempenho
do
aluno
também.
O docente 5 estabelece uma
concordância com o docente
4, e exerce uma ação
com
o
argumentação
pesquisador ao exaltar a área
de pesquisa deste com o
intento
de
obter
concordância.

Quadro 60: Caracterização dos atos de fala

O que podemos observar nessa discussão é um primeiro momento de
exposição de concepções por parte dos docentes em conjunto, às quais
podemos elencar como temas a serem discutidos nas reuniões. Percebemos o
pesquisador levantando algumas questões chave para a entrada no tema da
relação entre as disciplinas, além de expor junto a essas questões suas
próprias concepções para o debate.
O docente 5 se mostra disposto à conversa, mas afirma não ver
necessidade de relação planejada entre as disciplinas, assim como docente 4,
que designa os problemas de desempenho dos alunos na EM aos próprios
alunos.
Ou seja, percebemos um cenário de concepções divergentes ente os
docentes e o pesquisador, mas uma tentativa deste de prolongar a
possibilidade

de

conversa

inserindo

novos

temas

para

o

debate

desproblematizado, para que os docentes comecem a propor novas
preocupações temáticas e racionalizar sobre elas, buscando um caminho para
a comunicação.
O episódio 7 desta reunião mostra os docentes e o pesquisador
discutindo a possibilidade de realização de experimentos de FMC no ensino
médio. O pesquisador explica para os docentes como funciona a disciplina de
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IEF a partir da entrevista inicial do docente 6 e os docentes buscam entender
como os experimentos são tratados. Há aí uma busca por inteligibilidade sobre
os experimentos existentes no LEM e sua possibilidade de realização no
ensino médio, pois os membros discutem os elementos teóricos dos
experimentos propostos.
Pesquisador: “A instrumentação para o ensino de física, do docente 6, por exemplo, é um
curso bem experimental que os alunos escolhem um experimento de preferencia deles e eles
tem que estudar aquele experimento, a construção dele, no âmbito da explicação do conceito
físico daquele experimento. Na aula, um experimento de atrito deixa de ser só um experimento
de atrito e é discutido em todas as perspectivas que ele pode ser feito, ele vai partir de uma
situação aparentemente simples e vai tratar até da constituição molecular do atrito e tudo que
envolve isso, a partir do experimento.” (Trecho do Ep.7-C1-B)

Em uma série de expressões descritivas, o pesquisador apresenta as
características investigativas da IEF aos docentes 4 e 5, que buscam
compreender essa relação. O docente 4 manifesta desconhecimento sobre a
existência da disciplina de IEF, como vemos
Docente 4: O que ocorre é assim, né...Não sei de que anos são esses alunos que
fazem...é...essa matéria ai... Pesquisador: Instrumentação. (Trecho do Ep.7-C1-B)

A conversa sobre as possibilidades de inserção de conteúdos de FMC
no ensino médio continua no episódio 8 com os docentes descrevendo
experimentos e situações em que é possível trabalhar os assuntos, com o
docente 5 descrevendo um experimentos que fez em conjunto com uma aluna
e o docente 4 um conjunto de conteúdos que observou em um livro do ensino
médio mesmo que ainda mantenha a concepção de que os conteúdos devem
ter função de apelo à curiosidade do aluno. Entendemos esse processo de
descrição como validação da pretensão de validade normativa do pesquisador
sobre a necessidade de tratamento didático desses tópicos, ainda que os
docentes não se comprometam com esse tratamento. Assim,
x

O egresso do curso está mais preparado para ser professor que
pesquisador na área de física aplicada.

x

Os melhores alunos do curso escolhem a área de física aplicada para a
pós-graduação.

x

A disciplina de EM ser feita de forma mais conceitual deve-se ao fato de
os alunos não compreenderem a abordagem matemática.

x

Os alunos têm dificuldade em matemática.
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x

As disciplinas da área de ensino de física são bem construídas e
preparam os alunos para o debate nas outras disciplinas.

x

O conteúdo de física abordado na graduação prepara os alunos para
serem professores do ensino médio.

x

Há alguns experimentos do LEM que podem ser adaptados para uso no
ensino médio.

x

Os conceitos de FMC no ensino médio podem ser potencialmente
estimuladores da curiosidade.

x

Pretensões de validade avaliativas por parte do docente 5 sobre as
formas de avaliação do LEM.

x

Atos de fala expressivos por parte dos docentes.

x

Busca por inteligibilidade pelo pesquisador sobre as intenções da
pesquisa.

x

O pesquisador não concorda com a maioria dos atos de fala do docente
4.

x

Ação estratégica do pesquisador para estabelecer a possibilidade de
continuação da conversa.
Na sequencia, o pesquisador continua a buscar junto aos docentes que

esses exponham suas práticas e concepções ao grupo para alimentar as
possibilidades de debate quando questiona o docente 4 sobre a abordagem
dos conteúdos na disciplina de EM.
Pesquisador: E na disciplina de estrutura da matéria, a abordagem dessa
questão...Experimentos que mostram que a luz é uma onda...experimentos não...teorias que
mostram que a luz é uma onda, teorias que mostram que a luz é uma partícula, e esse conflito,
é algo que se chega a se falar desse jeito...Fala-se disso a partir desse conflito que o senhor
delineou aqui??? Docente 4: Nessas aulas, por exemplo, a gente está tratando agora, eu to
falando disso agora. Docente 5: Tem até um experimento aqui, depois se você quiser...Nós
arrumamos um com led que dá pra ver isso... Docente 4: Eu estava estudando com a minha
filha, que ela está no primeiro colegial, né? E estava falando de comportamento da luz...E eu
falei...Tá vendo essa fendinha concentrando a luz...Por esse furinho está passando a luz e se
espalhando toda...O que você acha que está acontecendo??? Agora imagine você poder
atravessar a parede filha...O elétron tem massa e ele pode...E ai ela fica com a curiosidade né?
E tem que despertar a curiosidade né? Pesquisador: Sim...e isso tem muito a ver com a sua
disciplina lá no sentido de como o senhor está falando pros alunos que eles podem falar disso
com os alunos deles. Docente 5: Eu acho que ali, o problema é a falta de...Eles (os alunos)
não vem procurar a gente pra colocar também como esse ensino de instrumentação, porque
falta informação né? (Trecho do Ep.9-C1-B)

O pesquisador exerce um ato de fala perlocucionário quando faz um
questionamento ao docente 4 a partir de uma colocação realizada por este. O
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pesquisador solicita do docente 4 uma reflexão sobre como a abordagem do
assunto de “dualidade onda-partícula” está sendo realizada no âmbito do curso
de licenciatura.
O docente 5 participa da contextualização oferecendo um experimento
que pode ajudar na abordagem de um assunto e o docente 4 exemplifica a
abordagem contextualizada de um assunto como “dualidade onda-partícula”
fora do ambiente da sala de aula, mas que não é pensada da mesma maneira
em sua disciplina. Por conta disso, o pesquisador, aproveitando da frase
explicativa do docente 4, expressa a possibilidade de proporcionar aos alunos
momentos de abordagem didática dos conteúdos tais como os descritos pelo
docente 4.
Um momento de interação no qual os dois docentes e o pesquisador
estão debatendo sobre a influencia do planejamento nas ações nas disciplinas
e no curso é analisada no Ep.11-C1-B.
Ato de fala
É...Mas
as
vezes
os
experimentos que eles vão
fazer...As vezes eles viram a
teoria
lá
no
primeiro
semestre, mas se o senhor
pudesse voltar aqui pra nos
contar como esse assunto foi
abordado
no
primeiro
semestre,
o
professor
Docente 5 nos contar como
foi essa tentativa de fazer os
experimentos didáticos de
Efeito
Fotoelétrico,
por
exemplo...Enfim, trocar essas
informações
que
podem
ajudar no fazer de ambas as
disciplinas...Ou até de três
disciplinas...

Características

Sínteses

Proposta de ação baseada
no AF do docente 4

O pesquisador propõe um
exercício ao docente 4 de
registrar a abordagem que
faz
dos
conteúdos
e
compartilhar com o grupo e
explicita um dos elementos
do papel da pesquisa no
grupo, para que os docentes
possam em todo momento
estarem cientes do trabalho
do pesquisador.

Busca por inteligibilidade
sobre a função da pesquisa.

O meu papel aqui é acabar
vendo como essa conversa
ajudou a ter um experimento
no laboratório, que seja,
completamente voltado ao
Ensino
Médio...
(Pesquisador)
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É isso...eu ia sugerir pra você
da gente montar aqui pelo
menos setembro, né? Depois
de um tempo...Já estamos ai
quase na metade do curso,
Os
experimentos
mais
demorados
já
foram
feitos...Esse ano eu vou
começar com o corpo negro
né...Que eu acho que é o
inicial,
depois
os
de
ondas...depois...Tem que ver
lá na ementa... (Docente 5)
Sim...eu falo de voltarmos a
conversar...Porque
talvez
depois que o senhor começar
lá a fazer os experimentos
talvez o senhor possa nos
contar do que aconteceu, as
formas e dificuldades dos
alunos...
E pode ser que isso tenha a
ver com algo lá da disciplina
teórica,
entenderam?
(Pesquisador)
Ai que tá o retorno dos
alunos, né? Você dá a
disciplina, se esforça, tudo
mais...Dai chega no segundo
semestre e eles falam que
não aprenderam, que não
viram... (Docente 4)
Então, saber olhar essas
coisas em conjunto é algo
que eu acho que nós
podemos
aprender
a
fazer...Saber que ocorreram
essas coisas é interessante
porque pode ser algum ponto
de
relação
ente
as
disciplinas. (Docente 5)
Mas tá registrado ali...Tem
que se cercar também...Aliás,
outra proposta ai...a gente
conversa bastante sobre o
curso aí...Mesmo porque
somos vizinhos de sala, mas
poderíamos interagir mais
também... (Docente 5)

Aceitação
do
pesquisador

AF

do

O docente 5 concorda com a
proposta do pesquisador e
propõe uma data para que
haja tempo de iniciar a
disciplina
no
segundo
semestre
e
avaliar
as
primeiras ações.

Estabelecimento de uma
relação interpessoal pela
aceitação do ato de fala.

Ao explicar os motivos do
retorno
à
conversa
e
explicitar os benefícios da
conversa para as disciplinas,
o pesquisador estabelece
uma relação de comunicação
com o docente 5.

Pretensão de sinceridade

Pretensão
avaliativa

de

validade

Pretensão
avaliativa

de

validade

Não aceitação do AF do
docente 4
Pretensão de correção

Pretensão de sinceridade

O docente 4 mantém-se
reafirmando sua pretensão
de validade segundo a qual
os
estudantes
não
se
empenham e por isso não
atingem os níveis de estudo
esperados.
O
pesquisador,
quando
expõe
a
afirmação
do
docente 4 como possibilidade
de
estudo
e
reflexão,
demonstra não aceitar a
pretensão
de
validade
levantada.

O docente 5 registra sua
pretensão de sinceridade de
que esse tipo de conversa
para planejar o curso e as
disciplinas deveria acontecer
com mais frequência.

Quadro 61: Caracterização dos atos de fala

Na sequencia dessas falas, o pesquisador convida os docentes a
continuar com as reuniões e eles aceitam. É importante ressaltar isso no que
se refere aos aspectos da comunicação, pois é claro para todos que a
participação no grupo é voluntária e os docentes podem optar por não
participar e mesmo assim se disponibilizam para as outras conversar.
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Percebemos o docente 4 manifestar sequencialmente sua opinião
baseada em compreensões próprias do sucesso dos alunos nas disciplinas.
Para ele, o aspecto mais influente no baixo desempenho dos alunos é a falta
de emprenho dos mesmos, havendo pouca relação com as disciplinas ou o
trabalho docente. Mesmo assim, o docente 5 se manifesta favorável à tentativa
de planejamento conjunto e o pesquisador demonstra que não está de acordo
com todas as manifestações dos docentes, mas que o tema deve ser discutido
na continuidade das reuniões, mantendo os docentes no grupo.
A reunião 1 se finda com um acordo entre os três membros do grupo
sobre a possibilidade de realização de experimentos do LEM em uma
perspectiva que contemple o ensino médio. Os docentes expressam a
possibilidade de levar a demanda da discussão para o docente 6, além de
discutirem o efeito dos experimentos didáticos na formação de professores de
física.
Docente 5: E esses experimentos dava pra implementar mesmo...Poderia até conversar com o
professor Docente 6, ver o que eles acha. Pesquisador: Eu podia levar a demanda pra ele, se
fosse o caso. Docente 5: Isso, leva lá...Pedir pra alguém, talvez pode fazer coisas desse
tipo...Porque o ruim é que essa instrumentação, olha um TCC, um TCC podia fazer isso...
Docente 4: Não, não...Mas é outra linha de pesquisa a deles... Pesquisador: Não
necessariamente, o TCC é um proposta dos alunos, se um deles resolver propor trabalhar com
experimentos, ele será orientado sobre isso... Docente 5: Olha, eu acho que tem pelo menos
uns 3 experimentos que eu acho que da pra reproduzir fantástico...3 não, 4... Pesquisador: A
ideia é que esses experimentos que o senhor está dizendo que são possíveis de reproduzir,
eles sejam também, objetos de estudo no laboratório, e não só em atividades extra aula...Pra
ver também como ele consegue adaptar e explicar esses conceitos na aula de laboratório. E se
a gente consegue planejar uma ou das atividades desse tipo em interação com a estrutura da
matéria... Docente 4: Tem muito experimento que dá pra fazer, porque componentes
eletrônicos, esses medidores, está tudo muito mais acessível que na minha época, por
exemplo...Então, se o aluno se propõe, dá pra fazer...E esses experimentos que parecem
sofisticados, nem são tanto... Pesquisador: E isso é parte do que estamos fazendo aqui, que é
formar professores de física que também sabem lecionar física moderna...já que este é um
curso de licenciatura...Mas um professor de física que não abe menos física que os outros, um
professor de física que sabe discutir conceitos, um professor de física que sabe trabalhar com
experimentos de física moderna em uma forma mais factível...Enquanto a gente continuar
falando que não dá pra fazer porque é caro, difícil, pra mim é negar a própria formação que
vocês dão pra esses alunos... Docente 5: Com certeza. Pesquisador: Então eu posso
oxigenar essas ideias ai pra quando o segundo semestre começar pra gente poder pensar
essas relações juntos. Docente 5: Vamos ver se...é uma ideia...eu tenho uns projetos, que eu
uso transformação de energia pra ensinar ciência...Eu posso solicitar uma à agência
financiadora uma mudança no projeto pra ensinarmos física moderna ou quântica, por um
nome assim pra dar um... Pesquisador: Efeito. Docente 5: É...ai você entraria na
jogada...Então vamos ver como essas coisas vão acontecer... (Trecho do Ep.11-C1-B)

Este ultimo episódio da reunião nos dá elementos para entender que o
docente 5 se encontrava bastante disposto a realizar uma abordagem
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diferenciada da sua atual com experimentos de FMC enquanto o docente 4 se
atenta mais aos detalhes teóricos e às possibilidades que se encaixam com a
sua visão do que são esses experimentos. O levantamento da possibilidade de
conversar com o docente 6 sobre os experimentos é interessante no contexto
em que dificilmente esses docentes se conversariam em um ambiente comum,
dadas as já descritas diferenças de concepções sobre a licenciatura.
O docente 5 pretende construir alguns experimentos didáticos baseados
nos que se encontram no LEM, mas o pesquisador levanta a necessidade de
que as características didáticas dos experimentos sejam pensadas também
para o contexto da disciplina de LEM e não somente como atividade
extraclasse. Desses episódios descritos concluímos principalmente que:
x

Há a pretensão de construção de experimentos didáticos de FMC pelo
docente 5.

x

Os experimentos didáticos devem ser objeto de estudo durante a
disciplina de LEM e não somente como atividade extraclasse.

x

Discussão teórica sobre experimentos que podem ser inseridos no EM.

x

Proposta de inserção e avaliação dos experimentos no LEM pelo
docente 5.

x

Acordo sobre a possibilidade de continuarem as reuniões do GPC.

x

Concepção do docente 4 de que os alunos não se empenham nas
disciplinas.

x

Discordância do pesquisador sobre pretensão de validade do docente 4.

x

Validação da ideia de planejamento conjunto.

x

Pretensões de validade avaliativas dos docentes pautadas no mundo da
vida.

x

Ações estratégicas do pesquisador voltadas à manutenção da conversa
e do GPC.
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Os alunos constroem relatórios dos experimentos realizados fora do horário
de aula e individualmente.
Há uma investida em aulas presenciais com todos os alunos para discussão
dos temas dos experimentos.
Os alunos são convidados a discutir e debater os experimentos realizados
nas aulas de LEM.
Os melhores alunos do curso escolhem a área de física aplicada para a
pós-graduação.

Caracterização dos atos de fala
O desempenho dos alunos na disciplina de EM se dá pelo alcance das
médias mínimas e pelo cumprimento do conteúdo planejado.
Os alunos não tem motivos pra chegarem ao LEM defasados
conceitualmente, visto que o conteúdo é trabalhado no primeiro semestre
em EM.
Os alunos estudam apenas para passar nas provas
Os alunos não relacionam os conteúdos específicos com as experiências de
laboratório
Os alunos têm dificuldade em matemática.
Concepção do docente 4 de que os alunos não se empenham nas
disciplinas.
Segundo os docentes 4 e 5, não há necessidade de uma interação
planejada entre as disciplinas de LEM e EM.
Há possibilidade de verificar a evolução da compreensão conceitual dos
alunos quando eles são postos a debater experimentos no LEM
A discussão dos aspectos das disciplinas em grupo pode resultar em
conclusões importantes para o planejamento das mesmas
A disciplina de EM ser feita de forma mais conceitual deve-se ao fato de os
alunos não compreenderem a abordagem matemática.
Há alguns experimentos do LEM que podem ser adaptados para uso no
ensino médio
Os conceitos de FMC no ensino médio poder ser potencialmente
estimuladores da curiosidade.
Os alunos apresentam a estrutura e os princípios de funcionamento dos
experimentos que realizaram.
São avaliados aspectos como frequência e participação na aula.

Uma manifestação recorrente em ambos os docentes é a diferenciação entre a
importância do conteúdo específico e o conteúdo pedagógico e da formação do

As interações registradas com o docente 5 na primeira reunião oferecem elementos de
análise principalmente no que se refere à busca por inteligibilidade sobre o LEM, sua
dinâmica e avaliação. O grupo pôde entender o que o docente 5 executa nas aulas de
LEM e a compreensão que têm sobre o uso didático do laboratório.

Os docentes apresentam algumas pretensões de validade que vão ao encontro das
demandas apontadas pelo pesquisador quando identificam e manifestam compreensão
das questões sobre a inserção de conceitos de FMC no ensino médio.

Ao longo dos temas discutidos e após alguns aspectos serem descortinados pelo
pesquisador, os docentes percebem as possibilidades proeminentes no GPC para a
suas disciplinas, apontando os pontos de cada uma delas que podem ser discutidos no
grupo.

Sínteses das construções conjuntas
O docente 4 enfatiza em várias situações a responsabilidade dos alunos por este baixo
desempenho, manifestando a ideia de que eles não estudam o suficiente para essas
disciplinas. No que entendemos como um desvio das responsabilidades do docente
pelo sucesso das disciplinas há pretensões de validade avaliativas baseadas
exclusivamente no mundo da vida por parte dos dois docentes.

Elementos sintetizadores
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Do ponto de vista do inicio de ações efetivas de reflexão e mudança nas disciplinas
envolvidas, o docente 5 se posiciona em acordo com as possibilidades de realização
de experimentos didáticos com os alunos e à reflexão sobre questões apontadas pelo
pesquisador, enquanto o docente 4 ainda não identifica pontos de pretensão de
mudanças na EM.

professor e do pesquisador em física aplicada. Os atos de fala dos docentes,
expressam que eles veem o curso como um potencial formador de professores pelo
fato de avaliarem os conhecimentos em física dos alunos como insuficientes para a
pesquisa em física aplicada.

Quadro 62: Elementos sintetizadores das conclusões conjuntas da primeira reunião do campus B

O egresso do curso está mais preparado para ser professor que
pesquisador na área de física aplicada.
As disciplinas da área de ensino de física são bem construídas e preparam
os alunos para o debate nas outras disciplinas.
O conteúdo de física abordado na graduação prepara os alunos para serem
professores do ensino médio.
Há a pretensão de construção de experimentos didáticos de FMC pelo
docente 5.
Os experimentos didáticos devem ser objeto de estudo durante a disciplina
de LEM e não somente como atividade extraclasse.
Discussão teórica sobre experimentos que podem ser inseridos no EM.
Proposta de inserção e avaliação dos experimentos no LEM pelo docente 5.
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O que podemos perceber no quadro síntese é que a primeira reunião
funciona como um momento de exposição e considerações do grupo sobre as
concepções que cada docente tem do curso, das disciplinas e dos alunos, além
de uma possibilidade de constantes esclarecimentos sobre a pesquisa que está
sendo realizada e busca de inteligibilidade sobre os temas que estarão em
discussão ao longo das reuniões.
Da análise inicial do processo comunicativo, como uma primeira
reunião com as características já apontadas, o que observa-se é uma série de
pretensões de validade avaliativas caracterizadas por opiniões pessoais sobre
os temas para avaliação do grupo e muitos atos de fala expressivos, baseados
apenas na exposição de opiniões. Há também algumas ações estratégicas do
pesquisador no intento de manter a esperança na continuidade do debate para
as próximas reuniões.
Nesse escopo de análise, as sínteses do processo e as
características do processo comunicativo da primeira reunião do GPC no
campus B podem ser expressas pelo seguinte.

Discussão teórica sobre experimentos que podem ser inseridos no EM.
Proposta de inserção e avaliação dos experimentos no LEM pelo
docente 5.
Pretensão de construção de experimentos didáticos de FMC pelo
docente 5.

Concepção dos docentes de que a falta de empenho dos alunos é
responsável pelo seu desempenho nas disciplinas de EM e LEM.
Os alunos deveriam sair do curso preparados para serem bons
professores de física, incluindo os conteúdos de FMC.
Há a possibilidade de elaboração de experimentos didáticos no LEM
sem perda do conteúdo físico estudado.
Figura 22: Construções conjuntas no plano das ações e das concepções após a
primeira reunião conjunta no campus B
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CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO COMUNICATIVO
Discordância do pesquisador sobre pretensão de validade do docente 4.
Validação da ideia de planejamento conjunto.
Pretensões de validade avaliativas dos docentes pautadas no mundo da vida.
Ações estratégicas do pesquisador voltadas à manutenção da conversa e do GPC
Acordo sobre a possibilidade de continuarem as reuniões do GPC.
Pretensões de validade avaliativas
Atos de fala baseados no mundo subjetivo por parte dos docentes.
Busca por inteligibilidade pelo pesquisador sobre as intenções da pesquisa.
O pesquisador não concorda com a maioria dos atos de fala do docente 4.
Algumas ações estratégicas do pesquisador para estabelecer a possibilidade de continuação
da conversa.
Requisição de inteligibilidade sobre a forma de avaliação no LEM pelo pesquisador.
Pretensões de validade baseadas exclusivamente no mundo subjetivo por parte dos docentes
4 e 5.
Argumentação do docente sobre o papel do GPC no esclarecimento dos temas em debate
Alguns momentos de busca de esclarecimentos sobre os conteúdos e métodos das disciplinas
e dos objetivos da pesquisa do pesquisador.
Ação estratégica do pesquisador para manter a possibilidade de conversa.

Quadro 63: Síntese das características do processo comunicativo desenvolvido
na primeira reunião conjunta no campus B.

Como já explicitado aqui, no campus B as reuniões dos grupos não
ocorreram da mesma maneira que no campus A devido à recusa inicial do
docente 6 em participar do grupo. Assim, a reunião C2 no campus B acontece
entre o pesquisador em o docente 6, apenas.
A conversa se inicia com o pesquisador explicando para o docente 6 o
que já havia sido realizado com os outros docentes, a primeira reunião e como
foi feita a seleção de temas a serem discutidos por eles nesta reunião. Fica
claro no trecho do Ep.1-C2-B que o pesquisador, para apresentar ao docente 6
o que foi discutido na reunião 1 faz uma seleção de falas integrais dos
docentes e dele próprio sobre assuntos que seriam de interesse do docente 6.
Pesquisador: Bom professor... Está numa fase do meu trabalho ai de tentar identificar, depois
de algumas coisas que aconteceram de algumas entrevistas feitas, algumas reuniões que eu
fiz por aí, de identificar então, dadas as contingências de cada curso, de cada departamento,
da situação de cada um dos dois lugares, quais são as possibilidades de haver interação. Aqui,
por exemplo, eu vou pensar e acho que deve ser assim, mediar essa interação entre a
instrumentação e as outras duas disciplinas, ou entre os docentes mesmo. A ideia foi que eu fiz
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uma entrevista com ele, uma conversa com os dois professores, de estrutura da matéria e de
laboratório de estrutura da matéria e a intenção, então, aqui, é que o senhor avalie com relação
às suas concepções sobre o curso e os objetivos que ele deveria alcançar algumas afirmações
que foram feitas na conversa que eu fiz com eles no sentido de elucidar ou colaborar num
andamento mais de licenciatura daquelas disciplinas especificas a partir de uma concepção de
curso que existe e, segundo o que o senhor mesmo disse na nossa outra conversa, parece não
haver uma sintonia desses princípios entre os professores. Então assim, eu dividi a conversa
que eu tive com eles em três partes que eu acho que são de interesse do senhor por conta da
formação de professores e até da instrumentação. Foi a primeira reunião com eles, então eu
apresentei a ideia pra eles e conversei um pouco sobre a importância e se eles pensam se ha
a necessidade de interação entre as disciplinas que eles dão e por que. E ai eles apresentaram
algumas falas que a pergunta que eu queria que o senhor comentasse eu escrevi aqui. “que
compreensões os o docentes de instrumentação dá pra essas divergências estruturais que eles
apontaram aqui”. Por exemplo, o fato de o professor de laboratório ter dito que antes eram
poucos experimentos e agora o laboratório aumentou bastante, mas ainda assim está
compreendido no mesmo tempo, ou seja, são mais experimentos para ser feitos com menos
tempo. E ai uma afirmação que ele faz e que foi o tema de boa parte da conversa foi essa aqui.
“Eu não me preocupo com a conexão com a teoria e a necessidade de relacionar”. "Eu acho
que o aluno no terceiro ano tem que ter capacidade de pesquisar sopra montar o relatório."
(Trecho do Ep.1-C2-B)

Assim, o pesquisador faz o que entendemos como recuperação do
estado das coisas para o docente 6 e contribui com a inteligibilidade da
conversa ao explanar sobre como está sendo a discussão com os docentes 4 e
5. Além disso, o ato de fala do pesquisador é considerado é explicativo na
medida em que expressa a compreensão do pesquisador sobre a situação da
reunião 1.
Há, no mesmo episódio, um momento de busca por entendimento
acerca das características da pesquisa pelo docente 6, como vemos no quadro
a seguir.
Ato de fala
Não se preocupa com o que?
Não entendi. (Docente 6)

Com a disciplina teórica de
Estrutura da Matéria, de fazer
conexões com possíveis
conteúdos que eles já
tenham
estudado
na
disciplina
teórica.
(Pesquisador)
Meu deus... Eu preciso
comentar isso? (Docente 6)

Características
Busca por inteligibilidade

Uso de frases explicativas

Ato de fala perlocucionário

Sínteses
O docente questiona o
pesquisador
sobre
o
significado de um termo em
uma afirmação feita
O pesquisador esclarece o
docente sobre a afirmação de
que
um
dos
docentes
manifesta
não
ver
necessidade
de
relação
direta entre as disciplinas de
LEM e EM
Ao
expressar-se
dessa
maneira, o docente 6 executa
um ato de fala com efeito
premeditado sobre o ouvinte,
que compreende sua opinião
sobre a afirmação.
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Então a pergunta que se faz
é a seguinte. "Pensando no
conhecimento que o senhor
tem do PPP do curso e dos
objetivos
formativos
que
pensa que o curso deve
cumprir, como o senhor
avalia essa afirmação de que
a relação direta e planejada
das
disciplinas
não
é
necessária de ser feita pelo
docente e que ela acontece
naturalmente?" Porque a
ideia é assim... (Pesquisador)
Assim,
o
professor
de
laboratório
planejar
a
disciplina pensando ou em
interação, em conversa com
o professor da teoria pra que
exista uma possibilidade
visível de que os alunos
enxerguem as relações que
deveriam ser naturais entre
uma disciplina teórica e uma
do
mesmo
experimental
assunto,
pensando
no
sentido da formação de
professores, que a gente
espera
que
se
tenha.
(Pesquisador)
Primeiro, é um absurdo, um
absurdo... Porque as duas
teriam
que
se
acompanhar...Elas são juntas
ou... (Docente 6)

Uso de frases explicativas

Ai tem uma divergência. A
estrutura da matéria é anual
e o laboratório é no segundo
semestre. (Pesquisador)
Ai tinha que ver esses
experimentos, quando eles
começam a ver, se já existiu
um contato com a parte
teórica deles... (Docente 6)

Pretensão de correção

A
grande
maioria
dos
experimentos do laboratório,
eles
são
referentes
a
conteúdos que eles viram no
primeiro
semestre
em
estrutura, porque no segundo
semestre o conteúdo é mais
probabilístico, equações de
Schroedinger, essas coisa.
(Pesquisador)

Uso de frases explicativas

Ato de fala perlocucionário

Busca por inteligibilidade

Uso de frases explicativas

Pretensão
normativa

de

validade

Requisição de inteligibilidade

O pesquisador refaz uma
questão do docente 6 sobre a
opinião
dele
para
a
necessidade
de
relação
planejada entre as disciplinas
por meio de uma ação
planejada, pois adianta a
resposta
esperada
do
docente 6.

Pretendendo fornecer mais
elementos explicativos para
sua
frase
anterior,
o
pesquisador reexplica com
o
que
mais
exemplos
entende por uma relação
planejada ou melhoria da
interação entre as disciplinas

Baseando-se na explicação
do pesquisador, o docente
expressa sua discordância da
afirmação
atribuída
ao
docente 5 e apresenta uma
norma segundo a qual as
disciplinas andam juntas.
O pesquisador apresenta
mais um elemento para a
consideração do docente 6.
O docente expressa a
necessidade de saber mais
sobre o momento em que os
alunos tomam contato com
os
experimentos
e
os
conteúdos considerados para
a discussão.
O pesquisador fornece sua
explicação sobre a questão
levantada pelo docente 6,
explicitando a ordem dos
conteúdos em relação às
disciplinas de LEM e EM.
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Então eu não entendi a
natureza da sua pergunta.
(Docente 6)

Requisição de inteligibilidade

Então... A conversa que eu
tive com eles foi assim, pra
tentar
começar
a
compreender junto com eles
que a relação entre as
disciplinas.

Uso de frases explicativas

E o professor de laboratório
disse que ele não vê
necessidade
de
retomar
conteúdos específicos na
aula de laboratório porque o
aluno deve ser capaz de...
(Pesquisador)
Mas se ele não retorna a
pergunta é a seguinte. Pra
que
que
serve
esse
laboratório? Você chegou a
perguntar? (Docente 6)

Pretensão
avaliativa

de

validade

Compreensão do ato de fala
Pretensão
avaliativa

de

validade

Dai eu disse que esse
laboratório é uma verificação
de coisas mesmo, e o
argumento que ele usa é o de
que o aluno tem que ser
capaz também de procurar
explicações pra explicar o
que ele verificou no relatório.
Primeiro, a relação conceitual
que ele faz pra explicar o
fenômeno que ele viu no
experimento é algo que ele
deve ser capaz de procurar.
(Pesquisador)
Mas e o papel dele como
mediador, instigador, etc.,
mediador desse conteúdo
não existe. E aí, como é que
e? (Docente 6)

Argumentação com relação à
fala do docente 5.

E eu trouxe isso para o
senhor aqui porque eu acho
que isso deve retornar pra
eles como uma provocação
no sentido de "pra que né".
(Pesquisador)

Pretensão de sinceridade

Pretensão
avaliativa

de

validade

Compreendendo a explicação
do pesquisador, o docente 6
faz mais uma requisição de
inteligibilidade
sobre
a
questão.
O pesquisador retoma o os
objetivos
da
conversa
iniciada na reunião 1 e refaz
a afirmação do docente 5
sobre a relação entre as
disciplinas
como
ume
pretensão
de
validade
avaliativa.

O docente 6 demonstra,
dessa vez, compreender o
AF do pesquisador e esboça
uma pretensão baseada em
sua avaliação da disciplina
LEM.
O pesquisador refaz ao
docente 6 a argumentação
que o docente 5 expressa
para fundamentar a ideia de
não haver necessidade de
buscar relações entre os
conteúdos de LEM e EM.

O
docente
6
levanta
problemas na argumentação
expressa pelo pesquisador
com pretensões de validade
avaliativas sobre o papel do
professor
no
laboratório
didático.
Ao afirmar a necessidade de
uma avaliação do docente 6
sobre as falas, o pesquisador
apresenta uma pretensão de
sinceridade sobre a pesquisa
e seu andamento.
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Precisa ver, por exemplo,
onde nasce essa maturidade
do aluno do quarto ano, até
que ponto eu posso me dar o
luxo de não estar muito
antenado
às
questões
conceituais, como se fosse
outro mundo e tal e não
recuperar
essas
coisas,
porque pro laboratório fazer
sentido, ele só faz sentido se
eu discutir teoria.
Porque
aquela
atividade
pratica lá nada mais é do que
mais conhecimento sobre
teoria. Limitações, o alcance
dos
modelos,
restrições,
condições, uma série de
coisas. (Docente 6)
E a ideia era que esses
argumentos do papel da
discussão teórica, discussão
conceitual no laboratório que
viesse do professor de
instrumentação fosse um
tema de discussão deles na
próxima
reunião.
(Pesquisador)
Ele poderia até ter, sei lá,
teria maturidade pra correr
atrás e ver a compatibilidade
entre o que ele está vendo no
laboratório e os conceitos da
teoria lá, talvez, mas esse
professor da matéria é que
teria, dada a experiência
dele, elementos instigadores
pra amarrar as coisas de uma
forma mais completa...se não
ela fica muito operacional,
né? (Docente 6)

Pretensão
avaliativa

de

validade

Pretensão
normativa

de

validade

Pretensão
de
normativa – Ato
perlocucionário

validade
de fala

Pretensão
avaliativa

validade

de

Entendendo as possibilidades
dos
questionamentos
do
pesquisador, o docente 6
apresenta
uma
série
pretensões
de
validade
avaliativas em forma de
questões
que podem ser
repassadas aos docentes 4 e
5.

O pesquisador afirma a
necessidade de o docente 6
participar
da
discussão
mesmo que não em grupo e
isso é considerado um AF
perlocucionário, visto que
intenta a continuidade da
participação do docente na
conversa.
O docente 6 afirma a
necessidade de o docente da
disciplina estar atento, para
além do conteúdo ensinado,
às formas de promover a
compreensão dos alunos,
questionando a concepção
re-expressa
pelo
pesquisador.

Quadro 64: Caracterização dos atos de fala

O que há de se perceber nessa interação o é que, o docente 6, por
ter formação na área de ensino e comungar de alguns princípios formativos e
conceitos que não são parte do escopo dos outros dois docentes, tem
necessidade de compreender os termos e o que o pesquisador está
pretendendo investigar para poder participar.
Além disso, se inicia nesta reunião um elemento novo no processo até o
momento, que é a tentativa de mediação por parte do pesquisador entre as
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pretensões de validade, expressões e manifestações dos docentes 4 e 5 e o
docente 6. Percebemos que o pesquisador escolhe, neste primeiro episódio,
um tema que, em sua própria avaliação, poderia ser de interesse do docente 6
e tenta transmitir para este o que foi expresso pelos docentes na reunião 1.
Dessa maneira, o episódio 1 nos fornece as seguintes construções de
elementos.
x

Exposição inicial do pesquisador sobre a reunião com os docentes 4 e 5.

x

Escolha do pesquisador sobre os temas que seriam de interesse do
docente 6.

x

Requisições de inteligibilidade do docente 6 para o pesquisador sobre os
elementos de sua conversa com os docentes 4 e 5.

x

Discordância do doente 6 com relação às expressões do docente 5
sobre a não necessidade de relação planejada entre o LEM e a EM.

x

Atos de fala perlocucionários do pesquisador buscando trazer o docente
6 para as questões discutidas na reunião 1.

x

Busca inicial de inteligibilidade sobre os objetivos da pesquisa pelo
docente 6
No episódio 2 dessa reunião, pesquisador e docente 6 continuam a

debater a questão da influência do planejamento conjunto na concretização do
projeto de formação de professores de física de compreensão deste docente.
Assim, o docente explica com mais detalhes sua compreensão do que seria
uma relação interessante entre as disciplinas. O pesquisador demonstra
compreender e concordar com o argumento do docente 6 e lhe dirige um
questionamento sobre o que ele pensa da proposta de planejamento conjunto
das disciplinas de FMC em comparação com a ideia de formação de
professores que têm. O docente então argumenta sobre o que pensa ser
necessário nessa relação.
Docente 6: Bom... Sim...Sim...Vamos ver isso aí...Eu acho que se os alunos saíssem com uma
ideia de laboratório...vamos falar por partes...eles tem laboratório de física I, física II, enfim, o
básico. Pra mim, se a ideia de laboratório que esses alunos têm ao sair dali, pra mim é um
desastre. Ai quando vai pra estrutura, e a gente imagina que deva ser uma preocupação maior
em trabalhar a teoria e não veem como assim, coisas distintas a teoria e a prática, muito
diferentes e etc. Na medida em que isso, ali, também não é feito, então o desastre se
completa. Então, que ideia que ele sai de laboratório dessa faculdade? Como ele pode fazer
uma transposição didática pra um laboratório didático, de ensino médio e tal? Por exemplo, o
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laboratório de estrutura da matéria oferece uma perspectiva mais investigativa que os outros,
eu acho. Isso não tá sendo aproveitado e daí, pra aproveitar isso, você tem que estrar no
mundo conceitual bastante, de uma forma até mais interessante que com os conceitos
clássicos. Muita coisa com relação ao arranjo experimental, aparato metodológico, a questão
teórica, assim, elas vão ficando desafiadoras. Não é um mundo assim, como ocorre lá na física
clássica, aqui ele pode até duvidar de teoria. Mas esse é um mundo muito investigativo, em
que ele pode ver até muito da epistemologia da Física, né? Isso pra mim não é uma coisa
contemplada e, pra mim, na minha forma de ver, está fugindo do PPP. Porque o PPP, até onde
eu me lembro fala de refino conceitual e coisas assim. Ou seja, pra tratar de futuros
professores de uma forma assim mais condizente, deveriam ser feitas outras coisas. (Trecho
do Ep. 2-C2-B)

O docente 6 levanta uma pretensão de validade normativa segundo a
qual o LEM não é abordado na perspectiva da formação de professores,
argumentando porque. Com esse argumento, podemos compreender que o
docente 6 e o pesquisador começam a se entender entre eles sobre os
princípios formativos que deveriam fazer parte das disciplinas especificas. Isso
se dá pelo fato de ambos compartilharem de concepções parecidas de
licenciatura e formação de professores, por serem oriundos da mesma área de
estudo. Assim,
x

Busca de inteligibilidade sobre os aspectos que envolveriam a relação
entre as disciplinas.

x

O laboratório didático em geral na licenciatura não é voltado para a
formação de professores.

x

O LEM deveria explorar mais a perspectiva investigativa dos fenômenos
em estudo.

x

A forma como os laboratórios didáticos são desenvolvidos na
licenciatura vão de encontro às recomendações do PPP do curso.

x

Argumentação do docente 6 sobre sua pretensão de validade normativa
sobre o LEM
Há uma continuidade da apresentação das falas dos docentes 4 e 5 ao

docente 6 no Ep.3-C2-B, quando o pesquisador seleciona duas falas principais
para serem comentadas pelo docente 6.
Pesquisador: Como a ideia desses planejar as disciplinas conjuntamente não faz parte da
concepção de importância deles. Eles já deixaram claro que talvez planejar as disciplinas
conjuntamente seja algo irrelevante, eu vou começar a tocar nos assuntos exatamente sobre
isso que eu perguntei pro senhor. Então, que relação que as disciplinas estão tendo com o
máximo do curso, que é o PPP. E pra ver se eles começam a pensar em atividades que
poderiam ser feitas dentro da disciplina de laboratório, por exemplo, mais relacionadas a isso.
Outra coisa que eu perguntei também, uma vez que era uma reunião introdutória, pra iniciar
uma conversa com eles, pra mim era interessante no sentido de começar a identificar motivos,
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razões pra certos tipos de disciplinas, etc... Enfim, eu pedi pra que eles, olhando o geral do
curso e os alunos que estão com eles nessa disciplina, como eles olham... Olhando o aluno no
geral, passando pelo curso, o que eles pensavam que o aluno que sai daqui está muito bem
preparado pra fazer... E ai isso também acabou se convertendo em um monte de outras
conversas, mas eles falaram coisas assim..."Eu vejo eles como professores de Física, não
consigo ver os nossos alunos como pesquisadores, apesar de que tem alunos aqui da pós que
foram nossos, mas eu dei sorte de pegar o melhor aluno do curso...O cara me orientou
praticamente"..."e o professor de estrutura da matéria disse assim..."Eu já fiz disciplinas bem
mais teóricas, mas isso nem sempre é bom, porque exige muito tempo de estudo e dedicação
e os alunos não estão dispostos a isso...Então eu estou dando muito mais conceito que
matemática, mas antes era muito mais teórico, mas perece que tem aluno que não se dá bem
com esse teórico..." e também "a forma como o curso é colocado aí, eles estão preparados pra
se virarem em qualquer área também, a não ser a bendita matemática, que falta pra eles, é
visível isso...Eles conseguem pegar o que vier pela frente apesar disso...". Bom professor,
sobre isso que eu queria que o senhor comentasse um pouco no sentido de levar
questionamentos sobre isso pra eles...As perguntas que eu elenquei pra começar aqui
são..."Como o senhor interpreta essas colocações que eles fazem sobre as afirmações que os
alunos tem mais dificuldade com as abordagens matemáticas nas disciplinas específicas e...O
nível de exigência matemática dessa disciplinas especificas é um parâmetro necessário de se
considerar de extrema importância nessa formação de professore ideologizada pelo curso em
detrimento do conceitual?”(Trecho do Ep.3-C2-B)

Ressaltamos neste trecho a tentativa do pesquisador de explicar com o
máximo de detalhes possíveis as perguntas que foram feitas aos docente 4 e 5
e em quais contextos, além de expor as intenções futuras de fomentar a
discussão com os esses docentes a partir dos comentários do docente 6 nas
falas. Caracteriza-se então um momento de revisão do estado das coisas e
busca por inteligibilidade.
Contudo, ao sintetizar os atos de fala e alguns argumentos, o pesquisador
pode estar sujeito a utilizar de seus próprios elementos pragmáticos para se
expressar. Ou seja, a transposição do conteúdo proposicional apontado pelos
docentes 4 e 5 é realizada a partir do conteúdo pragmático do pesquisador,
que releva e expressa à sua maneira. Assim, a possibilidade de ação
comunicativa não se dá com os outros participantes do grupo. A continuidade
dessa discussão se dá como mostrado a seguir.
Ato de fala
Primeiro, me deixa entender
sua pergunta... (Docente 6)

Características

Sínteses

Requisição de inteligibilidade

O docente 6 constantemente
requisita novas explicações
sobre
as
questões
de
pesquisador,
a
fim
de
entender
seu
conteúdo
proposicional.
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Pensando nessa concepção
de formação de professores
que está inserida no PPP em
comparação
com
essa
afirmação que eles fazem de
que o aluno, por não
estudarem o suficiente, não
consegue
compreender
matematicamente
certas
coisas e, por isso muda a
abordagem das disciplinas
pra
uma
abordagem
conceitual.
Pensando
nessas
duas
coisas, a pergunta que eu me
fiz e eu acho interessante
considerar aqui, foi que se
esse rigor da abordagem
matemática muito presente
nas disciplinas é algo que é
de extrema relevância pra
essa
formação
de
professores
presente
no
PPP? (Pesquisador)
É... eu acho que sim...Porque
na verdade as coisas não são
separadas...Na verdade fazer
essa separação pra mim não
tem sentido algum e é
bobagem...
Fazer isso...Como é que ele
fala aí... (Docente 6)
Antes era mais teórico, agora
eu dou mais conceito...
(Pesquisador)

É isso aí, não faz o menor
sentido... É outra palavra que
ele quis usar ai...
na minha visão, vai ser mais
conceitual quando ele utilizar
os conceitos de física e a
matemática necessária e etc.
Essas coisas são bem
localizadas...ele vai ser mais
operacional,
rasteiro,
periférico, etc...Se ele levar
os alunos apenas a decorar
rótulos sobre os conceitos,
etc... (Docente 6)

Uso de frases explicativas

Requisição de inteligibilidade

Estabelecimento de uma
relação interpessoal com o
pesquisador por meio da
aceitação do AF
Requisição de inteligibilidade

Uso de frase explicativa

Pretensão
avaliativa.

de

validade

O pesquisador refaz a
questão com outras palavras
usando frases explicativas a
partir do entendimento que
alcançou com os docentes 4
e 5.
Ainda faz um questionamento
buscando a concepção do
docente 6 sobre a questão da
compreensão
matemática
apontada pelo docente 4.

O docente 6 se argumenta
que a linguagem matemática
deve ser compreendida como
parte dos conteúdos e não
como algo que se possa
separar dos conceitos. Ainda
requisita uma informação
sobre a fala do docente 4.
O pesquisador repete a frase
do docente 4 sobre a
característica
de
sua
abordagem
na EM na
íntegra.
O
docente
expõe
sua
compreensão dessa fala,
afirmando não concordar e
argumenta em favor de uma
abordagem
conceitualmatemática completa e não
como partes separadas do
conteúdo.

Argumentação

Quadro 65: Caracterização dos atos de fala

O trecho em discussão mostra mais um momento de exploração sobre
uma questão discutida previamente na primeira reunião com os docentes 4 e 5.
O docente 6 requisita explicações mais detalhadas do pesquisador sobre como
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foi produzida a frase reproduzida sobre a abordagem matemática pelo docente
4. Após o entendimento desse aspecto, o docente 6 se posiciona contra a
argumentação apresentada do docente 4 e também argumenta a partir de
elementos do mundo subjetivo em defesa do que entendemos como uma visão
mais

contextual

das

disciplinas

especificas

em

questão,

explicitando

necessidade de complementaridade entre abordagem conceitual e matemática.
Na continuidade do episódio 3, o pesquisador apresenta um ato de fala
explicativo dos docentes sobre a diferenciação entre o físico professor e o
físico pesquisador levantada na reunião passada. O pesquisador faz uma
introdução ao tema, considerando a possibilidade de ter havido uma
interpretação própria da fala dos docentes e apresenta os atos de fala para os
comentários do docente 6.
Pesquisador: Só pra terminar essa questão conceitual e teórica, eles afirmam assim, em
específico... E eu não sei se essa foi uma fala conduzida porque eu sou alguém da área de
ensino, mas eles ressaltam bastante o fato de que o aluno que é formado aqui é muito bem
preparado pra ser professor, porque, segundo eles "essa outra parte, a parte do ensino de
física é muito bem feita, é muito bem cuidada". Então ele fala com muitos elogios do trabalho
de vocês no ensino e caracteriza o aluno como um professor muito bem formado e em
contraposição como um pesquisador na área deles com defasagem. Daí eu fico pensando o
que eles pensam que deve ser necessário pra ser um pesquisador na área deles de modo que
possa dizer que há defasagem na formação da graduação pra isso, entende Porque um deles
ainda fala: "Eu vejo eles como professor de Física não consegue ver os nossos alunos como
pesquisadores, apesar de que tem alunos aqui da pós que foram nossos, mas eu dei sorte de
pegar o melhor aluno do curso... O cara me orientou praticamente" Então assim, o que se
pensa ser o melhor aluno do curso e que defasagens são essas que fazem com que eles
tenham que correr atrás muito mais pra serem pesquisadores na área deles pelo fato de terem
feito esse curso de licenciatura... Será que tem alguma ligação com a ideia de excelência do
trabalho em ensino feito aqui... (Trecho do Ep.3-C2-B)

Havemos de ressaltar que, mais uma vez, o pesquisador apresenta o
conteúdo proposicional das falas dos docentes 4 e 5 com seus próprios
elementos pragmáticos. Assim, o docente 6 toma contato com essa questão a
partir de uma compreensão que o pesquisador faz da situação, o que
descaracteriza a possibilidade de entendimento entre os docentes neste caso.
A argumentação do docente para estes trechos vai ao sentido de
questionar a diferenciação que se faz entre as especificidades visto que o
curso já tem sua especificidade definida no PPP e define a necessidade de
diferenciação como ilegítima no contexto do curso de licenciatura. Assim, as
sínteses desse episódio se expressam da seguinte maneira.
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x

Tentativa do pesquisador de estabelecer os termos utilizados em bases
compreensíveis pelo docente 6

x

Requisição de inteligibilidade do docente 6 sobre as falas dos docentes
4 e 5 re-expressas pelo pesquisador

x

Necessidade de uso de frases explicativas pelo pesquisador sobre a
questão da abordagem matemática e conceitua.

x

Argumentação do docente 6 contra os atos de fala dos docentes 4 e 5.

x

Não deve haver diferenciação entre abordagem matemática e conceitual
pois ambos compõem o conjunto de conhecimento teórico das
disciplinas.

x

É necessário compreender com os docentes 4 e 5 que ideias eles têm
sobre o nível necessário dos alunos para serem professores e
pesquisadores.

x

O nível do ensino médio não pode ser utilizado como padrão do que os
futuros professores devem saber de física.

x

O entendimento do pesquisador com o docente 6 sobre as falas
apresentadas

dependem

de

ter

havido

entendimento

entre

o

pesquisador e os docentes 4 e 5.
Por fim, o pesquisador assume a responsabilidade de levar para a
discussão com os docentes 4 e 5 os elementos e os termos apontados pelo
docente 6 em busca de proporcionar novos elementos à essa discussão e
apresenta a auto compreensão que faz do andamento dos dois grupos
participantes da pesquisa, identificando as diferenças nos assuntos debatidos e
nas possibilidades de ação comunicativa por conta dos contextos dos dois
campus.
O episódio 4 é considerado mais um momento de busca por
inteligibilidade por parte do docente e argumentação do pesquisador. O
docente se interessa por saber se o encaminhamento da conversa com os
docentes 4 e 5 possibilita a discussão das inserções das disciplinas no plano
da formação de professores. O pesquisador descreve sua conversa com o
docente 5 e a disposição deste para o trabalho com experimentos didáticos,
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repetindo na íntegra uma fala do docente sobre esse assunto. Dele, retiramos
que:
x

O docente 6 busca inteligibilidade sobre o encaminhamento temático da
conversa com os docentes 4 e 5.

x

O pesquisador afirma que o docente 5 está disposto a tentar repensar a
formação didática no LEM
No Ep.5-C2-B, o docente 6 é convidado a comentar uma síntese feita pelo

pesquisador de um aspecto particular da discussão anterior, que é o fato de,
apesar de reconhecer a importância e a necessidade de uma abordagem do
LEM voltada à formação de professores de física, o docente 5 não se posiciona
sobre a revisão da estrutura da disciplina de LEM, mas apenas em projetos
extraclasse para serem feitos com os alunos. Essa argumentação prévia é
considerada para questionar o docente sobre a possibilidade de uma
abordagem parecida com a que ele executa em IEF no LEM, o que foi
considerado um ato de fala do tipo perlocucionário, uma vez que pretende
provocar uma respostado docente 6 dirigida ao conteúdo abordado pelo
pesquisador. A argumentação do docente apresenta vários elementos
ilocucionários que são destacados a seguir:
Docente 6: Totalmente... É...então...é...laboratório de estrutura, eu tenho algo que eu acho que
é, em termos assim de ementa e etc., do jeito que está bem adequado...O modo de levar, por
esses relatos ai, eu acho que eu teria objeção, né...Como quem diz..."Agora é hora da prática,
a teoria ficou longe. A prática tem necessidade de teoria...Então, esse é um defeito que dá pra
ser corrigido, agora, eu julgo que ele poderia ter um compromisso em vários experimentos, de
ter um correspondente no EM. Por exemplo, ele vai fazer um experimento de efeito
fotoelétrico...Ele tem a medida, o relatório, ele tem tudo...Isso é uma parte da história. Agora
tem a outra parte da história, que é uma extensão desse...como uma outra tarefa, ele é mais
relacionado ao lado professoral desses alunos...Então, é só ter vontade pra fazer isso, porque
eles não estão...eles passam por essas disciplinas ai, parece é o que se tem visto, parece que
de um lado tem umas coisas atraentes, de outro lado tem esses monte de motivos pra
esquecer...Então na prática mais significativa da vida deles e tal, e eles chegariam,
obviamente, em instrumentação considerando a possibilidade de FM...Normalmente não tem
chegado...Então, é...eu acho que ele precisa ver que quando você der essa chance pra
ele...que inclusive e uma coisa legítima, né...Se você imaginar que você está formando
professores, fazer algum trabalho que falasse, vamos dizer dessa física mais madura, vamos
dizer...E também uma adequação de experimentos, uma derivação, sei lá...Alguma coisa
relacionada àquilo lá no EM, para uma licenciatura não só não tem nada de errado como tem
de muito certo...Esperar que, querer saber de onde eles achariam esse argumento que vá
nessa direção, isso não tem nada a ver...Esses professores mais experientes é que vão ligar
as coisas... (Trecho do Ep. 3-C2-B)

O discurso acima é composto de algumas pretensões de validade
normativa e argumentações. O docente 6 apresenta, a partir de seu
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conhecimento da epistemologia das ciências, normas sobre a relação teoria
prática que deveriam ser consideradas no LEM para a licenciatura. Ao
argumentar sobre o seu ponto de vista sobre características que pensa serem
essenciais em um laboratório didático de estrutura da matéria voltado à
formação de professores, o docente 6,
x

Concorda com a estrutura curricular da disciplina de LEM

x

Manifesta objeção com a abordagem técnica realizada nas aulas de
LEM

x

Fornece um exemplo explicativo de abordagem didática.

x

Levanta uma pretensão de validade avaliativa sobre a possibilidade de
escolha de experimentos de FMC na IEF se a abordagem fosse voltada
à formação de professores

x

Levanta uma pretensão de validade normativa sobre a validade de se
proporcionar situações didáticas no LEM
O pesquisador demonstra compreender a aceitar a argumentação do

docente 6 por meio de exemplos e por falar com outras palavras o que foi
expresso pelo docente e apresenta exemplos da atividade ocorrida no campus
A para contextualizar. Assim, esses episódios mostram que o pesquisador e o
docente 6 demonstram compreender os atos de fala e argumentações do outro
principalmente por partilharem de concepções sobre os temas em debate. Não
se pode afirmar a possibilidade de entendimento entre o docente 6 com os atos
de fala dos docentes 4 e 5 expressos pelo pesquisador, dada a discordância
que se apresenta sobre quase todos eles.
O ultimo episódio dessa reunião com o docente 6 (Ep.6-C2-B) se
caracteriza por uma exposição de exemplos e argumentações tanto do docente
6 quanto do pesquisador para justificar a importância do planejamento do
laboratório voltado à formação de professores. O docente 6 argumenta com
exemplos sobre uma forma de refino conceitual a partir do experimento
tecnológico do LEM e ainda que o simples “fazer um experimentos” não está de
acordo com o que se espera de uma disciplina de LEM na licenciatura
Docente 6: Por exemplo, essa coisa do efeito fotoelétrico, que tinham artigo e tal...o que
que...fatalmente não vai se um arsenal lá sofisticado e tal...Mas é alguma relação...Então fica
importante pra esse professor que vai trabalhar com esse experimento do EM, ele ter mais uma
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visão do todo...Se não, ele vai falar disso aqui de uma maneira tão desconectada, técnica,
operacional assim, que não surte efeito nenhum...Então, um argumento é que...pelo contrário,
pra ele levar uma coisa segmentada e essa coisa fazer sentido pros alunos, a história que ele,
professor, tem que contar, é uma história mais consistente mais amarrada... (Trecho do Ep. 3C2-B)

Na complementação dessa troca de argumentos, o docente 6 e o
pesquisador estão de acordo sobre:
x

O LEM deveria promover junto com o aluno um conhecimento teórico e
das diversas formas de uso desse aparato no ensino médio

x

Há possibilidade de propor ao docente 5 uma atividade de exposição
conceitual realizada pelos alunos de LEM

x

O trabalho didático no LEM não diminui o potencial de exploração
conceitual e técnica do laboratório, mas o complementa.

324

O docente expressa, também baseado em premissas dos mundos objetivo e subjetivo
– sua formação e suas opiniões – discordâncias com relação a atos de fala dos
docentes 4 e 5 sobre a necessidade de diferenciar abordagem matemática e conceitual
na disciplina de EM e sobre o nível do conhecimento de física do aluno da licenciatura
não precisar ser tão alto pois está baseado no conteúdo do ensino médio.
Dentre as poucas manifestações dessa reunião entendidas como no plano das ações,
temos o esclarecimento com o docente 6 sobre a possibilidade de trabalho conjunto
com o docente 5 na construção e uso em sala de aula de experimentos de FMC
voltados ao ensino médio.

Em um momento que entendemos como de contribuições pessoais do docente 6 ao
LEM, o docente descreve os elementos que pensa serem necessários em uma
disciplina de laboratório que pretenda à formação de professores de física.

Sínteses das construções conjuntas
A partir dos atos de fala e argumentações do docente 6 é possível concluir que, no
plano das concepções, o docente avalia a abordagem que se dá nas disciplinas de
laboratório em geral e no LEM não são condizentes com o que está expresse no PPP
do curso pois não são voltadas à formação de professores de física, mas sim aos
aspectos técnicos do laboratório.

Quadro 66: Elementos sintetizadores das construções conjuntas da segunda reunião conjunta do campus B

O pesquisador afirma que o docente 5 está disposto a tentar repensar a
formação didática no LEM
Há possibilidade de propor ao docente 5 uma atividade de exposição
conceitual realizada pelos alunos de LEM

Caracterização dos atos de fala
O laboratório didático em geral na licenciatura não é voltado para a
formação de professores.
A forma como os laboratórios didáticos são desenvolvidos na licenciatura
vão de encontro às recomendações do PPP do curso.
O trabalho didático no LEM não diminui o potencial de exploração
conceitual e técnica do laboratório, mas o complementa.
É necessário compreender com os docentes 4 e 5 que ideias eles têm
sobre o nível necessário dos alunos para serem professores e
pesquisadores.
O LEM deveria explorar mais a perspectiva investigativa dos fenômenos em
estudo
O LEM deveria promover junto com o aluno um conhecimento teórico e das
diversas formas de uso desse aparato no ensino médio
Não deve haver diferenciação entre abordagem matemática e conceitual
pois ambos compõem o conjunto de conhecimento teórico das disciplinas.
O nível do ensino médio não pode ser utilizado como padrão do que os
futuros professores devem saber de física.

Elementos sintetizadoes
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O que se pode compreender primeiramente da reunião C2 são as préseleções de assuntos realizadas pelo pesquisador. Os critérios utilizados por
ele para levar os atos de fala e as argumentações dos docentes 4 e 5 para as
considerações do docente 6 foi o de “potencial de debate”, ou seja, o
pesquisador selecionou as falas dos docentes que melhor resumiam suas
afirmações e concepções sobre assuntos que foram os mais discutidos na
reunião 1 e que seriam assuntos de interesse do docente 6 em potencial,
baseando-se nas preocupações temáticas já manifestadas na entrevista inicial
deste.
Desta mesma etapa entendemos também que essa seleção pode
determinar os assuntos que serão mais debatidos pelos grupos do campus B, o
que não contribui muito para a ação comunicativa entre os docentes. Isso fica
bastante evidente ao observarmos a frequência de pretensões de validade
avaliativas e normativas por parte do docente 6 que não são mantidas em
debate, mas apenas registradas pelo pesquisador, além de uma presença
bastante evidente de momentos de exposições de opiniões do docente 6 em
forma de atos de fala expressivos.
Dessa maneira, uma síntese do processo da reunião C2 do campus B no
que se refere às possibilidades de construções conjuntas no plano das ações e
das concepções, assim como as características do processo comunicativo
presentes nessa reunião são expostas nos esquemas a seguir.
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Proposta do docente 6 de ações a serem repassadas aos docentes 4 e 5
sobre a fundamentação do LEM voltada á formação de professores
Possibilidade de realização de experimentos de FMC no ensino médio em
trabalho conjunto com o docente 5

Construção da ideia a ser tematizada juntos aos docentes 4 e 5 de que LEM
deveria prezar pelos aspectos investigativos e conceituais dos conteúdos de
FMC
Construção da ideia a ser tematizada juntos aos docentes 4 e 5 de que a
forma como os laboratórios didáticos são desenvolvidos na licenciatura vão
de encontro às recomendações do PPP do curso
Construção da ideia a ser tematizada juntos aos docentes 4 e 5 de que não
deve haver diferenciação entre abordagem matemática e conceitual pois
ambos compõem o conjunto de conhecimento teórico das disciplinas

Figura 23: Construções conjuntas no plano das ações e das concepções após a
segunda reunião conjunta no campus B

CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO COMUNICATIVO
Pretensão de validade avaliativa sobre a possibilidade de escolha de experimentos de FMC na
IEF se a abordagem fosse voltada à formação de professores
Pretensão de validade normativa sobre a validade de se proporcionar situações didáticas no
LEM
Concorda com a estrutura curricular da disciplina de LEM
Objeção do docente 6 com a abordagem técnica realizada nas aulas de LEM
O docente 6 fornece um exemplo explicativo de abordagem voltada à formação de professores
no LEM.
O docente 6 busca inteligibilidade sobre o encaminhamento temático da conversa com os
docentes 4 e 5.
Argumentação do docente 6 contra os atos de fala dos docentes 4 e 5.
O entendimento do pesquisador com o docente 6 sobre as falas apresentadas dependem de
ter havido entendimento entre o pesquisador e os docentes 4 e 5.
Necessidade de uso de frases explicativas pelo pesquisador sobre a questão da abordagem
matemática e conceitua.
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Requisição de inteligibilidade do docente 6 sobre as falas dos docentes 4 e 5 re-expressas
pelo pesquisador
Tentativa do pesquisador de estabelecer os termos utilizados em bases compreensíveis pelo
docente 6
Busca de inteligibilidade sobre os aspectos que envolveriam a relação entre as disciplinas.
Requisições de inteligibilidade do docente 6 para o pesquisador sobre os elementos de sua
conversa com os docentes 4 e 5
Discordância do docente 6 com relação às expressões do docente 5 sobre a não necessidade
de relação planejada entre o LEM e a EM
Argumentação do docente 6 sobre sua pretensão de validade normativa sobre o LEM
Atos de fala perlocucionários do pesquisador buscando trazer o docente 6 para as questões
discutidas na reunião 1.
Busca inicial de inteligibilidade sobre os objetivos da pesquisa pelo docente 6

Quadro 67: Síntese das características do processo comunicativo desenvolvido
na segunda reunião conjunta do campus B.

Com esse quadro dos conteúdos pragmáticos da reunião C2, entre o
pesquisador e o docente 6, podemos constatar que o presença exclusiva de
atos de fala expressivos, da expressão de pretensões de validade normativas e
avaliativas sobre as atuais condições didáticas das disciplinas de LEM e EM,
assim como a possibilidade de o pesquisador apenas apresentar os conteúdos
proposicionais das falas dos docentes 4 e 5 caracteriza uma reunião com
poucos momentos de debate de pretensões de validade e com poucos
direcionamentos ao que poderíamos caracterizar como um ambiente de ação
comunicativa.
A terceira reunião conjunta (C3) acontece entre o pesquisador e os
docentes 4 e 5. Nesta, que já acontece no inicio do segundo semestre letivo, se
intenta a exposição das considerações apontadas pelo docente 6 na reunião
C2 e a continuidade das discussões sobre a relação entre as disciplinas já com
ambas em andamento.
O primeiro episódio mostra um questionamento do docente 4 ao
pesquisador sobre a função da pesquisa que está em andamento, pois se
interessa por esclarecer quais mudanças efetivas se pretende com o
desenvolvimento da pesquisa. A discussão sobre esse tema é mostrada no
quadro a seguir
Ato de fala

Características

Sínteses
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Então, o que eu queria saber
ainda é que não ficou muito
claro, ficou um pouco claro,
mas não perfeitamente, o que
você
está
querendo
pretender com isso, fazer...
(Docente 4)
Isso foi a mesma coisa que
aconteceu no outro campus...
Eu vou mostrar pra vocês
também... Então... O meu
trabalho vem na ideia de que
os conteúdos de Física
Moderna... (Pesquisador)
O que você está explorando
exatamente. (Docente 5)

Requisição de inteligibilidade
do docente 4 sobre as
intenções
da
pesquisa
desenvolvida
pelo
pesquisador.

O docente 4 questiona o
pesquisador
sobre
as
pretensões da pesquisa que
está em andamento no GPC

Tentativa do pesquisador de
iniciar uma explicação

O pesquisador inicia uma
tentativa de explicação sobre
a presença dos conteúdos de
FMC no ensino médio, mas é
interrompido.

Uso de frase explicativa

Sim, sim... Então o meu
trabalho vem da parte de que
os conteúdos de FMC já
estão presentes no currículo
do Ensino Médio, então os
professores que saem do
curso e vão pra sala de aula,
eles já tem que dar aula dos
conteúdos
de
Física
Moderna. No entanto a
preparação do professor para
lecionar esses conteúdos
talvez ainda não seja algo
que chegou e está presente
no curso de licenciatura...

Uso de frases explicativas

O docente 5 reapresenta a
duvida do docente 4 com
outras
palavras
para
contribuir no entendimento da
questão.
O pesquisador parte de um
caso de exemplo como frase
explicativa
para
contextualizar a presença dos
assuntos de FMC no ensino
médio e então apresenta a
problemática
de
como
acontece a formação de
professores para a prática
desses
assuntos
na
licenciatura.

O que que meu estudo faz?
Entender quais são as
disciplinas em que eles estão
lidando com física moderna e
traçar uma relação disso com
a forma como eles estão
interagindo
com
esses
conteúdos...
Então
é
entender
como
está
a
situação dos cursos de Física
Moderna
nas
duas
licenciaturas, que são os
únicos
dois
cursos
exclusivamente
de
licenciatura da UNESP, aqui
e o campus B e tentar
relacionar isso com as
disciplinas de instrumentação
para o ensino e ver como ele
será capaz de levar isso pra
escola... (Pesquisador)

Pretensão de sinceridade

O pesquisador apresenta,
grosso modo, as intenções
da pesquisa apenas no que
se refere ao ensino de FMC.
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Digamos que da primeira vez
que conversamos você já
deixou isso claro, a parte do
conteúdo eu entendi...

Ato de fala perlocucionário

Mas o que eu não estou
entendendo ainda é como
você vai mudar as coisas
com isso, porque a gente já
falou o que tá ruim...
(Docente 4)
Então, mas o meu trabalho
não tem essa intenção tão na
frente assim... (Pesquisador)

Requisição de inteligibilidade
sobre os efeitos esperados
da pesquisa

E só uma opinião minha,
assim...
como
então?
(Docente 4)
Então, mas o meu trabalho
vem a partir da leitura, de
referenciais teóricos e tudo
mais, ele vem assim: Para o
professor lecionar conteúdos
de física moderna na escola,
precisa
obviamente,
dos
conteúdos, uma base muito
boa dos conteúdos, e estão
incluído ai na física moderna
e de conteúdos sobre o como
ensinar que é basicamente o
que se faz na disciplina de
instrumentação para o ensino
de física...

Ato de fala explicativo

No entanto, eu vejo, pelas
leituras...dos artigos da área
de ensino, que as disciplinas
estrutura
da
matéria,
laboratório de estrutura da
matéria e instrumentação
para
o
ensino,
elas
acontecem
de
forma
independente,
de
forma
separada... (Pesquisador)
Eles não sabem... (Docente
5)

Pretensão de correção

Uso de frases explicativas.

Pretensão
avaliativa

de

validade

Concordância
com
a
pretensão de validade do
pesquisador

O docente 4 diz ter entendido
a necessidade de estudar a
inserção dos conteúdos de
FMC no ensino médio, mas
que está em duvida sobre as
mudanças que efetivamente
o
pesquisador
pretende
empreender
com
sua
pesquisa

O pesquisador inicia a
argumentação de que a
pesquisa não tem a intenção
principal
de
promover
mudanças previamente, mas
é interrompido
O docente 4 deixa claro que
está apenas expressando
uma opinião pessoal
O pesquisador utiliza-se de
mais exemplos para compor
uma frase explicativa sobre a
problemática da formação
dos alunos na licenciatura em
física para ensinar FMC no
ensino médio e como optou
por buscar entender esse
a
partir
das
problema
disciplinas que envolvem
esses assuntos nos cursos
de licenciatura.
Ainda levanta uma pretensão
de validade avaliativa sobre a
falta de relação entre as
disciplinas.

O docente 5 expressa
concordar com a pretensão
de validade do pesquisador
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No entanto, quando o aluno
vai pra escola, quando o
aluno vai tentar lecionar isso,
ele
pode
ensinar
isso
somente
pelo
aspecto
teórico, mas também há a
parte experimental...
a minha concepção e a
minha ideia de porque eu
chamo os docentes pra
discutir isso é que, pra mim, o
conteúdo do laboratório e o
conteúdo teórico eles não
são separados pra que as
disciplinas sejam separadas.
Por exemplo, o aluno vai
fazer, por exemplo, um
experimento
de
efeito
fotoelétrico com os alunos,
com LEDs, aquele que o
senhor me relatou da ultima
vez. A teoria que ele
aprendeu
sobre
efeito
fotoelétrico não tem que estar
separada do experimento que
ele vai fazer sobre efeito
fotoelétrico.
Então porque a ideia de
chamar os docentes das
disciplinas pra conversar
sobre as disciplinas? Na
tentativa
de
a
gente
conversar sobre isso, fazer
planos, pensar nessa maior
possibilidade de relação entre
as disciplinas, pra que o
aluno seja formado nessas
disciplinas
vendo
essas
relações,
essas
possibilidades...
(Pesquisador)

Pretensão
avaliativa

de

validade

Pretensão
normativa

de

validade

Complementando
sua
argumentação acerca das
pretensões levantadas, o
pesquisador aponta a ligação
que faz, a partir dos estudos
teóricos, entre a possibilidade
de mudança nas disciplinas e
o
planejamento
conjunto
delas
pelos
docentes,
apresentando exemplos e
uma pretensão de correção
que engloba a hipótese
principal da pesquisa.

Uso de frases explicativas

Pretensão de correção

Quadro 68: Caracterização dos atos de fala

Percebemos desta interação uma tentativa do docente 4 de
compreender as intenções da pesquisa proposta pelo pesquisador a partir da
sua própria concepção de pesquisa, que pretende resultados

imediatos e

observáveis a curto prazo. A conversa se dá no sentido de o pesquisador tentar
explicar para os docentes que o objetivo da pesquisa está nos esforços para a
formação do grupo de planejamento conjunto e não necessariamente na
concretização imediata das mudanças propostas. Podemos compartilhar que
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há a compreensão das frases explicativas apontadas pelo pesquisador, mas
não um entendimento, uma vez que o debate não tem continuidade.
O Ep.1-C3-B nos fornece as seguintes oportunidades de síntese.
x

O docente 4 questiona busca inteligibilidade sobre a validade da
pesquisa.

x

O pesquisador expõe a problemática da falta de relação entre as
disciplinas na licenciatura.

x

Concepção de pesquisa pautada na própria compreensão de pesquisa
científica pelo docente 4

x

O docente 4 coloca em cheque a validade da pesquisa a curto prazo.

x

Construção conjunta da ideia de que a pesquisa não objetiva ter efeitos
imediatos sobre curso.

x

Uso de frases explicativas pelo pesquisador

x

Consenso sem entendimento sobre s efeitos da pesquisa no curso de
licenciatura.
No segundo episódio desta reunião, o pesquisador e o docente 4

discutem o papel da transposição dos conteúdos e conceitos tal como
aprendidos pelos licenciandos para a e escola buscam se entender sobre onde
essas habilidades deveriam ser desenvolvidas.
Docente 4: Deixa-me dar uma opinião... antes que você continue, pra não perder aqui...eu
acho que, quando eu estou preparando aula, com o livro lá, que eu tenho que passar os
conteúdos de estrutura da matéria para os alunos, eu tenho tentado passar os conteúdos
mesmo, que está incluído tanto a parte conceitual como a parte matemática dele, dos
conteúdos, dos fenômenos quânticos e tal... E tento com o pouco de tempo, ligar os conceitos
com outros. Agora, você tem uma visão, um sentido, que esses conceitos, uma vez que o
aluno assimilou, a gente quer ensinar no colegial, correto? Pesquisador: Sim. Docente 4:
Então, daí pra ensinar no colegial, é lógico que ele não vai fazer exatamente como eu estou
fazendo, porque o nível é diferente... assim, isso para mim significa que o aluno tem que
aprender a fazer uma transposição desses conceitos para o nível dos alunos de colegial...
Pesquisador: Mas isso é uma coisa dele ou é uma coisa que ele aprende na graduação?
Docente 4: Eu acho que teria que ter uma disciplina para isso. Pesquisador: Esta disciplina
existe que é a instrumentação para o ensino de física, que é a disciplina lecionada pelo
professor Docente 6, em que ele... Docente 4: Mas você comentou que essa disciplina não era
de Física Moderna, era mais geral. Pesquisador: Sim, sim... O problema é que ela é uma
disciplina anual e única, no quarto ano...e os alunos tem que ter instrumentação para o ensino
de toda a física, então não dá pra ela ser especifica desse jeito...E acho que nem é esse o
caminho... Docente 4: Então tem um problema, né? Um problema da estrutura do curso...
Então, nessa ideia que eu estou colocando aqui, não sei se é válida, mas eu estou colocando,
claro que a gente pode conversar sobre isso... (Trecho do Ep.2-C3-B)
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O docente 4 inicia sua fala com uma explicação e busca por
inteligibilidade sobre a questão da transposição dos conteúdos aprendidos na
graduação para a sala de aula do ensino médio e, levantando uma pretensão
de validade avaliativa sobre a necessidade de uma disciplina para ser
responsável por essa transposição; então, o pesquisador faz da fala do
docente uma pretensão de validade avaliativa, levantando a questão sobre a
responsabilidade de ensinar os licenciandos a fazer essa transposição.
O docente demonstra não conhecer a existência da disciplina de IEF
quando afirma que “eu acho que deve existir uma disciplina para isso”, sendo
informado pelo pesquisador que já existe uma disciplina com esse caráter.
O docente 4 ainda questiona se a disciplina é específica em ensino de
FMC e o pesquisador explica a constituição da disciplina de IEF e sua função
de abranger todas as áreas da física. O docente 4, então, levanta uma
pretensão de validade avaliativa sobre o problema que existe com essa
disciplina.
x

Pretensão de validade avaliativa do docente 4 sobre a necessidade de
uma disciplina de “transposição” dos conteúdos.

x

Requisição de inteligibilidade do docente 4 sobre a disciplina de IEF.

x

O docente 4 não conhece a existência da disciplina de IEF.

x

Frases explicativas do pesquisador sobre a requisição de inteligibilidade
do docente 4.

x

Pretensão de validade avaliativa sobre a estrutura curricular da IEF
Na continuidade desse debate, no Ep.3-C3-B, o pesquisador executa uma

explicação aos docentes o porque foram convidados a compor este grupo de
discussões, baseando-se nas duvidas expostas pelo docente 4. O pesquisador
faz uso de frases explicativas e, ao longo dessas, levanta duas pretensões de
validade normativas, tais como:
Pesquisador: As disciplinas se relacionassem de uma maneira um pouco mais próxima, os
alunos talvez conseguissem fazer essa relação, por exemplo, de um experimento que ele esta
trabalhando no laboratório, com o conteúdo que ele viu, com alguma coisa que ele pudesse
transpor e ir lá à instrumentação querendo apresentar uma aula sobre isso... (Trecho do Ep.3C3-B)
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Pesquisador: E o que eu estou colocando sob teste é a hipótese de que ela tem que vir a
partir de um planejamento conjunto de disciplinas pelos professores, de os professores
conversarem para organizar essas coisas. (Trecho do Ep.3-C3-B)

Seguidamente, o pesquisador mostra aos docentes a tabela das
atividades que foram desenvolvidas no campus A com o intento de despertar
os docentes para as possibilidades efetivas da conversa, uma vez que no
campus A os docentes estavam desenvolvendo ações efetivas de mudanças
nas disciplinas. O docente 5 completa a fala com um exemplo, contribuindo
com o esclarecimento para a requisição do docente 4.
Então, a partir do exemplo do docente 5, o pesquisador executa ato de
fala explicativo sobre a influencia do planejamento conjunto no entendimento
dos aspectos solicitados pelo docente 4.
Pesquisador: Então, por isso eu mostrei essa tabela ai pra vocês... De onde saímos, a partir
da conversa para o que está sendo possível planejar até agora...Por exemplo, o professor de
estrutura da matéria, a gente começou a pensar assim...A estrutura é especifica, de conteúdo,
teórica, mas ela não deve estar desligada desse objetivo, que é proporcionar ao aluno o
conteúdo que o senhor acha que e suficiente pra que ele seja um bom professor desse
conteúdo de FM...Mas estão pensamos assim. Então como fazer atividades relacionadas de
modo que os alunos possam ter a oportunidade de andar entre as três disciplinas, entender
que o teórico, o experimental e o ensino de estrutura da matéria não são separados... Que se
pode tirar teoria do experimento...O senhor pode pegar, por exemplo, um experimento simples
e explicar toda a teoria dele... (Trecho do Ep.3-C3-B)

Do ponto de vista da análise das possibilidades comunicativas,
percebemos que as explanações do pesquisador estão bastante voltadas a
explicar e/ou justificar para os docentes as razões de sua participação neste
grupo, ainda ligadas à duvida inicial posta pelo docente 4. Ainda vemos uma
série de buscas de inteligibilidade sobre vários pontos da estruturação das
disciplinas, demonstrando a completa falta de interação entre esses docentes
ou mesmo entre as disciplinas antes da participação no grupo.
Assim, mantemos a compreensão de que, no campus B, diferentemente
do campus A, as conversas no grupo de discussões deverão partir ainda de
esclarecimentos e buscas de inteligibilidade sobre as características da
licenciatura, da formação de professores e das disciplinas e se concentrarem
bastante mais no plano das concepções que das ações efetivas, visto que no
campus B a falta de interação entre os docentes e, consequentemente entre
suas disciplinas é notadamente maior.
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A continuidade desse episódio se dá em uma sequencia de exemplos dos
dois docentes e do pesquisador sobre conteúdos específicos e a forma como
eles abordam esse conteúdo dependendo das turmas. As principais asserções
dos docentes nessa conversa são:
x

O docente 5 não vê necessidade de atrelar a teoria à disciplina de LEM.

x

As disciplinas de LEM e EM são distintas e tem sua própria lógica de
funcionamento.

x

O docente 5 incentiva os alunos a buscarem as explicações teóricas dos
experimentos sozinhos.

x

O docente 4 promove uma reflexão sobre como ensina as equações de
FMC e suas bases conceituais.
A extensão dessa discussão sobre “quais conteúdos podem ser

relacionados nas duas disciplinas” aconteceu no episódio seguintes (Ep.4-C3B), no qual os docentes e o pesquisador discutem alguns conceitos de FMC
que poder ser abordados a partir de assuntos de física clássica.
A expressão do pesquisador no Ep.4-C3-B mostra mais uma tentativa de
estabelecer relação interpessoal com os docentes a partir do reconhecimento
da possibilidade de influencia sobre os alunos de um planejamento conjunto.
Pesquisador: A gente demorou um tempo lá no campus A pra sair da conversa e chegar a
algo concreto pra ser feito, mas o processo de debate dessas coisas, o prensar, o planejar,
tudo isso é tão ou mais importante que o fazer... Porque, é uma opinião, ninguém precisa
concordar, eu queria que vocês pensassem o que quisessem sobre isso...Que talvez os alunos
não estejam chegando lá na instrumentação cogitando a possibilidade de fazer os
experimentos de FM na escola porque no laboratório, ou na estrutura, será que eles estão
vendo aquele...aquele...conteúdo de estrutura de um modo que ele tem que ensinar na escola?
(Trecho do Ep.3-C3-B)

Seguidamente a esta argumentação, os dois docentes expõem exemplos
de situações nas quais a inserção de FMC no ensino médio seria possível,
corroborando a fala do pesquisador. Aqui apontamos o estabelecimento de um
ponto de acordo entre os três membros dessa discussão. No mesmo episódio
há

uma

sequencia

de

conversa

que

demonstra

um

momento

de

encaminhamento de uma reflexão do docente 5 para os propósitos expostos
até aquele momento pelo pesquisador e um entendimento sobre o valor para a
formação dos licenciandos das premissas expostas por este.
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Ato de fala
Um
próximo
passo
importante ai, que eu vou
pegar, com certeza, e muito
bom, muito bem colocado,
esse teu ai, que a gente vem
pensando, só que está
faltando tempo, porque está
faltando tempo, até porque
você viu isso lá no fórum da
prograd... é em cima do
projeto politico pedagógico,
que a gente não está dando
atenção.
Eu levei um susto quando, no
grupo
de
estudos
lá,
preparação de material pra
uma plenária, que falava
sobre o PPP, TCC, ninguém
tinha noção do que era, pô.
(Docente 5)
E não é uma coisa daqui do
campus B. (Pesquisador)

Características

Sínteses

Reconhecimento
da
possibilidade de cumprimento
do ato de fala

O docente 5 se propõe a
pensar nas questões que são
apontadas, pois compreende
a necessidade de realizar
mudanças na licenciatura e
ainda levanta uma pretensão
de validade baseada em sua
compreensão pessoal de um
momento de reunião com
outros docentes sobre a falta
de
conhecimento
dos
docentes sobre os PPPs dos
cursos de física

Pretensão
avaliativa

de

validade

Aceitação da pretensão de
validade e complementação.

E isso que o Pesquisador
está colocando pra nós, da
preparação dos alunos para o
ensino de física... a gente
tem que ter uma tolerância.
(Docente 5)
Sobre isso, eu tenho uma
ideia, eu vou até pedir que
vocês comentem a ideia, ela
é assim...

Aceitação das pretensões de
validade do pesquisador pelo
docente 5
Reconhecimento
da
possibilidade de realização
das propostas
Pretensão de correção

A formação daquela pessoa
que vai ensinar física, que
tem que ser assim. Está
acontecendo, nos últimos
quatro anos... o pessoal que
está chegando com uma
base de física bem ruim...Isso
é verdade? Quando eles
estão chegando à faculdade,
parece que a base dele está
bem defasada. (Pesquisador)
Depois eu posso te passar
até um relatório feito por esse
relator do encontro dos
cursos de física que eu fui...

Ato de fala locucionário junto
aos docentes

Ele tem um relatório dos
dados dos últimos 10 anos,
quem entrou, o nível e tudo

Pretensão de sinceridade

Uso de frase explicativa

O
pesquisador
expõe
concordância
com
a
pretensão de validade do
docente 5 por meio do
complemento da informação.
O docente 5 então apresenta
sua concordância com as
ideias
expressas
pelo
pesquisador da necessidade
de repensar o papel das
disciplinas na licenciatura.
Ao solicitar a avaliação dos
docentes às suas falas, o
pesquisador executa uma
pretensão de correção sobre
suas próximas falas.
Em seguida, o pesquisador
faz um questionamento já
sabendo as respostas dos
docentes, o que pode ser
entendido como um ato de
fala locucionário.

O
docente
5
dá
as
informações solicitadas pelo
pesquisador e faz uma
pretensão de sinceridade
sobre o baixo nível de
conhecimento de física dos
alunos ingressantes a partir
de um relatório oficial.
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mais...A
VUNESP,
do
vestibular, então tá terrível, o
gráfico
cai
assim,
violentamente, tendendo pra
uma nota mínima... (Docente
5)
Isso foi falado bastante
durante nossas conversas lá
no campus A, que os alunos
não têm base... Só que eles
estão aqui, o problema é
nosso, da universidade...
(Pesquisador)

Pretensão
normativa

de

validade

O problema é com os
formadores de professores
deles... (Docente 5)

Aceitação da pretensão de
validade do pesquisador
Pretensão
de
validade
normativa

Inclusive com a física... Dai
tem aquela questão...Diminui
o nível da física? Jamais, de
forma alguma, pra mim não...
Porque tem que saber muita
física pra ensinar física,
porem...

Pretensão
normativa

Eu nunca disse que se deve
diminuir o nível da física que
eles tem que saber por conta
de estarem na licenciatura.
No entanto, eles estão sendo
formados por professores
que saíram da universidade...
não especificamente daqui,
mas
por
professores
formados por nós...vocês,
docentes
da
universidade...Então tem que
pensar
como
esses
professores saíram daqui pra
chegar lá...
E ai...é dai que vem a
proposta mesmo...Será que
dentro
das
disciplinas
especificas...Do
laboratório

de

validade

Argumentação

Pretensão
normativa

de

validade

O pesquisador apresenta
para os docentes a ideia de
que os alunos com pouca
base descritos por eles estão
na universidade e ações
devem ser pensadas para
que o desempenho desses
alunos seja melhorado.
O docente 5 compreende a
pretensão de validade do
pesquisador e levanta a
pretensão de que os alunos
com
pouca
base
são
resultado de uma formação
de professores defasada,
concordando
com
o
pesquisador.
As questões apontadas pelo
pesquisador
são
consideradas pretensões de
validade normativa sobre
suas opiniões acerca das
possibilidades de atuação
com os futuros professores,
negando a ideia de que o
conteúdo de física deva ser
menor ou menos complexo
que o de outras formações.
O
pesquisador
ainda
apresenta a pretensão de
norma de que a formação de
professores
bem
desenvolvida pode dar para
eles o retorno de alunos com
uma
menor
defasagem,
argumentando em favor disso
com frases explicativas e
alguns exemplos.
Por fim, o pesquisador
levanta a pretensão de que
as disciplinas específicas
também devem ser voltadas
à prática pedagógica.
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que eles vão fazer, da
estrutura que eles vão saber,
eles não tem que estar sendo
"forçados", ou estarem em
contato com um conteúdo
sabendo que aquele é o
conteúdo que eles vão ter
que ensinar...né??Eu não
disse pra mudar grade,
método de aula nem nível da
cobrança, mas eles precisam
interagir com o conteúdo
sempre pensando em ensinar
ele...
A minha opinião, e eu queria
saber o que vocês acham
disso...Falta na licenciaturas
as disciplinas especificas
também
serem
voltadas
também à prática pedagógica
daqueles
conteúdos...Na
física não tem que saber
menos física, então...porque
eu estou falando tudo isso?
Porque talvez eles cheguem
ao
quarto
ano
em
instrumentação
não
cogitando a possibilidade de
falar de FM é talvez porque a
FM que eles estão vendo,
num âmbito geral, de todos
os lugares, a FM ainda é
passada aquela FM como se
ela
fosse
muito
mais
avançada,
muito
mais
incompreensível, mais difícil
e que não precisa ser
ensinada, que ele só precisa
saber e pronta... Talvez o
aluno tenha que ser posto pra
ensinar FM também. Enfim...
(Pesquisador)

Argumentação com uso de
frases explicativas

Pretensões
normativas

de

validade

Quadro 69: Caracterização dos atos de fala

Desse conjunto de análises desses episódios, podemos retirar as
seguintes informações:
x

Coordenação de ações sobre assuntos que podem ser trabalhados na
perspectiva do ensino médio.

x

Estabelecimento de uma relação interpessoal do pesquisador com os
docentes sobre a possibilidade de influencia do GPC na melhora da
licenciatura.

x

Reflexão do docente 5 sobre o desconhecimento do PPP do curso.
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x

Reconhecimento do docente 5 da necessidade de repensar as
disciplinas na licenciatura e a formação de professores para o ensino
médio.

x

Concordância sobre o baixo nível em física dos alunos ingressantes.

x

Entendimento entre o docente 5 e o pesquisador sobre a influencia do
professor bem formado nos futuros alunos do curso.

x

Argumentação do pesquisador sobre a necessidade das disciplinas
especificas de FMC também possuírem elementos didáticos didático em
seus conteúdos.
No episódio seguinte vemos o docente 4 solicitar a docente 5 uma

explicação sobre o experimento de LEDs ao qual este se referia e uma
discussão sobre as características de tal experimento e a visão do docente
sobre sua possibilidade de uso no ensino médio. O docente 5 faz uma
explicação teórica do conteúdo físico do experimento.
x

Proposta do docente 5 de confecção de um experimento de LED’s para
uso na escola
Há um momento de conversa entre os três participantes que é importante

no sentido de buscar pelo entendimento sobre as minúcias da relação entre o
conteúdo especifico e o conteúdo pedagógico das disciplinas especificas. Os
docentes discutem a necessidade dessa relação e suas formas de produção,
como vemos:
Ato de fala
E professor, só pra finalizar é
assim...Agora
dá
pra
entender porque eu estou
chamando pra conversa?
Porque essas ideias de como
pode
se
aproximar
as
disciplinas, porque elas têm
que se aproximar, o que é
importante e possível fazer
nas disciplinas considerando
o profissional que tem que
sair
daqui
que
é
necessariamente o professor
de física. (Pesquisador)

Características
Busca por inteligibilidade

Uso de frases explicativas

Sínteses
O pesquisador se utiliza do
conteúdo da conversa até o
momento para questionar os
docentes sobre a validade
delas para o entendimento
sobre
o
curso
e
as
disciplinas,
utilizando
exemplos de conclusões que
só podem ser alcançadas a
partir da conversa.
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Eu acho que, é impossível
que o curso de formação de
professores de física, de
licenciatura em física, esteja
formando professores com o
conceito exatamente que vão
dar no colégio, ele tem que
sempre estar num nível
maior. (Docente 4)
Porque é aquilo mesmo que
o senhor falou, ele vai
ensinar em um nível, mas ele
tem que saber muito e muito
mais
sobre
origens
e
significados
daquilo.
(Pesquisador)
Sim, então, pensando nisso,
dessa forma, é impossível
dar menos do que se dá.
Mas, como estamos dizendo,
eu
acho
que
essa
transposição, esse conceito
que eu aprendi com vocês.
Mas quem vai ensinar essa
transposição? Por exemplo,
eu preciso ensinar essa
transposição, como vai ser
abordado esse conceito de
FM no ensino Médio... tudo
bem, esse seria um desafio a
ser feito, né? Agora... Estou
eu chamado a fazer isso? Ou
é que o curso teria que
implementar uma disciplina
pra isso... (Docente 4)
Eu acho que todos os
professores da licenciatura
podem estar convidados a
fazer isso, ao menos a
pensar nisso, pensar em
atividades, situações em que
o aluno possa se explicar em
Física Moderna, lecionar
conceitos, essas coisas que
não diminuem a física, mas
também se mostram na outra
parte... (Pesquisador)
Eu entendo que sim,
mas também entendo que,
devido ao tanto de atividades
que tem os professores, cada
um faça individualmente e
por alto... Por exemplo...
(Docente 4)

Pretensão
normativa

de

validade

Aceitação da pretensão de
validade do docente 4

Pretensão
avaliativa

de

validade

Estabelecimento de
relação interpessoal

uma

O docente 4 trás a discussão
sobre o nível de conteúdo em
física
na
formação
de
professores, afirmando não
ser possível um professor de
física
que
não
tenha
conhecimento dos conteúdos
em um nível além do que vai
ensinar
O pesquisador demonstra
compreensão e aceitação do
ato de fala do docente 4.

O docente 4 parte da
concordância do pesquisador
para afirmar que não se pode
diminuir o conteúdo e, então
questionar
levantar
a
impossibilidade de promover
abordagens
didáticas
na
disciplina de EM, como
sugerido pelo pesquisador.

Levantamento de pretensão
de correção

Argumentação
pesquisador
sobre
pretensão do docente 4
Pretensão
normativa

de

do
a

validade

Compreensão
e
não
aceitação do ato de fala do
pesquisador
Pretensão
avaliativa

de

validade

O pesquisador afirma que o
papel do GPC é exatamente
pensar em como promover
mudanças necessárias nas
abordagens das disciplinas
sem perder o conteúdo,
assumindo ser possível essa
relação.

O docente 4 compreende o
ato de fala do pesquisador,
mas levanta a avaliação de
que não há tempo hábil para
tais práticas
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Eu entreguei essa tabela pra
vocês porque eles são
docentes como vocês.

Pretensão de sinceridade

Eles
estão
também
planejando e aqui estão
reunidas algumas coisas que
eles planejaram e estão
fazendo. Então o senhor
pode dar uma olhada pra
compreender o que estamos
pensando
com
essas
reuniões, em estimular essa
comunicação, em a gente se
envolver em uma coisa desse
tipo... Mas isso é apenas um
exemplo...Porque
a
licenciatura do campus B é
diferente se lá, ou seja, são
apenas
exemplos.
Na
estrutura da matéria, por
exemplo, o professor de lá
planejou
fazer
uma
sequencia de aulas sobre
aquele tema... Uma aula o
mais
completa
possível...Será
uma
das
avaliações de estrutura e eles
vão apresentar isso para os
três professores, os três vão
dar nota, se atentar ao que
cada um fez...Então são
ideias que surgiram lá, a ideia
não é que sejas as mesmas
nem nada, mas de mostrar
pra vocês que essa conversa
está
tendo
efeitos
no
planejamento
das
disciplinas...Eles
acharam
algumas coisas que podem
ser feitas sem perder o
conteúdo das disciplinas.
Mas algumas adaptações
precisam ser pensadas. A
gente
começa
essa
conversa... (Pesquisador)
Eu acho que você, nós...
(Docente 5)

Frases
exemplos

Ai é mais complicado, né...
porque
é
muita
coisa.
(Docente 4)

Discordância do ato de fala
do docente 5

Pretensão
avaliativa

explicativas

de

e

validade

O pesquisador mostra aos
docentes
a
tabela
de
atividades planejadas pelos
docentes do campus A
pretendendo mostrar que o
planejamento conjunto de
atividades é possível e
apresenta uma série de
exemplos que apoiam sua
pretensão de validade sobre
a
possibilidade
de
desenvolvimento
de
atividades de formação para
o ensino nas disciplinas
especificas.

O docente 5 manifesta que
entende
que
a
responsabilidade
dessa
formação de professores
também é dos docentes das
disciplinas especificas.
O docente 4, baseado no
mundo subjetivo, discorda e
defende a impossibilidade de
tempo para a inserção de
novas atividades.
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Então, é como eu disse, essa
é uma conversa de lá, que
surgiu dentro do contexto de
lá... Aqui no campus B é
outro contexto, mas que
também podem ser pensadas
coisas nesse sentido...

Reconhecimento
da
possibilidade de realização
das propostas

Por
isso
precisamos
conversar
sempre
pra
entender, não perder de vista
esse
projeto
maior
de
formação de professores de
física, eu acho que é
importante pensar as coisas,
pensar como fazer, pra quem
a gente está dando aula.
(Pesquisador)

Pretensão
normativa.

de

validade

O pesquisador explica que os
dois campus tem contextos
diferentes e que a tabela é
apenas um exemplo das
possibilidades e reconhece
que
há
como
planejar
relações entre as disciplinas
sem perda de conteúdo, e
ainda
deixa
clara
a
necessidade de conversa
entre os docentes para a
efetivação de propostas e
mudanças constantes nas
disciplinas

Quadro 70: Caracterização dos atos de fala

Quando o docente 4 expõe suas dúvidas e questionamentos para a
discussão e possibilita compreender a argumentação do pesquisador mesmo
que demonstre não concordar com ela, atestamos a busca por uma
inteligibilidade de ambas as partes sobre os elementos que comporiam essa
proposta, o que faz com que ambos não concordem, mas entendam a
argumentação um do outro. Ainda assim, temos a persistente ideia desse
docente de que sua disciplina está em harmonia com as necessidades de
conteúdo que ele pensa serem necessárias para a formação dos alunos, sendo
a responsabilidade pelas abordagens didáticas e de formação de professores
das disciplinas pedagógicas e de seus docentes.
Apontamos ainda um docente 5 que está em consonância com as
preocupações apontadas pelo pesquisador, mas ainda reluta em promover
mudanças efetivas em sua disciplina, entendendo que a forma como ela se
desenvolve já está promovendo as necessidades apontadas.
No ultimo episódio desta reunião (Ep.8-C3-B), os dois docentes e o
pesquisador exploram exemplos descritivos fornecidos pelo docente 4 sobre o
fato de os alunos não participarem das aulas, mas, principalmente, que leva os
docentes a proporem por si mesmos possibilidades de mudanças, a partir de
suas próprias reflexões comentadas em grupo.
Docente 4: Sabe que quando eu estou na prática... Pra mim, eu dou um conteúdo...ai você
vem na próxima aula, só para saber se os alunos estavam antenados ou não, eu pergunto o
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que eu fiz na aula passada...E uma porcentagem pequena responde...O que ele aprendeu, o
que guardou...Fica quieto, não fala nada...Ai a questão, quando eu dou um exercício, que
quero saber se ele está estudando...Então eu penso da seguinte forma...Tem que ter um tempo
para amadurecer e pra ele...digamos...cimentar aquilo que se passou na aula passada, mas o
que ocorre...Ocorre que está uma defasagem porque você está na frente e os alunos estão
atrás... E só talvez se coloquem um pouquinho melhor quando chega o dia da prova, porque
eles tentam estudar tudo e as coisas ficam vazias. Ai tem um problema de metodologia, de
tempo... Pra ele poder estudar e outra coisa...na prática, quando aparece um conceito novo,
tem que dar tempo ao aluno pra amadurecer esses conceitos, porque eles tem o tempo deles...
Pesquisador: E a ideia é essa mesmo, ouvir essas coisas e tentar pensarmos em coisas...
Então fica ai a tentativa de podermos conversar mais um pouco sobre essas coisa. Docente 5:
Claro, claro... com certeza...Estamos passando pelos problemas...O Docente 4 pode, por
exemplo, diminuir coisas, enfim...Eu estou pensando muito nessas coisas...Depois eu quero
que você veja uma avaliação do curso... Pesquisador: Claro, claro... E a conversa é por ai, se
esses momentos estão proporcionando ideias, a ideia é essa mesmo... Docente 5: Avaliação
do laboratório de estrutura, através disso, dessa transposição pro ensino... Vamos fazer isso?
Sabe por quê? Porque a avaliação deles é complicada... e pra trazer o terceiro elemento pra
essa conversa que é a transposição, ei vou conversar com o professor Docente 6 pra ver se
ele se junta a nós nessa conversa... Docente 5: Terça feira que vem, eu vou propor pra eles
que eles me tragam um plano de aula... Mas eu quero ver isso melhor também com vocês.
Vamos marcar outra conversa... (Trecho do Ep.3-C3-B)

Ou seja, o docente 4 está expressando uma conclusão formada a partir
de suas experiências pessoais em sala de aula para a consideração do grupo e
trazendo essa conclusão para a discussão no mundo da vida. O docente 5
então, expressa a sua visão sobre pontos que podem ser mudados nas
disciplinas e oferece a avaliação de LEM para a consideração do grupo. Então,
temos, nesse episódio o que podemos caracterizar como um primeiro momento
de interação no mundo da vida desse GPC. As sínteses dos últimos episódios
nos fornecem o seguinte:
x

Busca por inteligibilidade sobre a questão das atividades didáticas nas
disciplinas específicas.

x

Argumentação do docente 4 contra a inserção de atividades didáticas na
disciplinas de EM.

x

Argumentação do pesquisador em defesa da inserção de atividades
didáticas na disciplinas de EM.

x

Tematização de concepções no mundo da vida.

x

O docente 5 expõe as possibilidades de mudanças a serem efetuadas
nas disciplinas.

x

Disponibilização da avaliação em LEM para discussão pelo docente 5.
De um ponto de vista geral, a terceira reunião se configura em mais um

momento de exposição de opiniões e vivências dos docentes em expressões
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constituídas a partir do mundo objetivo e subjetivo, no qual os três membros
ainda buscam por inteligibilidade sobre vários princípios e importâncias em
discussão. Há poucas concordâncias ente o docente 4 e o pesquisador;
contudo, há variados momentos de tentativa de compreender as razões do
outro, o que é considerado importante no que se refere aos aspectos
pragmáticos da busca por entendimentos.
Há um momento de tematização da própria prática por ambos os
docentes, quando reconhecem as limitações de suas abordagens em relação à
importâncias apontadas pelo pesquisador, o que permite, pela primeira vez, a
exposição dessas limitações para a consideração do grupo, superando a
barreira da simples expressão de concepções e possibilitando uma pequena
discussão considerando as possibilidades de reflexão sobre as necessidades
de mudança nas disciplinas para além das imposições burocráticas, o que se
caracteriza como uma busca por entendimento. A sínteses dessa reunião são
vistas no quadro 71.
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No plano das ações, temos a disponibilidade do docente 5 para inicialmente realizar
experimentos didáticos no LEM e das propostas lançadas pelo mesmo docente de
mudanças a serem estabelecidas na avaliação do LEM no ano seguinte.

O docente 5 em interação com o pesquisador expõe suas compreensões sobre a
validade do processo estabelecido no GPC e sobre as importâncias discutidas da
inserção de FMC no ensino médio e de se pensar a formação de professores nas
disciplinas específicas.

A explicação do pesquisador para os questionamentos do docente proporciona que
eles alcancem um acordo sobre a ideia de resultado imediato na pesquisa e que o
pesquisador pretende estudar o funcionamento do GPC e não promover mudanças
previamente planejadas.

O docente 4 expressa, baseado em suas experiências docentes, incompreensão dos
objetivos da pesquisa pois não credita valor à conversa entre os docentes e não
entende como esse método ajudará na relação entre as disciplinas,

Sínteses das construções conjuntas
Os docentes demonstram pensar que cada uma das disciplinas em questão possui
uma forma própria de atuação, não cabendo a possibilidade de relação entre elas

Quadro 71: Elementos sintetizadores das construções conjuntas da terceira reunião do campus B.

O pesquisador expõe a problemática da falta de relação entre as disciplinas
na licenciatura.
Construção conjunta da ideia de que a pesquisa não objetiva ter efeitos
imediatos sobre curso.
Reconhecimento do docente 5 da necessidade de repensar as disciplinas
na licenciatura e a formação de professores para o ensino médio.
Entendimento entre o docente 5 e o pesquisador sobre a influencia do
professor bem formado nos alunos do curso.
Reflexão do docente 5 sobre o desconhecimento do PPP do curso
Proposta do docente 5 de confecção de um experimento de LED’s para uso
na escola
Disponibilização da avaliação em LEM para discussão pelo docente 5.
Coordenação de ações sobre assuntos que podem ser trabalhados na
perspectiva do ensino médio.
O docente 5 expõe as possibilidades de mudanças a serem efetuadas nas
disciplinas.

O docente 4 busca por inteligibilidade sobre a validade da pesquisa.

O docente 4 coloca em cheque a validade da pesquisa a curto prazo.

Caracterização dos atos de fala
O docente 5 não vê necessidade de atrelar a teoria à disciplina de LEM.
O docente 4 promove uma reflexão sobre como ensina as equações de
FMC e suas bases conceituais.
As disciplinas de LEM e EM são distintas e tem sua própria lógica de
funcionamento.
O docente 5 incentiva os alunos a buscarem as explicações teóricas dos
experimentos sozinhos
O docente 4 não conhecia a existência da disciplina de IEF.

Elementos sintetizadores
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Proposta do docente 5 de confecção de um experimento de LED’s para uso
na escola

Disponibilização da avaliação em LEM para discussão pelo docente 5.

Construção conjunta da ideia de que a pesquisa não objetiva ter efeitos imediatos
sobre curso.
Construção conjunta sobre a necessidade de atividades de formação de professores
nas disciplinas especificas.
Construção conjunta de uma compreensão sobre o papel da IEF no curso de
licenciatura.
Questionamento sobre a disponibilidade de tempo para as novas ações na EM.

Figura 24: Construções conjuntas no plano das ações e das concepções após a
terceira reunião conjunta no campus B

Essencialmente, este reunião se configurou na possibilidade de, pela
primeira vez, os docentes participantes se conflitarem sobre as necessidades
dos cursos de licenciatura no concernente à formação em física e em ensino de
seus alunos. Se, por um lado, no plano das ações, não há criações conjuntas
significativas de atividades ou mudanças efetivas; no plano das concepções, os
docentes têm a oportunidade de confrontar suas ideias e concepções
baseadas em experiências com propostas pensadas pela área de ensino e,
assim, colocar em auto avaliação suas práticas, metodologias e concepções
sobre o papel de suas disciplinas especificas no âmbito do curso de
licenciatura em física.
Há de se ressaltar então que, segundo as informações e sínteses
expostas, os assuntos tematizados pelo GPC do campus B estão muito mais
no plano das concepções, pois não há um histórico de conversa entre os
docentes desse grupo sobre os aspectos discutidos e, então, muitos dos
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termos e conceitos apresentados pelo pesquisador são objeto de busca por
entendimento.
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO COMUNICATIVO
Argumentação do pesquisador em defesa da inserção de atividades didáticas na disciplinas de
EM.
Argumentação do docente 4 contra a inserção de atividades voltadas à formação de
professores na disciplinas de EM.
Busca por inteligibilidade sobre a questão das atividades voltadas à formação de professores
nas disciplinas específicas.
Entendimento entre o docente 5 e o pesquisador sobre a influencia do professor bem formado
nos futuros alunos do curso.
Concordância sobre o baixo nível em física dos alunos ingressantes.
Estabelecimento de uma relação interpessoal do pesquisador com os docentes sobre a
possibilidade de influencia do GPC na melhora da licenciatura.
Pretensão de validade avaliativa do docente 4 sobre a necessidade de uma disciplina de
“transposição” dos conteúdos.
Manifestações iniciais sobre assuntos que podem ser trabalhados na perspectiva do ensino
médio.
Requisição de inteligibilidade do docente 4 sobre a disciplina de IEF.
Frases explicativas do pesquisador sobre a requisição de inteligibilidade do docente 4.
Pretensão de validade avaliativa sobre a estrutura curricular da IEF
Uso de frases explicativas pelo pesquisador
Consenso sem entendimento sobre os efeitos da pesquisa no curso de licenciatura.

Quadro 72: Síntese das características do processo comunicativo desenvolvido
na primeira reunião do GPC do campus B.

As principais diferenças no que se refere às características comunicativas
nesta reunião para a anterior são os fatos de os docentes apresentarem mais
momentos de busca por inteligibilidade sobre pontos chave da discussão e
buscarem compartilhar suas pretensões de validade – em sua maioria
avaliativas e normativas – sobre suas práticas docentes. O plano das
concepções com muitos elementos novos se dá principalmente pelo avanço da
comunicação entre os docentes 4 e 5 e o pesquisador por meio principalmente
da permissão para a expressão de pretensões de validade.
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A quarta reunião acontece novamente entre o pesquisador e do docente 6
e fornece os seguintes elementos.
No inicio do primeiro episódio desta reunião, o pesquisador faz uma
revisão do estado das coisas até aquele momento, enfatizando os temas
debatidos com os docentes 4 e 5 na reunião anterior
Pesquisador: Então a conversa que eu comentei com eles foi a seguinte... A partir de pensar a
relação entre as três disciplinas, a gente chegou no tema que parece que está sendo o mote da
conversa que é: A disciplina especifica dentro de um projeto maior de formação de professores.
Então qual é o papel da estrutura da matéria, do laboratório de estrutura da matéria dento
desse projeto maior que é formar o professor de física. Então parece que depois de três
reuniões eu consegui provocar eles no sentido de eles entenderem sobre o que eu estou
falando... No sentido de pensar em maneiras de a relação entre essas disciplinas acontecer de
forma mais natural, como um mesmo conteúdo...A relação do conceitual, do laboratório e do
ensino de FM ser mais visível...E eu disse que pra mim o caminho é, primeiro, promovendo
uma interação entre os docentes das disciplinas. Só que a gente acabou chegando a um
acordo meio assim... (Trecho do Ep.1-C4-B)

Seguidamente a isso, o docente 6 e o pesquisador entram em um debate
sobre a real participação dos outros docentes nessa discussão, a partir da
visão do docente 6.
Ato de fala
Bom, pra eles vai ficando
claro porque você está
buscando uma coesão que
não existe... Não é nem coisa
natural
porque
não
existe...Então essa coesão,
não sei.

Características
Pretensão
normativa

de

validade

Quando você coloca essa
questão,
eles
dão
argumentos assim, sobre a
preparação
dessas
disciplinas ou... é algo que
nunca chegaram a pensar...
Eles percebem isso como um
problema...
Ela
está
naturalizada...quer dizer, está
naturalizada a separação, a
sua busca é por essa coesão
ai no que não existe...
(Docente 6)
Sim. (Pesquisador)

Requisição de inteligibilidade

Tá, mas quando você coloca
a questão de que isso ai do
ponto de vista de uma

Pretensão
avaliativa

Sínteses
O docente 6 apresenta sua
opinião sobre a relação dos
outros dois docentes com o
ensino
de
física,
argumentando que se busca
por uma coesão entre as
disciplinas que nunca existiu
no curso e com a qual esses
docentes
não
estão
acostumados.
O docente 6 se interessa pelo
conteúdo das falas dos
docentes 4 e 5 durante as
reuniões

Concordância com o ato de
fala do docente 6
de

validade

O pesquisador demonstra
compreender o ato de fala
proferido pelo docente
O docente levanta sua
pretensão
de
validade
segundo a qual os outros
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reflexão sobre ensino é
indesejável essa separação,
aí eles sequer vão dar
atenção a isso. (Docente 6)

Sim, mas dai que eu digo que
o Docente 5 está muito mais
provocado pela questão... Ele
diz que tem os experimentos
de baixo custo que ele queria
fazer com os alunos, diz que
está procurando tempo pra
fazer com eles...
Ele está se incomodando na
intenção de procurar coisas
pra fazer nesse sentido...
(Pesquisador)
Então eu acho que a gente
teria
que
ter
muita
conversa...(Docente 6)

docentes não valorizam as
importâncias do ensino e, a
princípio,
não
se
preocupariam
com
as
questões de coesão entre
disciplinas.
Na tentativa de apontar um
contraponto para a reflexão
do docente sobre sua fala, o
pesquisador a adesão do
docente 5 à proposta e suas
mudanças de concepção

Frases explicativas

Pretensão
avaliativa

de

validade

Compreensão de ato de fala
e pretensão de validade
avaliativa

Sim, sim... Já o Docente 4,
por hora ele ainda está um
pouco relutante, com uns
argumentos
do
tipo...
(Pesquisador)

Revisão do estado das coisas

De baixo custo é uma parte
da história... (Docente 6)

Pretensão
normativa

Sim, mas é como eles estão
falando disso, mas eu estou
entendendo que quando eles
estão falando disso, eles
estão tentando falar dos
experimentos factíveis no
ensino médio... (Pesquisador)

Argumentação

Sim... Mas percebe que um
estudante, futuro professor,
tem que aprender a procurar
fazer alguma coisa que está
em aberto, no Ensino Médio,
é necessário que ele passe
por um desses experimentos
sofisticados fazendo sentido
pra ele... (Docente 6)

Pretensão
explicativa

de

validade

de

validade

O docente 6 demonstra
compreender a explicação do
pesquisador e aponta a
possibilidade de conversa
com o docente 5.
O pesquisador continua a
atualizar o docente 6 sobre a
participação
dos
outros
membros do grupo como
forma de fornecer elementos
para a discussão.
A ideia de confecção de
experimentos de baixo custo
não é suficiente para afirmar
que o docente 5 está
preocupado com o ensino em
sua disciplina.
O pesquisador faz uma
pequena
argumentação
propondo que o fato de esses
docentes,
que
nunca
mantiveram contato com a
área, estarem abertos a falar
sobre suas práticas é um
começo
necessário
e
importante.
O docente 6, tentando
explicar melhor sua fala
anterior, aponta que os
experimentos sofisticados do
LEM, se pensados em uma
perspectiva
conceitual,
devem também fazer parte
da formação do professor.
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Então,
pra
que
essas
atividades que eu falei... tanto
que eu estou me policiando
pra não falar de fazermos
coisas de ensino porque tem
que fazer...

Aceitação da pretensão de
validade do docente 6 pelo
pesquisador

A coisa está mais no sentido
de se atentar para o que
pode
ser
feito
na
disciplina...dentro disso, sem
perder a característica de
disciplina especifica, como
que a disciplina também pode
contribuir com esse projeto
de formação de professore.
Por exemplo, dento do
laboratório, discutir com eles
a possibilidade de para além
de
somente
fazer
os
experimentos, também terem
aulas, por exemplo, nas quais
os alunos apresentariam os
resultados
que
eles
obtiveram nos experimentos
pra discutir esses resultados
com os outros alunos, pra
discutir as diferenças no que
cada um fez e os resultados.

Argumentação

A coisa não é "Vamos fazer
experimentos de baixo custo
no laboratório", mas, dentro
da
característica
da
disciplina, o que se pode
fazer pra aproximar elas de
uma competência necessária
no professor de física, sabe?
Então, por exemplo, dento do
experimento de Milikan, por
exemplo, eu propus pra eles
pensarem o que mais o aluno
poderia fazer dentro da aula
de laboratório pra estimular
essa relação... (Pesquisador)

Uso de frases explicativas

O pesquisador aceita a
argumentação do docente 6
quando expõe exemplos de
suas ações.

Quadro 73: Caracterização dos atos de fala

Esse debate entre o docente 6 e o pesquisador mostra que o docente não
acredita no envolvimento dos docentes 4 e 5 nas questões importantes no que
se refere ao ensino de física em suas disciplinas, afirmando que esse tipo de
conversa sobre aproximação entre as disciplinas e benefícios para a
licenciatura nunca ocorreu e, portanto, os dois docentes possuiriam muitas
concepções errôneas sobre o ensino.
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O pesquisador apresenta, então, alguns indícios de mudança de concepção
e os efeitos do debate nas reuniões anteriores. O docente 6 demonstra aceitar
as explicações do pesquisador e ainda cogita a possibilidade de conversar com
o docente 5 sobre suas pretensões de atividade voltadas à formação de
professores com os alunos. Em síntese,
x

Revisão do estado das coisas pelo pesquisador.

x

Pretensão de validade avaliativa do docente 6 sobre a não relação dos
docentes 4 e 5 com as questões referentes ao ensino

x

Argumentação do pesquisador sobre as possibilidades do GPC para a
mudança das concepções dos docentes 4 e 5 sobre a licenciatura.

x

Construção conjunta da ideia de que os docentes precisam aprofundar
seus conhecimentos sobre ensino em suas disciplinas.

x

Exposição, pelo docente 6, da ideia de que o LEM, se utilizado em uma
perspectiva investigativa, tem potencial para a formação de professores
de FMC.
No

segundo

episódio

desta

reunião,

questionamentos ao pesquisador sobre

o

docente

6

apresenta

metodologia da pesquisa que está

sendo realizada. Argumenta sobre a participação do pesquisador no grupo com
os docentes 4 e 5 e sobre o potencial desse grupo na formação de concepções
sobre a licenciatura em física com esses docentes.
O pesquisador executa uma argumentação em defesa da ideia de que
todas as reuniões estão sendo planejadas sob as recomendações do
referencial teórico habermasiano. Em resumo, o pesquisador e o docente 6
constroem um entendimento sobre a pesquisa resumidas nas seguintes
sínteses.
x

O pesquisador deve cuidar da forma como aborda os docentes 4 e 5
para não parecer impositivo.

x

O pesquisador executa uma argumentação sobre a forma como
desenvolve a conversa com os docentes.

x

A conversa com todos os docentes se dá pelas preocupações temáticas
expostas por eles e não por imposição do pesquisador.
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A possibilidade de o docente 6 manifestar preocupação com a
metodologia do trabalho é pertinente, visto que ele é um pesquisador na área
de ensino de ciências e, portanto, com conhecimento sobre essas questões.
Suas considerações, então, podem ser utilizadas na reflexão sobre a pesquisa,
pois o pesquisador que participa de todas as reuniões pode também ser
constantemente re-moldado pelo contexto de cada reunião, pois o auto
conhecimento sobre a pesquisa também faz parte do processo de
entendimento.
x

Pretensões de validade avaliativas do docente 6 sobre o processo
metodológico da pesquisa

x

Aceitação do pesquisador das pretensões de validade apresentadas
pelo docente 6.
O Ep.3-C4-B se refere à discussão de um ponto bastante evidente na

reunião anterior, que é a disciplina responsável pela transposição didática dos
conteúdos e as concepções demonstradas pelos docentes 4 e 5 sobre o
assunto.
Inicialmente há uma busca de inteligibilidade por parte do docente 6
acerca do termo “transposição” e pesquisador faz uma explicação da origem
dessa conversa com os docentes 4 e 5.
Pesquisador: A questão dessa transposição que o aluno tem que fazer desses conteúdos
todos, dessas disciplinas todas para o ensino médio. Então ficou, essa disciplina da
transposição, essa disciplina e tal... Ele não sabe da instrumentação para o ensino de física,
essa disciplina do quarto ano, que tem as características que tem e tal, ele fala muito dessa
disciplina que seria responsável por promover "técnicas" para a transposição do conteúdo
aprendido para o ensino médio...Aí ele começou a falar disso, ai eu propôs que a gente
pesasse mais uma vez em discutir a relação com essas disciplinas, até que eles se
entendessem que sim, e foi resolvido por eles chamar mais uma vez a instrumentação pra
conversa, então eu penso que seria interessante para a conversa agora que o senhor pudesse
contar pra eles s características dessa instrumentação, as concepções sobre a formação do
professor com relação a explicação do conteúdo, o que é cobrado e porque é cobrado...essa
visão das coisas e sobre elas serem mais produtivas se forem feitas de uma maneira
investigativas...enfim...Então eles bateram muito nessa questão da transposição...Então na
minha impressão o que eles pensam é assim: No conteúdo está tudo certo, o problema é essa
transposição... Docente 6: Mas espera... o que é essa transposição, eu não estou entendendo
o que você está dizendo... Pesquisador: Então, quando vamos discutir a disciplina especifica
o fato de a disciplina especifica poder ressaltar também que esse é um conteúdo que ele vai
ensinar e, portanto tem sim maneiras de ensinar ou no laboratório se propor coisas que são
para além da simples verificação... A diferença que eu percebo é assim, o Docente 5 chamou a
responsabilidade bastante pra ele, no sentido de ver que talvez ele possa fazer mais atividades
desse tipo no laboratório, que ele pode por os alunos pra fala mais desses experimentos,
enquanto que o Docente 4 é mais assim... No conteúdo, tomando que o professor de física tem
que saber em um nível muito mais completo que aquilo que ele vai ensinar na escola, não tem
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como fazer menor do que se faz na estrutura, então o problema do ensinar aquilo seria um
problema dessa disciplina de transposição, né...ele chamou assim essa disciplina... Aí, eu vou
ler porque está grifado... "Eu acho que é impossível que o curso de formação de professores
de física, de licenciatura, esteja formando conceitos que são exatamente aqueles que ele vai
passar no ensino médio tem que ser em um nível maior, então, pensado nisso, dessa forma, é
impossível dar menos do que se dá, então essa transposição, que é um conceito que eu
aprendi com vocês, quem vai ensinar essa transposição? Por exemplo, eu preciso ensinar, eu
preciso falar dessa transposição, de como será abordado esse conceito no ensino médio, tudo
bem, seria um desafio a ser feito...mas eu estou sendo chamado a fazer isso ou o aluno
aprender passar conteúdos no ensino médio é algo de outras disciplinas, como esta que você
falou?" (Trecho do Ep.3-C4-B)

Neste trecho, o pesquisador executa em esforço para descrever com o
máximo de fidelidade possível o conteúdo proposicional das falas do docente 4
sobre o tema. Esse procedimento, por mais que se caracterize uma
preocupação do pesquisador com a exposição fiel do estado das coisas, não
contribui para a construção da ação comunicativa, dada a falta de contato com
os elementos pragmáticos da fala do próprio docente 4.
O docente 6, então, a partir do entendimento sobre a origem do termo
“disciplina de transposição de conteúdo”, executa uma argumentação sobre a
questão. A argumentação do docente 6 está carregada de pretensões de
validade avaliativas e normativas realizadas em consonância com suas
experiências na disciplina de IEF e com seus estudos na área de ensino de
física. Sendo o episódio uma argumentação do começo ao fim, as principais
características desse argumento são:
x

O conjunto de conhecimentos próprios da disciplinas de EM também
está defasado no que diz respeito à sua abordagem conceitual.

x

A parte conceitual da EM não é construída com significado para o
licenciando de modo que ele não enxerga a possibilidade de
transposição para o ensino médio.

x

O conhecimento é ensinado na EM de uma forma muito técnica,
impossibilitando a entrada no “terreno” do ensino desses conteúdos.

x

Pretensões de validade avaliativas patadas no mundo objetivo

x

Busca de inteligibilidade sobre o termo “transposição”
O último episódio desta conversa com o docente 6 apresenta o momento

de reestabelecimento do convite para a sua participação em uma reunião
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conjunta com os outros docentes, porém, a partir de um novo contexto. O
pesquisador desenvolve uma argumentação baseada na conclusão de um dos
docentes sobre o desconhecimento geral sobre o PPP do curso e das
possibilidades de construção de experimentos didáticos de FMC já discutidos
para apresentar ao docente um cenário no qual as suas considerações são
bem vindas e necessárias para a continuidade da conversa, como vemos.
Pesquisador: Então professor, terminando, o que eu queria primeiro e assim, o Docente 5
citou bastante a questão... Como foi depois do fórum das licenciaturas, ele falou uma outra
coisa que poderia nos ajudar a pensar essas coisas, que é o fato de ninguém conhecer os PPP
dos cursos...Como ele identificou que esse não conhecer era uma coisa geral, tanto que ele
disse que ficou impressionado por ninguém conhecer o PPP do curso, dentro lá daqueles
professores que estavam lá no grupo de trabalho dele... Docente 6: Ninguém não, a maioria...
Lá tinha algumas pessoas que conheciam e que inclusive tinham ajudado a construir eles, mas
é uma grade maioria mesmo... Pesquisador: Aí ele falou assim, ninguém conhece e talvez
fosse uma coisa que ajudaria a gente pensar nessas relações e essa foi outra coisa que eu
achei frutífero pra essa conversa foi isso, sem eu nem ter citado, ele ter trazido esse tema
como algo que poderia ajudar eles a pensar no assunto. E, por fim, como foi falado muito na
reunião sobre essa questão da disciplina de ensino, da disciplina que os alunos teriam contato
com esse ensino, de como eles chegam na instrumentação, foi falado por eles, então da
possibilidade de o senhor sentar pra conversar com a gente sobre isso, pra trazer esses
elementos pra conversa. Por exemplo, o que o senhor espera que os alunos façam na
instrumentação, o que o senhor entende por esse trato conceitual da experimentação, trazer
um pouco dessas concepções que cercam o curso de instrumentação, pra que possamos
conversar em conjunto pra ver o que as outras disciplinas especificam que é anteriores a
instrumentação, como essas disciplinas poderiam cercar os alunos ode motivação ou de se
sentir seguro pra querer falar de física moderna na instrumentação. Eu acho que depois de
algumas reuniões, parece que o convite pro senhor vem de outra maneira, não de "vamos falar
sobre as questões do ensino que vocês têm duvida", mas como uma conversa sobre as
pretensões da disciplina e que estão pairando pra eles entenderem o que a instrumentação
espera do aluno? Quais são essas concepções que cercam o curso de instrumentação pra que
eles também possam pensar nessas coisas na disciplina específica Dentro dessa temática, o
convite é feito de outra maneira diferente da original. (Trecho do Ep.3-C4-B)

O quadro de sínteses dessa reunião pode ser visto e discutido a seguir:
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A partir das concepções advindas do mundo subjetivo, o docente 6 faz algumas
recomendações com o intento de que sejam levadas aos docentes 4 e 5 sobre
mudanças necessárias na atuação destes nas disciplinas de Em e LEM.

O conjunto de princípios e concepções mantidas pelo docente 6 fazem com que ele
avalie o trabalho com as disciplinas especificas em uma perspectiva da área de ensino
e, então, classifique a atuação dos outros docentes como incompatíveis com os
princípios da formação de professores de física

Sínteses das construções conjuntas
O pesquisador e o docente 6 debatem a abordagem metodológica da pesquisa e se
esclarecem sobre como são desenvolvidas as reuniões e os debates entre os
membros do GPC.
O docente 6 busca inteligibilidade sobre as conversas entre os membros dos GPC e
expõe suas pretensões de validade normativas sobre como pensa ser necessária a
abordagem do pesquisador aos docentes 4 e 5.

Quadro 74: Elementos sintetizadores das construções conjuntas da quarta reunião do campus B

O pesquisador deve cuidar da forma como aborda os docentes 4 e 5 para
não parecer impositivo.
O pesquisador executa uma argumentação sobre a forma como desenvolve
a conversa com os docentes.
O conjunto de conhecimentos próprios da disciplinas de EM também está
defasado no que diz respeito à sua abordagem conceitual.
O conhecimento é ensinado na EM de uma forma muito técnica,
impossibilitando a entrada no “terreno” do ensino desses conteúdos
A parte conceitual da EM não é construída com significado para o
licenciando de modo que ele não enxerga a possibilidade de transposição
para o ensino médio.
Construção conjunta da ideia de que os docentes precisam aprofundar seus
conhecimentos sobre ensino em suas disciplinas.
Construção conjunta da ideia de que o LEM, se utilizado em uma
perspectiva investigativa, tem potencial para a formação de professores de
FMC.

Caracterização dos atos de fala
A conversa com todos os docentes se dá pelas preocupações temáticas
expostas por eles e não por imposição do pesquisador.

Elementos sintetizadores
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Aceitação do docente 6 em participar de uma reunião com os outros dois
docentes

Construção conjunta da ideia de que o LEM, se utilizado em uma perspectiva
investigativa, tem potencial para a formação de professores de FMC.
Construção conjunta da ideia de que os docentes precisam aprofundar seus
conhecimentos sobre ensino em suas disciplinas.
Formação de uma ideia sobre o papel do pesquisador na formação dos
dados da pesquisa

Figura 25: Construções conjuntas no plano das ações e das concepções após a
quarta reunião conjunta no campus B

CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO COMUNICATIVO
Pretensões de validade avaliativas patadas no mundo objetivo
Busca de inteligibilidade sobre o termo “transposição”
Revisão do estado das coisas pelo pesquisador.
Pretensão de validade avaliativa do docente 6 sobre a não relação dos docentes 4 e 5 com as
questões referentes ao ensino
Argumentação do pesquisador sobre as possibilidades do GPC para a mudança das
concepções dos docentes 4 e 5 sobre a licenciatura.

Quadro 75: Síntese das características do processo comunicativo desenvolvido
na quarta reunião conjunta do campus A.

Nessa reunião, como na anterior entre o pesquisador e o docente 6,
encontramos uma série de pretensões de vaidade normativas do docente 6
sobre como deveriam ser as disciplinas para a licenciatura e requisições de
inteligibilidade sobre o andamento da conversa com os docentes 4 e 5. Por
isso, não há como fundamentar com estas ocorrências, até este ponto do
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processo, o encaminhar de coordenações de ações entre os docentes
participantes nem uma possibilidade de ação comunicativa.
Contudo, aceitação do docente 6 ao novo convite para a participação no
grupo de discussões junto aos outros docentes a partir das novas
considerações nos fornece argumentos para analisar o processo constituído no
campus B.
Compreender o contexto desse campus é importante nesse momento,
pois nos apoia na compreensão das dificuldades de estabelecimento e uma
relação mais comunicativa tanto entre o pesquisador os docentes 4 4 5 quanto
entre os docentes participantes.
O campus conta com uma equipe bastante estruturada e ativa nas ações
de afirmação e melhoria da licenciatura em física, da qual há a participação
ativa do docente 6. Ou seja, havia um contexto pré-estabelecido de
“distanciamento” entre as áreas de atuação do ensino de física e da pesquisa
em física aplicada, como já apontado a partir do contexto gera no capítulo 2
desta tese. Esse contexto fazia com que já houvesse também uma separação
entre esses docentes tanto do ponto de vista das ações no curso quanto das
concepções sobre a forma de atuação dos outros e suas maneiras de lecionar
para o curso de licenciatura em física, justificando a recusa inicial do docente 6
à participação no grupo.
Com o passar do tempo e com a possibilidade de o pesquisador colaborar
“descortinando” os problemas que já existiam e estavam postos no mundo da
vida do curso, os docente 4 e 5 se confrontaram com a necessidade de refletir
sobre suas disciplinas e sobre suas atuações como professores em um curso
de licenciatura em física, colocando sob análise muitas das concepções
inicialmente manifestadas por eles. Então, de um ponto de vista habermasiano,
a tematização de pretensões de validade apontadas pelos membros do grupo
e, consequentemente, de suas práticas até o momento tidas como cotidianas,
em conflito com outras visões sobre o mesmo tema, fez com que os docentes 4
e 5 cogitassem a possibilidade de mudanças em suas disciplinas.
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Nesse novo contexto, o docente 6 reavalia

situação das discussões

relatadas pelo pesquisador e enxerga a pertinência de sua participação se dar
em um contexto de possibilidades de conversa com os docentes 4 e 5 no
intento de “esclarece-los” sobre as fundamentações teóricas e ações realizadas
na IEF.
Com esse contexto se encaminha a quinta reunião conjunta, que se dá no
final do ano letivo e conta com a participação dos três docentes e do
pesquisador discutindo muitas das questões que foram levantadas durante o
ano.
O Ep.1-C5-B mostra, como quase todos os inicios, o pesquisador em
uma tentativa de revisar o estado das coisas, fazendo um resumo do que foi
conversado até o momento e anunciando o propósito da atual reunião. Nessa
reunião, em especial, essa atitude é bastante necessária, dado que se trata da
primeira – e única - reunião conjunta estre os três docentes depois de várias
reuniões em separado.
Docente 4: Não, só esclarecer... que nos chegamos na ideia de que o nível de exigência dos
alunos é um e o que vai ser passado pro colegial é outro, ne, mas os conceitos, obviamente
que são iguais. E aí ficou a minha pergunta, né? Como a gente faz essa preparação para os
alunos também poderem fazer essa transposição desse conceito né? E aí só ficou nessa
pergunta. E aí você voltou um dia e falou que quem fazia isso era a disciplina do professor
Docente 6, então... Pesquisador: É que o senhor disse que, se tinha uma disciplina do curso
na qual os alunos convivessem com essa questão de ensino. Docente 4: Então foi daí que
surgiu essa ideia de chamar o Docente 6. (Trecho do Ep.1-C5-B)

O pesquisador e o docente 4 se complementam para explicar ao resto do
grupo porque se chegou à necessidade da participação do docente 6. Há aqui
uma busca por inteligibilidade na medida em que o há um esforço para
construir a ideia inicial da reunião de modo que todos os participantes possam
discutir o tema a partir de um conjunto de informações compartilhadas por
todos.
x

Revisão do estado das coisas pelo pesquisador.

x

Busca de inteligibilidade sobre a motivação para o novo convite ao
docente 6.

O segundo episódio, uma continuação do primeiro, se caracteriza como um
conjunto de explicações dos docentes sobre elementos que já haviam sido
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conversados nas reuniões anteriores, buscando estabelecerem uma relação
dos docentes 4 e 5 com o docente 6.
O docente 6 apesenta uma argumentação sobre o papel do laboratório no
ensino conceitual de física na licenciatura, exprimindo seu ponto de vista a
partir de seus conhecimentos advindos da pesquisa.
Docente 6: Então ele vai tendo que modificar esse pensamento de que o experimento é uma
coisa pras pessoas verem e se impressionarem, é... tá na hora de desligar...a ideia então é que
desde o experimento simples ao mais sofisticado é que haja uma valorização da teoria e daí,
isso vai sendo, fazendo parte do experimento de uma forma muito contundente, na questão de
como ele trata o experimento na sala de aula, de como ele trataria, e é uma demonstração, se
é um experimento que os alunos vão fazer numa bancada, se é uma outra ideia e tal, mas o
detalhe é que as perguntas que eles fazem, tanto no material do experimento com os alunos
quanto numa demonstração, elas são muito dependentes da compreensão conceitual dele. Até
a valorização do que perguntar, o que dar ênfase, etc. Então é aí que eles enroscam mesmo,
por exemplo, vai chegando nessa época aqui, a coisa vai... porque eles vão assim, fora o que
ocorre no primeiro semestre, que é uma parte mais conceitual e histórica do conceito que cada
um escolheu, o tema, o conceito, no segundo semestre eles começam a trazer experimentos, e
daí você vai, é...corrigindo rumos no sentido de evidenciar, baseado em teoria, tudo, que aquilo
lá não é simples, tão simples do modo como parece. Pra você fazer aula experimental
pensando em ensino e aprendizado de física, ela é mais complicada do que chegar, fazer o
experimento, e, ai que bonitinho né? E o enrosco se dá porque daí você tá aqui, você faz
perguntas, né, e o sujeito acha que num primeiro momento, ele até acha que tua pergunta é
ilegítima, porque esse pensa que é chegar, evidenciar o experimento e tudo bem... (Trecho do
Ep.2-C5-B)

O docente 6 apresenta, com pretensões de validade normativas, que o
laboratório, em uma perspectiva voltada à formação de professores, não deve
ter o caráter demonstrativo, mas investigativo, de modo que os licenciandos
possas evidencias características e procedimentos a partir da teoria, no que
entendemos como uma pretensão de validade explicativa.
O docente 5 busca compreender mais sobre os elementos da
argumentação do docente 6 e faz um questionamento buscando inteligibilidade
sobre suas emissões. Este, por sua vez, complementa sua explicação com
outras frases explicativas, buscando enfatizar com exemplos a diferença entre
um laboratório didático e um laboratório investigativo. As primeiras conclusões
da reunião são sistematizadas da seguinte maneira:
x

Argumentação do docente 6 sobre sua visão do laboratório didático na
licenciatura em física.

x

Pretensão de validade normativa do docente sobre as necessidades de
um LEM soltado à formação de professores.

x

Pretensão de validade avaliativa do docente 6.
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x

O laboratório didático deve ser desenvolvido na perspectiva investigativa
para a aprendizagem de conteúdos de física e de firmas de seu ensino
pelos licenciandos.

x

Requisição de inteligibilidade do docente 5 sobre os termos utilizados
pelo docente 6 em sua explicação.

x

Uso de frases explicativas e exemplos pelo docente 6.

x

Diferenciação

entre

o

laboratório

investigativo

e

o

laboratório

demonstrativo.
No terceiro episódio desta reunião vemos mais um momento de busca por
inteligibilidade, entre o docente 6 e 5, quando este diz àquele que não entende
o que ele diz com relação à afirmação de que os alunos sabem a parte
conceitual. O docente 5 faz uma explicação e o docente 6 demonstra
compreender quando ao expor um exemplo de sua prática em IEF. Isso se
caracteriza como um momento de inteligibilidade entre os dois.
Docente 5: Deixo-me só contar uma experiência que eu... é lógico que depois de muito tempo,
principalmente com o laboratório de estrutura, eu faço a mesma coisa com o de física, só que
não são todos que falta essa parte, eles sabem, eu acho que eles sabem essa parte conceitual,
não sei se eles conseguem na hora de envolver, desenrolar. Docente 6: O que você chama
quando diz que ele não sabe a parte conceitual? Docente 5: É... da física mesmo...o conceito
do que está envolvido...Eu não sei, parece que eles não conseguem, que eles tem dificuldade
em fazer ligações. Docente 6: Então, é por isso que uma das coisas que a gente pede pra eles
fazerem é um mapa conceitual... (Trecho do Ep.3-C5-B)

Mais além, o que percebemos com esses primeiros episódios é que o inicio
da reunião se constitui de uma série de exposições de termos por parte do
docente 6 dos quais os docentes 4 e 5 requisitam inteligibilidade, o que é um
passo inicial importante na tentativa de estabelecimento de uma ação
comunicativa.
O próximo episódio se inicia com uma descrição do docente 5 de uma
experiência no LEM e se segue da seguinte discussão
Ato de fala
O que você quer dizer com
estar dento deles...(Docente
6)

Não,
ele
tem
esse
conhecimento, da parte do

Características
Busca por
sobre uma
docente 5

inteligibilidade
afirmação do

Frase explicativa

Sínteses
O docente 6 questiona o
docente 5 sobre o que ele
quer dizer quando afirma que
os conceitos físicos são de
posse dos alunos.
O docente 5 afirma, a partir
de
sua
compreensão
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funcionamento dos raios-X,
por exemplo, como funciona
toda a teoria dele, desde a
corrente elétrica que aquece
uma lâmpada, que aquece
um filamento, como tudo
começou. (Docente 5)
Mas isso a gente tem visto
que entre ele ter teoria e ele
estar perto de um resistor
tem um abismo gigante...
É... O mundo que é
representado
no
livro
didático, tudo, segue uma
sequencia e tal e desde o
ensino
médio
ele
vai
trabalhando
aquelas
representações e quando
você bota ele e diz "Isso aqui
é um resistor", a resposta e
"Ah é?" Porque eles não
conviveram com isso...Então
99,9% se surpreende com
tudo né, assim.
Ah, começa lá no laboratório
de Física II, que agente sabe
que surpreende bastante
porque não tem isso aí no
ensino básico, a maioria vem
sem muita coisa. E aí
exagerando,
mas
se
surpreende com o fato de ter
que utilizar teoria pra lidar
com certas coisas assim que
na verdade são aquelas, né?
Aquelas
representações
representam
o
que?
Representam
essas
tais
coisas aqui, mas essas tais
coisas aqui eles não viram
daquele jeito né? (Docente 6)
Mas todos os alunos? Porque
não sei, eu estou abaixo do
nível aí, mas eu vejo que a
maioria, eles entendem, toda
essa
parte
não
sei,
conceitual, eles dominam,
né?
Eu acho que... alguns, esses
20%, 30%, eles estão a par
da situação. Agora eu não sei
se eles conseguem transmitir,
passar pra frente, sei lá...
(Docente 5)
Não, não... Eu não sei se
estamos falando da mesma
coisa. Só estou colocando

subjetiva, que os alunos
conhecem
os
conceitos
físicos, mas não sabem
relacioná-los com o LEM.

Pretensão
normativa

de

validade

Uso de frases explicativas

Pretensão
avaliativa

de

validade

Questionamento
da
pretensão de validade do
docente 6

Pretensão
avaliativa

de

O docente 6 apresenta a
pretensão de que a atitude
dos alunos frente a um
experimento não depende
somente
de
seu
conhecimento
teórico.
Apresenta uma explicação
por meio de exemplos,
afirmando que o sistema de
aulas de laboratório a que os
alunos são submetidos é
responsável pelo seu pouco
contato com as questões
experimentais de um ponto
de
vista
didático
ou
investigativo

validade

Questiona a compreensão
dos termos nesta conversa

A partir da afirmação do
docente 6, o docente 5 emite
uma
avaliação
subjetiva
segundo a qual os alunos
dominam conteúdo e supõe
que talvez o problema seja a
“transmissão de conteúdo”.

O docente 6, por uma
compreensão dos termos
utilizados
pelos
outros
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que a gente percebe uma
dificuldade assim: Teoria, até
que vários vem inteirados de
muita coisa, mas o mundo
experimental
é
incompreensivo, apesar de
muitos terem passado por
física I e II. (Docente 6)

docentes,
refaz
sua
explicação e levanta a
possibilidade de eles não
estarem se entendendo com
relação aos termos utilizados.

Quadro 76: Caracterização dos atos de fala

Observamos aqui é um momento no qual a falta de compreensão dos
termos utilizados leva a uma conversa que não caminha para o entendimento.
O docente 6 levanta suas pretensões e essas não são entendidas pelo docente
5, que passa a explicar a situação de seu próprio ponto de vista.
Levantamos aqui uma compreensão sobre o processo; a de que a não
participação de todos os docentes em todos os momentos do grupo de
discussões do campus B é parte do motivo pelo qual os docentes não se
entendem com relação a termos específicos da área e, principalmente, com
relação às compreensões expressas pelo docente 6. Esses termos foram
bastante discutidos entre o docente 6 e o pesquisador, mas não entre todos os
docentes, de modo que os elementos pragmáticos utilizados pelo docente 6 na
composição

de

suas

argumentações

não

são

“re-expressáveis”

pelo

pesquisador aos docentes 4 e 5 e poderiam ter sido mais exclusivamente
discutidos se houvesse a participação de todos os docentes durante os
momentos de discussão nos quais se falou sobre esses assuntos.
O Ep.5-C5-B mostra um momento de revisão das falas realizadas até o
momento, no qual o pesquisador refaz para o grupo um resumo das
argumentações apresentadas pelos docentes, principalmente pelo docente 6
para a consideração destes. Do ponto de vista da ação comunicativa isso se
configura como um reestabelecimento do estado das coisas, importante no
processo de racionalização sobre os assuntos já tratados, e uma tentativa de
ação do pesquisador sobre os docentes – locução – no que intenta despertar
mais comentários dos docentes. O docente 6 expõe sua compreensão da
questão e faz um ato de fala expressivo, por meio de exemplos, do
procedimento de escolha dos experimentos pelos alunos
Docente 6: É que é assim, quando chega aqui né, você fala da natureza do trabalho de
instrumentação e eu digo que vou deixar eles a vontade por duas semanas pra escolherem um
conceito físico que vi ser o conceito que você vai explorar em uma série de experimentos que

362

depois a gente vai construir ao longo do curso, qual a razão de ser deles, etc. Então a primeira
coisa é escolher o conceito. E uma dificuldade enorme, de mexer com a parte experimental...
é...bom, conceito eu vi muito e tal, mas não tem a menos ideia né. Aí se apela para o seguinte,
Mas na teoria, o que você gostava? Aí que o cara fala, por exemplo, "eu gosto dessa parte de
calor", mas nunca e já vendo os experimentos. (Trecho do Ep.5-C5-B)

Deste modo que podemos sintetizar seus atos de fala no seguinte:
x

A falta de ideias de como abordar conceitos experimentalmente pelos
alunos de IEF não é um exclusividade dos conteúdos de FMC.

x

O que precisa ser repensado é o contato dos alunos com os laboratórios
desde o primeiro ano.

x

Explicação do docente 6 sobre o processo de escolha dos conteúdos e
experimentos pelos alunos na IEF

x

Revisão do estados das coisas pelo pesquisador
No episódio 6 desta reunião se desenvolve uma importante discussão

entre os membros do grupo sobre suas visões da abordagem necessária de
ser desenvolvida no LEM. Por estarem pela primeira vez em conjunto, muitas
das concepções são expostas novamente, como vemos:
Ato de fala

Características

E também uma coisa que a
gente tentou discutir foi
também a forma como estão
abordando as disciplinas e...
(Pesquisador)

Ato de fala ilocucionário

Uma coisa que talvez valha a
pena repensar essa forma de
fazer...

Pretensão
avaliativa

Porque eu me lembro de
quando ele estava no colégio,
na aula de física o professor
escrevia
a
fórmula
e
explicava o significado de
cada termo, só. E quando eu
entrei na graduação, a gente,
no
laboratório
fazia
o
experimento e escrevia a
equação a partir dele...
Ai
eu percebi que no laboratório,
diferente.
Já
tinha
o
experimento
onde
você
redescobre as fórmulas que
estão escritas nos livros, e
isso me chamou muito a

de

validade

Uso de fases explicativas

Sínteses
O
pesquisador
busca
evidenciar
que
está
retomando um tema que foi
discutido
nos
grupos
separados,
buscando
estabelecer
a
relação
intersubjetiva
entre
os
membros do GPC.
O docente 4 expressa uma
pretensão
de
validade
baseada em sua experiência
enquanto
aluno
da
graduação, afirmando que é
necessário repensar a forma
de fazer as aulas de
laboratório.
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atenção. (Docente 4)
E principalmente, redescobre
os
conceitos
né?
(Pesquisador)
Lógico, porque quando você
faz um experimento você
está aplicando, vai supor um
experimento simples, você
vai
aplicando
diferentes
pesos em cima de uma
massa. Você sabe que
aceleração da gravidade é
constante
e,
portanto,
aplicando diferentes pesos,
você pode descobrir o valor
de g. Então, aí, pense assim,
você vê que a força é iguais à
massa vezes aceleração.
Mas, assim, tem outros
experimentos onde você
pode escrever seus dados
experimentais e a partir daí
você escreve a equação que
explica esse experimento.
(Docente 4)
É...
esse
laboratório
investigativo, ele é possível,
não tenho dúvida disso.
(Docente 6)

Mas isso me chama atenção,
por exemplo, de alunos que
tem mais dificuldade... E
pode relacionar a matemática
com o experimento. (Docente
4)
Então, isso que o senhor está
falando é uma competência,
uma
atitude
que
está
relacionada a saber falar de
um aparato experimental de
uma forma a investigar os
conceitos, a fazer os alunos
levantarem a hipótese, de
saber conduzir a explicação
dos alunos.
Tudo isso faz parte de uma
concepção de laboratório que
é mais bem vinda, acho que
o professor Docente 6 pode
me corrigir, em um professor
de física. (Pesquisador)

Concordância
e
complementação
da
pretensão de validade do
docente 4
Uso de frases explicativas e
aceitação do ato de fala do
pesquisador

O pesquisador complementa
a fala do docente 4,
demonstrando concordar com
o que foi dito.
O docente 4 apresenta uma
série de possibilidades de
ações no laboratório que se
aproximam da concepção
investigativa descrita pelo
docente 6 anteriormente,
argumentando em favor de
sua pretensão de validade.

Aceitação do ato de fala do
docente 4

O docente 6 aceita a
argumentação do docente 4
levanta a pretensão de
validade segundo a qual esse
laboratório descrito é o
esperado na formação de
professores.
Em
um
momento
de
racionalização
sobre
o
discutido até o momento, o
docente 4 faz uma avaliação
dos argumentos e levanta
mais
um
elemento
de
possibilidade da mudança na
prática do LEM.
O pesquisador argumenta
sobre o exposto pelo docente
4, lançando uma pretensão
de validade avaliativa que
expressa que as
características descritas são
as que devem ser
incentivadas na formação de
professores.

Pretensão
normativa
Pretensão
avaliativa

de

validade

de

validade

de

validade

Argumentação

Pretensão
avaliativa
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Divergente, né? Mas essa é
mais difícil né, o tratamento
disso ai é uma coisa que a
gente deixa pra falar mais no
final, quer dizer, isso é
desejável, uma situação de
laboratório
que
seja
investigativa.

Estabelece
uma
relação
interpessoal com o docente a
partir da aceitação dos atos
de fala anteriores.

É claro que ninguém vai sem
teoria na cabeça, mas você,
como professor de laboratório
pode propor coisas que
levem o aluno a investigar,
sem precisar chegar lá e
tacar a equação na lousa...

Pretensão
avaliativa

Mas também é claro que eles
estão com um déficit teórico
muito grande, e isso e uma
coisa que a gente tem que
atacar, então, um dos pontos
que pega é assim, quando o
cara escolheu um tema, né,
daí ele primeiro vem com
uma ideia de que já que ele
vai fazer laboratório, a teoria
vai ser muito leve e tal, mas
depois que ele vai vendo que
vão é bem assim é que
complica, né?

Argumentação

Porque primeiro, o que a
gente
tem
valorizado,
primeira à história daquele
conceito, o que é relevante e
que não é uma história
cronológica, mas isso é uma
parte. E depois quando ele
tem que fazer o tal mapa
conceitual,
que
significa
relacionar aquele conceito
com outros, ele se complica.
(Docente 6)
É isso que eu acho...
(Docente 5)

de

validade

O ato de fala do docente 6 se
dá por meio de pretensões e
validade
avaliativas
e
argumentações.
Mas
expressa concordância com
as falas dos outros membros,
estabelecendo
uma
possibilidade de continuidade
do debate. Ainda expõe, a
partir de exemplos, situações
da disciplina de IEF que
corroboram a iniciativa de um
laboratório investigativo como
desenvolvedor de teorias
pelos licenciandos.

Argumentação

Concordância com os atos de
fala do docente

O docente 5 demonstra
concordar
com
a
argumentação do docente 6

Quadro 77: Caracterização dos atos de fala

Neste quadro de análise o que se pode observar é um momento de
entendimento entre os quatro membros do grupo sobre a validade do
laboratório investigativo na formação de conceitos. Essa conversa apresenta
alguns elementos importantes para a pretensão de desenvolvimento de uma
ação comunicativa, tais como muitos momentos de argumentação sobre as
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pretensões expostas e o uso de frases explicativas do outro falante para apoiar
seus atos de fala; então, podemos dizer que, especificamente sobre o aspecto
da necessidade de uma reformulação do LEM sobre os elementos que
caracterizam um laboratório de verte investigativa, há um entendimento no
grupo de discussões.
Em seguida, na continuidade da conversa sobre a relação entre as
disciplinas, caracterizamos um importante momento de proposta de articulação
de ações – pretensão de validade normativa e argumentação - por parte do
docente 5, quando cogita a possibilidade de mudanças em sua disciplina.
Docente 5: Então, no laboratório de estrutura uma das nossas brigas é isso, acabou a física I,
aqui nós só vamos utilizar aquilo lá, nisso vocês estão refinados já. Estão com instrumentação,
não, essa não... Aí eu falo que então aqui eles já tem um monte de conhecimentos aí que não
dá pra comparar os laboratórios. Aqui é um laboratório de estrutura, vocês estão na parte final,
aprenderam um monte de coisas e aqui ele vai ter que funcionar. Tudo que a gente aprendeu
vai ser utilizado aqui em laboratório de estrutura e um pouquinho mais. Então não vale aí
resultados com erros absurdos, vocês tem tempo pra fazer, pra montar, pra discutir, só que eu
não sei, vão fazer isso porque eles... Olha, pouquíssimos vivem ali, passam na sala perguntam
o que podem fazer. Docente 6: Mas essa coisa também vai da gente redefinir, por exemplo, na
instrumentação eu poderia já acenar com a valorização de física moderna especialmente, né...
quer dizer, reservar um espaço pra isso né. Por exemplo, se eu comparar o que eu fazia até
um tempo atrás em instrumentação, esse valor que tem sido dado pra história da física daquele
conceito, eu não fazia antes. Hoje ele existe, está bem integrado né. O cara vai falar assim, por
exemplo, ele vem com lei de Ampére e... quem que é esse Ampére, como é que começa essa
história aí. E não é contar estorinha besta, porque hoje já existe um material muito farto pra não
contar historinha besta. Porque que isso é interessante? Porque a gente vai pegando a cultura
da física, como que essas coisas eram como não eram. (Trecho do Ep.7-C5-B)

O docente 6 ainda expõe a argumentação, por meio de uma pretensão de
validade explicativa, do porque das mudanças empreendidas a partir da
constatação de que um estudo da cultura da física também era importante para
a formação de professores. Assim, sintetizamos esses dois episódios no
seguinte:
x

Entendimento entre o grupo sobre a necessidade de repensar as aulas
de LEM.

x

Construção da ideia conjunta de um laboratório investigativo como forma
de estudo de conceitos físicos.

x

Argumentação do docente 6 sobre as características d laboratório
investigativo.
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x

Indicação de uma proposta de planejamento conjunto por parte do
docente 5 e 6 sobre mudanças na IEF intentando a discussão de
conteúdos de FMC.

x

O trabalho com um LEM investigativo pode ter afeitos nos estágios e na
IEF.

x

Pretensões de validade normativas do docente 6 sobre a necessidade
de um planejamento do LEM em uma perspectiva investigativa
O oitavo episódio (Ep.8-C5-B) é interessante do ponto de vista da

pretensão de ação comunicativa na medida em que apresenta um momentos
de intensos questionamentos do docente 6 aos outros dois docentes sobre a
relação entre suas disciplinas e como acontece sua prática pedagógica. No que
caracterizamos como um momento de busca por inteligibilidade por parte do
docente 6, podemos elencar os elementos a partir do diálogo analisado a
seguir:
Ato de fala

Características

Síntese

No laboratório de estrutura,
por exemplo, a parte que o
Docente 4 dá, assim, da
teórica, fenomenológica e tal,
ele é cobrado ali também...
(Docente 6)
Sim, tem que aparecer ali...
(Docente 5)

Busca por inteligibilidade
sobre a prática pedagógica
do docente 5

O docente 6 questiona o
docente
5
sobre
sua
abordagem do conteúdo na
disciplina de LEM

Ato de fala perlocucionário

Porque na teoria lá como é
que são Docente 4, é muita
pauleira no tempo, o cara às
vezes nem sabe o que está
fazendo, como é? (Docente
6)

Requisição de inteligibilidade
sobre a prática docente do
docente 4

Com respeito aos conceitos
não, tem um tempinho pra
maturação, mas na segunda
prova a maioria reprovou e a
explicação foi que coincidiu
com a prova de mecânica
clássica e eles não e
estudaram.

Explicação

O
docente
5
apenas
responde ao questionamento,
não fornecendo elementos
para a continuidade desse
debate.
O docente 6 faz um
questionamento ao docente 4
por meio de uma pretensão
de validade avaliativa de que
os conteúdos não podem ser
pouco discutidos na disciplina
de EM.
O docente 4 fornece a
explicação solicitada pelo
docente 6 com exemplos,
mas argumenta com a já
exposta
pretensão
de
validade de que os alunos
não estudam para as provas
e, portanto, não apresentam
bom desempenho.

Eu penso que é ruim né,
porque o aluno deveria se
acostumar a estudar todas as
disciplinas que está cursando
sistematicamente
e
não

Pretensão
avaliativa

Pretensão
avaliativa

de

validade

de

validade

367

deixar pra ultima hora.
(Docente 4)
O senhor tinha relatado nas
nossas ultimas conversas
que algumas mudanças que
o senhor promoveu na
estrutura, de começar a
valorizar
a
abordagem
bastante conceitual, discutir
conceito, que era diferente de
como
o
senhor
fazia.
(Pesquisador)

Revisão do estado das coisas

Levantamento de pretensão
de validade explicativa

E que eu parto da ideia de
que... você sabe que os
exercícios da lista os alunos
resolvem e um exercício
pode demorar muito tempo.

Pretensão
avaliativa

Agora imagina se você dá
isso em uma prova, ele não
vai fazer. Então, a minha
forma de fazer na prova de
estrutura da matéria é
baseada nos conceitos pra
ver se eles entendem os
conceitos básicos envolvidos
no exercício, senão não vão
resolver.

Uso de frases explicativas

Então não tem outra forma de
fazer uma prova. Conceituais,
né.

Pretensão
avaliativa

A ideia de um exercício, por
exemplo, era simples. O
aluno tinha que saber, no
mínimo, qual era o nível de
energia
do
átomo
de
hidrogênio. Os alunos não
sabiam a equação da energia
do átomo de hidrogênio e não
sabiam que eles tinham que
fazer uma diferença de
energias. E eu fico pensando,
tanto tempo que eu gastei
com isso, falando dos níveis,
mostrando,
e
eu
fico
pensando. O que ocorre?
Porque se você ver a lista
deles, eles responderam
muitos exercícios parecidos
com isso e não conseguem
fazer na prova... Eu não sei o
que acontece... (Docente 4)
Pelo menos pra nós parece
simples, agora não sei na
cabeça deles... (Docente 5)

de

validade

O pesquisador reestabelece
uma discussão anterior a
partir
de
elementos
fornecidos pelo docente e os
recoloca em debate.
O pesquisador faz uma
explicação
de
um
entendimento que construiu
com o docente 4 em uma
reunião anterior
O docente 4 faz a explicação
do elemento levantado pelo
pesquisador
fazendo
algumas afirmações oriundas
de sua própria experiência,
como por exemplo, de que os
alunos não resolvem os
exercícios da lista, que a
prova de EM tem uma
característica
conceitual
porque
os
alunos
não
conseguem
realizar
os
cálculos.
Usa de frases explicativas e
exemplos para ilustrar sua
pretensão de validade

de

validade

Exemplos e pretensão de
validade explicativa.

Concordância
com
a
pretensão de validade do
docente 4.

O docente 5 demonstra
compreender a pretensão de
validade mas não argumenta
em seu favor
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Ha uma possível explicação
além de que talvez não
estejam estudando direito, é
de que o aluno não está
manejando
conceitos
da
matemática corretamente, ele
não
foi
acostumado
a
pensar...
Na disciplina de matemática
o aluno deveria se acostumar
com as listas, com os
exercícios que tem, a pensar.
Uma vez que e já tenha esse
mínimo de pensamento na
matemática, ele vai pra física
e na física ele vai continuar
aprendendo
a
pensar
também, porque o elemento
de liga e a matemática aí
chegam à física moderna e
ele não tem esse costume.
(Docente 4)

Pretensão
avaliativa

Pretensão
normativa

de

validade

de

validade

O docente 4 continua sua
argumentação,
afirmando
que
os
alunos
não
compreendem
os
conhecimentos matemáticos
e, por isso, não compreender
os exercícios de EM.
Levanta a pretensão de que
os cursos de matemática na
licenciatura deveriam ser
mais exigentes para melhorar
a compreensão de física dos
alunos.

Quadro 78: Caracterização dos atos de fala

O que evidenciamos aqui é um momento de busca de elucidação por
parte do docente 6 sobre a prática pedagógica dos conteúdos de FMC dos
docentes 4 e 5, ou seja, uma busca de inteligibilidade sobre elementos que já
foram discutidos nas reuniões anteriores, nas quais o docente 6 não estava
presente, além de argumentações do docente 4 que retomam elementos já
discutidos e que não contribuem para um novo entendimento, visto que não
são tematizadas pelo grupo, mas permanecem como pretensões de validade
normativas e avaliativas, oriundas da própria experiência do docente e que não
são trazidas para a discussão no mundo da vida.
A premissa teórica sob análise aqui é aquela segundo a qual a
possibilidade de entendimento se dá na interação intersubjetiva entre os
membros de uma conversa. Uma vez que esta reunião é a primeira da qual
participam todos os docentes, é razoável pensarmos que muitos dos elementos
já debatidos entre os docentes e o pesquisador em separado, por mais que
tenham sido objeto de entendimento nas reuniões anteriores, precisem ser
novamente tematizados na promoção da interação com o docente 6.
A

repetição

de

características

de

uma

reunião

inicial

se

dá,

principalmente, pelo fato de que durante as reuniões com os grupos separados
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(pesquisador + docentes 4 e 5; e pesquisador + docente 6) os atos de fala de
um grupo foi transmitido ao outro por uma mediação do pesquisador. Este, por
sua vez, só é capaz de mediar os conteúdos proposicionais desses atos de
fala, seus conteúdos semânticos, mas não as formas de uso da linguagem,
seus conteúdos pragmáticos. A completude dos atos de fala está na
possibilidade

de

falantes

e

ouvintes

interagirem

com

os

conteúdos

proposicionais e pragmáticos dos atos de fala, o que ficou impossibilitado pela
necessidade de mediação.
Sendo assim, na ultima reunião do GPC do campus B o processo de
busca de inteligibilidade e questionamentos sobre elementos iniciais volta a
acontecer, por conta de que não houve a interação intersubjetiva entre todos os
docentes anteriormente e essa função não pode ser transmitida por um
mediador, como foi o caso. Então, nestes episódios, sintetiza-se que:
x

Busca de inteligibilidade do docente 6 sobre a pratica pedagógica dos
docentes 4 e 5 em suas disciplinas.

x

Argumentação do docente 4 sobre a falta de conhecimento matemáticos
dos alunos.

x

Argumentação do docente 4 sobre o ensino de elementos conceituais na
disciplina de EM por conta da falta de conhecimento matemático dos
alunos.

x

Pretensões de validade ainda pautadas nas próprias experiências dos
docentes.

x

Tematização de elementos já discutidos nas reuniões anteriores.

x

Poucos entendimentos pela falta de interações intersubjetivas entre os
docentes.
O Ep.9-C5-B apresenta mais um elemento importante na intenção de

estabelecimento de uma relação intersubjetiva entre os docentes. O
pesquisador

mais

uma

vez

executa

um

resumo

compreensivo

das

argumentações fornecidas pelo docente 6 e questiona os docentes 4 e 5 sobre
suas visões desses elementos apontados, no que se desenvolve mais uma
tentativa de estabelecimento de uma compreensão comum sobre o que está
sendo discutido.
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“Docente 5: Eu não tenho... bem...tenho pensado nas aulas, como o Docente 6 disse, cada
ano que você vai lá pra disciplina você muda. Com certeza, não sei se eu ficarei o ano que
vem, mas eu gostei demais dessa colocação que eu venho fazendo com você já, com o A., eu
conversei com ele sobre algumas possibilidades de mudar, tanto que eu fiz essa parte
tecnológica e relacionando com tudo que ele viu, porque eu senti de longe que eles não
conseguem fazer conexão de uma coisa com a outra, parece que eles têm essa grande
dificuldade... Docente 6: Conexão, do que, por exemplo. Docente 5: Não, eles, por exemplo,
um equipamento lá, você fala que vai estudar a emissão dos gases, eles não conseguem,
talvez isso que o Docente 4 está colocando, Docente 6: Relacionar. Docente 5: Relacionar as
coisas Docente 6: A teoria daquilo lá Docente 5: Também, e entra por aí afora... E tudo que
tem por trás, pra chegar, por exemplo, na cor azul, aquela dificuldade lá de eles entenderem
porque o átomo emite, poxa, está bem claro pelo exemplo que foi dado aí. Eu imagino que pra
gente é bem mais simples. Eu às vezes nem toco no assunto, por exemplo, falo camadas.
Docente 6: O déficit é muito grande, e isso é um problema. O déficit é grande e talvez o modo
de escutar seja equivocado... Docente 5: Como equivocado, dos alunos ou... Docente 6: Sim,
dos alunos. Assim, essa coisa assim que ele vai adiando essa coisa do fazer sentido. Então eu
não me espanto que ele resolva um problema e não compreenda um conceito. E é um vício.
Docente 5: Porque pra uns é um estalo. Tem um grupo que você conversa com eles num nível
lá em cima, mas a maioria, e eu não sei como a gente atacar isso aí, dá a impressão de que
eles estão voando...” (Trecho do Ep.9-C5-B)

O docente 5 expressa sua pretensão de validade avaliativa de que os
alunos não fazem a conexão entre os conteúdos teóricos da EM e as
solicitações do LEM e o docente 6 o questiona, em uma requisição de
inteligibilidade, buscando entender o significado dessa conexão. O docente 5
fornece exemplos que são complementados pelo docente 6, de modo que se
pode perceber que há uma concordância entre os dois após uma sucessão de
exemplos de situações e questionamentos do docente 6, até que este
demonstra compreender o sentido da relação explicitada pelo docente 5.
Este,

juntamente

com

o

Ep.10

constituem

um

conjunto

de

argumentações do docente 6 sobre situações da IEF nas quais é possível
identificar a tentativa de explicitar sua concepção sobre as relações que são
importantes na formação de professores. Comunicativamente, entende-se o
episódio como dois argumentos baseados em exemplos buscando expor as
pretensões de validade normativas do docente 6 em relação às necessárias
mudanças nas outras duas disciplinas. Então,
x

Requisição de inteligibilidade do docente 6 sobre o sentido da reação
entre as disciplinas exposto pelo docente 5.

x

Entendimento ente o docente 5 e o docente 6 sobre a ideia de relação
entre o conteúdo teórico e o laboratório na licenciatura.

x

Argumentação do docente 6 sobre a necessidade de entendimento dos
conceitos pelos licenciandos.
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x

Argumentação do docente 6 sobre a incompreensão dos licenciados da
relação entre conceitos e laboratório.

x

Uso de frases explicativas e exemplos sobre as atividades realizadas na
IEF.
Um outro momento de concordância e entendimento entre os docentes

se dá no Ep.11-C5-B, no qual o docente 4 expõe sua compreensão dos
princípios apontados e discutidos até o momento e apresenta a pretensão de
validade normativa sobre o “essência” da formação no curso.
“Docente 4: e eu queria concluir minha fala dizendo o seguinte. Eu entendi essa realidade, sei
que ninguém vai sair formado sabendo de tudo, mas tem uma coisa que deveria saber a
capacidade de pensar. Docente 6: Sim, sim. Docente 4: Porque uma coisa é verdade, uma
coisa que ele não aprendeu aqui ele saberia procurar. Docente 6: Nisso a gente concorda, ele
deveria sair com certa capacidade de aprender... Docente 4: E acho que no fundamental eu
acho que é isso que o curso tem conseguido. Parece que tem uns alunos bons que saíram
daqui e estão se dando muito bem. Docente 6: É a ideia de buscar sentido né, porque você
tem muita... e ele demora pra se perturbar pros fatos de que eles tem que dar sentido no geral
assim, é procurar esses gaps que tem aqui né, fazer a ponte... Pesquisador: E uma coisa que
também aparece bastante aqui é tentar elucidar sempre a questão de que, buscar esses gaps
e se insere ali pra tentar buscar aprender e tal, e isso também tem a ver com a relação da
proposta que nós construímos ao longo do ano que é essa proposta de conversar sobre essas
coisas, de trocar ideias sobre essas questões e o que cada disciplina dentro do pequeno
mundo de cada um o que a gente pode relacionar no sentido e fazer isso que o senhor está
falando, de acabar atingindo um aluno que vai sair aqui capaz de buscar quais foram as coisas
com as quais ele talvez não conviveu na graduação e buscar isso. Isso se liga.” (Trecho do
Ep.9-C5-B)

O docente 4 expõe sua pretensão de validade normativa de que os
licenciandos têm que deixar o curso com uma capacidade desenvolvida de
buscar conhecimentos e respostas e recebe e a concordância do docente 6.
Este, por sua vez, faz uma explicação do que ele entende por essa
“capacidade de pensar”, complementando a exposição do docente 4.
No ultimo episódio da reunião, a partir de uma reflexão baseada no
mundo subjetivo do docente 5, o grupo se propõe a construir uma conclusão
conjunta sobre um conceito mais próprio do docente 6, mas que é bastante
importante na compreensão dos objetivos da formação de professores.
Ato de fala
Então, mas isso nas teorias
que a gente utiliza aqui, que
a gente discute e tal, é você
lidar com um conceito de

Características
Pretensão
normativa

de

validade

Síntese
A partir de um exemplo
exposto pelo docente 5, o
docente 6 apresenta o
conceito de formação e
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formação
e
semiformação.

outro

de

A semiformação é o mais
fácil de conseguir, é o cara
que vem do cursinho e já
vem nessa toada aí. Essa
ideia que a gente quer aqui,
que o Docente 4 colocou e
tal, não é a questão de ele
sair daqui como se fosse uma
enciclopédia,
é
de
desenvolver certos hábitos de
estudo, de exigência e tal,
que isso aí ele esta
caminhando no sentido da
formação. (Docente 6)
Que é o antigão, né.
(Docente 5)

Uso de frases explicativas

semiformação, explicando-os
como parte integrante das
necessidades do curso de
licenciatura.

Compreensão do ato de fala
do docente 6

O
docente
5
mostra
compreender o ato de fala
quando expõe um exemplo.
O docente 6 executa uma
argumentação
exemplificando o papel do
TCC na construção da
formação doa licenciandos.

E porque essa história do
TCC né? Se você olhar, tem
muito
problema
nesse
trabalho, mas é uma tentativa
de autoria aqui, de autoria,
reforçando
coisas
como
criatividade, de escrever, de
falar, de ter que explicar e se
posicionar, assim como na
instrumentação, fazer aquela
apresentação final de duas
horas de um jeito que é
construído ao longo, que é a
questão da autoria.

Levantamento de pretensão
de validade explicativa

Isso aqui pra eles é ruim,
mas depois tem uma hora
que ele vê que ele se
arrepende de porque que ele
não procurou transitar onde
precisava e tal. Às vezes
essa é a diferença que faz de
estar bem sucedido, porque o
sucesso do semiformado vem
por outra via né, a via da
esperteza,
diferente
do
formado. Então é delicado
isso, quando você está
formando
um
professor.
(Docente 6)
e nós trabalhamos aqui pra
isso, com professores. Mas
eu falo,

Argumentação

mas às vezes, empresas até
preferem
esse
aqui,
o
semiformado. (Docente 5)

Preensão de validade
normativa

Usa
exemplos
para
argumentar em favor da
necessidade
de
ações
voltadas à formação de
professores.

Aceitação da explicação do
docente 6

O docente 5 levanta a
pretensão
de
validade
segundo
a
qual
o
semiformado é mais preterido
pelas
empresas
como
funcionários.
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Aaaaa, mas esse é o
segredo,
a
lógica
da
empresa. Essa não precisa
nos interessar. (Docente 6)

Pretensão
normativa

Mas às vezes essa coisa de
saber
pensar
é
mais
importante,
porque,
por
exemplo, o Einstein não era
um exemplo de estudante e
fez o que fez. (Docente 4)
E
quando
vem
essas
pessoas a falarem aqui de
empreendedorismo,
eles
falam que quanto mais
conservador se for, mais está
fadado
ao
fracasso...
(Docente 5)
Mas eu não aponto pra
formação como conservador
(Docente 6)
Então, nós estamos falado
assim, por exemplo, o sujeito
que desde o cursinho é
acostumado a falar coisas do
tipo. Professor, qual que é a
fórmula,
essa
é
uma
expressão
maldita,
sem
sentido...
Essa
é
uma
expressão do semiformado.
Esse cara que a gente pensa
é um cara que vai buscar
pelo sentido, sair das coisas
otimizadas e total. A questão
da autoria, da criatividade
mora mais nesse mundo
aqui, aqui é o mundo do cara
mandado, direcionado por
alguém, aqui é o mundo do
auto direcionado. (Docente 6)
Que acarreta problemas de
caráter e mais. (Docente 4)
O auto direcionado é o cara
que a gente deveria almejar,
mas esse auto direcionado,
ele não vem pronto pra isso,
ele ter que ser colocado
nessas situações, porque pra
ele é melhor que seja pelo
lado
que
ele
está
acostumado no cursinho...
(Docente 5)
Porque tem os lados né, se
você aperta demais a pessoa
espana, e aí cai nesse
semiformado que o Docente
6 falou, mas eles se viram, eu
estou sabendo de ex-alunos
que se viram muito bem onde

Aceitação do ato de fala do
docente 6 e uso de frase
explicativa

de

validade

O docente compreende o ato
de fala do docente 5 e expõe
a norma de que a lógica das
empresas não deve fazer
parte
da
formação
na
licenciatura
Demonstração
de
compreensão do ato de fala
pelo docente 4, quando
ressalta a importância da
formação para pensar.

Argumentação

O docente 5 também fornece
argumentos para a defesa da
pretensão de validade do
docente 6

Não aceitação do ato de fala
do docente 5 e pretensão de
validade avaliativa.
Argumentação por meio de
exemplos.

O docente 6 corrige a
compreensão que o docente
5 expôs sobre a formação.
O docente 6 fornece uma
série
de
exemplos
explicativos para ilustrar o
conceito
de
formação
descrito por ele.

Aceitação do ato de fala do
docente 6
Argumento em apoio ao ato
de fala do docente 6

Mais elementos para
a
argumentação em trânsito
O docente 5 demonstra
entender
o
sentido
do
conceito de formação

Compreensão do ato de fala
do docente 6

O exemplo fornecido pelo
docente 4 também demonstra
entendimento do conceito
apresentado.
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estão. (Docente 4)

Figura 26: Caracterização dos atos de fala

O ultimo episódio da reunião, então, reúne uma discussão que envolve
um conceito importante apresentado pelo docente 6. Por meio de pretensões
de validade normativas e explicativas, argumentações e exemplos, os docentes
se entendem sobre o significado dado pelo docente 6 à formação que pretende
para os alunos do curso e sua diferença da semiformação. Os dois últimos
episódios nos fornecem
x

Uma das funções principais do curso é reparar o aluno para aprender
constantemente com as situações de sua profissão.

x

Argumentação do docente 6 sobre a necessidade de que os conceitos e
teorias façam sentido para ao licenciandos.

x

Construção conjunta da ideia de que os licenciandos precisam passar
por processos de formação.

x

Entendimento sobre os conceitos de formação e semiformação.
Este trecho da reunião é considerado relevante no que se refere à

referencia da capacidade do grupo de contribuir em elementos formativos para
os próprios docentes, mesmo que, primordialmente, neste caso, de um ponto
de vista teórico. Uma conclusão baseada em um oportunidade de reflexão
apontada por um outro docente do mesmo curso e o contato dos docentes 4 e
5 com um conceito como formação e se constituem como uma importante
contribuição desta reunião, e, consequentemente, da formação deste grupo de
discussões.
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O laboratório didático deve ser desenvolvido na perspectiva investigativa
para a aprendizagem de conteúdos de física e de firmas de seu ensino
pelos licenciandos.
Argumentação do docente 6 sobre a incompreensão dos licenciados da
relação entre conceitos e laboratório
Argumentação do docente 4 sobre o ensino de elementos conceituais na
disciplina de EM por conta da falta de conhecimento matemático dos
alunos.
Argumentação do docente 4 sobre a falta de conhecimento matemáticos
dos alunos.
Início de uma coordenação de ações por parte do docente sobre mudanças
na IEF intentando a discussão de conteúdos de FMC
Tematização da prática sobre os aspectos investigativos do LEM.

Entendimento ente o docente 5 e o docente 6 sobre a ideia de relação entre
o conteúdo teórico e o laboratório na licenciatura.
O trabalho com um LEM investigativo pode ter efeitos nos estágios e na
IEF.
O que precisa ser repensado é o contato dos alunos com os laboratórios
desde o primeiro ano.
Diferenciação entre o laboratório investigativo e o laboratório demonstrativo.

Explicação do docente 6 sobre o processo de escolha dos conteúdos e
experimentos pelos alunos na IE

A falta de ideias de como abordar conceitos experimentalmente pelos
alunos de IEF não é um exclusividade dos conteúdos de FMC.

Poucos entendimentos pela falta de interações intersubjetivas entre os
docentes participantes do grupo.

Uma das funções principais do curso é preparar o aluno para aprender
constantemente com as situações de sua profissão.

Argumentação do docente 6 sobre a necessidade de que os conceitos e
teorias façam sentido para ao licenciandos

Caracterização dos atos de fala
Construção conjunta da ideia de que os licenciandos precisam passar por
processos de formação.

O grupo de discussões faz uma discussão sobre o papel do conhecimento
matemáticos dos alunos nas disciplinas. Baseado nas concepções dos docentes 4 e 5
sobre a incompreensão dos licenciandos de alguns elementos matemáticos
necessários nas disciplinas de EM e LEM, o docente 6 executa uma argumentação
sobre os sentidos atribuídos pelos estudantes a esses conceitos, levantando a
pretensões d validade sobre a necessidade de repensar a abordagem que se faz dos
conteúdos nas disciplinas especificas.
No único momento descrito como pertencente ao plano das ações, o docente 6 cogita
a possibilidade de exercer mudanças em sua disciplina visando a inclusão de FMC.
Os docentes refletem sobre possibilidades de mudança na prática dos laboratórios a
partir das argumentações do docente 6 e buscam entendimentos sobre suas

O docente 6 utiliza uma boa parte do tempo da reunião para expor sua compreensão
em forma de pretensões de validade sobre o laboratório investigativo e seu papel na
formação de professores de física. Os componentes do GPC se entendem sobre a
validade das abordagens investigativas no entendimento dos conceitos pelos
licenciandos e começam a compreender a validade de se planejar as disciplinas
pensando nessa relação didática.

Sínteses das construções conjuntas
Os docentes debateram a pretensão de validade do docente 6 sobre a construção de
sentidos dos conceitos pelos alunos e discutiram a importância de uma abordagem
matemática, conceitual, investigativa e didática dos assuntos, chegando a acordos
sobre a importância de todos os aspectos da formação nas disciplinas especificas.

Elementos sintetizadores
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Quadro 79: Elementos sintetizadores das conclusões conjuntas da quinta reunião do campus B.

concepções deste LEM.
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Disponibilidade do docente 6 a incluir assuntos de FMC nas experiências
realizadas na disciplina de IEF

Construção de ideias conjuntas sobre os conceitos de formação e
semiformação e sua influencia da prática das disciplinas da licenciatura.
Construção de ideias conjuntas sobre o laboratório didático de vertente
investigativa
Entendimento dos docentes sobre elementos teóricos da formação de
professores apresentados pelo docente 6

27 Construções
C
t õ conjuntas
j t no plano
l
d
õ ed
õ após
ó a
Figura 27:
das ações
das concepções
quinta reunião conjunta no campus B
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CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO COMUNICATIVO
Entendimento sobre os conceitos de formação e semiformação
Uso de frases explicativas e exemplos sobre as atividades realizadas na IEF.
Entendimento ente o docente 5 e o docente 6 sobre a ideia de relação entre o conteúdo
teórico e o laboratório na licenciatura.
Requisição de inteligibilidade do docente 6 sobre o sentido da reação entre as disciplinas
exposto pelo docente 5.
Tematização de elementos já discutidos nas reuniões anteriores.
Poucos entendimentos pela falta de interações intersubjetivas entre os docentes participantes
do GPC.
Busca de inteligibilidade do docente 6 sobre a pratica pedagógica dos docentes 4 e 5 em suas
disciplinas.
Início de uma coordenação de ações por parte do docente sobre mudanças na IEF intentando
a discussão de conteúdos de FMC
Entendimento entre o grupo sobre a necessidade de repensar as aulas de LEM
Revisão do estados das coisas pelo pesquisador
Requisição de inteligibilidade do docente 5 sobre os termos utilizados pelo docente 6 em sua
explicação.
Uso de frases explicativas e exemplos pelo docente 6
Pretensão de validade avaliativa do docente 6
Revisão do estado das coisas pelo pesquisador.
Busca de inteligibilidade sobre a motivação para o novo convite ao docente 6.
Necessidade de muitas frases explicativas por parte do pesquisador.

Quadro 80: Síntese das características do processo comunicativo desenvolvido na
quarta reunião conjunta do campus B.

Sobre as reuniões do campus B em geral, podemos dizer que se
concentraram em um aspecto mais conceitual que prático, pois todas as
reuniões do ano foram suficientes para que os docentes tomassem contato
com conceitos e debatessem concepções sobre ensino e licenciatura, além de
suas disciplinas, mas não houve o desenvolvimento de ações especificas ou
mudanças nas disciplinas, como no campus A. Isso se deve ao contexto de
cada curso e à relação pré-existente entre os docentes.
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O fato de o grupo do campus B ter utilizado muito de suas reuniões para
debater conceitos teóricos e concepções manifestadas pelos docentes é
importante na formação de um conjunto de concepções construídas a partir da
interação, o que pode ser percebido na quantidade de sínteses do processo no
plano das concepções. Contudo, o plano das ações fica um pouco prejudicado
no que se refere à possibilidade de avaliação do próprio trabalho e também da
coordenação de ações, tão importante na concretização de entendimentos
sobre vários aspectos da relação entre as disciplinas.
Assim, são realizadas as devidas comparações entre os resultados nos
dois campus as principais considerações gerais sobre cada um dos temas
abordados nessa pesquisa.

7.3.) Sínteses gerais sobre os resultados da pesquisa e contribuições.

Dadas todas as análises realizadas dos processos instaurados e
mantidos

em

ambos

os

campus,

apresentamos

neste

tópico

uma

sistematização das principais construções analíticas do pesquisador, reunindo
as considerações e contribuições teóricas da pesquisa a partir dos dados
analisados.
Com as entrevistas iniciais, foi possível observar um cenário de
concepções sobre o ensino de FMC no Ensino Médio; o papel das disciplinas
específicas na licenciatura; as necessidades do curso no concernente ao
ensino de FMC na licenciatura e principalmente concluir sobre a necessidade
de uma maior interação entre os docentes das disciplinas que compõem os
conteúdos de FMC e os docentes de Instrumentação para o Ensino de Física.
Descrevemos um panorama inicial de concepções e importâncias
apontadas nas entrevistas iniciais que mostra um distanciamento quase
absoluto entre os docentes e entre suas disciplinas, além de considerações
particulares sobre a impossibilidade de relação entre essas disciplinas, ou seja,
um cenário no qual os docentes não concebem a relação entre as disciplinas,
mas aceitam a possibilidade de iniciar uma conversa sobre o assunto. Então,
com as entrevistas iniciais, pudemos perceber os reflexos das denuncias
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apontadas nos capítulos 2 e 3 desta tese no âmbito do curso. Os docentes se
posicionam de forma que podemos averiguar que os aspectos relativos à
conversa, ao planejamento conjunto, à discussão da licenciatura não são tão
comumente debatidos quanto as questões burocráticas e administrativas –
sistêmicas - do curso.
A partir de então, no transcorrer das reuniões, observamos que há uma
série de preocupações temáticas que são comuns a todos os participantes e
que acabam por se tornarem os assuntos agregadores da conversa e, assim,
os mais debatidos.
Por “preocupações temáticas” referimo-nos ao conjunto de temáticas ou
problemáticas com as quais os docentes manifestaram maior interesse
implícito ou explícito de se envolverem por conta de princípios, concepções e
experiências que os levam a se interessarem por essas temáticas. O sentido
do termo é dado pelos referenciais aqui adotados sobre investigação-ação,
uma vez que é possível perceber que os assuntos elegidos naturalmente pelos
docentes para serem discutidos se referem a preocupações que os mesmos já
manifestam a respeito de suas disciplinas e do curso como um todo. As
preocupações temáticas são, então, individuais e estão no plano da
consciência de cada participante.
Assim, do ponto de vista da abordagem metodológica, as principais
convergências

e

divergências

encontradas

nas

entrevistas

iniciais

–

sintetizadas nas figuras 10 e 11 – nos mostraram uma situação no qual os
grupos estavam por se constituir e ajudaram na construção de um rol de
“preocupações docentes” que de fato são comuns a partir das quais o
pesquisador iniciou as atividades dos GPC nos dois campus.
No campus A, notamos que as concepções iniciais dos docentes sobre as
questões que se relacionam ao ensino de FMC no Ensino Médio e sobre o
ensino na licenciatura apresentam características iniciais bastante individuais e
fundamentadas apenas em experiências dos próprios docentes. Isto é
perceptível uma vez que é possível relacionar suas concepções com termos
tais como “estratégias de ensino”, “transmissão de conhecimento pelo
professor”, dentre outros que nos mostram um ideário de professor bastante
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presentes nos referenciais ditos “técnicos”. Contudo, os docentes se
agregaram à proposta de formação do GPC e as preocupações temáticas que
os mais os aproximam foram, principalmente: “O que fazer para superar o
baixo desempenho dos alunos nas disciplinas específicas?” e “Como melhorar
a qualidade das três disciplinas em questão para um curso de licenciatura em
física?”
No campus B, vemos muito mais divergências entre as manifestações dos
docentes no que se refere à identificação de necessidades próprias da
licenciatura ou mesmo da necessidade de relação entre as disciplinas. A figura
11 mostra que as possibilidades de identificações temáticas comuns sobre o
curso ou sobre as disciplinas não são suficientes para manter uma ideia de
formação de grupo em todos os docentes, o que reflete na recusa do docente 6
a participar do GPC do campus B, que foi constituído apenas pelos docentes 4
e 5, além do pesquisador. Análises futuras poderão revelar os resultados desse
cenário nas construções conjuntas alcançadas no GPC do campus B em
comparação com o campus A.
As análises de todas as reuniões do ano no campus A nos permitiram
construir conhecimento sobre o processo planejado e instaurado ao longo de
seu desenvolvimento no que diz respeito ao potencial desse tipo de ação com
os docentes da licenciatura em física.
As sínteses dos elementos do processo, ou elementos sintetizadores,
mostraram um avanço no plano das ações e no plano das concepções. No
plano das concepções, os docentes que iniciavam o trabalho fundamentados
apenas por suas próprias concepções e visões individuais e pouco
compartilhadas com outros docentes, ao longo do processo, passam a
reconhecer as validades específicas da licenciatura, as importâncias referentes
à contextualização dos conteúdos, relação entre conteúdos e práticas, a
importância

da

prática

pedagógica

nas

disciplinas

específicas

e,

principalmente, os docentes começam a se entender sobre a necessidade da
manutenção de um planejamento conjunto das disciplinas para o andamento
com qualidade das mesmas.
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O que pudemos identificar da inserção ampla em cada episódio de
análise sobre este aspecto está principalmente relacionado ao fenômeno que
caracterizamos como “tematização da prática”. No nosso entendimento, os
momentos de tematização da prática se quando a existência de preocupações
temáticas de cada docente se encontra com a oportunidade de busca por
esclarecimento sobre estas em contexto de ação comunicativa. O que é
possível relacionarmos a partir dos resultados mostrados ao longo dessas
análises pode ser expresso no esquema abaixo:

Figura 28: Esquema teórico das composição das tematizações da prática.

Ou seja, os constantes momentos nos quais são oportunizados o
levantamento de pretensões de validade tanto no plano das concepções
quanto no plano das ações empreendidas pelos docentes do campus A em
conjunção com os avanços no desenvolvimento

de elementos da ação

comunicativa, resultam em oportunidades de racionalidade comunicativa sobre
a prática dos membros do grupo e tem como consequência as mudanças
realizadas. Em Habermas, isto está ligado à oportunidade de trazer para a
conversa as preocupações temáticas e discuti-las no mundo da vida e também
à necessidade de que esta conversa caminhe para uma busca de
entendimentos mútuos sobre essas preocupações temáticas.
Isto pode ser fortemente observado à medida em que, inicialmente o
docente 3 e posteriormente os docentes 1 e 2 trazem para o debate elementos
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de suas próprias práticas e reflexões sobre as possibilidades de práticas
futuras para alimentar as discussões sobre suas próprias preocupações
temáticas.
Entendemos esses momentos de encontro entre as preocupações
temáticas comuns com a oportunidade de interações linguísticas intersubjetivas
entre os docentes como tematizações da prática, que apontamos como um
elemento necessário na reflexão sobre as formações de docentes da
licenciatura em física.
De um ponto de vista do processo na formação do docente universitário,
este elemento descrito, a tematização da prática no GPC, se configura como
uma possibilidade de transcendência nos modos habituais de participação dos
docentes universitários da licenciatura em física no processo de reflexão e
ação sobre esses cursos.
Enquanto, na literatura da área de ensino de ciências sobre a formação
do docente da licenciatura em física, nos deparamos com o cenário
apresentado no capítulo 3 desta tese, no qual a relação dos docentes com a
reflexão sobre os cursos se dá principalmente por meio de participação nas
organizações curriculares,

apresentamos uma contribuição empírica para o

início de uma discussão sobre o envolvimento em trabalhos de planejamento
conjunto das disciplinas entre docentes da licenciatura em física como parte do
processo formativo desses docentes para a atuação nesses cursos.
Essa construção teórica se apoia na necessidade apontada, entre outros,
por Freitas (2008), de que o processo formativo do docente da universidade
para a licenciatura se dê para além dos aspectos burocráticos, mas que
envolva também os aspectos subjetivos referentes à reflexão e mudanças de
sua própria atuação em sala de aula como professor desses cursos.
A questão “Quais as possibilidades de instauração de um processo
comunicativo que vise o desenvolvimento de ação comunicativa entre os
participantes de um GPC?”, é uma das questões complementares de pesquisa
e sobre tal, é possível observar algumas ocorrências evidenciadas durante as
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análises e que apontam para o papel desse tipo de planejamento junto aos
docentes:
a.) revisão constante do estado das coisas e retorno constante às
conclusões das reuniões anteriores;
b.) oportunidade de discussão de temas sobre os quais os docentes tinham
interesse manifestado;
c.) Uso constante de frases explicativas
d.) Muitas requisições de inteligibilidade por parte dos docentes acerca de
manifestações do pesquisador.

Estas ocorrências estão ligadas fundamentalmente aos aspectos da ação
comunicativa e foram registradas em grande parte ao longo das três ultimas
reuniões em todos os participantes do GPC do campus A. Com essas
informações, é possível buscar um caminho teórico para a defesa das
possibilidades proeminentes para a formação do docente da licenciatura em
física a partir do envolvimento em Grupos de Planejamento Conjunto como
GPC do campus A.
Trazemos os referenciais de formação de professores apresentados nos
capítulos iniciais desta tese para a discussão de suas contribuições também
para a formação do docente universitário. Enquanto Chapani (2009), Freitas
(2008), Lopes (2013), Bortoletto (2013), Peralta (2012), entre outros, elaboram
os aspectos da TAC que contribuem na formação do professor da educação
básica, intentamos aqui evidenciar de que maneira o incentivo à busca por
interações intersubjetivas entre docentes da licenciatura em física pode suscitar
nesses mesmos docentes reflexões sobre suas próprias práticas como
docentes da licenciatura e possibilidades reais de incursão em processos de
mudanças nas disciplinas visando sua adequação à formação esperada para
os alunos.

e.) coordenações de ação individuais com vistas ao desenvolvimento das
atividades propostas pelo grupo;
f.) movimento dos participantes para o mundo social, se desprendendo
somente dos mundos objetivo e subjetivo
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Estes dois aspectos estão bastante relacionados ao movimento dos
participantes para as coordenações de ações ao longo das reuniões, que
consideramos uma das ocorrências mais conclusivas de toda a pesquisa, pois
é fruto do processo de busca por entendimentos sobre as questões
diretamente relacionadas às praticas de cada docente.
Em Habermas, as coordenações de ações se caracterizam como o
processo de racionalização das ações individuais e coordenação dessas ações
em vista da manutenção do processo de ação comunicativa, ou seja, se trata
da forma como os participantes de um grupo coordenam suas ações individuais
no intento de manter as possibilidades de entendimento e progresso das
discussões. Como visto nas análises, esse processo é bastante identificável
nas ocorrências do campus A e tem forte contribuição nas construções
conjuntas empreendidas.
Dessa maneira, o cenário analisado nos permite apresentar a premissa
teórica segundo a qualo incentivo à formação de grupos de planejamento
Conjuntos entre docentes da licenciatura em física pode ser tomado como um
processo formativo do docente da licenciatura na medida em que é possível a
incursão desses docentes em processos interativos no qual atuam como
coordenadores de ações, sendo essa uma das características importantes no
processo comunicativo “de qualidade” pelas vias da TAC.

g.) discussões sobre elementos técnicos da elaboração das disciplinas e
propostas de correções a estas;

Este item inclui um dos principais conteúdos semânticos – de conteúdo
proposicional - das interações estudadas. Visto que a defesa que se
desenvolveu ao longo das análises elaboradas neste trabalho trata da
fundamentação habermasiana como forma de analisar a integração dos
conteúdos semântico e pragmático na constituição da ação comunicativa,
evidenciamos que uma série de elementos específicos do funcionamento do
curso, das disciplinas, da formação na licenciatura e da prática dos docentes
foram tematizados exatamente por conta da possibilidade de exposição dos
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atos de fala e da interação sobre esses conteúdos semânticos com os
elementos pragmáticos utilizados por cada docente.
Como verificamos nos quadros de análise e nas sintetizações dos
elementos do processo, é imprescindível olharmos para o conjunto de
construções e propostas realizadas pelos participantes do grupo ao longo das
reuniões e como alguns aspectos tidos como importantes pelos referenciais
começam a ser contemplados quando as discussões se desenvolvem.
Na premissa de desenvolvimento de um ambiente onde há uma
equidade de oportunidades, o respeito à opinião dos outros participantes e o
debate aberto e democrático, levando em conta a discussão das preocupações
temáticas dos participantes com revisão constante do estado das coisas,
observamos os docentes e o pesquisador começarem a se posicionar como um
grupo único, sem as diferenças hierárquicas e, aos poucos, exporem
abertamente suas concepções e suas práticas em sala de aula, colocarem em
dúvidas seus próprios métodos e se questionarem sobre a validade da forma
como conduzem suas disciplinas em comparação com um projeto que deve se
pretender de formação de professores de física.
Com relação a estes aspectos, a principal contribuição desta pesquisa
está na possibilidade de caracterização do que chamamos de Grupo de
Planejamento Conjunto (GPC) a partir das informações analisadas sob a
perspectiva do referencial habermasiano. Nesse sentido, o que entendemos
como um GPC está relacionado à possibilidade de desenvolvimento de
coordenações de ações pelos participantes do grupo.
O que podemos extrair do processo descrito no campus A é que a
incursão dos docentes em uma coordenação de ações conjunta sobre as
mudanças efetivas nas disciplinas se dá progressivamente e ao longo das
reuniões do ano pelo fato de que os docentes vão se envolvendo na
apresentação e no debate de pretensões de validade e, aos poucos,
construindo entendimentos sobre as concepções e as ações que fazem parte
da construção das suas disciplinas em conjunto e, assim, vão passando a
tematizar suas práticas e concepções no mundo da vida, propondo atividades e
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situações de aproximação entre as disciplinas e caracterizando o que
propomos como um GPC.
Dessa maneira, caracterizamos as Construções Conjuntas como um
processo no qual os saberes docentes, incluindo preocupações temáticas, são
‘tematizados’ em um ambiente de busca constante por uma entendimento dos
conteúdos proposicionais e pragmáticos dos atos de fala de todos os
participantes, o que somente pode ocorrer na ação comunicativa. Esse
elemento também contribui na conceituação do Grupo de Planejamento
Conjunto, ao lado da do envolvimento em processo de “coordenadores de
ação”.
O processo de desenvolvimento do GPC, resultante das análises do
campus A se encontra no esquema a seguir
Início dos debates, com levantamento
de
preocupações
temáticas,
pretensões de validade normativas e
atos de fala expressivos
Oportunidade de interação efetiva entre
todos os membros do grupo pela
interação
com
os
elementos
proposicionais e pragmáticos dos altos
de fala de todos
Construção gradual de entendimentos
sobre
conceitos
específicos
e
concepções acerca das preocupações
temáticas

Propostas isoladas de maneiras de
abordar as necessidades do curso
acordadas nas conversas
Incursão gradual de cada docente no
processo de coordenação de ações por
meio de propostas de ações e
discussão de detalhamentos destas
ações
Figura 29: Esquema de elementos constitutivos do Grupo de Planejamento
Conjunto (GPC)
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Evidentemente, não há somente momentos de entendimento ou
construções conjuntas, principalmente e pelo fato de que a prática da conversa
e do planejamento conjunto é inédita para esses docentes. Contudo, certa
facilidade observada para desenvolver a aproximação entre os docentes se
deu principalmente pela relação pessoal que já existia entre os docentes 1 e 2
e pelo fato de o docente 3 estar iniciando suas atividades na disciplina de IEF e
muito disposto a trocar ideias com os outros.
Com isso, podemos acrescentar à discussão teórica sobre a formação
do docente universitário da licenciatura em física os parâmetros referentes à
intersubjetividade no planejamento de disciplinas como meio para uma
formação do docente que envolva, para além de conhecimentos sobre a
estrutura dos cursos, também reflexões e possibilidades de mudanças na
forma de atuação em suas disciplinas. Enquanto, tal como apresentam Freitas
(2008), Cortela (2008) e Camargo (2007), o envolvimento dos docentes da
licenciatura em física com a reflexão sobre as disciplinas se dá, em sua
maioria, por meio de reuniões para revisão de estrutura curricular, entendemos
e propomos que o processo formativo aconteça também em GPCs dedicados à
busca de entendimentos sobre aspectos menos burocráticos e mais subjetivos
das disciplinas, tais como os intentados nesta pesquisa.
Uma sistematização do cenário geral apontado nas entrevistas iniciais
em comparação com as possibilidades desenvolvidas ao longo do processo no
âmbito semântico (de conteúdos proposicionais), que inclui o plano das ações
e das concepções, atravessando-se pelas metodologias empreendidas pelo
grupo, pode ser observada na figura 30.
É pertinente pontuar que a apresentação do processo de validação dos
dados foi realizada por meio de um relatório síntese da pesquisa, que continha
o processo de análise de dados e as conclusões principais. Este relatório foi
entregue aos docentes receberam com um tempo necessário para a leitura e
concordância, esta expressa no termo de recebimento, mostrado no anexo 5.
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Estas sistematizações – assim como as apresentadas no quadro 25 – se
ligam à questão Quais os conhecimentos sobre os cursos e as disciplinas
produzidos pelos participantes em um GPC que se pretende comunicativo?,
uma das questões de pesquisa complementares deste trabalho.
Claramente, não há uma mudança abrupta de concepções sobre
docência e ensino, mas os docentes são chamados à reflexão sobre questões
que lhes fazem sentido e que se relacionam com seus mundos objetivos e
subjetivos, formando um GPC no qual podem se articular em conjunto e
individualmente para promover pequenas mudanças estruturais, pedagógicas e
de concepções propostas pelo próprio GPC, ou seja, há como informar, pelo
caminhar descrito nesta análise de resultados, que a participação no GPC foi
indispensável nas construções conjuntas elaboradas no campus A.
Enfim, ao tomarmos a interação comunicativa como princípio para a
constituição de um processo formativo dos professores que lecionam na
licenciatura, pode-se entender que as construções conjuntas empreendidas
pelos docentes e os momentos de tematização da prática no campus A, assim
como as ações efetivadas mostram possibilidades reais de continuação deste
GPC

e

principalmente

mostram

as

mudanças

nas

concepções

dos

participantes sobre o papel das disciplinas especificas na licenciatura em física.
Das análises realizadas nas reuniões do campus B, são possíveis de
serem identificados os elementos diferentes no que se refere às construções
conjuntas e também às características da comunicação. O grupo de discussões
do campus B, por se constituir de docentes que anteriormente não
apresentavam um histórico de interações, ofereceu mais resistências ao início
das reuniões e também menos elementos que podem ser caracterizados como
interação intersubjetiva.
Pode-se observar alguns poucos momentos de tematização das práticas
por parte dos docentes 4 e 5 a partir das argumentações do pesquisador e das
pretensões de validade levantadas pelo mesmo, mas ainda assim sem
aprofundamento ou iniciativa de reflexão com os outros docentes, o que
poderíamos chamar de coordenação de ações. Há momentos de discordância
sobre a necessidade de relacionamento entre as disciplinas e sobre as
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capacidades dos licenciandos em acompanhar essas disciplinas, mas
basicamente os grupos se reuniram no intento de debater elementos
conflitantes no que se refere à licenciatura. Essa constituição do grupo não nos
remete à evidenciação de coordenações de ações ou de tematizações da
prática e então se reflete em uma sistematização mais intensa de resultados no
âmbito das construções conjuntas sobre os elementos semânticos que da
análise do processo comunicativo.
Como vimos nas análises, as reuniões no grupo do campus B foram
inicialmente mediadas pelo pesquisador, o que dificultou consideravelmente o
contato entre os docentes, refletindo na possiblidade de ação comunicativa
entre eles pela falta de interação. Contudo, as reuniões individuais entre o
pesquisador e os docentes 4 e 5 e entre o pesquisador e o docente 6 fornecem
resultados separados sobre os entendimentos construídos entre esses subgrupos.
Em comparação com o campus A, no qual todos os membros do grupo
vão, ao longo das reuniões do ano, se envolvendo em um processo que
caracterizamos

como

de

coordenação

de

ações,

no

campus

B,

a

impossibilidade de interações frequentes entre todos os membros do grupo e
os muitos momentos de debate sobre pretensões de validade normativas ou
concepções dos docentes, faz com que o grupo não avance no plano das
ações, não sendo possível identificar um processo de coordenação de ações
neste grupo.
Podemos perceber que as situações de entendimento são muito
superficiais e específicas, tais como concordâncias sobre a necessidade de
melhorar os experimentos de LEM ou sobre a pertinência de se adaptar a
prática dos docentes à formação de um licenciando.
Entendemos também que a mediação do pesquisador não é suficiente
para promover o entendimento entre o grupo todo, visto que há momentos de
entendimento e conquistas no plano das concepções relatados entre o
pesquisador e os docentes 4 e 5 e também entre o pesquisador e o docente 6.
Essa constatação decorre do fato de que, do ponto de vista da ação
comunicativa, não há como haver ação comunicativa entre pessoas que não
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exercem uma interação intersubjetiva, ou seja, que não estejam em contexto
de interação com os conteúdos proposicionais e pragmáticos dos atos de fala
dos outros.
Dessa maneira, podemos dizer que as reuniões com o grupo de
discussões do campus B foram fundamentais no sentido de chamar os
docentes participantes para a necessidade de conversa sobre as disciplinas e
para a formação de alguns conceitos fundamentais na formação de
professores, mas são escassos os momentos de ação comunicativa
efetivamente e pouco se desenvolve no plano das ações, de modo que não é
possível concluir que o grupo de discussões do campus B se constitui em um
GPC nos moldes descritos até aqui.
Os principais efeitos da falta de interação entre os todos os membros
desse grupo a longo de todos o ano são: a.) Poucos momentos de
entendimento sobre os elementos sintetizadores; b.) Poucos momentos de
coordenação de ações em busca de concatenar ideias de planejamento; c.)
conversa basicamente sobre elementos do mundo objetivo e subjetivo e
exposições de opiniões. Então, um elemento importante da concretização de
um projeto de desenvolvimento de ação comunicativa entre docentes necessita
primordialmente da conversa efetiva de todos os membros do grupo, uma vez
que não há como haver interação intersubjetiva por meio de mediação das
falas.
A síntese final as conquistas do GPC do campus B pode ser observada
na figura 31.
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Figura 31: Sistematização geral dos planos das ações e das concepções antes
e depois da participação no GPC pelos membros do campus B

Da ultima questão complementar, “Quais são os efeitos de um
planejamento de grupo pretensamente pautado em princípios da TAC e da
investigação-ação?” podemos apresentar todos os resultados descritos
anteriormente como frutos do processo de interação instaurado e mantido nos
campus A e B, mas também pontuamos, a partir das evidências apresentadas
nas análises os principais elementos da iniciativa de constituição de GPCs.
x

Os GPC podem ser a única possibilidade de conversa entre os docentes
sobre assuntos pedagógicos e que envolvem a organização dos cursos e
das disciplinas.

x

No plano das ações, as construções conjuntas e aproximações entre as
disciplinas realizadas no GPC do campus A mostram que o planejamento
conjunto pode afetar positivamente a compreensão da importância da
relação entre as disciplinas na licenciatura.

x

No plano das concepções, a possibilidade de conversar com docentes de
outras áreas em um processo de ação comunicativa pode promover uma
reflexão do grupo todo sobre termos e conceitos que são próprios e
necessários no planejamento de uma licenciatura.

x

A possibilidade de esclarecimento sobre suas práticas e concepções com
outros docentes do mesmo curso pode surtir efeitos diretos nas disciplinas
por meio de adaptações e mudanças realizadas em grupo
Por essas questões complementares, a questão de pesquisa principal pode

ser respondida, uma vez que todas as análises mostram como os docentes
interagem. Dessa maneira, as construções conjuntas do campus A são indícios
dos efeitos da participação dos docentes em um GPC na reflexão racional
sobre suas disciplinas e na possibilidade de mudanças importantes no que se
refere à disciplinas voltadas para a formação de professores.
Contudo, de uma forma geral, os docentes das disciplinas que se
relacionam com os conteúdos de FMC interagem entre si em um GPC
inicialmente a partir de elementos dos seus mundos objetivos e subjetivos, em
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uma série de manifestações de pontos de vista baseados em exemplos e
vivencias. Ao longo do desenvolvimento de um GPC e ao tomarem contato
com outros pontos de vista tendo a oportunidade de debate-los em um
processo que valoriza a ação comunicativa, em um dos casos – campus A – o
GPC se envolve em um processo de coordenações de ações e realiza algumas
mudanças nas disciplinas buscando a relação entre elas. Em outro caso –
campus B – a possibilidade de debate faz com que os docentes construam
concepções mais completas sobre as questões discutidas, dadas algumas
possibilidades de entendimento.
Além disso, há o fato de que a falta de interação direta entre os docentes
do campus B foi prejudicial para o desenvolvimento de mais elementos
comunicativos, não sendo possível a ação comunicativa com mediação.
Dessa maneira, a partir da análise e discussão dos dados, é possível
apresentar os aspectos gerais e conclusivos desta pesquisa.
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Considerações finais e Perspectivas

O processo organizado, implementado e descrito nesta tese se constitui
como uma oportunidade de reflexão sobre as possibilidades advindas da
pretensão de desenvolvimento de um espaço de ação comunicativa entre
docentes da licenciatura em física e é analisado em uma perspectiva descritiva,
evidenciando os processos ocorridos e considerando os contextos e as
necessidades de cada grupo.
A partir das ideias de ciência, tecnologia e progresso pautadas nas
concepções de vertente crítica, foi possível traçar um cenário no qual as
premissas da racionalidade técnica-instrumental fundamentam as ações e
concepções em vários níveis de ação social, desde a concepção de ciência e
técnica da modernidade (Capitulo I) até a própria concepção de universidade e
a invasão sistêmica da sua função (Capítulo II), passando pela atuação dos
docentes na formação de professores de física nesse cenário (Capítulo III).
Nesse sentido, pudemos desenvolver, a partir da análise dos referenciais,
as conclusões de que o sistema universitário atualmente desenvolve suas
ações pautado em uma racionalidade técnica instrumental e esta forma de
racionalidade sistêmica influencia diretamente a forma de atuação dos
docentes na formação dos estudantes nos cursos de licenciatura em física.
Dessa forma,

os docentes universitários são envoltos pelo fatigado

cenário de uma universidade técnica, que concede a eles um sistema de
atuação profissional bastante tecnicista. E a esses docentes é creditado o
papel de formar futuros professores críticos e reflexivos. Então, há uma
divergência entre a proposta pedagógica dos referenciais teóricos para a
formação de professores e o resultado final na formação universitária, de modo
que o que se espera que os docentes façam do ponto de vista formativo está
em conflito com o sistema de valorização e cobranças da própria “organização”
universitária.
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Por estas razões, o problema investigado na pesquisa se constituiu a
partir necessidade de estudar de que maneira a participação de um grupo de
docentes de disciplinas específicas de física em conjunto com docentes de
uma disciplina de ensino em um grupo de planejamento conjunto poderia surtir
efeitos nas ações empreendidas no âmbito de suas atuações como decentes
da licenciatura em física.
Então, as proposições habermasianas da TAC, juntamente com os ideais
da

Investigação-Ação,

mostram-se

como

uma

interlocução

teórico-

metodológica a partir da qual seria possível pensar em uma forma de promover
uma interação entre os docentes que lecionam na licenciatura em física para
debaterem as questões que envolvem o ensino para a formação de
professores (Capítulo IV e V). Essa ideia deu origem a dois grupos de
discussões entre os docentes das disciplinas que se envolvem com os
conteúdos de FMC e Instrumentação para o Ensino de Física.
Tudo o que se desenvolveu nesses grupos em um ano de reuniões foi
analisado na tentativa de estudar e reunir informações sobre as construções
conjuntas que são possíveis nesses grupos quando os docentes tiveram a
oportunidade

de

discutir comunicativamente

e

planejar

conjuntamente

estratégias para o ensino dessas na licenciatura em física.
A partir desse cenário, constituímos a questão norteadora desta pesquisa,
sobre a qual pretendemos discorrer nestas considerações. Ao perguntarmos
“Como os docentes das disciplinas que envolvem os conteúdos de Física
Moderna e Contemporânea em cursos de licenciatura em Física interagem
entre si em um grupo de planejamento conjunto?”, o que esperávamos era
poder descrever um processo ocorrido sob a inspiração de um referencial
teórico-metodológico sem a necessidade de definir previamente elementos de
análise.
A metodologia de análise, desenvolvida especificamente para o
tratamento dos dados, foi pautada nas ideias de características comunicativas
do discurso, concebidas a partir de uma análise das obras de Habermas, sendo
constituídas como uma forma de análise das características pragmáticas e
semânticas dos atos de fala executados pelos docentes participantes dos
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grupos de planejamento conjunto. O recurso metodológico de análise se
constituiu não de um modelo exemplar ou um molde de quadro de análise, mas
de um conjunto de características que podem ser contempladas nas análises
de atos de fala proferidos por docentes em discussão, compreendendo a busca
pela existência ou não de elementos potenciais de ação comunicativa.
A principal contribuição dessa metodologia de análise está na
diferenciação dos elementos semânticos e pragmáticos, ou dos conteúdos
proposicionais

e

pragmáticos

nos

atos

de

fala,

uma

vez

que,

habermasianamente, esses dois elementos compõem as manifestações
linguísticas dos falantes; há também a tentativa de empreender uma análise
global, na qual os elementos semânticos e pragmáticos são apontados de
forma conjunta, sendo então destacadas as ocorrências de cada episódio e
tornando a análise mais sequencial, na medida em que se apresenta todas as
análises na sequencia do acontecimento das reuniões dos grupos.
As descrições e análises realizadas nos permitiram entender como se deu
o processo de interação entre os docentes participantes dos dois grupos de
discussão instaurados e o levantamento de características dessas interações
que permitem levantar contribuições à discussão das licenciaturas em física e
do papel do docente no andamento dessas licenciaturas.
No que se refere às possibilidades advindas da interação entre docentes ,
as análises mostram que a participação deles no processo de constituição de
grupos de planejamento conjunto sobre as disciplinas da licenciatura em física
pode fazer com que estes se envolvam em processos de tematização de suas
próprias práticas e na busca por coordenações de ações sobre aspectos
relacionados às suas disciplinas, ao curso de licenciatura e à formação dos
licenciandos.
A possibilidade de tematização das práticas e a busca por coordenações
de ações como características exclusivas de grupos nos quais é possível o
pretenso desenvolvimento de um ambiente de ação comunicativa se constitui
como um elemento fundamental no processo formativo dos docentes que
lecionam nos cursos de licenciatura em física, uma vez que, para além de
aspectos técnicos e burocráticos da organização dos cursos, nesses GPC se
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torna possível a interação comunicativa sobre aspectos subjetivos dos cursos,
da relação entre as disciplinas e da necessidade de formação especifica do
licenciando.
Foi possível ainda propor que o empreendimento conjunto de mudanças
efetivas no plano das concepções dos docentes e no plano das ações
individuais dento de cada disciplina pode surtir efeitos significativos na
formação do docente da universidade. Isso se deve ao fato de que a inserção
constante a gradativa dos docentes em processos caracterizados como
interativo fez com que a forma de apresentação das suas concepções e do
planejamento individual de ações passasse a ser pensado em conjunto e
considerando os entendimentos alcançados ao longo das reuniões anteriores.
Esta possibilidade ressalta a importância da consideração dos contextos locais
de cada grupo de docentes também serem considerados nas formação dos
grupos.
Dessa etapa do estudo, concluímos também, a partir dos das análises
provenientes do campus B, sobre as dificuldades para a formação de GPCs em
um contexto típico de dominação da racionalidade técnica e de burocratização.
A impossibilidade de interação direta entre todos os participantes do grupo
pode impedir a promoção de interações intersubjetivas como as propostas por
Habermas, visto que é essencial a abertura desses grupos para a execução de
atos de fala com conteúdos proposicionais e pragmáticos por todos os
membros.
Assim, os resultados provenientes das análises das interações entre o
GPC no campus A nos permite teorizar sobre as possibilidades da formação de
grupos entre docentes da licenciatura em física como forma de enfrentamento
da racionalidade técnica instrumental na atuação dos docentes e o
reestabelecimento de uma prática pedagógica comunicativa nesses cursos.
As perspectivas futuras de continuidade das pesquisas nesta área de
estudo se dão na perspectiva da continuidade dos estudos sobre o papel da
formação de grupos de docentes para o planejamento conjunto de disciplinas
da licenciatura em física, dos efeitos desses planejamentos na mudança de
cada uma das disciplinas e das práticas dos docentes que lecionam na
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licenciatura. Há possibilidades de estudo no tocante à fundamentação dos
grupos de planejamento na perspectiva da ação comunicativa e na dispersão
de Grupos de Planejamentos Conjunto por outros cursos e disciplinas.
Defendemos que com a posse desses referenciais e sob as orientações
metodológicas que descrevemos, com todos os indícios de que há a
possibilidade de conquistas efetivas no plano das ações e das concepções
para o planejamento conjunto de disciplinas por professores da licenciatura em
física, nos dispomos a defender a tese segundo a qual ao serem chamados ao
debate

sobre

os

problemas

que

afligem

suas

disciplinas

em

suas

preocupações temáticas e se envolvendo em processo de tematização das
práticas e em coordenações de ações, é possível a construção conjunta de
conhecimentos e concepções sobre a docência para a licenciatura em física,
superando as limitações impostas por uma história formativa que se constituiu
no âmbito da formação tecnocrática.
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Anexos e Apêndices

Anexo 1: Planejamento das reuniões com os docentes

A1.1.) PLANEJAMENTO DA REUNIÃO CONJUNTA I – CAMPUS A
Iniciar dizendo que esse grupo de professores é uma tentativa de promover ema
conversa e aproximação entre as disciplinas, dada a necessidade de que todas as
disciplinas sejam pensadas no âmbito de suas relações e que isso é importante
inclusive para a compreensão do próprio conteúdo.
O QUE PENSAMOS SER IMPORTANTE PARA A FORMAÇÃO DO ALUNO QUE
DEIXA ESTE CURSO
x

O que é essencial que ele saia daqui do curso preparado para fazer? O que se
deve priorizar na formação do nosso aluno?

x

O que diferencia o aluno do bacharelado do aluno da licenciatura? Esta é uma
questão importante para se pensar? A aceitação dessa diferença tem impactos
na forma como as disciplinas são feitas?

x

Há como pensar formas de ensino, avaliação e estratégias diferentes para a
formação de um licenciado?

x

Como promover uma maior relação entre as disciplinas aqui tratadas? Como
cada docente pode contribuir com esta aproximação?

x

Para fazer uma boa experimentação de laboratório, por exemplo, é necessário
ter estudado o conteúdo antes?

x

A instrumentação para o ensino pode se poiar no laboratório para pensar
experimentos ou atividades que possam ser trabalhadas na escola?

ESTRUTURAÇÃO DAS DISCIPLINAS E QUALIDADE DO CURSO
x

O tempo de duração das disciplinas tem favorecido uma abordagem mais
pensada, que vocês possam pensar no que deu certo e errado em cada etapa,
fazer replanejamentos, ou apenas há como passar os conteúdos?

x

A diferenciação de semestre entre as disciplinas contribui para a relação entre
elas? Como enfrentar esse problema?
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ESFORÇO DE ESTUDO E PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS
x

Como tem sido a efetividade da participação dos alunos nessas disciplinas?

x

O que podemos fazer para atacar estes problemas? Há alguma forma de
despertar interesse pelo estudo?

x

Como tem sido o tempo dos docentes para preparo e reflexão sobre as aulas?

OPINIÕES E POSSIBILIDADES DE INTERAÇÃO COM O DOCUMENTO DO CURSO
x

O Projeto Político Pedagógico do curso oferece alguma contribuição na
compreensão dos objetivos e perfil esperado do nosso curso ou ele não
engloba as necessidades mais importantes? Ele é um apoio na preparação de
disciplinas?

x

Terminar comum convite para uma próxima reunião contarmos como está
andando cada disciplina, as dificuldades encontradas até agora e o traçado de
soluções para problemas, assim como uma análise crítica do PPP do curso.

_____________________________________________________________________
A1.2.) PLANEJAMENTO DA REUNIÃO CONJUNTA II – CAMPUS A

Iniciar agradecendo a disposição e mostrando trechos das falas da reunião passada
que sustentam a proposta dessa reunião, que é iniciar uma discussão mais especifica
sobre as disciplinas de FMC no PPP do curso a partir de algumas questões
importantes.
SOBRE OS OBJETIVOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA DO CAMPUS
A
x

Colocar os objetivos do curso em um slide para todos lerem

x

Todos concordaram com esses objetivos ou acham que eles precisam ser
revistos?

x

Como vocês avaliam a disciplina de vocês em comparação com esses
objetivos?

x

Que estratégias seriam possíveis traçar para cumprir certos objetivos que
ainda estamos longe de alcançar?
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A VALIDADE DOS OBJETIVOS DO CURSO DIANTE DAS SEGUINTES QUESTÕES
x

Qual o papel do físico no mundo de hoje? O que achamos que um físico com
boa formação pode fazer na atualidade?

x

Qual a função de se estudar ciência na atualidade? Qual seria a melhor
justificativa e que nossos alunos deveriam propagar para convencer as
pessoas

que

eles

conversarem

da

importância

da

ciência

e,

consequentemente, de sua profissão?
x

Como podemos levar nossos alunos aqui da física a compreenderem essa
função da ciência?

x

O tempo de duração das disciplinas tem favorecido uma abordagem mais
pensada, que vocês possam pensar no que deu certo e errado em cada etapa,
fazer replanejamentos, ou apenas há como passar os conteúdos?
_______________________________________________________________

A1.3. PLANEJAMENTO DA REUNIÃO CONJUNTA III – PARTE I – CAMPUS A
Reunião realizada apenas entre os docentes 1 e 3 para intensificar as discussões
sobre a relação laboratório-instrumentação.
SOBRE AS PROPOSTAS QUE JÁ FORAM DELINEADAS NAS REUNIOES
PASSADAS.
x

Apresentar as propostas que já foram iniciadas nas reuniões passadas
(Contextualização histórica dos conteúdos do primeiro semestre de
estrutura, extensão do laboratório de estrutura, realização de experimentos
didáticos de laboratório na instrumentação, maior relação do laboratório com
a instrumentação, avaliação conjunta dos seminários de estrutura).

DISCUSSÕES DESSA REUNIÃO
x

Discutir essas propostas e planejar atividades conjuntas entre o laboratório e
a instrumentação no segundo semestre.

o

Possíveis experimentos que podem ser utilizados ou adaptados
didaticamente
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o

Possibilidade dos alunos utilizarem o laboratório de estrutura pra
planejarem aulas de FM na instrumentação

_____________________________________________________________________
A1.4.) PLANEJAMENTO DA REUNIÃO CONJUNTA III – PARTE II – CAMPUS A
x

LEITURA DAS FALAS MAIS REPRESENTATIVAS DA REUNIÃO
PASSADA E COMENTÁRIO SOBRE A PROPOSTA DE ATIVIDADES
CONJUNTAS

x
x

PONTOS DE CONTINUAÇÃO DA CONVERSA

A possibilidade de já nos considerarmos um grupo de estudos e discussão
sobre as disciplinas de FMC dentro do curso

x

o

Retomando as propostas de atividades conjuntas

o

Relação instrumentação – laboratório

o

Relação instrumentação – estrutura da matéria

o

Relação estrutura da matéria – laboratório

Olhar a ementa de cada disciplina para encontrar conteúdos mais propícios a
esse trabalho conjunto

x

OS OBJETIVOS DO PPP DO CURSO E A DISCUSSÃO SOBRE A FUNÇÃO
DO FÍSICO E DO PROFESSOR DE FÍSICA (PROPOSTA PRINCIPAL)

_____________________________________________________________________
A1.5.) PLANEJAMENTO DA REUNIÃO CONJUNTA IV – CAMPUS A

Reunião com os três docentes para iniciar os planejamentos específicos no segundo
semestre. A partir das constatações da reunião passada entre os docentes 1 e 3,
pensamos ser necessário conversar sobre as atividades que serão feitas no âmbito de
cada disciplina na contribuição dessa interação, mais além de contribuir somente com
a disciplina de instrumentação.

1.) SOBRE AS ATIVIDADES INDIVIDUAIS DE CADA DISCIPLINA A PARTIR DA
INTERAÇÃO. (Planejamento)
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x

Pedir para o docente 3 descrever como foi feito o planejamento da
disciplina de instrumentação baseado nos planejamentos do primeiro
semestre.

x

Perguntar aos docentes quais as atividades especificas que cada uma das
disciplinas podem exercer no segundo semestre para contemplar essa
interação entre as disciplinas.

2.) SOBRE A VISÃO DA NECESSIDADE E PAPEL DA INTERAÇÃO ENTRE AS
DISCIPLINAS. (Reflexão e avaliação)
x

Em que vocês acham que uma maior interação entre as disciplinas
ajudaria no cumprimento dos objetivos apontados no PPP do curso ou
mesmo no cumprimento dos objetivos que vocês acham necessários que o
curso cumpra? Quais seriam esses objetivos que vocês acham que o
curso tem que cumprir?

x

Olhando o inicio do ano e agora, depois dessas conversas, como vocês
avaliam a forma como vocês planejavam as disciplinas em comparação
com a forma como fizemos até agora. Você acha que pensar nessa
relação ao preparar a disciplina e as atividades das aulas ajuda a melhorar
a própria física que o aluno está estudando?

_______________________________________________________________
A1.6.) PLANEJAMENTO DA REUNIÃO CONJUNTA V - CAMPUS A
1.) APRESENTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DO ESTADO ATUAL DO GRUPO.
x

Apresentar a sistematização das atividades até o momento e conversar com os
docentes sobre o que foi escrito na sistematização.

x

Pedir para cada um contar o que já conseguiu sistematizar ou colocar em
prática até agora.

2.) DISCUSSÃO

SOBRE

AS

NECESSIDADES

DE

UM

CURSO

DE

LICENCITURA COM RELAÇÃO ÀS DISCIPLINAS ESPECÍFICAS.
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x

Apresentar trechos dos argumentos do docente 6 sobre as necessidades que
um curso de licenciatura tem com relação às disciplinas específicas (trecho em
anexo) e pedir que comentem com relação ao que eles pensam sobre o tema.

x

Conduzir a discussão no sentido de argumentarmos sobre a necessidade de as
disciplinas específicas também se preocuparem com a formação de
professores.

FALAS A SEREM DEBATIDAS NESSA REUNIÃO:
a.) Sobre o laboratório investigativo e o potencial do laboratório de estrutura
da matéria para a formação de professores

“Precisa ver, por exemplo, onde nasce essa maturidade do aluno do quarto ano, até
que ponto eu posso me dar o luxo de não estar muito antenado às questões
conceituais, como se fosse outro mundo e tal e não recuperar essas coisas, porque
pro laboratório fazer sentido, ele só faz sentido se eu discutir teoria. Porque aquela
atividade pratica lá nada mais é do que mais conhecimento sobre teoria. Limitações, o
alcance dos modelos, restrições, condições, uma série de coisas. Ele poderia até ter,
sei lá, teria maturidade pra correr atrás e ver a compatibilidade entre o que ele está
vendo no laboratório e os conceitos da teoria lá, talvez, mas esse professor da matéria
é que teria, dada a experiência dele, elementos instigadores pra amarrar as coisas de
uma forma mais completa...se não ela fica muito operacional, não é?”

“Então, que ideia que ele sai de laboratório dessa faculdade? Como ele pode fazer
uma transposição didática pra um laboratório didático, de ensino médio e tal? Por
exemplo, o laboratório de estrutura da matéria oferece uma perspectiva mais
investigativa que os outros, eu acho. Isso não está sendo aproveitado e daí, pra
aproveitar isso, você tem que estrar no mundo conceitual bastante, de uma forma até
mais interessante que com os conceitos clássicos. Muita coisa com relação ao arranjo
experimental, aparato metodológico, a questão teórica, assim, elas vão ficando
desafiadoras. Não é um mundo assim, como ocorre lá na física clássica, aqui ele pode
até duvidar de teoria. Mas esse é um mundo muito investigativo, em que ele pode ver
até muito da epistemologia da Física, né? Ou seja, pra tratar de futuros professores de
uma forma assim mais condizente, deveriam ser feitas outras coisas.”
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“Totalmente... É...então...é...laboratório de estrutura, eu tenho algo que eu acho que é,
em termos assim de ementa e etc., do jeito que está, está bem adequado... Por
exemplo, ele vai fazer um experimento de efeito fotoelétrico...Ele tem a medida, o
relatório, ele tem tudo...Isso é uma parte da história. Agora tem a outra parte da
história, que é uma extensão desse...como uma outra tarefa, ele é mais relacionado ao
lado professoral desses alunos... Então, é...eu acho que ele precisa ver que quando
você der essa chance pra ele...que inclusive e uma coisa legítima, né...Se você
imaginar que você está formando professores, fazer algum trabalho que falasse,
vamos dizer dessa física mais madura, vamos dizer...E também uma adequação de
experimentos, uma derivação, sei lá...Alguma coisa relacionada àquilo lá no EM, para
uma licenciatura não só não tem nada de errado como tem de muito certo...Esperar
que, querer saber de onde eles achariam esse argumento que vá nessa direção, isso
não tem nada a ver...Esses professores mais experientes é que vão ligar as coisas...”
b.) Sobre a diferença entre uma abordagem conceitual e matemática das
disciplina específicas
“Na minha visão, vai ser mais conceitual quando ele utilizar os conceitos de física e a
matemática necessária e etc. Essas coisas são bem localizadas...As coisas vão ser
mais operacionais, rasteiras, periféricas, etc...Se ele levar os alunos apenas a decorar
rótulos sobre os conceitos, etc...É outro domínio pra mim... Então esse ensino aí que
deveria ter a devida matemática é algo que dá o que torna esses professores ai
melhor formados... Tudo é uma questão de aprofundamento conceitual, ou você
navega pouco ou navega muito no conceito...Se você navegar pouco, naturalmente a
matemática que você vai utilizar é menos rebuscada, mas o conceito também...Mas,
enfim, ou seja, se aprofundar em determinadas teorias e etc., as ferramentas que você
vai utilizar serão diferentes, porque têm exceções, limites, etc...Então, é...uma coisa
assim...Imagina você fazer uma descrição periférica sobre átomo de hidrogênio, mais
qualitativa e tal...Você pode falar, explicar e pronto. Agora, vai resolver o problema do
átomo de hidrogênio na mecânica quântica. Então, o resumo da ópera é que pra mim
as coisas não são separadas. A matemática pra mim também é questão conceitual e
existe um modo de mostrar isso com conteúdo... Quanto mais ele vai se comprometer
com o aprofundamento conceitual, a matemática está junto com isso e não há um
conceito completo sem a matemática dele...”
_____________________________________________________________________
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A1.7.) PLANEJAMENTO GERAL DA REUNIÃO CONJUNTA VI DO CAMPUS A

1.) DISCUSSÃO SOBRE AS COMPREENSÕES GERAIS DO TRABALHO
x

Pedir que cada um faça suas considerações gerais sobre o que compreende
do trabalho: O que compreende da ideia inicial do trabalho e suas
justificativas? Como entende o processo das reuniões? Qual a função dessas
reuniões todas? Quais as perspectivas de mudança que vê com isso? Qual o
impacto a curto, médio e longo prazo no curso?

2.) DISCUSSÃO SOBRE A COMPREENSÃO DO PAPEL DE CADA
DISCIPLINA DENTRO DAS NECESSIDADES DE UMA FORMAÇÃO
DE PROFESSORES
x

O que cada disciplina pode (ou deve) fazer dentro dessa formação necessária,
que engloba a.) Conhecimento da matéria a ser ensinada, b.) Conhecimento
sobre a transposição didática dos conteúdos, c.) Prática da docência dessas
disciplinas, d.) Conhecimentos sobre a articulação dos conteúdos e métodos
nas três disciplinas, etc.

_____________________________________________________________________
A1.8.) PLANEJAMENTO DA REUNIÃO CONJUNTA I COM OS DOCENTES DO
CAMPUS B – PRIMEIRA COM OS DOCENTES 4 E 5
Iniciar a conversa resumindo as ideias do trabalho sobre a possibilidade de
aproximação entre os docentes e as disciplinas de FMC a partir do que eles
apontaram nas primeiras falas como pontos importantes a serem debatidos.

SOBRE A NECESSIDADE DE UMA RELAÇÃO CONCEITUAL ENTRE O
LABORATÓRIO E A TEORIA

x

Como os senhores pensam a necessidade de uma interação entre a estrutura
da matéria e o laboratório? Pensando no conceito físico que eles estão
estudando, vocês acham que um planejamento mais aproximado desse
trabalho ajudaria ou não na melhora dos resultados dos alunos?
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x

Os senhores pensam ser possível uma organização dos conteúdos que
aproxime as disciplinas?

x

Dados os problemas que foram colocados por vocês nas falas individuais
(participação dos alunos, desempenho fraco, etc.), o que vocês acham que
seria possível fazer em conjunto pra atacar esses problemas?

SOBRE A CIENCIA QUE OS ALUNOS SAEM DAQUI SABENDO

x

Como vocês avaliam a formação conceitual em física dos alunos que terminam
o curso?

x

O que vocês acham que está faltando nessa formação e porque?

x

Qual a função vocês pensam que o aluno que sai daqui deve estar preparado
pra exercer? Qual vocês pensam ser a função mais importante de um físico
nos dias de hoje?

A1.9.) PLANEJAMENTO DA REUNIÃO CONJUNTA II DO CAMPUS B – PRIMEIRA
COM O DOCENTE 6
DEMANDAS DE CONVERSA PARA O DOCENTE 6 A PARTIR DA REUNIÃO DOS
DOCENTES 4 E 5.
Esta pauta de entrevista foi feita a partir de alguns pontos elencados pelos
docentes 4 e 5 em reunião que foram considerados concernentes ao âmbito da
instrumentação para o ensino de física e, então, levadas ao docente 6 para conversa.

1.) SOBRE A ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS PARA A
PROMOÇÃO DE INTERAÇÕES
A partir das falas abaixo, pode-se conversar sobre os seguintes temas:
Que interpretação o docente de instrumentação dá para essas divergências
estruturais de disciplinas, como o fato de o laboratório ter triplicado o numero
de experimentos e não o tempo da disciplina, o fato de o laboratório ser
distanciado um semestre da disciplina teórica e principalmente se essa relação
direta do laboratório de estrutura da matéria com a estrutura da matéria é algo
necessário ou não?
FALAS PARA SEREM COMENTADAS:
x

“O numero de experimentos versus o tempo das aulas. São mais de 10
experimentos, então a cada 15 dias fariam um novo experimento. Mas ainda
assim dá pra fazer todos os que tem.”
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x

“Eu não me preocupo com a conexão com a teoria, ou de pensar em
relacionar. Eu acho que o aluno no quarto ano tem condições de pesquisar
sobre o assunto do laboratório.”

x

“Exposição da técnica (como as medidas serão feitas) e de alguma coisa da
teoria. Algumas medidas são rápidas de serem feitas, então o trabalho de
pesquisa, de biblioteca, pra preparar o relatório, dá mais trabalho.”

x

Discussão em sala de aula sobre o experimento, do que eles fizeram.

x

Há a citação da explicação de alguns experimentos clássicos livro do Eisberg,
então pra alguns experimentos eles vão mais preparados de teoria.

2.) CONCEPÇÕES SOBRE O CURSO E AS DISCIPLINAS
Como o decente de instrumentação olha para essas considerações feitas pelos
entrevistados sobre a formação do curso ser de um professor e não de um
pesquisador, da diferença de desempenho em disciplinas aparentemente iguais,
do condicionamento do sucesso da disciplina ao desempenho dos alunos e da
questão do nível das disciplinas para professores.
x

“Eles entendem conceitualmente as coisas do laboratório – claro, não todos os
alunos, porque depende do aluno também.”

x

“O desempenho na disciplina com o docente 6 era bom, mas naquele
laboratório não ia, não participava, então não sei.”

x

Avaliação: Anotações do docente durante as discussões, relatório, prova
prática e seminários.

x

“Tiveram alunos que no começo, no laboratório de física I e II era um
“funcionário desossador do frigorifico”, só fazia o que mandava, daí no
laboratório de estrutura, ele falava do experimento, discutia, eu fiquei
impressionado. Assim como tinha alunos de desempenho bom nos primeiros
anos que chegava lá e não participava das falas sobre o experimento.”

x

“Eu vejo ele como um professor de Física, eu não consigo ver os nossos
alunos como pesquisadores, apesar de ter alunos aqui na pós que foram
nossos, mas eu tive sorte de pegar o melhor aluno do curso...O cara me
orientou praticamente...”

x

“Eu já fiz disciplina bem mais teórica, mas isso nem sempre é bom pros alunos,
porque isso exige muito tempo pra estudar e alguns alunos não estavam
dispostos a isso. Então, eu estou dando muito mais conceito que matemática.
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Antes era mais teórico, mas tem aluno que parece que não se dá bem com
esse teórico.”
x

“Em geral, os alunos estão saindo bem preparados para ser professores,
porque a gente sempre dá os conteúdos num nível um pouco mais elevado e
os conteúdos estão direcionados a isso.”

x

“A forma como o curso é colocado ai, eles estão preparados pra se virar em
qualquer área ai também, a não ser a bendita matemática, que falta pra eles,
percebe-se, é visível isso ai...eles conseguem pegar o que vier pela frente.”

x

“Nessa outra parte...é...a parte do ensino de física...ela é muito bem
feita...então eu acho que eles aprendem a se virar...”

3.) POSSIBILIDADE
DE
TRABALHO
COM
EXPERIMENTOS
LABORATÓRIO DE ESTRUTURA VOLTADOS AO ENSINO MÉDIO

NO

Como o professor de instrumentação vê esse início de trabalho com
experimentos didáticos de Fisica Moderna na aula de laboratório e se ele pensa
que há como, a partir de sugestões, encaminhar esse processo de criação
conjunta para algo mais próximo do que é defendido pela área de ensino.
x

“Isso me chama muito a atenção, por exemplo, mostrar os experimentos bem
clássicos lá, o experimento de espectros, por exemplo. Eles vem procurar, mas
é difícil, né?”

x

“Tem experimentos tranquilamente que podem ser factíveis no ensino médio.
Tem sim, precisa é ter quem faça.”

x

“Dá pra explorar esse conceito no EM de duas formas. Propriedades do
micromundo e do macro mundo e como se chega na coisa quantizada e para
despertar a curiosidade dos alunos também a dualidade ondapartícula...Começa a despertar a imaginação (Victor).”

x

“Tem um experimento com LED baratíssimo que eu estou vendo ai...Mas a
falta de...eles não procuram a gente nesse sentido da instrumentação porque
falta informação mesmo, porque eles não sabem que dá...”

x

“A que se deve, por exemplo, a pouca escolha dos alunos aos experimentos de
FM na instrumentação?”

x

“Há pretensão de fazer uns experimentos no laboratório nesse sentido
(alguns)”
“Eles não procuram, porque as disciplinas são deslocadas de ano, então eles
nem viram ainda uma coisa na outra. (a instrumentação é do ano anterior,
então ele chega lá e vê que poderia ter feito).”

x
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x

“Tem vários experimentos que podem montar. Pode pedir uma ajuda pro
professor Washington nisso também. Porque essa implementação é mais
complicada.”

x

“Isso pode dar até um TCC (Hermes)...Mas não, eles tem outra linha de
pesquisa, não é isso (Victor)...Não, a pesquisa deles é em ensino, se houver
demanda de trabalhar com laboratório, eles podem fazer isso muito bem...”

x

“Pra entender o conceito, não precisa de experimento caro, precisa explicar,
então eu acho que dá pra fazer essas coisas.”

x

“Dá pra fazer 8 kits de experimentos pra molecada brincar aí e levar nas
escolas”

A1.10.) PLANEJAMENTO DA REUNIÃO CONJUNTA III DO CAMPUS B –
SEGUNDA COM OS DOCENTES 4 E 5
1.) DISCUSSÃO DOS ENCAMINHAMENTOS DO GRUPO DO CAMPUS B
Mostrar aos docentes a sistematização das atividades realizadas até agora no
campus B, discutindo quadro por quadro e ponto por ponto com relação à
validade dessas atividades em comparação com um PPP que enfatiza a
formação de professores.
Questionar como está o andamento das disciplinas deles até agora e como
eles estão prontos pra ensinar aquilo que estão vendo nas disciplinas. Seriam
necessárias atividades especificas nesse sentido na disciplina especifica?
2.) APRESENTAÇÃO E DEBATE DOS ARGUMENTOS DO DOCENTE 6 SOBRE
AS CARACTERÍSTICAS DAS ABORDAGENS DAS DISCIPLINAS
ESPECIFICAS NO CURSO.
Apresentar as defesas do docente 6 e debater as frases com pano de fundo na
questão...“Qual o papel dessas disciplinas específicas em um projeto de
formação de professores de Física?”
ARGUMENTAÇÕES DO DOCENTE 6 SOBRE O TEMA:
c.) Sobre o laboratório investigativo e o potencial do laboratório de estrutura
da matéria para a formação de professores
“Precisa ver, por exemplo, onde nasce essa maturidade do aluno do quarto ano, até
que ponto eu posso me dar o luxo de não estar muito antenado às questões
conceituais, como se fosse outro mundo e tal e não recuperar essas coisas, porque
pro laboratório fazer sentido, ele só faz sentido se eu discutir teoria. Porque aquela
atividade pratica lá nada mais é do que mais conhecimento sobre teoria. Limitações, o
alcance dos modelos, restrições, condições, uma série de coisas. ele poderia até ter,
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sei lá, teria maturidade pra correr atrás e ver a compatibilidade entre o que ele está
vendo no laboratório e os conceitos da teoria lá, talvez, mas esse professor da matéria
é que teria, dada a experiência dele, elementos instigadores pra amarrar as coisas de
uma forma mais completa...se não ela fica muito operacional, não é?”

“Então, que ideia que ele sai de laboratório dessa faculdade? Como ele pode fazer
uma transposição didática pra um laboratório didático, de ensino médio e tal? Por
exemplo, o laboratório de estrutura da matéria oferece uma perspectiva mais
investigativa que os outros, eu acho. Isso não está sendo aproveitado e daí, pra
aproveitar isso, você tem que estrar no mundo conceitual bastante, de uma forma até
mais interessante que com os conceitos clássicos. Muita coisa com relação ao arranjo
experimental, aparato metodológico, a questão teórica, assim, elas vão ficando
desafiadoras. Não é um mundo assim, como ocorre lá na física clássica, aqui ele pode
até duvidar de teoria. Mas esse é um mundo muito investigativo, em que ele pode ver
até muito da epistemologia da Física, né? Ou seja, pra tratar de futuros professores de
uma forma assim mais condizente, deveriam ser feitas outras coisas.”

“Totalmente... É...então...é...laboratório de estrutura, eu tenho algo que eu acho que é,
em termos assim de ementa e etc., do jeito que está, está bem adequado... Por
exemplo, ele vai fazer um experimento de efeito fotoelétrico...Ele tem a medida, o
relatório, ele tem tudo...Isso é uma parte da história. Agora tem a outra parte da
história, que é uma extensão desse...como uma outra tarefa, ele é mais relacionado ao
lado professoral desses alunos...Então na prática mais significativa da vida deles e
tal, e eles chegariam, obviamente, em instrumentação considerando a possibilidade de
trabalhar com Física Moderna...Normalmente não tem chegado...Então, é...eu acho
que ele precisa ver que quando você der essa chance pra ele...que inclusive e uma
coisa legítima, né...Se você imaginar que você está formando professores, fazer algum
trabalho que falasse, vamos dizer dessa física mais madura, vamos dizer...E também
uma adequação de experimentos, uma derivação, sei lá...Alguma coisa relacionada
àquilo lá no EM, para uma licenciatura não só não tem nada de errado como tem de
muito certo...Esperar que, querer saber de onde eles achariam esse argumento que vá
nessa direção, isso não tem nada a ver...Esses professores mais experientes é que
vão ligar as coisas...”
d.) Sobre a diferença entre uma abordagem conceitual e matemática das
disciplina específicas
“Na minha visão, vai ser mais conceitual quando ele utilizar os conceitos de física e a
matemática necessária e etc. Essas coisas são bem localizadas...As coisas vão ser
mais operacionais, rasteiras, periféricas, etc...Se ele levar os alunos apenas a decorar
rótulos sobre os conceitos, etc...É outro domínio pra mim... Então esse ensino aí que
deveria ter a devida matemática é algo que dá o que torna esses professores ai
melhor formados... Tudo é uma questão de aprofundamento conceitual, ou você
navega pouco ou navega muito no conceito...Se você navegar pouco, naturalmente a
matemática que você vai utilizar é menos rebuscada, mas o conceito também...Mas,
enfim, ou seja, se aprofundar em determinadas teorias e etc., as ferramentas que você
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vai utilizar serão diferentes, porque têm exceções, limites, etc...Então, é...uma coisa
assim...Imagina você fazer uma descrição periférica sobre átomo de hidrogênio, mais
qualitativa e tal...Você pode falar, explicar e pronto. Agora, vai resolver o problema do
átomo de hidrogênio na mecânica quântica. Então, o resumo da ópera é que pra mim
as coisas não são separadas. A matemática pra mim também é questão conceitual e
existe um modo de mostrar isso com conteúdo... Quanto mais ele vai se comprometer
com o aprofundamento conceitual, a matemática está junto com isso e não há um
conceito completo sem a matemática dele...”
A.1.11.) PLANEJAMENTO DA REUNIÃO CONJUNTA V COM OS DOCENTES DO
CAMPUS B – PRIMEIRA COM OS TRÊS DOCENTES PARTICIPANDO
Reunião realizada no dia 14/11/2012 com a participação do pesquisador e dos
docentes 4, 5 e 6. Obs: Primeira reunião conjunta com a participação do docente 6
Iniciar apresentando aos docentes a proposta da reunião, que é conversarmos
sobre a ideia do trabalho, que é a discussão sobre as formas de se promover uma
interação entre as disciplinas que podem conversar sobre a física moderna na
licenciatura e o que eles conseguem reunir sobre o trabalho até o momento.

Elucidar o fato de ser a primeira participação do docente e porque convite foi
levado a ele. Elucidar a demanda de conversarmos sobre a disciplina que faz a
transposição dos conteúdos.
3.) APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DAS COMPREENSÕES INDIVIDUAIS DO
TRABALHO E DA PROPOSTA
x

Pedir que cada um faça suas considerações gerais sobre o que compreende
do trabalho até agora:

x

O que compreende da ideia inicial do trabalho e suas justificativas?

x

Como entende o processo das reuniões?

x

Qual a função dessas reuniões todas?

x

Quais as perspectivas de mudança que vê com isso?

x

Qual o impacto a curto, médio e longo prazo no curso?

x

Iniciar uma discussão sobre o tema mais falado nas reuniões anteriores: A
questão das disciplinas específicas e a disciplina de ensino (instrumentação).
O que é cobrado dos alunos na instrumentação e qual o papel de cada
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disciplina dentro de um conjunto de fatores necessários à formação de um bom
professor de FMC?

Anexo 2: Transcrições separadas em episódios para análise
_______________________________________________________________

421

Entrevista iniciais com os docentes do campus A

Ep.1-I1-A
Pesquisador: E a partir das sugestões que vocês derem, eu vou tentar elaborar um plano de
disciplinas que envolva todas as disciplinas em um campo único. Então a ideia é assim, pensar
em como o laboratório de estrutura pode se relacionar com a estrutura mais aproximadamente.
Eu digo assim, na estrutura mesmo das disciplinas, então uma é anual a outra é semestral,
então como é que essa relação pode ser feita...
Ep.2-I1-A
Pesquisador: Então a ideia do trabalho é assim, pensar que acima de propor, acima de uma
grade curricular existem professores que estão fazendo as disciplinas, então ninguém melhor
do que eles pra dizer como se faz as disciplinas. Porque cada curso tem o seu contexto e tal.
Eu queria começar perguntando pro senhor assim, uma parte histórica. Desde quando o
senhor dá aula na FCT, como surgiu a disciplina de LEM, um pouco dessa sua história aqui no
campus A. Docente 1: Bom, eu cheguei aqui em 82, e eu dava aula para a matemática, de
física básica. Bem, então... Pesquisador: A disciplina de estrutura da matéria o senhor
começou a lecionar só quando surgiu o curso né... Docente 1: Em 2002... Então isso aí...Nós
solicitamos a compra dos materiais em um pacote fechado, um kit básico. E nós começamos
sós com esses. Aí preferimos pegar uma marca especifica e eu escolhi os que eu achava
melhores... E as coisas iam chegando e eu ia tendo que estudar elas porque alguém tem que
saber como essas coisas funcionam...E eu partir do princípio que 100% vão pra escola, então
as coisas que ele tem que saber desses experimentos eram diferentes. Se por um caso o cara
vai seguir outro caminho, eu faço minha parte, mas eles têm que ir pra escola. Eu juntava com
o conteúdo e a gente pensava em como funciona, como monta, porque ele é assim, porque tais
componentes são importantes. Pensando que algum dia ele vai poder montar ele, como se
monta, como se funciona... E aconteceu uma vez de um aluno e procurar porque ele queria
comprar alguns equipamentos, pra usar na escola...Eles tem confiança que o professor sabe
comprar e montar essas coisas...Não me perguntam essas coisas só como estudante, mas
como futuro professor Pesquisador: E isso que o senhor está falando é bem próximo do que
eu quero pensar com os senhores, porque o nosso curso é de licenciatura, não é crime ter
pesquisas em outras áreas, o aluno pode sair daqui e querer fazer o que ele quiser, mas aqui,
toda a formação dele tem que ser a de um professor de física. Esse trabalho de doutorado tem
a intenção de dizer assim, como que os professores que fazem as disciplinas estão pensando
sobre essas coisas e muitas outras. Tem que ter o equipamento e tudo mais, mas você está
formando o professor de física.
Ep.3-I1-A
Docente 1: Eu agora penso que vou usar uma palavra dura, porque eu forço para que todos os
alunos falem alguma coisa, o mínimo que seja, mas que usem algum assunto que tem a ver
com educação. Por exemplo, às vezes eu pego esses alunos que só pensam para a FAPESP,
isso não é correto, pô. Pesquisador: Que bom professor, isso me deixa muito feliz como exaluno e como pesquisador da área de ensino de física. Docente 1: Lógico, tem muita gente
aqui que ainda não percebeu que esse é um curso de licenciatura em física, mas eu faço a
minha parte... Na licenciatura eu faço o curso com esse jeito, se ele não vai ser professor, não
é problema meu, mas eu faço aminha parte assim...Talvez faltaria deixar isso mais claro antes
das disciplinas, mas... Pesquisador: Uma coisa que eu acho que poderia ajudar é esse
contrato com os alunos, eles já saberem onde estão... Uma combinação prévia de que, por
exemplo, no LEM, eles estão ali pra aprender a mexer e explicar de um jeito que um professor
precisa fazer... Docente 1: Isso, isso...
Ep.4-I1-A
Pesquisador: Nós estamos em um curso de licenciatura... Então assim, sobre a disciplina de
LEM, com toda essa experiência que o senhor tem de ser professor dela desde sempre, como
o senhor avalia a disciplina até agora, o que o senhor acha que tem dado certo, se o senhor
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faria alguma adequação ou mudança na disciplina e como estão os alunos dentro dessa
disciplina que o senhor organiza Docente 1: A desvantagem que você colocou eu acho que é o
espaço, que é muito pequeno, o espaço é inapropriado... Precisaria de um espaço maior até
mesmo para coisas mais individuais. Agora, começou com dois alunos por experimento. É
errado, porque dois alunos por grupo, um trabalha e o outo olha e isso está errado. Faltaria um
ajudante, uma pessoa pra estar acompanhando e que conhecesse tudo ali, que acompanhasse
todos os alunos, para que? Parece-me que como está agora, está ficando por conta da minha
parte. Como assim? Ele chega, tem seu roteiro, tem seu tempo pra trabalhar e pode fazer
como funcionar melhor pra ele. Ele pegava os dados, olhando, fotografando, como ele
quisesse. E meu problema maior é o seguinte, seria muito interessante se ele ficasse bastante
tempo, ligasse, montasse, tomasse os dados. Mas a gente sabe que eles estão no ultimo ano e
no ultimo ano eles só querem terminar, porque tem EM, TCC. Então a quantidade de truques e
burlas pra poder passar é enorme. Então mais uma vez eu te digo. Eu faço a minha parte, eu
dou a semana pra fazer o relatório, acompanho nos experimentos, mas... Pesquisador: Eles
têm feito só pra passar porque eles têm outras coisas pra fazer. Docente 1: A única vez que
eles se esforçam um pouquinho é quando tem avaliação... porque ai eles sabem que se
estudar de ultima hora eles não conseguem acompanhar corretamente o experimentos.
Pesquisador: Como ex-aluno, eu penso a forma como o senhor organiza o LEM, que é uma
disciplina com uma forma de avaliação diferente das outras, nas quais o aluno já sabe o que
vai cair... Então talvez a pessoa seja tão treinada pra fazer aquela prova, escrever daquele jeito
e quando se depara pra uma pergunta que tem que pensar na hora...
Ep.5-I1-A
Docente 1: Mas essa organização tem um defeito que é que os alunos no quarto ano que
coisa é em outro nível... Porque a maioria não é mais só aluno, estão trabalhando, ou já se
dedicando a um mestrado futuro, estão em outo nível...ou seja, a maturidade dos alunos é
diferente, mas, isso não vale para todos...Isso vale para uma pare que, digamos, a pessoa
sabe o que fazer, é responsável por fazer e faz. Mas nem todos são assim, não aparecem
levam as coisas nas coxas, só pra terminar... Pesquisador: Mas eu penso também que essa
historia de fazer a coisa pra terminar é uma consciência que pode ser desenvolvida ao longo
do curso, mas eu acho que se todo o curso assumisse a ideia da licenciatura, talvez se dessem
mais ao trabalho de pensar que eles serão futuros professores, então esse conhecimento não
é só deles mais, tem que ter compromisso com o método, com o laboratório, etc... Docente 1:
E também tem o problema de o aluno chegar ao quarto ano com um monte de disciplinas e
querer terminar tudo no quarto ano... Porque ele vai deixando, deixando e chega o quarto ano
com quase todas as disciplinas pra fazer...Aqueles que fizeram as coisas bem feitinhas e
chegaram no ultimo ano, eles estão tranquilos, eles vão lá e fazem sem problemas...E você vê
que os experimentos não são tão difíceis, mas tem que chegar agora à resolução, à
explicação, ver o que aprenderam lá em estrutura e comparar com aqui... Pesquisador: Eu
entendo... eu acho assim, eu acho muito bom que as vezes a gente tem uma ideia de que o
curso daqui não tem nada de ensino, só pensa em bacharelado, mas que talvez a gente não
conheça o que cada professor está pensando. Por exemplo, apesar de o senhor dar uma
disciplina técnica de LEM, ela está sendo pensada no âmbito de os alunos fazerem aquilo
como futuros professores. Docente 1: mesmo que um ou dois serão...
Ep.6-I1-A
Pesquisador: E esse meu trabalho de doutorado ele está nesse contexto de um ex-aluno que
às vezes procurou as relações com o ensino de física na licenciatura e não encontrou. Então
minhas questões estão ligadas a esses conteúdos de física moderna e como elas estão sendo
realizadas no âmbito do ensino na graduação. Então uma coisa que a gente pode conversar e
que é muito curricular do curso é assim. Os alunos chegam com uma carga de disciplinas e às
vezes chegam lá no ultimo semestre do quarto ano, vai fazer LEM e o senhor percebe que, por
mais que eles já tenham estudado as questões teóricas do experimento e Milikan, por exemplo,
na disciplina de estrutura da matéria, às vezes eles chegam lá e tiram conclusões
completamente equivocadas, como se nunca tivessem visto aqui. Essa é uma coisa que o
senhor observa, por exemplo, usando equivalência de conteúdos ali que eles já estudaram e
que não conseguem ver reação com o laboratório. Docente 1: Agora ficou eu acho que até
razoável, mas tem que ser completada ainda. Eu coloco as atividades no meu site, onde ele
entra e ele tem o horário que ele vai chegar o experimento que ele vai fazer. Eu posso
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reprogramar as aulas e diminuir talvez o numero de experimentos, mas pra fazer assim. Na
segunda feira às 09 da noite ele vem fazer o experimento de Milikan. Eu vou alguns dias antes
pra ele estudar esse experimento, mas não sei por que chega na hora e eles ficam sem saber
o que fazer... Então, antigamente, nas escolas tinha teste e tinha que responder na hora a
pergunta que o professor estava fazendo...E eu estou com vontade de fazer isso aqui com
esses experimentos, pra mostrar pra eles que eles precisam estudar antes... Pesquisador:
Será que os conteúdos que estão sendo tratados em LEM estão realmente sendo tratados na
EM. Esse é um compromisso que eu tenho pra poder explicar tudo isso pra vocês poderem
conversar comigo. Por exemplo, às vezes um aluno chega a LEM e vai fazer, sei lá, radiação
de corpo negro, que é a primeira coisa que se trata teoricamente na EM, mas tem alguns
experimentos que o conteúdo não tenha efetivamente sido tratado na EM. Docente 1: Sim, por
exemplo, espectrografia... Não é um experimento muito complicado. Eu falei pra todo mundo
que eu não queria conta nenhuma, mas queria uma explicação conceitual. E nós vimos às
posições e as equações que controlam a entrada e saída de fótons em determinado
experimento, que é muito complicado de entender, mas ele tem que saber isso, é uma física
que existe. No quarto ano ele tem que ser capaz de pegar um livro, procurar saber das coisas,
mas não. Pesquisador: Isso tudo é muito importante, dessa questão de o aluno do quarto
ano... Docente 1: Esse assunto é importante, porque depende disso o professor...
Pesquisador: Sim, mas é que o senhor já pensou e melhorou de tantas maneiras o curso de
LEM que talvez fugisse do modelo da maioria das disciplinas do curso. Docente 1: Esse
assunto tem a ver com o curso, uma questão de ser capaz de entender um pouquinho a ideia
do programa, se ele entender, se você mostrar um diagrama ele vai entender. Então deveria
ele ser capaz de entender as coisas e explicar. Não digo que seja perfeito, mas eu pensei nas
coisas pra fazer esse LEM. Pesquisador: e mesmo o fato de o senhor acreditar que o aluno do
quarto ano vai ser capaz de fazer as necessárias comparações e conclusões significa que o
senhor acredita na formação que ele teve até então. Docente 1: Sim, claro... Que o aluno
saiba buscar onde as coisas estão...
Ep.7-I1-A
Pesquisador: Então a ideia é bem essa professor, a partir de todas as conversas que eu tiver
aqui, com os professores do campus B, tentar elaborar junto com os docentes uma estrutura de
curso de FMC mais aproximada, para que cada professor possa ir percebendo o papel que
essa relação planejada tem no curso... Docente 1: E queria te contar uma experiência que
aconteceu... Um aluno quebrou um tudo, o tubo de gás de mercúrio me quebrou tudo... E eu
precisava comprar aquilo na Alemanha, porque só vende lá...E eu fiquei matutando no que
fazer, aí eu percebi que o mais importante é uma válvula. Então eu fiz um truque de adaptação,
peguei o nome da peça, achei na internet, um diodo especifico lá... E achei a válvula. E
comprei e chamei os meninos pra montar junto comigo... E funcionou, deu certo...Porque é
importante saber como o experimento funciona. Se a gente souber isso a gente sabe refazer as
coisas sem ser do mesmo modo... E aliás, eu tenho trabalhado também os resultados de
experimentos fotoelétrico feito na época das cavernas e dá certo, o gráfico e tudo...porque não
me interessa aquele que faz as coisas pra você, o rústico é mais útil pra entender...
Pesquisador: Que legal professor, eu acho que o caminho é bem esse mesmo. Essa primeira
conversa é pra entendermos como os docentes estão montando um curso e essa característica
que o senhor está apontando é algo que precisa chegar aos outros, por exemplo, para
refletirem sobre as disciplinas deles... Docente 1: E isso deveria chegar ao começo do curso
Ep.8-I1-A

Pesquisador: E só pra finalizar, que é a ideia principal do meu trabalho... Pensar em
conjunto...E o senhor pensa...Se há alguma possibilidade de a gente poder conversar entre os
professores, o senhor, o Docente 2 e o Docente 3 pensando na aproximação entre essas três
disciplinas...Como o senhor deu aula de duas dessas disciplinas, eu quero saber se o senhor
acha como relacionar melhor essas disciplinas, conhecer melhor o que é tratado pelas
disciplinas se os docentes conversassem sobre isso...Ou seja, o senhor pensa que há uma
forma de o professor de LEM, o professor de EM e o professor de IEF estarem falando e
agindo de uma forma mais coerente entre os conteúdos? Docente 1: A primeira coisa que
temos que pensar é o assunto, porque para o aluno a física moderna é um tiquinho de nada em
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relação aos outros conteúdos... dentro da escola. Eu acho que a EM deveria se relacionar mais
ao laboratório sim. Talvez uma atividade pudesse ser feita assim, bem trabalhado e estivesse
mais relacionada... E que seja fácil de trabalhar...Então, agora, se é possível relacionar mais as
disciplinas, sim, penso que sim... Pesquisador: Então professor, então sempre que for
possível eu vou chamar o senhor para novas dessas conversas, inclusive para formarmos um
grupo com os outros docentes, tudo bem? Docente 1: Sim, claro...

Ep.2-I2-A
Pesquisador: Então assim, só pra começar eu queria saber onde o senhor fez graduação,
área de mestrado e doutorado, histórico de formação mesmo. Docente 2: Eu fiz licenciatura
em física na UFSCar, depois eu fiz mestrado em física aplicada, depois fiz doutorado em física
e engenharia de materiais na UFSCar. Quando eu estava no terceiro ano de física eu prestei
engenharia de produção de materiais na usar e levei em paralelo com equivalência e concluem
os dois cursos em 5 anos e meio. Então quando eu estava no meu do doutorado em 97 eu
terminei o curso de engenharia. Pesquisador: E o senhor está aqui na UNESP
desde...Docente 2: Desde 2002... Eu cheguei aqui como bolsista de jovem pesquisador e eu
fui contratado em Junho de 2004 por concurso exatamente pela falta de professor da disciplina
que e essa. Pesquisador: E isso pra mim é uma coisa que eu considero importante, um
professor que cresceu junto com o curso... Que conhece e convive com as questões do curso
desde seu inicio.
Ep.3-I2-A
Pesquisador: Agora no doutorado nós chegamos à conclusão de que vale a pena investigar
como está e como pode estar o ensino de física moderna na universidade. Então a primeira
coisa que nós pensamos foi às disciplinas que poderiam envolver os conteúdos de física
moderna em relação com essas disciplinas ditas "pedagógicas". Então a minha ideia é, a partir
dessa primeira conversa de sondagem com os professores que trabalham com essas
disciplinas, tentar pensar nas possibilidades de relacionamento e aproximação entre essas
disciplinas, LEM, EM e que conversassem em parceria com a IEF. Porque a gente parte do
principio de que a IEF não tem como tradição abranger esses assuntos e é interessante a
gente "desvendar" porque isso ainda não chegou à universidade, na licenciatura em física,
sendo que até no currículo do estado isso é solicitado... Então o primeiro passo que eu acho
que tem que ser dado é saber quais os primeiros passos que cada um acha que podem ser
dados nesse sentido. Então, em sabendo como os professores pensam essas questões, afinal
é vocês que fazem as disciplinas, é... Eu vou tentar relacionar essas coisas e o que nós
trocarmos em conjunto também. Eu conversei com o Docente 1 e a ideia é assim... Tentar
pensar em como que essas disciplinas podem ficar mais aproximadas, por exemplo, o senhor
está fazendo EM enquanto o Docente 1 está fazendo lá no segundo semestre LEM e eu penso
assim, será que essas disciplinas estão, não no sentido de criticar nem nada, mas será que
essas disciplinas estão conversando com as ideias que são necessárias na formação de
professores. Será que o que esses alunos estão vendo em forma de conteúdo está em parceria
com o que eles veem no laboratório e será que todo esse conteúdo está sendo usado nas
aulas sobre ensinar a ensinar? Docente 2: Instrumentação... quem que dá? Pesquisador:
Docente 3... Sempre foi o Docente 1, mas depois que o Docente 3 chegou é ele que tem dado
IEF. Essa conversa também vai acontecer com ele, no sentido de assim, a partir da conversa
com todo mundo, é necessário que o professor de LEM conheça o que e como o professor de
EM está fazendo com a disciplina, que o professor de IEF saiba que conteúdos e que
experiências os alunos estão fazendo e tente propor relações disso com um possível ensino de
FMC?
Ep.4-I2-A
Pesquisador: E sobre a disciplina de EM especificamente, o que eu gostaria de conhecer é o
que você, Docente 2, acha da disciplina, no sentido de conteúdo, tempo que ela tem, o que
está bom, o que pode melhorar, o que poderia ser mais, menos de outra forma, essas coisas
Docente 2: Eu acho que pela disponibilidade que a gente tem na estrutura do curso, anual, de
12 horas, é um tempo adequado e um conteúdo adequado. Pesquisador: Pra fazer uma
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formação bem geral dos conteúdos básicos. Docente 2: Sim, mas uma crítica que eu tenho a
fazer é que essa estrutura anal no ultimo ano é uma coisa que pesa pro docente na hora de
precisar reprovar um aluno... O fato de ser um conteúdo extenso, aí é legal que seja anual
porque ai você não fica muito apertado pra terminar, pode discutir mais e tal...Mas por
exemplo, quando o cara vai reprovar o docente fica lá pensando se vai deixar ou não o aluno,
porque é o ultimo ano e tal...E se fosse semestral, ele poderia pedir um RER de EM 1 e ir
fazendo EM 2, mas tem o lado de que o conteúdo seria bem mais apertado...Mas no geral, eu
penso que, tirando esse problema de reprova, com o qual eu me importo bastante, o contudo e
a ordem estão bons... Pesquisador: Sim, só de você ter essa visão de que às vezes precisa
estender mais, discutir mais, já é algo que é bem... Docente 2: É cara... Eu quero passar lá no
laboratório e ver os experimentos que tem lá, mas eu nunca tive uma interação com o Docente
1 sobre isso, sobre essas disciplinas. A gente conversa às vezes, conversa de corredor, sobre
as outras disciplinas, Física I e II, por exemplo, quando a gente divide o lab. e a teórica, Às
vezes eu peço pra ele pra gente trocar os programas, não exatamente pra eu ver o programa,
mas pra ele ir planejando os experimentos de acordo.
Ep.5-I2-A
Pesquisador: É interessante isso, porque todas essas considerações que vocês fizerem agora
pra mim serão consideradas nos planejamentos futuros. Docente 2: Entendi... Então, porque
se a gente mantivesse essa conversa, essa troca de planejamentos que a gente faz pras
físicas básicas, pra estrutura também...Porque LEM começa no segundo semestre. Talvez a
estrutura a gente pudesse pensar ai em um laboratório anual ai, que acompanhasse o
conteúdo. Pesquisador: Legal, porque a ideia dessa conversa inicial é bem essa mesmo.
Quais os problemas que todo mundo aponta antes pra gente poder pensar em termos e temas
de uma conversa futura ai... Por isso essa conversa aqui. E. trocar ideias com os outros
professores sobre as disciplinas que tem a ver com a sua e com a instrumentação para o
ensino... Docente 2: Então cara... Com o professor de Instrumentação de Ensino, eu nunca
tive nem um tipo de conversa...É. E eu acho que é necessário cara, mas sabe, parece que não
precisaríamos... bobagem... Pesquisador: Sim, sim... Por isso que uma das ideias iniciais
desse trabalho sempre foi que ele fosse executado aqui também, por conta de uma
identificação pessoal minha com o curso e com essas questões aqui...Um cenário
completamente diferente do campus B...E a ideia principal é falar isso... Enquanto as
disciplinas de LEM e EM estão, ao menos se conversando, a Instrumentação aparece por fora
dessa discussão. Parece que não é ensinável, que não se pode falar de ensino de FMC. E
sobre essa conversa, você acha que há a possibilidade de você trocar uma ideia sobre essas
coisas com o Docente 3 e o Docente 1, se eles topassem conversar com você sobre as
questões da disciplina, você acha que essa é uma conversa possível? Docente 2: Claro... E
desejável...
Ep.6-I2-A
Pesquisador: Que bom Docente 2... Então a ideia é assim...Pensarmos na relação com as
outras disciplinas, por exemplo, a IEF podia estar conversando com a EM e LEM pra pensar
que... Docente 2: Por exemplo... Eu dei nos três primeiros anos, depois eu fui viajar e ficou
outro professor...Agora eu voltei a pegar a disciplina...e eu estava agora fazendo uma
avaliação de como foi anteriormente...E na ultima turma que eu dei a disciplina eu estava
vendo que eu dava quatro provas e só, mas era muito conteúdo...Agora eu estou fazendo um
esquema de uma prova a cada duas semanas...Porque? Quando eu fazia graduação era muito
comum chegar em dia de prova ter a prova com todo o conteúdo do bimestre e acabou, mas
não tinha sentido... Agora, pra física, eu dou 5 provas em disciplina semestral...Eu acho que
força os alunos a manterem um ritmo de estudo e meio que ajuda o cara com menos
conteúdo... Pesquisador: mesmo que seja mais pra você. Docente 2: E é... E ontem, quando
eu fui discutir isso com os alunos, a quinta prova e tal...Ai a divisão tinha mais sentido...Mas eu
tenho percebido que, principalmente do ano passado pra cá...Com as turmas de física I e II,
que eu dei aula, são pessoas que estão vindo agora da progressão continuada, que estão com
defasagens enormes...Se antes já era complicado a questão da prova, eu tive uma experiência
com física I pra química ano passado, que foi um negócio desgastante mesmo cara...pra mim e
pra eles...De 47 alunos que fizeram a primeira prova, 3 alunos, de 47, tiraram azul...A minha,
eu fiz uma margem ai. Se uma turma de 47 passarem 3... Pra mim é o mesmo numero de
alunos que teriam passado caso eu não tivesse dado nenhuma aula. Então cara, eu ponho isso
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em discussão, porque você como cara da área, se puder ajudar a gente a pensar nisso...
Porque no terceiro bimestres...Eu nem pensei muito nessa questão de o aluno veio de uma
formação defasada do segundo grau...Porque quando eu vou preparar essas aulas, eu começo
do zero, com coisas do segundo grau...e daí eu vou caminhando e vou chegando onde a gente
quer chegar...Mas ali o que eu percebo é que como se eles estivessem conhecendo física pela
primeira vez...Então cara, se a gente for jogando vai acumular as defasagens deles com o que
eu estou passando e não vai nada...Mas o que eu percebo principalmente, é que eles não tem
ritmo de estudo...e não tem iniciativa cara...Então por exemplo assim, você carrega um aluno a
tira colo como monitor. Se você põe um horário a tarde, ele não vem, na minha sala ele não
vem... A procura é super. Baixa por parte deles... Eu ponho horários pra eles e eles não
vão...Falo que pode me ligar antes e nada cara...Eles não tem iniciativa, não tem perspectiva
de estudo e eu vejo que eles simplesmente não estão entendendo nada do que eu estou
falando, porque é simplesmente a primeira vez que eles estão vendo isso... Pesquisador:
porque na área de ensino, nós já estamos cientes de que a formação defasada no ensino
médio pode ser contornada na universidade se as pessoas estiverem dispostas a discutir as
formas... Docente 2: Aqui nós estamos com as monitorias dos meninos do PET... e eu estou
muito em contato com eles, pra eles me relatarem quem vai, quem pergunta, essas coisas
cara...Mais que isso cara, é dar de presente...Por isso eu prefiro colocar essas coisas na sala
de aula pra eles pra ver se ao menos levanta uma discussão com eles sobre isso...Pra ver se
dá uma chacoalhada...Eu mesmo fui lá falar com o professor de Física II sobre as monitorias,
levei ele pra conversar com os meninos do PET a agora, no primeiro dia de aula dele na turma,
eu vou lá conversar com a turma sobre essa questão de buscar estudo extra pra suprir as
necessidades deles, apresentar a monitoria e tal...Porque nós tivemos muito problema na
avaliação dos docentes...que é o professor que não quer se dedicar a preparar aula, ou seja,
não cumpre com as obrigações trabalhistas deles...não cumpre o programa, dá uma matéria e
na prova pede outra e um monte de coisa dessas. Então a avaliação é feita nesse sentido,
então à medida que você obedece a essas coisas, a avaliação dos alunos é boa... Mas a gente
deixou pra eles o espaço pra comentários...Porque a gente quer ler o que eles falam na
avaliação docente...Porque é importante esclarecer essas coisas, quem dá aula pra química
como se estivesse dando aula pra física e tal a gente precisa levar os docentes a conhecerem
essas questões que são só dos alunos e os alunos a conhecerem as lógicas dos docentes, o
que ele valoriza, como ele dá nota e tal...Porque eu tenho aquela postura e eu gostaria até de
discutir isso com você...Porque eu tinha uma postura assim, a minha primeira prova de
estrutura, eu dava mais questões dissertativas, pelo menos duas por prova, mais
conceituais...Mas aí você vai corrigir e essa correção é bem diferente de pessoa pra pessoa.
Daí o cara pega a prova e começa a achar de sacanagem que você tirou 0,25 de um e 0,5
dele, mas não entende e nem se presta a entender que o erro dele não é igual, não tem o
mesmo significado do outro. Então quando eu comecei a dar aula pra minha ultima turma, que
foi bem trabalhosa por conta disso, com muito pedido de revisão de prova, principalmente no
final do semestre porque o cara não tinha capacidade de entender a diferença entre os erros. O
que eu fiz? Comecei a migrar pra questões que não dão margem de duvida na correção. Eu sei
que é uma perda, eu sei que eu gostaria de fazer diferente, mas eu acho que o cara deveria
saber entender qual a gravidade de certos erros ou de certas confusões em uma prova... Então
eu preciso conversar mais com eles sobre isso, porque acaba, de certa maneira, a gente
querendo se proteger um pouco por conta desses problemas de fim de ano ai, porque quando
o barco está afundando, ele faz esse tipo de coisa. Mas eu estou muito tranquilo, porque a
minha metodologia está indo por esse caminho então, eu estou tentando fazer o máximo de
boas perguntas, mas tentando dar o mínimo e margem pra questionamentos de correção...
Pesquisador: Entendo e acho que é por esse caminho mesmo Docente 2: Então agora eu
gostaria de incluir a participação nas monitorias do PET e a preparação de aulas com o
conteúdo que eles estão vendo como avaliação, e incluir isso na ementa, para o professor ter
que seguir aquilo ali no programa... Porque se o docente seguiu aquilo que está ali, não tem
como reclamar em uma revisão de prova no fim do semestre...Então eu estou participando das
reuniões do concelho e do departamento pra falar dessa coisa de pedir pra o aluno dar aulas
dos assuntos que eles estão vendo, por exemplo, no nosso caso de física moderna. Então, se
estiver na ementa, no primeiro dia de aula isso já pode ser informado a eles e não tem porque
questionar, uma das avaliações será uma aula em nível de ensino médio sobre um assunto
que a gente estudou na aula... Eles podem treinar do jeito que eles quiserem, pode vir discutir
comigo o conteúdo e de repente até a estratégia, mas ali, na hora da lousa, eu posso fazer

427

minhas perguntas pra fazer sua avaliação. Então muito provavelmente eles vão procurar o
Docente 3 pra definir essa coisa da aula, da preparação.
Ep.7-I2-A
Docente 2: Agora, na minha visão da universidade, que pode ser um pouco diferente da visão
comum sobre essas coisas é que... Pesquisador: Era exatamente isso que eu ia te
perguntar...Docente 2: Então cara, na minha visão, a universidade... eu falo pra eles...porque
essa ideia da progressão continuada...Eu já procurei, entrei em site, mas não encontrei nada
ainda, eu queria o documento original mesmo, do pai da criança, pra ver quais são os objetivos
disso ai, sabe? Pesquisador: Isso faz parte de uma das coisas que eu vou acabar falando no
meu texto da tese, de forma teórica, que é a ideia de universidade e a função dela na
modernidade... Docente 2: Tudo que eu queria era encontrar em pdf o pai da criança
explicando qual é o objetivo disso sabe? Porque eu imagino que se o objetivo é a formação
completa da pessoa, pra ela participar e tal, isso tudo eu entendo. Eu até entendo que a
metodologia posta ali seja coerente, mas tem um problema na hora de executar essas coisas
sabe? Pode até ter um planejamento perfeito, mas na hora de executar, você não executa com
a mesma intensidade, você vai indo devagarinho, pulando etapas... não tem sucesso...Se não
tem uma politica de suporte e tal, esse programa não ajuda, nem no que ele pretende ajudar.
Agora, na minha visão de universidade e função da universidade, não é formar cidadão... Aqui
você entra cidadão e sai cidadão. Aqui você vai agregar e viver um conhecimento especifica
que é próprio da profissão... Ele tem que sair daqui um bom profissional cidadão, que faz muito
bem a profissão dele com muita consciência...Pra dar aula no ensino médio você tem que
saber física e a parte pedagógica que é a parte da formação do profissional professor...Então
eu acho possível, por exemplo, que a física I pra licenciatura seja a mesma física I pro
bacharelado. Porque o cara tem que saber mecânica pra ensinar a mecânica lá para o cidadão,
sabe? Pesquisador: Então Docente 2... Pra mim a origem dessa desvalorização da
licenciatura é achar que a física de uma e de outra tem que ser diferente ou tem que ser
menor. Docente 2: Então é isso mesmo, do meu conhecimento técnico que eu tenho, por mais
elaboradas que sejam as suas técnicas de ensino, se você não souber mecânica você não dá
aula de mecânica. Entendeu? Pra dar aula no colegial, você não pode estar no mesmo nível
que os alunos do colegial, em conteúdo e domínio do conteúdo... Então eu não aceito muito
essa conversa ...por exemplo...o programa que está aqui da licenciatura é o mesmo do
bacharelado, da física, então a cobrança do conteúdo tem que ser com a mesma intensidade,
porque isso deve ser proporcional à quantidade de profundidade com que ele vai ter que
discutir com os alunos dele...Eu penso assim...Então eu vou conversar com eles, mas aqui na
universidade a ideia é você entrar um cidadão consciente e sair um cidadão consciente e que
sabe física e ensinar física. Então se o cara não quiser perder a amizade comigo, não me pede
trabalhinho pra passar. Pesquisador: Sim, entendo... Porque eu estou defendendo no meu
trabalho a formação de pessoas que dão aula de física e defendo a ideia de que a formação de
professores que dão aula de física tem que ser intensa o sentido de o laboratório te a sua
profundidade teórica relacionada com a licenciatura, que a estrutura tenha suas questões muito
bem tratadas pra que esse cara saiba selecionar a profundidade com que ele ai tratar as coisas
também,... Docente 2: Por exemplo vou ser muito honesto com você... Eu fiz licenciatura,
então eu não vi mecânica quântica I e II, não vi física matemática, porque eu fazia
licenciatura...Então quando eu cheguei na pós graduação eu tive que fazer essas coisas no
programa...E pra eu dar um curso de mecânica quântica hoje eu não sei se eu me sinto
preparado...Conclusão da história, se abrir um curso de bacharelado aqui, eu não estou apto a
dar um curso de mecânica quântica...Então...eu não sei física pra dar mecânica quântica I e II
na graduação, por exemplo, eu consigo dar estrutura da matéria, aquela física moderna que eu
fiz na licenciatura me dão os elementos pra dar estrutura...

Ep.8-I2-A
Pesquisador Bom Docente 2, a ideia é bem essa mesmo. Talvez, pela licenciatura ou por ter
feito outro tipo de curso você tenha esse contato com os alunos, de estruturar a disciplina
segundo o que você pensa que é necessário pra esse curso, com essas exigências, ou seja,
entender o contexto. Se você estiver disposto eu gostaria de poder continuar essa conversa
com você... Docente 2: Claro. Pesquisador: Porque a partir do acompanhamento das falas
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dos docentes e longo do ano a gente possa estruturar um plano das disciplinas que leve em
conta as relações e os problemas comuns que as disciplinas e os cursos têm...
Ep.9-I2-A
Docente 2: Pra você ver... Eu acho que o professor da universidade tem tantas atribuições e
tantos outros serviços pra fazer que o cara não tem tempo de conversar com o outro professor,
planejar em conjunto e tal... Pesquisador: Então... Eu acho impressionante que, para as
pessoas conversarem e trocarem ideias nos cursos, a gente precise criar projetos de
doutorado...Olha o nível em que as coisas estão...
Ep.10-I2-A
Pesquisador: Docente 2, então contando com a ideia de que eu posso te chamar para outras
conversas e com os outros docentes, inclusive...Eu te agradeço e te convido para um grupo
com os outros professores... Docente 2: Claro, sem problemas... Mas tem uma coisa que eu
queria falar também... Desde que eu cheguei aqui entre uma reunião ou outra ou a gente
percebe conversando com os alunos até nas falas dos alunos de ficar separando os alunos que
gostam de pesquisa dos alunos que gostam de ensino. Isso é uma basbaquice. O aluno
precisa fazer pesquisa porque é parte da formação, e essa pesquisa pode ser em laboratório
ou em ensino... Então essa distinção ela não existe, ela existe na cabeça de quem fala...Eu e
outros professores aqui enxergamos de outra maneira. E o problema disso é... Quando você
tem essa dicotomia, muitas vezes as pessoas que vão pro cainho do ensino elas começam a
enxergar o trabalho de pesquisa de laboratório, começa a criar um antagonismo, pré-conceitos
com aquilo. Então por exemplo, por outro lado, também há o problema de se achar que o
pesquisador na área que não é a de ensino não gosta de preparar aula, não quer nem saber,
que é outro pré-conceito, que pode se fundamentar em alguns casos, mas não em todos.
Porque é pior pro professor se preparar, ir lá toda terça a noite pra ninguém dar respaldo, só
esperar responder as perguntas.
Ep.1-I3-A
Pesquisador: Bom professor, essa entrevista inicial é um primeiro contato com os docentes
que eu pretendo conversar durante o ano sobre alguns aspectos que estamos tentando
considerar importantes na licenciatura em física e eu penso que os docentes precisam começar
a conversar sobre as coisas que se referem à licenciatura. Docente 3: Eu também acho...
Pesquisador: Então, a ideia inicial da minha tese tem a ver com os docentes das disciplinas
que envolvem o conteúdo de FMC e os docentes da disciplina de instrumentação, que é o caso
do senhor. Tentar entender como essas disciplinas podem se relacionar melhor conversando
com os docentes sobre várias questões que envolvem tanto a disciplina quanto o curso, a
licenciatura e tal.
Ep.2-I3-A
Pesquisador: Então assim, pra iniciar a nossa conversa, eu gostaria de saber como foi sua
formação. Graduação, pós graduação, área de pesquisa e outras considerações que o senhor
achar que são importantes nesse contexto. Docente 3: É...então...Primeiro eu queria dizer que
acho seu trabalho bem necessário aqui dentro do curso porque eu acho que os alunos não em
contato nenhum com as questões de ensino de FMC, eu mesmo nunca cobrei isso na
instrumentação. Eu fiz licenciatura em física, na época era só licenciatura lá em Bauru, mas
nessa época eu já trabalhava no laboratório de física da faculdade porque eu já era técnico em
eletrônica, tinha trabalhado muito tempo com eletrônica. Então, quando eu terminei a
graduação, eu pensei que poderia trabalhar com a questão que eu gostava, que era o
laboratório na área de eletricidade em uma perspectiva de ensino, então eu entrei no mestrado
nessa área, do laboratório didático na licenciatura em eletromagnetismo. Então, como eu quis
continuar na área, no doutorado, acabamos indo pela área da história de alguns conceitos do
eletromagnetismo e a relação disso com o laboratório didático, então é...eu fiz mestrado e
doutorado na área de ensino de física...E...e...eu acho que isso me ajuda bastante tanto a dar
aula de física quanto das disciplinas de ensino aqui... Pesquisador: E o senhor chegou aqui no
campus em... Docente 3: Em 2009, no meio de 2009, então faz 2 anos e meio que eu estou
aqui, esse ano é a segunda turma de instrumentação que eu vou começar, porque no primeiro
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ano eu fiquei sem essa disciplina, porque já tinha começado. Então a instrumentação eu
comecei em 2010. Pesquisador: Legal, isso ajuda o senhor? O fato de o senhor estar
começando agora no curso e na disciplina de instrumentação, o senhor acha que é algo que
pode contribuir na possível criação de uma disciplina com outra vertente? Docente 3: Olha,
pesquisador. Ao mesmo tempo que eu acho que seria bem interessante pensar em coisas
diferentes pra fazer na disciplina, eu ainda estou muito limitado por não conhecer como os
docentes anteriores trabalhavam, o que eu acho que pode ser aproveitado ou não, essas
coisas. Eu tenho uma ideia da disciplina, o que eu gostaria de fazer com os alunos, as
atividades que eu fiz no ano passado, mas acho que eu preciso ainda conversar com o outo
docente pra ver o que ele valorizava, coisas desse tipo. Pesquisador: Isso é uma coisa boa
professor, porque o docente anterior da disciplina também está entre os que eu vou conversar
sobre essas questões, e esse convite pode se estender para o senhor também. Docente 3:
Que bom...
Ep.3-I3-A
Pesquisador: E, professor...Nesse tempo que o senhor esteve aqui, eu queria que o senhor
me desse uma visão geral do curso, como o senhor está vendo a sua disciplina, as
possibilidades que ela tem dentro do curso e o que o senhor acha que está bom, que pode
mudar, enfim, que fizesse uma avaliação da instrumentação em geral... Docente 3:
Bom...como eu disse faz pouco tempo que eu estou aqui, mas eu acho assim, o curso é bom
num geral, a estrutura curricular é parecida com a dos outros cursos de licenciatura, mesmo
que eu ache que nem sempre isso é uma coisa muito boa, mas...assim...porque sempre pode
ficar mais próximo da licenciatura né? Na instrumentação é o que eu disse, eu dei um ano de
curso só...o ano passado, mas foi muito interessante, eu nunca tinha dado aula nessa
disciplina e eu estou começando a pensar em coisas que podem ser feitas...eu tenho
trabalhado com discussão de artigos sobre experimentos, uso da experimentação e coisas
desse tipo e pedido para os alunos apresentarem seminários sobre temas que são postos e
vamos discutindo as questões de como inserir cada uma daquelas coisas no ensino médio...
Pesquisador: Legal, e nessas questões, como estão os temas de física moderna? Algum
aluno se propõe a discutir ou apresentar temas de física moderna? Isso é tocado de alguma
maneira? O senhor acha que é necessário se falar especificamente disso? Docente 3: Sim, eu
acho muito importante, porque está na estrutura curricular do estado, está no mundo e faz
parte do ensino de física já cm alguma ênfase, mas confesso que isso não tem sido enfatizado
com a devida frequência ou com qualquer frequência nas aulas. Os alunos mesmo são muito
apegados aos conteúdos de física clássica. Não sei, mas parece que eles chegam aqui sem
nem imaginar que os assuntos de FMC são pra ensinar na escola também, porque eu acho
que esse universo do ensino de FMC ainda não entrou na cultura dos cursos de licenciatura
ainda, então parece que não faz parte, sabe? Pesquisador: Se sei...Mas eu acho que ai meu
trabalho fica com alguma propriedade, por conta de que essa cultura de ensino de FMC tem
que passar pelos professores da área especifica de FMC também. Por isso a proposta de
pensar na integração entre essas disciplinas, que é a principal proposta a ser discutida...
Ep.4-I3-A
Pesquisador: Por exemplo, o senhor acha que pensar na integração, em uma relação
planejada entre essas disciplinas, a sua, de instrumentação, a de laboratório de estrutura da
matéria e a de estrutura da matéria teórica é algo que precisa ser feito, que tem como ser feito,
o senhor acha eu é possível construir uma relação entre essas disciplinas? Docente 3: Sim,
claro...Tem sim...Parece que não tem, mas se a gente planejasse juntos essa relação, poderia
acontecer, porque o laboratório prescinde da teoria e o inverso. E é interessante que os alunos
possam entender isso durante as aulas... Pesquisador: Exatamente professor, eu entendo que
isso é uma questão ligada não somente às questões especificas de ensino, mas também às
questões da formação para falar de teoria com uma propriedade de professores... Docente 3:
Sim, mas...então...Por isso eu acho que essas disciplinas podem se relacionar dento da sala
de aula, facilitar o aluno ver a relação de uma com a outra, sabe? Pesquisador: Sim, é
exatamente sobre isso que eu falo. Mas eu penso que essa relação não se pode fazer a partir
de mim. Eu não posso chegar para os professores e dizer pra eles que eles tem que relacionar
as disciplinas. Por isso minha proposta é de, a partir dessa entrevista inicial, ou melhor, dessa
conversa inicial, convidar os docentes para uma conversa conjunta sobre essas coisas, sobre o
que é necessário para relacionar as disciplinas, sobre porque essas relações são importantes,
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planejarmos possíveis coisas em conjunto, etc. O senhor acha que isso é algo viável de se
pensar, conhecendo os outros docentes? Docente 3: Sim, eu posso conversar com eles, tudo
bem que isso nunca aconteceu, a gente nunca nem pensou em conversar sobre isso...Mas
conhecer o laboratório pode ajudar a pensar em coisas que eu posso propor na
instrumentação, pode sim, pode ser legal. Eu topo tentar... Pesquisador: Que bom professor.
Assim que eu tiver a resposta dos outros docentes, eu te procuro pra gente marcar essa
reunião.

Entrevista iniciais com os docentes do campus B

Ep.1-I4-B
Pesquisador: Se o senhor acha que há possibilidade de relação com o laboratório de estrutura
da matéria ou se há alguma relação da sua disciplina com o laboratório, até mesmo por conta
da diferença de horário. Docente 4: Acho que não tem muito a ver uma coisa com a outra, nem
problema de horário. Aqui tem o livro texto (abre o livro texto) que o pessoal costuma usar
como referencia né? No primeiro semestre a gente dá até o quinto capítulo, né. As vezes tem
alguma variação, mas até a teoria de Schrodinger é o que se dá mais ou menos até o fim do
primeiro semestre. Só que neste semestre não se dá laboratório, ou seja os alunos vão fazer
laboratório, teoricamente eles já sabem ou deveriam saber esse conteúdo que eles vão
trabalhar nos experimentos. Porque a maioria dos experimentos são desses temas. Eu não sei
muito bem porque eu não conheço os experimentos que tem lá, não sei quais que tem.
Pesquisador: É, eu vou conversar com o professor de laboratório também pra saber essas
coisas. Docente 4: No primeiro semestre eles veem o conteúdo e no segundo semestre eles
vão fazer o experimento. Ou seja, eles já deveriam saber o conteúdo do experimento no
laboratório. Pesquisador: Então é uma organização até razoável que o laboratório seja no
segundo semestre segundo o que o senhor fala né? A estrutura da matéria aqui no campus B é
no terceiro ano da graduação, certo? Docente 4: Eu não sei, acho que é. A propósito, no
trabalho do A. está lá mais ou menos descrito a organização das disciplinas, ou que disciplinas
o aluno tem que saber para fazer Estrutura da Matéria. Eu tenho uma opinião, mas tem que ver
se bate com o que está escrito lá. Mas acho que é isso mesmo, para fazer física moderna tem
que saber Fisica I, Fisica II, Matemática Básica, os cálculos. Não necessariamente precisa
saber os métodos de física teórica, porque o nível de exigência não é desse tipo. Mas acho que
quando chegam no terceiro ano, os alunos já fizeram isso, então estão teoricamente
preparados para isso. Pesquisador: O problema é saber se realmente eles se prepararam pra
isso, não é? (concordando com Docente 4). Docente 4: Mas também tem necessidade, na
física moderna, de alguns conceitos de relatividade, que eu acabo passando no começo do
curso, porque é optativa e ninguém nunca se inscreve. E a parte de ondulatória, que a maioria
fez ótica geométrica e não ótica ondulatória, que tem uma diferença. Eu não sei se eles tem
isso no fim de física II ou algo assim, mas eu passo um resumo antes de começar a disciplina
mesmo. Eu faço essa introdução, porque com certeza está faltando, mesmo não estando aqui
no livro.

Ep.3-I4-B
Pesquisador: Então é bem isso professor, eu queria saber mesmo como é estruturada a
disciplina aqui, se o senhor acha que o preparo dos alunos para cursar o laboratório é
importante, se é suficiente, essas coisas. Docente 4: E você vai descobrir que eles não estão
preparados não é por culpa do professor, mas porque eles não dão retorno né?
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Pesquisador: Professor, a ideia dessa conversa é darmos continuidade ao assunto que
começamos da ultima vez e especificar um pouco as relações que são importantes aqui. A
gente vinha conversando da vez passada sobre as condições que o senhor tem dito que os
alunos tem feito estrutura. Queria que o senhor retomasse essa fala um pouquinho pensando
no que as outras disciplinas podem contribuir com isso. Docente 4: O problema é que o aluno
só estuda pra passar na prova e não estuda pra saber. Eu acho que isso é em todas as
disciplinas, então desde o começo da faculdade, só estuda pra passar na prova e esquece
tudo, daí vai ter problemas com as outras disciplinas mais pra frente.

Ep.4-I4-B
Pesquisador: E também me interessa a relação dessas disciplinas com as disciplinas de
ensino, por exemplo, saber se os alunos estão tendo a oportunidade de trabalhar com o
ensino de física moderna. Docente 4: E deveriam né? Porque tem na escola. Pesquisador:
Então a partir dessas conversas com vocês eu vou tentar traçar as relações possíveis entre o
laboratório de estrutura da matéria, a estrutura da matéria e a instrumentação para o ensino
de física. Docente 4: Mas não pode forçar (rindo). Pesquisador: Pensar quais são as
possibilidades pode haver de relação, o respaldo que a estrutura pode dar ao laboratório, que
o laboratório pode dar para a instrumentação para o ensino, pra que o professor de
instrumentação possa se usar do laboratório como instrumento de ensino também.

Ep.5-I4-B
Docente 4: Quando você fala isso “Instrumentação”, o que é isso? Pesquisador: É a
disciplina de prática de ensino, agora instrumentação, que o professor Docente 6 leciona.
Que são os elementos da prática de ensino mesmo, ou seja, como ensinar conteúdos de
física. Passa pelo laboratório, pelas estratégias teóricas. Ou seja, meu papel é questionar se
a disciplina de instrumentação pode saber o que o laboratório está fazendo e ai se usar desse
laboratório como potencial de ensino. Docente 4: Se descobrir algo me conte. Mas
geralmente os experimentos de física moderna são mais sofisticados. Não dá pra usar a
escola. Pesquisador: Então, mas é tarefa da disciplina de ensino também saber como
transpor esses experimentos pra algo fazível em sala de aula. Porque existem experimentos
de física moderna com outros materiais pra demonstrar difração da luz ou experimentos com
pequenos lasers que podem ser feitos. Docente 4: É, mas isso escapa tudo, não é mais
física moderna, não tem nada a ver. Pesquisador: Sim, mas existem muitos experimentos
que podem ser feitos com materiais mais acessíveis sem que a discussão deixe de ser física
porque o experimento não é supertecnológico. E a discussão de resultados físicos e forma de
ensino mesmo a partir dos experimentos supertecnológicos é algo que pode ser pensado em
conjunto. Por isso meu trabalho vem levantar a possibilidade de um docente saber o que o
outro está fazendo a ajudar a pensar formas de as coisas serem mais aproximadas.

Ep.6-I4-B
Pesquisador: É, esses problemas que eu pretendo atacar. Dai eu estou assim, sempre
conversando com os docentes e estudando as possibilidades de relacionar essas disciplinas
e o meu foco nesse primeiro momento é, por exemplo, a relação com o experimental, o
laboratório de estrutura pra firmar conceitos, pra ver como os alunos estão. Então é assim...
Docente 4: Digamos que, fazer uma exame dos experimentos que estão lá...Claro, tem
relação com a teoria, mas em nem tudo também e aí também tem que fazer uma
diferenciação. Pesquisador: Sim, e isso também foi uma coisa que o professor de laboratório
me falou. Ele me relatou o comportamento que os alunos tem fazendo o experimento e nem
sempre certos experimentos prescindem da teoria, então essa relações que eu acho
importantes os docentes conversarem, por exemplo, se vocês quiserem conversar sobre isso,
nós podemos traçar compreensões sobre os experimentos que prescindem de uma
teorização antes ou não, serão as compreensões formadas pelos docentes. Docente 4: Sim,
olhar cada caso, né? Pesquisador: Sim, sim...Porque eu acho que no final das contas, essas
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considerações, essas coisas sobre que experimento o aluno já tem que saber teoria, que
experimento o aluno não precisa saber teoria, essas relações podem ajudar o senhor, se
caso queira repensar seu primeiro semestre ou o professor de laboratório. Docente 4: Não só
isso, mas deveria correr assim também, por exemplo, o aluno fez o experimento das raias
espectrais numa semana e quando eu perguntei na minha aula sobre a mudanças de camada
e tal, o que acontecia, ele não associou com o que ele tinha feito. Mas isso não é um geral
também. Digamos que mais da metade dos alunos não associou, mas são coisas diferentes
também.
Ep.7-I4-B
Pesquisador: Do ponto de vista do professor de estrutura da matéria, uma pergunta que eu
queria que o senhor comentasse e a seguinte. Vamos imaginar, nós estamos aqui em um
curso de licenciatura, certo? Então os alunos que saem daqui também devem estar formados
pra ensinar física. Então assim, do seu ponto de vista, esse aluno sai daqui, contando os
conteúdos, o que ele vê, ele sai daqui preparado pra ensinar aqueles conteúdos? Se fosse
pedido pra ele explicar, por exemplo, um tópico qualquer que o senhor ache aí...Por exemplo,
construir as ondas de probabilidade dentro de um poço de potencias, pelo que o senhor vê no
desempenho, o senhor acha qual a maioria dos seus alunos sai daqui sabendo explicar essas
coisas? Docente 4: Claro que tem, porque tem que pensar assim, o aluno embora ele não
fizer os conceitos, ele vai adquirindo habilidades de análise, por exemplo, e assim se ele quer
aprender, ele corre atrás e vai aprender. Pesquisador: Então tem essa relação. Docente 4:
Tem, tem sim Pesquisador: O básico que está sendo passado pra eles, com relação ao
programa da disciplina, aos conteúdos, porque eu sei que o senhor faz o que melhor pode
pela disciplina. Docente 4: Esse foi uma pergunta, por exemplo, que o A. me fez e ele
interpretou de outra forma. Se você pensa nos conteúdos de Física Moderna que se dá no
segundo grau, por exemplo, o nível dos conteúdos aqui em estrutura da matéria está muito
além do que se pede. Todos os conteúdos que você aprende em estrutura da matéria, se
aprendeu bem, com tranquilidade, ele consegue fazer uma transposição boa pro ensino
médio Pesquisador: E a ideia é que seja além e superior mesmo, pois eles são professores
e tem que saber muito além dos alunos. Docente 4: Claro, claro. Então ele pode fazer uma
transposição desses conceitos para um curso de segundo grau. Nesse sentido, por exemplo,
o Einsberg é um livro bom, porque ele e volumoso, explica muita coisa. Muito conceito físico
bem detalhado. Senão também, você tem que correr atrás pra saber mais e ir combinando as
duas coisas. Por outro lado, eu vejo alguns livros que explicam melhor algumas coisas. Mas
ai é parte deles também, depende muito de o que o aluno faz.

Ep.8-I4-B
Pesquisador: Mas, por exemplo, é uma coisa que é viável...E isso conduz à parte principal
do meu trabalho, que é assim: Se eu conversasse com o docente de laboratório de estrutura,
e me passasse as informações do laboratório e tal. O senhor acha que é frutífero, se é viável,
por exemplo, sentarmos eu, o senhor e o professor de laboratório de estrutura pra conversar
sobre as disciplinas de física moderna, quais experimentos estão sendo feitos no laboratório,
o senhor olhar algumas coisa que pode ser feito pra melhorar a articulação dessas
disciplinas, pra ajudar aqueles conceitos que os alunos estão tendo problemas experimentais.
Por exemplo, o professor de laboratório mostra lá os experimentos que os alunos estão tendo
mais problema, o senhor diz como estes conceitos estão na disciplina teórica, enfim, trocar
informações que podem ajudar uns aos outros, o senhor vê viabilidade nisso? Docente 4:
Claro, porque não? Pesquisador: Então ótimo professor, porque eu parto do principio de
que vocês, docentes, são os que sempre podem fazer as coisas melhorarem, porque vocês
tem essas disciplinas de vocês, e eu penso.
Ep.10-I4-B
Pesquisador: Então, essas relações sobre o que precisa, o que não precisa, essas relações
que o senhor acha que podem ser consideradas pro aluno lidar melhor com o laboratório,
tentar conhecer com o professor de laboratório, o professor de laboratório conhecer como
está sendo dada a teoria. Docente 4: Claro. claro..é possível. Pesquisador: O senhor acha
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que é uma conversa viável, frutífera? Docente 4: Sim, podemos tentar fazer. Pesquisador:
Então isso é um passo bem interessante pra mim. Uma troca de ideia entre os docentes
como forma de aproximar as disciplinas. Então, com essas considerações que temos aqui,
fica o convite. Se o professor de laboratório também abraçar essa ideia, eu posso chamar o
senhor pra esse tipo de conversa?
Ep.9-I4-B
Docente 4: Então, quando eu fazia graduação, esses tópicos de laboratório, eles eram
paralelos, não era assim no segundo semestre que nem é aqui, sabe? Pesquisador: Essa foi
uma consideração que os professores de laboratório e de estrutura do outro campus que eu
estou trabalhando, eles fizeram essa conclusão. Conversando entre eles, eles planejaram
uma outra estrutura pro laboratório. Então, pra mim, só os docentes podem melhorar as
coisas nos cursos. Docente 4: Então você imagina. Só a premissa de que o aluno só estuda
pra passar na prova e não "cimenta" os conhecimentos, vai ocorrer o seguinte. Tudo que já
foi estudado de corpo negro, as coisas iniciais, no segundo semestre, já passou tudo deles.
Então precisa ver isso. Pesquisador: E nisso está o poder dessa conversa, então eu acho
que essa conversa entre os docentes das mesmas disciplinas, ela é necessária pro curso, pra
melhorar o curso sempre, sabe? Docente 4: Sim, é possível Pesquisador: Muito obrigado
professor, eu mando e-mail para o senhor para organizarmos as coisas, horários e tudo mais.
Muito obrigado, professor.

Ep.1-I5-B
Pesquisador: Então professor, há essa diferença de semestre entre o laboratório e a
estrutura teórica, que uma é anual e o laboratório é no segundo semestre. O que o senhor
tem percebido sobre como eles estão chegando pra fazer o laboratório. Se está tendo alguns
conceitos de estrutura da matéria que está sendo preciso passar com eles. Docente 5: Olha,
sim...Porque a impressão que eu tenho é que eles não fazem uma associação com as duas
coisas, o teórico e o prático, mas com a interação e com o contato com o experimento e
relacionando porque dá certo e porque não dá certo, eles vão percebendo a física ali. Eu falo
pra eles, a estrutura da matéria que vocês viram é uma coisa e a teoria delas... eu gosto de
considerar elas separadas, uma não depende da outra, eu poderia fazer o experimento que
eles nem viram, inverter a ordem das coisas, porque eles tem que pesquisas de qualquer
maneira, então isso daí eu achei até legal que em uma das reuniões de professores de
laboratório de física da unesp e um dos principais professores responsáveis pelas disciplinas
experimentais na unesp estava lá e foi muito legal e eles também tem esta mesma ideia, eu
achei interessante, porque você tem que começar o assunto como se eles não conhecessem.
Porque é claro que quando você vai falar em efeito fotoelétrico eles já ouviram falar, mas.
Pesquisador: dai a imaginar o resultado da experiência a partir da teoria é outra coisa
Docente 5: Exatamente. Tá longe. O que eu percebo é isso aí, eles sabem qual equação
usa, mas medir isso, como quantificar isso, é muito diferente. Pesquisador: Talvez isso seja
algo que o laboratório tenha a acrescentar à disciplina teórica, por exemplo. E a importância
da disciplina pra formação deles no curso de física é inquestionável. Parece que é a
oportunidade de eles verem acontecer essa física moderna.
Ep.3-I5-B
Pesquisador: Outro tópico de conversa é se o senhor vê se acontece ou não, essa interação
com a estrutura da matéria teórica. Docente 5: É importante, tem que ter sim, mas é aquilo que
eu disse, não acho que deve ter tanta relação, ser tão amarrada, porque eles devem ter
condições de entrar num laboratório e pesquisar. A gente percebe que eles já ouviram falar,
mas pra eles falta a comparação, eu acho que eles vão conseguir relacionar e fechar a ideia,
mas eu acho que não devia precisar tanto da outra disciplina assim. E depende muito, do
tempo de instigar eles pras discussões também relacionando as duas coisas. No final, quando
eles vão entregar o relatório, eu faço uma discussão sobre os experimentos. É ai que você vê o
que foi abordado nessa tal coisa. Mas eles falam que não fica claro certas relações.
Pesquisador: Talvez porque a disciplina tenha um conteúdo de laboratório muito grande com
um tempo muito pequeno, o que não dá tempo para a reflexão de certos tipos de experimento.
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Docente 5: Eles dizem muito, cai um exercício e a gente resolve, mas relacionar com o
laboratório, eles não fazer. Mas eu acho que é um problema que vem lá de baixo, eles não
conseguem relacionar a teoria com o laboratório em nenhuma matéria. Por exemplo, as raias
espectrais, parece uma coisa tão simples pra eles, mas você percebe que não é tão simples
assim pra boa parte dos alunos que estão ali no grupo. Até a relação das energias com as
raias ficar clara pra eles no experimento, é muito difícil. Porque tudo isso né? Porque esse
aparato todo pra ver isso né? Aí você vê a falta de algumas coisas nas outras disciplina, por
exemplo ótica geométrica experimental. Pesquisador: São ótimas oportunidades pra fazer
revisão. Docente 5: E ai é legal, porque tem gente que vai completando uma coisa com a
outra, formando conceitos maiores, mas são poucos que conseguem fazer isso, relacionar uma
coisa com a outra.

Ep.2-I5-B
Docente 5: Isso aí eu acho fantástico essa parte aí, mas eu acho difícil colocar isso ai pra eles,
um desafio. E eu acho que é natural pra eles, não é o experimental aqui do grupo de pesquisa
do departamento, mas eu acho que dos docentes aqui, acho que uns 4, 5, no máximo, que dão
aula de laboratório. Pesquisador: E eu não vejo um curso de física que ignore o papel do
laboratório, essa influencia, na nossa área de pesquisa em ensino de física, é cada vez mais
ressaltada e desde o inicio das pesquisas. Fisicamente falando, assim de aprendizagem de
conceito físico. Docente 5: Então pra mim é até gratificante ver conseguir despertar essa ideia
experimental neles. Por exemplo um elétron sai lá e atinge uma placa e o capacitor vai
acumulando carga e de repente para. Porque? Então nessa hora, 50% cai a ficha lá com a
disciplina de trás, mas tem gente que continua sem fazer nenhuma conexão. Pesquisador:
Essa conversa entre as disciplinas, me parece que ela é muito essencial na completude das
disciplinas. Pra mim é um aspecto interessante que eu posso tirar a partir dos efeitos da
interação entre as disciplinas. Docente 5: Todo aquele aparato ele tem aquele potencial de
despertar atenção. Olha a quantidade de física que tem ali, na montagem até a conclusão.

Ep.4-I5-B
Pesquisador: E o lab de estrutura ele tem, o senhor acha, que ele tem um potencial para a
formação daqueles alunos que vão dar aula de física? Ele fornece subsidio pro aluno fazer uma
boa discussão de FMC na sala de aula? Docente 5: Eu acho que sim, porque eu sou um dos
que defende também a utilização dessas coisas lá no ensino médio. Pesquisador: Porque
essa relação que eu pretendo fazer também envolve a disciplina de instrumentação para o
ensino de física, porque o professor dessa disciplina também pode se utilizar do laboratório pra
pensar sua disciplina, os aspectos experimentais, enfim, isso é uma coisa que eu penso só
poder surgir da interação entre docentes. Docente 5: Todas precisam de todas ali né? NO
caso dos experimentos de física, mas eu tenho certeza que o de física moderna, ele envolve, é
fantástico. Por exemplo, eu dou um experimento que não tem lá nos nossos kits e eu trago eles
aqui pro laboratório de pesquisa. Então é bem legal, quando entra em infravermelho e ele pode
estudar as vibrações das moléculas, as energias necessárias, daí ele pode voltar lá no átomo,
poxa, é fantástico. Pesquisador: Eu poderia fazer esse trabalho com física moderna porque
tenho um gosto por ela e o laboratório ajudou muito nisso. Docente 5: Agora há pouco eu
estava olhando um trabalho de experimento simples de infravermelho (mostra um artigo da
Física na Escola sobre um experimento de infravermelho com material de baixo custo), e ele
pode observar até com o celular o infravermelho, então...eu acho sim que pode ter relação. O
que eu acho fantástico, por exemplo o Milikan, você vai por em prática o campo elétrico, o
capacitor ali para o controle da gota, você carrega eletricamente as gotas pra entrar lá e aquilo
você pega a física assim, e faz uma visão geral...é espetacular. E é interessante que faz parte
da formação do professor, lá tem algumas coisas (querendo falar do currículo do EM de SP).
Eu acho que a FM tem que estar sempre, desde o primeiro ano, porque é um exercício de
pensamento incrível.
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Ep.2-I6-B
Pesquisador: Provocada por disciplinas específicas de ensino durante o curso de graduação.
E falado aqui mais especificamente do curso do campus B , que o senhor está aqui
desde...sempre...desde quando ele começou. Eu queria assim, uma visão geral das turmas
que já se formaram aqui em comparação com uma visão que o senhor tem do que seria
necessário que o aluno saísse daqui pronto pra fazer, o senhor fizesse uma avaliação do curso
como um todo, ele tem chegado perto desses objetivos que o senhor coloca como
necessários? Docente 6: Aí é o seguinte, se você for pegar o PPP, uma parte da turma aqui
está sintonizada com o PPP, eu diria que uma parte dos professores que dão aula na
licenciatura estão sintonizados com o PPP e essa parte aqui tem trabalhado em certos campos
da formação dos alunos que eu acho que tem até obtido um sucesso bastante evidente, mas
eu não diria que isso aí...quer dizer, a formação dos alunos, se for olhar, obviamente de uma
maneira ampla, eles saem daqui com o déficit em física que é bastante expressivo. É, essas
questões são relevantes, uma parte está sintonizada no PP, outra parte está...muito essas
questões conceituais em física tem a ver com isso, mas também tem a ver com o fato de
nitidamente os alunos entrarem ano a ano de uma maneira aí que deixe mais a desejar. Em
2002, 2007, sei lá, mas existe esse problema. Pesquisador: Então, e isso foi um ponto que, lá
no campus A, eu também já tive essa conversa com os professores e eles já tiveram a primeira
reunião conjunta, né? E um dos tópicos que eles levantaram em comum como importantes foi o
como os alunos estão chegando aqui. Então eles elencaram lá, das quatro ultimas turmas da
física que estão lá, o cenário é desastroso. E inclusive, os professores da área dura, os
professores de todo o tipo, estão atribuindo isso ao fato de que os alunos filhos da progressão
continuada estão chegando a universidade, eu acho que é basicamente isso que o senhor está
falando...E a disciplina de Instrumentação, como que o senhor pensou a disciplina de
instrumentação e o que os alunos estão podendo fazer em Instrumentação. Docente 6: O
desafio é uma amarra que ela é bastante permitida pela literatura... quando você vai, não que a
amarra esteja pronta na literatura, mas como você lê depois de vários anos pegando elementos
de ensino de física assim, mais especificamente a questão do laboratório didático, né, que é
essa questão do laboratório didático e outras, foi possível uma amarra que era uma ideia assim
bem teórica e tal, mas que depois ela vai se mostrando assim, interessante, fértil, necessária.
Que é o ensino experimental com sentido instrucional, quer dizer, uma laboratório didático
onde os sujeitos discutissem conceitos, etc., então ele prima ela ênfase qualitativa, é, a
questão do conceito ser elevada, ela mexe com as interações entre alunos, frente a um
laboratório, ou em relação a postura do professor quando faz uma demonstração, então tem
essa coisa das falas, da expressão dos alunos, do professor, em um tipo de conversa sobre um
experimento como algo assim, bastante disparador pra um processo de comunicação intenso,
é...a questão de que, a partir as motivações ali, a partir do objeto ali que está sendo colocado,
um experimento, uma demonstração, etc., você transcende aquilo para uma discussão
bastante interessante do ponto de vista científico-tecnológico, mas também do ponto de vista
dos impactos ambientais, eu diria bastante natural, então ele não vem assim, mal posto, ou
seja, cabe bastante isso. Com isso vai se insistindo num laboratório didático que ele tem um
compromisso, ele...quase nulo com medidas e questões de tratamento de erros e tal, porque
você está mirando futuros professores do ensino médio, você está mirando algo que não e
tradicionalmente feito no ensino de laboratório, mas é razoável que seja assim, o laboratório
como oportunidade de refinamento conceitual...É, então a instrumentação vai ganhando esse
corpo, assim, né, essa possibilidade de costurar várias áreas de uma maneira bastante natural,
até...E daí, é como nos últimos três anos, eu tenho falado que as pontas dos trabalhos em
instrumentação são, de um lado, a história da física, que ele entra como história daquele
conceito que ele escolheu pra fazer o trabalho, etc., e a outra ponta são questões científicotecnológicas, impactos ambientais, questões sócio-científicas e tal. Pesquisador: E eles
escolhem os temas que eles vão trabalhar. Docente 6: Sim

Ep.3-I6-B
Pesquisador: Dai eu começo a falar um pouco mais do tema do meu trabalho, perguntando
como tem sido a escolha dos alunos para com os experimentos que envolvem a FMC. Docente
6: De Física Moderna e Contemporânea. Não...Eles naturalmente não entram nisso, não é uma
escolha espontânea de jeito nenhum. Pesquisador: E como opinião, o senhor acha que isso
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deveria ser mais estimulado com laboratório didático e pretensões de trazer isso pra
instrumentação, discutir os conceitos de FMC também na instrumentação. Docente 6: Deixa eu
ver se eu entendi a pergunta. Estimulados no sentido de... Pesquisador: Visto que os alunos
naturalmente não tem optado por esses conceitos provavelmente porque vão se apegar a isso
quando forem fazer as disciplinas especificas e de outro lado o fato de que esta parte também
está presente na estrutura atual do ensino médio, o senhor acha que é aconselhável ou
importante começar a estimular que os alunos também trabalhem com esses conceitos,
também discutam esses conceitos da FMC? Docente 6: É...então, é que é bem assim o
processo, quando eu começo a conversa com eles sobre escolhas, eu começo falando daquilo
que eu acho que é certo e porque que é interessante não esquecer da fertilidade, porque as
vezes você seleciona um conceito e ele é até importante pra física, mas ele dá pouca margem
de manobra pra fazer aquilo que o curso vai enfatizar. Então, infelizmente, assim, as vezes as
escolhas não são felizes. Por exemplo, o aluno escolheu inércia e logo ele quebra a cara,
porque pra dar conta de experimentos e demonstrações de vários tipos, que é uma exigência
do curso, ela vai vendo que com aquele conceito fica difícil. Então, isso tem a ver também com
o fato de que existem conceitos em física que são bastante fundamentais, amplos, gerais e
infelizmente eles tem que ter mais lugar que outros, e a coisa corre por ai. Então quando você
fala de fertilidade e tal, daí eu começo a abrir os exemplos, né? E as coisas de FMC sempre
são faladas como uma possibilidade e sempre os alunos fogem delas, entendeu?
Pesquisador: E...aí então vem a minha inserção de questão nesse sentido, porque até agora
eu tinha receio de estar falando a mesma coisa que o A. estava falando. E aí a minha entrada
como projeto vê nesse sentido. O senhor pensa que existe possibilidade de...Eu não digo
melhorar. Mas explorar coisas desse tipo em interação com o laboratório de estrutura da
matéria aqui? O senhor acha que é possível, por exemplo, a instrumentação te alguma relação
com esse laboratório de estrutura da matéria, não como experimento didático, por exemplo,
mas como discussão de conceitos ou outras formas de explorar isso que o senhor está dizendo
aí. Docente 6: Tem assim...Porque a coisa é assim...Quando você vai como professor e
oferece uma demanda pro outro...Isso na universidade não é sempre bem visto, porque ai você
vai encomendar trabalho, dar trabalho pro outro professor. Isso é uma coisa meio séria. Mas
vamos ver a diferença entre as coisas aí. Os laboratórios de Física Básica aí, que em
instrumentação a gente critica esse laboratório analisando esse laboratório né? Dá pra
conversar com essas pessoas...e a conversa mesmo assim não e fácil...Porque sempre tem
um programa pra cumprir e tal...No nosso caso o melhor seria mudar o programa, coisa que já
em discussão aí, depois de muito tempo...Com esse daí que é de Física Clássica, que tem uma
proximidade muito grande com instrumentação, não é fácil falar, algumas coisas mesmo assim
tem sido faladas, em reuniões, por exemplo o dia da graduação, coisas assim, e a gente sabe
que pelo menos um professor tem sido sensível a essas questões. A estrutura...os
experimentos lá se dão em um nível que eu acho que pra formação dos alunos é bastante
importante. Mas eu não sei como é o programa lá e não me espantaria se não fosse possível
fazer certas coisas, porque, pelo seguinte. O que que seria razoável pra uma...olhando assim
pra um laboratório de Estrutura da Matéria por exemplo, seria os alunos terem uma vivencia
nesses experimentos que eles estão tento e eu concordo com isso, tem que ter Física
envolvida...e tem que ser física de gente grande. Mas por outro lado eu penso do que deveria
haver uma preocupação das pessoas que estão com essas disciplinas em experimentos
factíveis no Ensino Médio. Quando você fala uma coisa dessa não dá pra usar a lógica
ferramental que você usa na graduação, não dá pra imaginar isso no ensino médio, na maioria
dos casos é óbvio que não. Mesmo na graduação, pra construir um laboratório de Física
Moderna os departamentos tem que fazer um investimento estrondoso, como foi feito aqui nos
últimos anos. Aí tem várias coisas de gente graúda na Física e tal, e bonitinho até, eles já são
experimentos até já bastante tradicionais. Mas quando se pergunta assim, por exemplo, quais
são as possibilidades para o Ensino Médio, ficaria muito a cargo dos professores, se
estivessem antenados no PPP, que são coisas que você pode fazer uma leitura lá do PPP e
você vai ver que, se a pessoa entendeu o fundamento, ai. Agora, quando você conversa com
eles, meio nessa conversa de cafezinho, você acaba percebendo que, ele as vezes tem
pretensões de fazer muitas coisas no curso, mas ele vai devagar, arrefecendo as pretensões
dele quando ele se dá conta do tamanho da defasagem com que o aluno chega. Então eu não
descordo disso aí, infelizmente você vai modificando porque você não quer que...você chega
em uma situação assim de dizer. Pô, coisas básicas assim, o sujeito não tem...e eu vou querer
andar lá nas alturas, porque, essas coisas básicas tem que ser mexidas. Pesquisador: E
essa...essa...essa proposta, essa ideia que eu coloco de também ter no laboratório de
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estrutura, talvez não dentro da disciplina, mas no laboratório de estrutura, também falar de
experimentos que sejam factíveis no Ensino Médio, por conta de uma visão aí que talvez seja
mais restrita a quem tem conhecimentos da área de ensino, o senhor acha, por exemplo, que
uma conversa do professor de instrumentação com o professor de laboratório de estrutura
pode haver uma troca de possibilidades de modo que ele possa talvez pensar em fazer essas
coisas, é...em forma de pergunta. O senhor acha razoável e frutífera uma conversa com o
professor de laboratório de estrutura da matéria com a clara intenção de propor experimentos
factíveis no Ensono Médio ou talvez ouvi-lo de forma que isso possa talvez refletir na
instrumentação ou refletir no laboratório. É uma pergunta das mais sinceras que eu podia fazer.
Docente 6: Eu acho que se seu trabalho depender disso, você está bem encrencado.
Pesquisador: Não necessariamente. Docente 6: Complicado. É que eu vejo o seguinte,
né...Eu lido com essa...com essa visão que eu tenho de que, na universidade, as pessoas, os
docentes, quando tem as suas disciplinas, eles fazem daquilo um certo reinado e é difícil, as
vezes não é muito interessante você tomar essas atitudes pra entrar nesses lugares. Eu penso
que talvez seja bem mais interessante que isso seja feito não em uma conversa assim, mas.
Pesquisador: Com alguém intermediando essa conversa, por exemplo. Docente 6:
Não...é...é...Sim, mas eu diria os alunos. Por exemplo, se eu promover alguma atitude nesse
sentido aí em Instrumentação, por exemplo, mudando o perfil das coisas, eu forçaria essa
coisa a acontecer. Porque é assim, se eu for falar de uma coisa teórica assim, do que pode
acontecer se o aluno fizer...Essas coisas, no meu ponto de vista, elas são...Problemáticas, na
universidade. Mas imagine então que eu modifique o modo de provocar os alunos no começo
do ano, de modo que exista...tenha que existir experimentos de Física Moderna. Daí...essa
conversa, ela começa a acontecer. Pesquisador: Porque eles mesmos podem levar essas
demandas para as outras disciplinas. Docente 6: Isso...Essa questão assim, de...de você ficar
sintonizado com que o outro está fazendo e ter que...ela é meio doída viu,...e me parece que
tem ficado cada vez pior, assim difícil até teoricamente...por conta de que as pretensões que os
professores tem no plano teórico assim no começo do ano...elas são muito altas, daí depois a
gente tem visto isso...eles recebem essas turmas, daí tem uma queda num abismo assim, que
é, incrível. Então não dá pra fazer de conta que isso não existe.

Ep.4-I6-B
Docente 6: O que eu quero é que você entenda que, eu particularmente, não tenho motivação
pra essas coisas, mas se tiver a possibilidade de fazer isso via uma mudança no modo de me
comportar em instrumentação com relação aos trabalhos. Pesquisador: Não, a minha ideia é
assim, a partir dessa entrevista com os docentes, quais são as possibilidades de se
aproximarem as disciplinas, não necessariamente que isso tem que ser a partir de um grupo de
conversa, mas quais são as possibilidades de que as disciplinas sejam relacionadas. Isso que
o senhor está falando é uma possibilidade. Eu não estou necessariamente dizendo que tenha
que haver uma conversa.
Ep.5-I6-B
Docente 6: Então você veja que, eu defendo né, que é assim, fazer o máximo possível pelo
aprendizado dos fundamentos da física. E você transita bastante nesses fundamentos e você
vai poder ter outras pretensões e elas tem que estar nesse sentido. Senão você vai ser um
técnico, um operário e pode até manipular as coisas, mas não vai conseguir dar sentido a elas.
Você vê assim, se eu falo de certos assuntos de física, né... De eletromagnetismo, por
exemplo, clássicos...e vou progredindo neles, eu posso chegar a ter uma compreensão, por
exemplo do que existe em um forno de micro-ondas. Aquele gerador das micro-ondas, ele não
tem nada de "moderno”... O moderno dele vem do diagnóstico da emissão, né? O que se emite
ali, como se controla aquilo e tal, tal, tal. Mas a base dele está mais anterior. Então você veja
assim, coisas clássicas podem avançar num laboratório de instrumentação e caminhar para as
coisas de Física Moderna. Como por exemplo, produção de raios-X numa tela de televisão, ele
vai perceber e tal, a espessura do vidro e todas as variáveis. Mas emissão termiônica é uma
coisa que começou lá atrás, entendeu? Então você vai e à medida que você entende o que é
isso ai classicamente e tal, você vai avançando nessas coisas. Com isso eu quero dizer o
seguinte, que é possível esse tipo de incentivo em instrumentação, pra que ele chegue a entrar
num terreno de física moderna pela via clássica. Pesquisador: Entendi... Essa é a
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consideração do docente de instrumentação que eu vou, a partir das outras conversas eu vou
ver como essas coisas vão se refletir ou não nas outras disciplinas. A própria ideia de formar
uma conversa, essa ideia, tudo isso já tinha caído por terra na minha apresentação no grupo.
Docente 6: Agora, tem assuntos de outros níveis da Física Moderna que são níveis assim,
mais modernos mesmo, né? Pesquisador: Em contrapartida, por exemplo, eu posso conversar
com o professor de laboratório de estrutura e ele me relatar que um aluno, em um experimento,
propôs uma forma de ele ser feito no Ensino Médio, e isso ser considerado uma relação
positiva. Docente 6: Por exemplo, quando você pergunta assim pro teu professor de
laboratório de estrutura: "Você tá fazendo coisas assim da chamada FM. Quando você volta
um pouquinho nas fundamentações dessas coisas, fica visível a Física Clássica, sabe?" Você
bota o pé numa Física Moderna e perde a vinculação com a Física Clássica. Exemplo, ele vai
fazer um experimento de Física, relação carga-massa, aquelas coisas todas, sabe? Começo do
século XX. Aquilo, não pode existir uma leitura de que aquilo seja uma física moderna,
plenamente moderna, sem vinculação nenhuma com uma física passada. De jeito nenhum.
Milikan já estava trabalhando com campo elétrico, capacitores, placas, etc. O que que é o
moderno daquilo, o que é o clássico, como essas coisas se relacionam? Porque que é bom
evidenciar isso? Porque parece que o cara pode...e isso contribui com uma visão muito...com
uma formação muito tecnicista, muito horrorosa, coisa mais parecida com adestramento,
quando ele perde, sabe? Ele é capaz de transitar nisso aqui até que...nem faz falta pra ele o
que embasa isso aqui. Isso pra mim, do ponto de vista da cultura em física, isso é horrível. Ele
perde a ligação com o mundo. E a física não é isso. Pra mim ela vai estar ligada com. Qualquer
fenômeno que você olhe vai estar ligado a princípios básicos, etc. Tem coisas assim,
obviamente que você está lidando com uma mecânica quântica mais afinada. A distancia vai
alimentando, mas não pode perder isso, entende? Pesquisador: Perfeitamente inteligível.
Docente 6: O que está sendo colocado é assim. Vale a pena trabalhar isso, valeria a pena
trabalhar isso, porque você está falando de professores de Física que quando tiverem
oportunidade de falar de Física Moderna no Ensino Médio, não vão falar disso como se fosse
um outro mundo, uma outra historia, sabe? Como se não tivesse ligação com aquele mundo.
Isso, pra formação dele em Física é muito bom. Pesquisador: Entendo muito bem o que o
senhor diz. E visto o que o senhor falou, em se tratando, por exemplo das minhas análises, por
exemplo, essa sugestão que o senhor dá de questões que eu posso aguçar nos professores
não deixa de ser uma forma de aproximação das disciplinas. Docente 6: Exatamente.

Ep.6-I6-B
Pesquisador: No fim das contas, a partir dessa conversa eu já começo pensar em
possibilidades de diminuição dessa distancia entre as disciplinas, enfim...Ela pode se
encaminhar por esse caminho que o senhor falou aí e o meu trabalho como doutorando, é
revelar os caminhos que eu tive que fazer pra promover certos níveis de aproximação,
enfim...Tá bem mais além de "vamos conversar porque conversar é certo". Docente 6: Eu acho
que o seu trabalho tem várias compreensões em jogo. Uma delas que eu acho bastante
relevante que eu acho legal evidenciar é o que se paga quando não se tem o compartilhamento
do PPP, né, então, não sei, fazer essas discussões em separado e olhar pro PPP é um
exercício bastante interessante porque pode dar uma certa perspectiva de formação e ver as
causas que o fato de não se chegar aquele tipo de formação, ou que ela seja muito
fragmentada e defeituosa, é tudo por conta dos atores envolvidos, né? Pesquisador: O que é
engraçado o senhor falando isso, porque lá no grupo de Prudente eles decidiram que eles tem
que olhar o PPP pra saber sobre o que conversar, que eu achei interessantíssimo.

Transcrições dos episódios das reuniões conjuntas realizadas no campus A
Ep.1-C1-A
Pesquisador: Primeiramente obrigado por aceitarem participar dessa reunião. A ideia desse
trabalho, como eu já disse pra vocês anteriormente é entender que efeitos pode ter uma
ambiente de conversa entre docentes de um mesmo curso de licenciatura e até mesmo da
formação do físico mesmo. O que a gente vê de importante, o que pode melhorar sempre tanto
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da parte da física mesmo quanto das questões da licenciatura. Então, o que eu fiz desde a
nossa primeira conversa individual. Eu olhei o que foi falado e selecionei pontos que todos
colocaram como importantes, porque esses pontos foram tocados pelos três na entrevista
inicial. Ou seja, são pontos que são problema na visão de todos nós. Afinal eu não sou
docente, e o papel que cada um pode desempenhar nesse grupo é o mais importante. Me
interessa dizer o que as disciplinas ganham quando os docentes se reúnem para pensarem em
suas disciplinas. Um ponto que foi muito bem falado da outra vez que conversamos foi a
questão de qual é a característica desse curso e o que vocês acham que o aluno que sai daqui
deve saber fazer. Então a ideia é que esse rupo possa se reunir sempre para avançar nessa
conversa entre as disciplinas. O que o aluno deve sair daqui sabendo fazer e em função disso
o que se deve priorizar na formação dele. Assim, o primeiro ponto a ser discutido é que tipo de
diferenciação nas disciplinas de física deve haver por estarmos em uma licenciatura. É algo
que deve ser bem pensado, porque em alguns lugares você vê opiniões sobre rigor da física
para a licenciatura. Pela forma como o aluno está lidando aqui com a FM, por exemplo, ele
estaria preparado para lidar com essa física em uma única função ou poderia encarar isso em
outros estudos, por exemplo? Docentes: Sinalizam que não com a cabeça, mas pedem mais
explicação.
Ep.2-C1-A
Pesquisador: Basicamente, vocês acham que deve haver alguma diferenciação entre a física
da licenciatura e do bacharelado? Vocês dão aula pra licenciatura da mesma forma que daria
para o bacharelado? Docente 3: Eu penso assim, eu sempre coloco que, de uma maneira
geral, você tem que conhecer tanto os conteúdos físicos muito bem e também conhecer
alguma coisa da área de ensino. Eu acho que começa por aí, o aluno tem que ter essa visão.
Ele está aqui no curso, ele esta sendo formado ao longo do tempo e nessa formação, todo tipo
de disciplina é importante pra ele. Pesquisador: E o senhor agindo dentro da disciplina de
instrumentação, o senhor acha que tem tido oportunidade de fazer o aluno pensar fisicamente
e mostrar que em uma disciplina pedagógica também é lugar de pensar em física? Incitar o
gosto pela física, a instrumentação tem ajudado ele a ter uma visão de que ele continua sendo
físico quando sai daqui ou a forma como ela tem sido conduzida tem relevado mais o aspecto
pedagógico do professor que o próprio ensino da física. Docente 1: Até agora, nenhum aluno
que me procurou pedindo carta de recomendação ou que eu saiba que esteve saindo daqui
para qualquer área, até agora nenhum foi reprovado em pós-graduação, incluindo prova,
sempre com bolsa. Todos que tentaram, conseguiram, independente da área. Agora, a parte
pedagógica, que ele faz e que eu já fiz, nesse caso, só tem sido uma ferramenta a favor dele.
Porque desse jeito que damos aula, a cada 15 dias, por exemplo, eles se reúnem em grupo e
cada um tem que expor, se expor, seu trabalho. E aí, o aluno nosso se destaca, porque ele faz
as coisas bem feitas, sabe explicar, sabe se posicionar, sabe falar. E posso dizer que isso é
uma coisa que só nossos alunos têm. Se hoje eu me encontro com colegas do bacharelado ou
com alunos de outros lugares, são terríveis, para dar um seminário, explicar suas coisas ficam
nervosos. E a parte pedagógica dá essa parte. E a dificuldade maior que eles têm e que no
bacharelado acho que não tem por conta de terem sido carregados desses assuntos mais
teóricos da física é que na hora de fazer uma prova, por exemplo, eles tem que estudar a mais
pra passar, mas fazem isso muito bem. E as vezes como eles estão no ultimo ano e tem um
monte de coisa pra fazer, TCC e eu penso que no bacharelado talvez passar por essas provas
e terminar exija menos dor que na licenciatura. Já no caso dos nossos alunos, eles tem que
estudar um pouquinho a mais pra passar nas provas, mas não tem decepcionado nas provas
de pós-graduação por ai. Docente 3: Eu acho que eles têm saído bem formados do curso e é
igual ao Docente 1 falou, com plenas condições de fazer o que eles quiserem. Pesquisador: E
sobre a Estrutura da Matéria, que é uma disciplina teórica da Física, como você vê essa
questão da diferenciação de ensino pra licenciatura? Docente 2: Eu tô com o Docente 3 perto
do que ele disse, como eu leciono uma disciplina é mais específica, eu acho que o conteúdo é
o mesmo pros dois, a forma de dar e de cobrar é a mesma. Pesquisador: Pra mim já é um
progresso bem grande estarmos em um grupo que essa conclusão já é tida, o licenciado não
tem mesmo que saber menos física porque será professor. Pra quebrar essa visão um pouco
de que o licenciado precisa saber menos já é bem interessante pra começarmos uma
conversa.
Ep.3-C1-A
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Pesquisador: Sendo bastante específico sobre as disciplinas agora, eu acho interessante de
pensar também e foi citado por vocês três na nossa conversa passada o fato de haver uma
discrepância, ou uma diferença de semestre entre essas disciplinas, o fato de o laboratório ser
no segundo semestre, a instrumentação também e a estrutura teóricas ser anual. Existe
alguma defasagem, na opinião de vocês, por conta dessa diferença de semestre e também se,
por exemplo, quando o aluno chega no laboratório de estrutura, ele já deveria saber os
conteúdos da estrutura teórica pra conseguir fazer os experimentos. Docente 1: Sim. Eu fiquei
muito contente porque o Docente 2 me falou: “Manda a lista dos materiais que você tem aí”, eu
mandei tudo, incluindo o último que chegou, que é o Franck-Herts. A gente montou, testou e eu
fiquei o tempo todo com os alunos no laboratório vendo o que tem de diferente, olhando o que
fez o Franck-Herts, separando onde tá a teoria, e é legal porque chega a hora de fazer o
experimento, a gente já sabe como mexe, o que vai encontrar, é muito legal. Essa
comunicação é muito boa. Porque ele tá dando um curso muito bom (referente ao professor de
Estrutura da Matéria), de verdade mesmo e é super importante ele poder olhar de fora e ver
toda a tecnologia que tá por trás de uma consulta, por exemplo, tem a ver com muita coisa que
ele está vendo. Então tem que chamar a atenção, então isso pode ter mais a ver com você
também (para o pesquisador), poder pinçar algumas coisas que eles estão fazendo, pequenas
coisinhas que essa conversa pode ajudar. Pesquisador: Isso já é... Docente 2: Às vezes eu
sinto um pouco de fata no curso é isso, de você saber que tem um tempo, mas no curso você
não tem tempo pra fazer esse tipo de coisa. Mas talvez com essa conversa a gente pode
pensar em alguma coisa. Por exemplo, Docente 3 (dirigindo-se ao professor de
Instrumentação), de pensar que você está trabalhando um determinado conceito lá,
quantização da energia, por exemplo, daí da pessoa ir buscar onde aquele conceito é aplicado
em várias situações dia-a-dia, e implicado também. Porque quando eu preparo o curso, eu
pens que, se ele vier a ser professor do segundo grau, que ele consiga ver uma noticia de
jornal ou revista por exemplo, identificar os conceitos envolvidos ali, como funciona e traduzir
pro aluno dele, que eventualmente não consegue compreender aquilo, só que eu acho que
seria legal se a gente tivesse uma possibilidade de fazer isso ao longo do curso. Pesquisador:
O meu trabalho no final vai falar assim, “que ações foram resultantes dessa possibilidade de
conversa com os professores?” Então você falar que isso deveria ser feito ao longo do ano é
algo que podemos analisar juntos, pensar juntos. E o único caminho de fazer isso é
conversando. Docente 1: No meu caso, eu sempre dei essa matéria, e eu sempre falava
“Docente 2, cadê a lista de materiais, de bibliografias? As coisas que você já passou. Pra eu
acompanhar junto. Pra mim, as vezes eu nem tinha aula, porque tinha prova, ou nem tinha
conteúdo pra dar a experiência, mas o professor de laboratório tem que tem um casamento
bom com o professor de estrutura. O que tá dando, pra você poder decidir se dá antes ou
depois. E isso eu acho que tem que, digamos, “forçar a barra” pra todos os professores de
laboratório se comunicar com os professores de teórica, irem acompanhando. Mas depende
também de como se faz, porque senão só um faz e o outro continua do mesmo jeito.
Pesquisador: Porque a questão da ligação do conhecimento prático com o conhecimento
teórico, ela precisa ser feita. Docente 1: Logo... Pesquisador: Também...Mas isso que o
Docente 2 falou do aluno olhar o conceito e tentar identificar relações, mergulhar naquele
conceito e na aplicação eu acho um link muito legal com a Instrumentação. Docente 3: Eu
Também...acho...E eu acho que a instrumentação tinha que ser dividida em dois semestres
mesmo, porque na Instrumentação I eu trabalho mais as questões de mecânica e termo e na
Instrumentação II são mais essas questões. E quando o aluno chega na Instrumentação II ele
está em um momento muito bom. Porque ele está tendo laboratório, está tendo instrumentação
e está tendo estrutura da matéria ao longo do ano. Então ele já viu alguma coisa ao longo do
ano e está em condições de fazer isso que o Docente 2 falou. E o que eu tenho procurado
fazer nas minhas aulas sobre isso é trazer um pouco das discussões, da filosofia, porque a
física moderna tem muita coisa por trás que é muito interessantes nesse sentido. Docente 2:
Então, porque quando eu vou começar a matéria, no primeiro dia de aula, como eu leio com
eles o programa da disciplina e vou comentando isso que o Docente 3 falou. “Se vocês
quisessem imaginar, pra cada tópico, pode ter um TCC envolvido aqui, alguma pesquisa pra
além disso que eu vou passar aqui. Porque, por exemplo, pra cada tema, além da questão
histórica, por exemplo, o que levou, por exemplo o Bohr a propor a teoria dele, o que tinha
envolvido ali, porque ele propôs assim. Por exemplo, quem chamou a constante de Planck de
constante de Planck, não foi ele quem chamou, o cara não ia fazer o negócio e dar o nome
dela. Com Millikan a mesma coisa, com Franck-Hertz a mesma coisa. Por isso que eu digo,
que pra cada tópico desses aqui tem um TCC envolvido. Docente 3: É verdade... Docente 1: E
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isso é uma coisa da Física em geral. Se você vai ler os enunciados da lei de Coulomb, por
exemplo, nunca vai aparecer escrito Leis de Coulomb, fala das forças descreve a atração, mas
não aparece a Lei de Coulomb. Depois, alguém chamou isso assim e fez a equação. Então não
é assim que acontece. Pesquisador: E a história da Física tem que tratar essas questões, aqui
o Docente 3 que sabe muito mais que eu sobre isso, porque fez uma tese em história da
Física, tem que passar pelas minúcias, compreender os processos que todo conceito passou
até chegar no que conhecemos hoje. Docente 2: E é difícil pra mim, mas é difícil pro aluno
também esse tipo de discussão na sala de aula. Porque o modelo do Bohr, por exemplo, foi
feito em 1913, ou seja, se eu olhar pro modelo do Bohr em 2013 eu já sei um monte de coisa
que ele não sabia em 1913. Só que você não sabe exatamente o que ele sabia e o que ele não
sabia na época, tem que investigar, mas não da tempo de fazer isso em sala de aula. Então as
vezes um aluno faz uma pergunta e eu vejo exatamente isso, porque ele tá olhando um
problema de 100 anos atrás com uma cabeça de hoje, e eu não, saber exatamente o que ele
tinha na cabeça pra propor aquele modelo, mas isso leva tempo e tem que ter um trabalho em
torno disso. Docente 1: Por isso que é importante discutir essas coisas em história da física,
cada tópico. Pesquisador: É, a história da Física como disciplina tem esse papel de
contextualizar os conceitos físicos. Docente 1: E por exemplo, um exemplo que eu gosto é.
“Porque uma pedra cai?”. Ela cai porque é do chão. Hoje é uma explicação boba, mas foi a
explicação por mais de 2000 anos. Um monte de gente se envolveu nisso e ainda não
sabemos porque a pedra cai. Docente 3: É isso mesmo que o Docente 1 falou, como exemplo,
o Einstein mesmo não acreditava na mecânica quântica, ele passou a vida inteira sem acreditar
na mecânica quântica, e isso passa desapercebido, principalmente porque ele teorizou sobre o
efeito fotoelétrico. E é uma coisa muito legal pro aluno e eu vejo que essas ideia do Docente 2
aí é interessantíssima. Pesquisador: E esse momento bom que o senhor falou aí do segundo
semestre, de o aluno estar cursando as três disciplinas já é interessante, porque você pode,
por exemplo, tentar pegar algum experimento que o docente 1 está fazendo pra trabalhar em
uma perspectiva de ensino. A minha conversa é bem sobre isso. Como todo mundo pode se
ajudar. Porque, pra mim, isso que o Docente 2 disse já é algo que podemos tentar fazer. A
instrumentação tentar tratar certos conceitos que o estrutura está trabalhando em uma
perspectiva de aplicação ou contextualização. Pra estrutura e pro laboratório ficarem mais
próximos também pra mim o que falta é isso, espaços pra se pensar nessas coisas.
Ep.4-C1-A
Docente 2: Porque também, o fato de a gente ter a maior parte dos nossos alunos
frequentarem a universidade a anoite, eles vem, assistem aula e vão embora, vem, assistem
aula e vão embora. Pra ele, a universidade é uma extensão da escola, ele não vive a
universidade nas suas outras coisas, por exemplo, ele nem entende que, pra alguma coisa
funcionar, alguém tem que estar mexendo em outro nível, fazendo as coisas andarem, então
eles precisam ficar mais atentos a essas coisas de funcionamento da universidade. Docente 1:
Porque também não necessariamente...o numero de alunos que trabalham e estudam aqui na
física que trabalham e estudam é muito pequeno, eu conheço só 5, eles estão por aqui, tanto
que quando eu fui fazer a reunião do TCC, eles preferiram fazer a tarde. Docente 2: Porque,
no quarto ano, eu perguntei quem faz IC, quem fez IC, 3 ou 4 responderam. E quando eu falo
IC é em qualquer área, tipo algo além de vir aqui, assistir aula e vir embora. E muitos também
não trabalham, então eu fico preocupado com isso ai. Pesquisador: De não ter essa vivencia
da universidade. Docente 2: Ele nem sabe o que é feito na universidade direito. Docente 3:
Tem gente que nunca entrou no departamento. Docente 2: Daí eles pensam assim... “O
professor dá 8, 10 aulas por semana, poxa, o que que ele faz o resto da semana pra ficar
ocupado?” O que que tem pra fazer além disso. Por exemplo, eu falo assim pra eles, o cara
que eu pego marmita lá, ele tá rico, ótimo. Ele acha que eu tenho 3 meses de férias, porque
não tem aula na faculdade. Ele pensar desse jeito, eu até fico tranquilo, explico e tal, não
conhece nossa realidade e tal, mas tem muito aluno que também não conhece o que a gente
faz na universidade. Pesquisador: E também tem um fato de como está acontecendo – ou
como não está acontecendo a participação dos alunos. Porque eu digo assim, pra mim esse
grupo que está se formando aqui tem um mérito muito grande de se propor a pensar nessas
coisas, planejando juntos, mas em contrapartida, se não tem respaldo dos alunos, como faz?
Eu acho que pra nós todos já é um ganho particular o Docente 2 pensar em combinar com o
Docente 3 o casamento de certos conteúdos, o Docente 1 pensar algum dos muitos
experimentos didaticamente, mas e os alunos, estão ali? Docente 1: No meu ponto de vista,
essa é um pergunta que se reduz em uma. Quanto tempo ele tem pra acabar com essa grade
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aqui? Porque ele faz no tempo que ele tem, e vai fazendo, só. Pesquisador: Porque pra mim,
na minha opinião e na minha defesa, eu quero pensar em uma formação com mais
participação dos alunos e tal, a participação no ambiente. A ideia é assim...A gente tá errando
em algum lugar – eu vou falar a gente, mas falando de vocês, enfim, de nos todos – a gente
pode fazer alguma coisa pelos alunos não estarem participando ou isso é um problema que
vem de sempre, mas de sempre não é também, porque nós tivemos outras turmas aqui que
não tiverem os mesmos problemas. Docente 2: Eu acho que o que eu tenho percebido que,
com essa turma resultante da progressão continuada aí chegando na universidade, menos
participativos eles são, mais apáticos, agora eu acho assim, eu estava pensando sobre isso,
porque a gente faz as atividades diferentes de física I e física II, daí eu penso que a nossa
parte é oferecer possibilidades pros alunos, se eles quiserem aproveitar ou não, daí é problema
desses, nós temos que ter assim, não é porque...na verdade o que eu acho que a gente tá
fazendo é até a mais também, com essa história da bolsa PET da Prof. B, da monitoria, tem os
Osmar a o Rogério dando um suporte pra gente, e eu acho que a gente tá até no caminho
contrário. Quanto menos eles procuram, mais s agente oferece coisas diferentes. E eu acho
que tem que ser assim cara, só que também tem um limite, não dá pra pensar assim também,
né, se ele não participa, a gente não oferece, não a gente oferece, se ele não participa, daí
também paciência. Pesquisador: Eu acho que o papel da universidade nesse sentido, como
uma universidade pública, é oferecer as oportunidades mesmo. Docente 2: E cobrar o cara
também, mas não cobrar assim...cobrar no dia-a-dia mesmo, sabe??? Participou? Foram?
Viram? Resolveram? Não? Então cara, pra onde a gente vai com isso? Não resolver a lista?
Não foi na monitoria? Não organizou uma semana da física? Não assistiu o filme? Então fica
complicado né cara? E também perceber que tem um monte de coisa pra fazer e o ara tá ali
esperando a coisa acontecer. Mais que isso eu não sei se tem como fazer não, viu? Porque o
cara tá vindo de um sistema em que ele tá acostumado assim. Que nem, por exemplo, ontem
tinha 5, 6 alunos ali no auditório falando com o reitor que estava aí. Aí o aluno, sabe, do jeitão
doa alunos assim, fala, questiona, pergunta, mas cada um da sua vez, saca? Sem
manifestação de nada. Mas teve uma hora que eu acho que o reitor encheu um pouco o saco e
falou assim... “Todas as reinvindicações de vocês são justas, assim como tudo que eu ouvi dos
professores aqui também é justo, mas não tem dinheiro pra tudo, então, precisa atender essas
coisas ao longo de um tempo, mas como é que eu vou atender às reinvindicações de vocês se
vocês não se fazem presentes em lugar nenhum? Eu to percebendo aqui que já me falaram
que vocês estão ausentes nos concelhos de curso, do conselho universitário. Agora, se vocês
não se organizam, não participam, não tem como atender nenhuma demanda de vocês, sinto
muito.” E pô, é verdade, isso é terrível. Porque o cara começa a perguntar, perguntar, mas a
coisa não é pessoal, tem que ser por meio das representações estabelecidas pra isso.
Pesquisador: Exatamente. E essa participação é parte da formação dele na universidade.
Docente 2: Ele já vem com uma postura...e eu estive conversando com o chefe (do
departamento) sobre isso. E o nosso curso eu tenho visto que tá tentando fazer o que dá pra
ser feito, agora a química também fez, a gente mexeu na grade, deslocou física lá pra frente,
Trouxe uma matemática ali pra tentar ajudar, quer dizer, tenta mexer sobre isso tenta colocar o
monitor, mas tem uma parte dessa caminhada que tem que ser deles. Pesquisador: E tem
que ser mesmo. Docente 2: Não dá pra gente caminhar por eles, dá pra gente pavimentar o
caminho, por uma iluminação, torcer pra fazer sol, mas é o máximo cara, agora o que eu fico
um pouco preocupado hoje é que o professor tem uma pressão de cima pra baixo com aquelas
planilhas lá da CPA, aqui na unidade uma pressão de baixo pra cima da avaliação do grau lá
dos alunos, que a participação também é muito baixa, aliás, a gente percebe as vezes por um
comentário ou outro dos professores, que um aluno falou isso ou aquilo de mim, ou seja, tem
uma pressão de todos os lados. E tem uma parcela de alunos, a maioria deles, que não vai,
sabe? Chega mal formado, mesmo você tentando ajustar daqui e dali pra melhorar essa má
formação que eles tiveram do segundo grau, tem aluno que não se dedica nem o mínimo,
sabe? E aí cara, de repente complica, porque você tem que reprovar 80% da turma.
Ep.5-C1-A
Pesquisador: E eu até convido vocês pra virem conversar mais, porque pra mim, por exemplo,
tratando especificamente da organização da disciplina, isso que o Docente 3 e você estavam
falando de a instrumentação talvez contextualizar um pouco do que eles estão aprendendo em
estrutura ou de o laboratório também ser pensado de uma forma mais didática, pra mim é algo
que só pode ser atingido dessa conversa. Docente 3: Sobre o laboratório, eu acho que poder
tratar a Física Moderna já é um pouquinho difícil, porque os equipamentos são caros e difíceis
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de mexer e o que tem de experimento pro ensino médio já esta, digamos, meio batido né?
Então eu acho que no laboratório, tentar trazer um pouco de criatividade pros alunos pra poder
fazer algo um pouco diferente, porque geralmente é uma coisa que não é simples...
Pesquisador: Ou até mesmo pensar na discussão de resultados dos laboratórios. Porque
mensuração de certas coisas do laboratório de estrutura não é com régua que se faz né. Por
exemplo, os relatórios que eles entregarem pro Docente 1 podem ser objetos de discussão dos
alunos. Então só de a gente conseguir pensar nas possibilidades de interação entra as
disciplinas pra mim já é um caminho muito interessante. Docente 3: Eu acho que aí seria eles
com as coisas deles sabe? Com o que é dado em estrutura, com o experimento que ele faz e
tentando discutir as relações disso. Docente 1: Bem simples, bem fácil de explicar e bem fácil
de fazer adaptações é o experimento de espectro de luz, porque você pega essas redes que
custam 50 centavos, de difração e cruza na luz você vai ver as linhas, as faixas de lus. E essas
faixas de luz podem ser explicadas pela estrutura eletrônica e ai você chega nessa parte que
você está falando de o que significa isso, porque você não vê o arco íris, você vê faixas de luz
e isso é impressionante. Você pode trabalhar isso teoricamente, resolver as equações, enfim,
fazer tudo. Pesquisador: Porque se for o caso, no segundo semestre, eu me proponho a ir pra
aula de estrutura conhecer o que você está dando, ir para a aula de laboratório saber que
experimentos ele está fazendo e ir pra aula de Instrumentação e conversarmos sobre essas
coisas. Docente 1: Porque ai você põe lá a rede, liga a lâmpada e vê as faixas, mas não tem
arco-íris, não tem um monte de cores, isso é legal. Pesquisador: E pensar em como abordar
isso com os alunos é algo que a gente pode pensar em fazer, e se aproveitar dos
equipamentos do laboratório pra pensar essas questões na escola é interessante. Docente 1:
A única coisa diferente que eu faria é pegar a rede e virar assim, porque a rede é polarizante
aqui, mas o efeito é o mesmo e cada uma tem suas propriedades. Pesquisador: É isso que o
Docente 2 está falando, no fim das contas é pensar se dá pra usar o laboratório pra dar aula,
não dá pra levar o experimento de Milikan lá pra ele contar, mas só poder discutir esses
resultados e pensar em como adaptar essas coisas no laboratório já desperta nele uma
criatividade pra aula desses tópicos que é ótima e que tem que se basear no conhecimento
físico, que ninguém pode perder. Docente 1: E o legal é levar essa rede na escola e dizer
"olha, essa é uma rede de difração", e mostrar o que ela faz... Pesquisador: E tem que saber
muita física, muita estrutura da matéria. Docente 1: Esse assunto precisa muito de...pode ser
feito com CD, com garrafa, enfim... Docente 3: Esse de CD eu tive uns alunos que fizeram,
fizeram como projeto de estágio né? Mas aí eles pegaram de revista né? A forma de construir
foi copiada, mas é legal.
Ep.6-C1-A
Docente 1: Pra mim, o que eu busco no meu curso em particular é, pra além de fórmulas e
equações, que o aluno saia dali sabendo pegar uma publicação, uma revista, ler e entender. É
importantíssimo isso, porque ele precisa saber discutir assuntos da física, entender o que está
falando...Se quiser aprofundar depois, tudo bem, mas compreender aquela física moderna
ali...E eu acho assim, e isso vocês podem me corrigir se eu estiver falando bobeira, mas ele só
consegue aprender a ler com o tempo. Docente 2: Concordo... Pesquisador: E isso pra mim
já tem um valor bem grande,...Por exemplo, a capacidade de interpretação mais segura de um
paper por exemplo poderia estar relacionada com um laboratório de estrutura no qual os alunos
discutissem resultados de experimentos pra além de somente fazê-los? E o senhor tem visto
professor (dirigindo-se a professor de laboratório de estrutura), o senhor tem percebido se o
tempo de um semestre para o fazer do laboratório de estrutura tem sido suficiente para os
alunos fazerem tudo a maneira que o senhor acha melhor que eles façam? Docente 1:
Primeiro, eu tenho a sensação e já não falo mais isso, que quando dois alunos ou mais fazem
o mesmo experimento, um trabalha e o outro fica olhando. Essa é a realidade que tem, que o
aluno vem querendo acabar logo. Docente 2: É...e mesmo com dois viu...eles procuram um
jeito de fugir... Docente 1: Então, no laboratório, por questão de espaço, e eu acho que devia
crescer aquele laboratório...Então é assim, tem várias provas, e ele tem um tempo pra escrever
suas coisas. Escrever os resultados. Eles ficam comigo 5 minutos pra decidir o que vão fazer e
depois o tempo é deles...Depois copiam os relatórios, fazer o que? Então a primeira parte, do
contato dele com o experimento, tem que ter o professor. Pesquisador: Pra ele ver se está
bem montado, fazer a montagem certa, e sabe porque eu falo isso, porque eu sempre achei o
laboratório de estrutura muito apertado, não só de espaço, mas de tempo pra fazer as coisas
também e meio sem tempo pra pensar em relatório e nas discussões dos relatórios, sabe? Dai
eu sempre pensei no laboratório como uma aula quinzenal durante um ano inteiro, não sei se é
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viável nem que deveria ser feito, mas eu sempre pensei que poderia haver um espaço de
tempo maior entre uma aula e outra e que esse laboratório caminhasse junto com estrutura da
matéria, durante o quarto ano inteiro, uma reflexão que eu tenho vontade de colocar aqui pra
discutirmos. Docente 2: Eu penso Docente 1, que talvez a gente pudesse fazer algo assim,
uma semana metade dos alunos faz a prática e a outra metade faz uma primeira discussão
daquilo que eles fizerem semana passada. Então você tem metade da turma fazendo a
experiência e metade da turma discutindo os resultados do que eles fizeram semana passada.
Pesquisador: Então, eu acho que isso pode ser pensado com mais afinco, porque teria
alguma coisa que poderia ajudar até mesmo a estrutura da matéria. Docente 2: Mas isso é
algo que pode ser feito, esse lance de ser de um ano é bom, eu acho que pode ser feito. Dá
mais tempo entre uma prática e a outra, mas nesse meio tempo a gente cobra alguma coisa
deles, tem que cobrar alguma coisa deles. Pesquisador: Eu gostaria que vocês pensassem
nessa ideia pra gente discutir na próxima reunião, eu acho que ela é algo que pode ajudar as
três disciplinas. Docente 1: E essa coisa que você está fazendo de dividir o conteúdo em
várias provas os alunos estão gostando muito e eu acho que a gente tem que conversar mais
sobre isso. Docente 2: Vamos sim, vamos aproveitar esse espaço aqui.
Ep.7-C1-A
Pesquisador: Eu acho que é isso então, eu falei de tudo que eu tinha selecionado e procurei
levantar os tópicos que vocês colocaram como importantes na reunião passada, mas só tem
mais uma coisa que eu acho que é de interesse de vocês e eu acho que pode dar visibilidade
às ações desse grupo aqui e eu gostaria de poder chamar vocês pra mais conversas. Porque
vamos supor que acontece alguma coisa ao longo desse trabalho nosso aqui que nós achamos
que pode atualizar essa conversa que pode atualizar essa conversa, que pode nos dar
elementos pra pensar melhor essas coisas que estamos discutindo. Essas coisas, pra elas
serem feitas, que pra mim foge do âmbito de estar escrito no currículo ou não, é um ambiente
de a gente estar pensando em como melhorar nossas disciplinas, mas vocês acham importante
que nossas ações, nossas conversas estarem escritas na forma de projeto politico pedagógico
e que expresse o jeito do nosso curso do campus A de pensar a formação do aluno que sai
daqui. Em forma de pergunta, caso nós concluirmos coisas importantes dessa conversa, vocês
acham importante eu propor essas considerações em forma de mudança no PPP do curso pra
acrescentar certas características que nós estamos pensando aqui? Docente 2: Eu acho que é
importante estar escrito, até porque como forma de resolver qualquer conflito, as pessoas vão
resolver conflito naquilo que está escrito. Pesquisador: Eu pensei nisso exatamente pela
forma como você expressa isso de estar escrito. Docente 2: Serve como um mecanismo de
defesa, porque se tiver algum conflito, as regras do jogo estão escritas ali, mas também como
registro né? Ficar ali registrado pra quem vier pra frente ver que um dia a gente pensou isso
desse jeito. Se alguém quiser mudar, então que fosse discutido da mesma maneira, porque
depois muda o Docente 1, muda o Docente 3, muda eu, muda o professor, muda tudo.
Docente 3: Porque o que eu tenho visto na disciplina pedagógica, é a mesma coisa,
instrumentação I e instrumentação II muda o tópico da física que você tem que trabalhar, a
forma de trabalho é igual, a bibliografia é a mesma, só mudou o conteudo, mas pra mim e a
disciplina avança, a forma de trabalhar, os tipos de abordagem também tem que avançar um
pouco e haver diferenciação entre as duas fica a cargo do professor. Docente 1: Acho que a
gente pode fazer certas coisas por experiência. Temos experiência com essas disciplinas e
achamos que seria melhor se ela fosse assim. Então eu acho que nossa experiência com
essas disciplinas é uma boa coisa pra poder mudar. Porque senão fica um monte de mudanças
que não tem base. Pesquisador: Porque o que eu estou pensando é que, contando com a boa
vontade de vocês, é propor uma outra conversa, quando vocês puderem e quiserem, quando
vocês acharem que as disciplinas já andaram um pouco pra podermos conversar sobre isso.
Eu estou pensando em dar uma olhada no PPP do curso pra essas disciplinas e trazer aqui pra
vermos como as coisas estão colocadas lá versus o que estamos fazendo e o que achamos
que pode ser feito e por que. Por exemplo, o currículo de Estrutura da Matéria é só um
aglomerado de conteúdos, e também formas que vocês acham melhor de cobrar, avaliar e
mesmo de relacionar essas disciplinas. Porque eu acho que isso e uma forma boa de mostrar
um jeitão do curso da FCT de pensar nas disciplinas e que isso é fruto de uma conversa entre
professores.
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Ep.1-C2-A
Pesquisador: Então pessoal, primeiramente eu retomo os agradecimentos pela participação
de vocês, que está sendo ótima e a ideia é a partir de agora, com umas coisa que aqui a gente
vai conseguir concretizar, vai dar pra rolar uma coisa desse tipo, é manter um grupo de
conversa, de estudos, de pensar a estrutura dessas disciplinas e como essas coisas podem
melhorar aí e visar a aproximação dessas disciplinas. Porque é sempre assim, eu tenho que
escutar o que foi falado na ultima reunião pra verificar se elas tem potencial pra linkar com a
próxima conversa. E eu transcrevi toda a nossa conversa passada e olhei pontos que vocês
propuseram que são importantíssimos. E uma coisa não muito complicada de ver também foi
aquela disposição que vocês manifestaram de pensar coisas aproximadas que podem ser
feitas juntas nas disciplinas. A partir disso eu preparei os tópicos aqui da reunião com
elementos que podem colaborar numa aproximação entre as disciplinas, a maior relação entre
elas. Essa conversa também acontecerá em outro campus, mas com outras ideias, as ideias
de lá, apenas com dois professores, enfim...Então coisas que saíram aqui que eu achei muito
interessante foi essa possibilidade de, no segundo semestre, planejar alguma coisa conjunta.
Por exemplo, aquela necessidade que você apontou da possibilidade de contextualizar os seus
conteúdos que você não tem tempo de fazer da estrutura. Então eu penso assim, que o
trabalho pra próxima reunião, ou até o fim desse semestre, é chegar a possibilidades de que,
por exemplo, o Docente 3 possa trabalhar na Instrumentação II a partir também de coisas que
você (Docente 2) sugeriu e também que o Docente 1 apontou como úteis do laboratório.
Docente 3: Nesse sentido aí, eu penso o seguinte, porque você...A estrutura é anual...Eu até
não tive tempo de pensar, mas...e como é anual, eu até tente pensar em algumas coisas, mas
não assim, sistematizado. Tem algumas coisas que você está sugerindo (para o Docente 2)
que eu poderia estar introduzindo. Então, se você pudesse fazer algumas sugestões de o que
você está tendo problemas e que poderia ser trabalhado na perspectiva do ensino (falando
diretamente com Docente 2). Pesquisador: É, esse era um dos pontos da organização que eu
fiz aqui, porque dá continuidade a assuntos abertos na reunião passada, como o fazer dessas
atividades conjuntas. E se o aluno pudesse olhar a aplicação daquele conteúdo, o
desenvolvimento disso tudo a partir dos dois docentes, pode partir dessa ideia, até por conta
da falta de um dos docentes. Até do ponto de vista do conteúdo e da sua experiência agora no
primeiro semestre que já está acabando, que você propusesse coisas que podem ser feitas na
outra disciplina pra completar o seu conteúdo. Docente 2: Eu acho que algo com bastante fruto
é tentar uma abordagem histórica das primeiras construções dos modelos atômicos, quando
começou essa história de experimentos, do pudim de passas, do Thompson, porque dai pra
frente é algo interessante que eu falei no primeiro bimestre, que é muito difícil de trabalhar,
porque é uma coisa muito picadinha, cada um pôs um tijolinho, mas tem buracos ai de tempo e
experimentos que, na hora de o aluno dar uma aula, se ele conhecer essas coisas, o cara sabe
preparar uma sequencia mais correta. Porque daí, depois do primeiro modelo, os próprios
livros didáticos já trazem um detalhamento. Até o modelo de Thompson, porque depois disso,
Rutherford e Bohr, é pouco tempo que os separa e aí fica mais difícil, até chegar em 1900, por
ali. Porque esse aqui é 1911, o Thompson é 1897, o Rutherford é 1911, e 1913 o Bohr. Daí até
chegar aqui tem um monte de gente e coisas feitas aí que é super bonito, mas eu não poso
falar tudo. Pesquisador: Então, e esse traço da ordem, como um modelo completa o outro em
alguma coisa, eu posso pensar isso até de forma experimental de instrumentos mesmo, tipo
construir os modelos com os alunos, ir discutindo as diferenças... como possibilidade de o
senhor não ter que fazer o trabalho da história da física. Docente 2: E a parte tecnológica que
se desencadeou depois do efeito fotoelétrico, por exemplo, de detectores, da porta automática,
tudo isso. Pesquisador: Até dos detectores que vocês tem utilizado na pesquisa aí no
laboratório também. Docente 2: Isso, então, todo esse desenvolvimento que aconteceu depois
do efeito fotoelétrico, o que desencadeou, eu acho legal também. Docente 3: Detectores de...
Docente 2: Detectores de luz que geram eletricidade, todos esses detectores baseados em luz
são frutos do efeito fotoelétrico.

Ep.2-C2-A
Docente 2: Deixa eu perguntar um negócio aqui de ignorância minha. Quando eu fiz
licenciatura, as minhas disciplinas de práticas e instrumentação eram 3 créditos cada uma, 1 e
2, e dava 12 créditos. Daí o que as pessoas fizeram foi dar, em prática de ensino I um curso
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experimental de termologia que ia ser dado pra oitava série, por exemplo em uma escola
estadual e em prática II um curso de óptica com os mesmos fins. E eu não sei aqui, como é
que você trabalha instrumentação. É porque pra mim, a instrumentação acaba caindo em duas
coisas. Fazer instrumentos, experimental e tal e, por outro lado, gerar instrumentos no sentido
mais amplo, assim, de estratégias pro aluno saber abordar. Pesquisador: Você me deixa falar
disso também (para o Docente 3): Então, é essa visão que eu tenho da instrumentação
também. Uma discussão que existe teoricamente também. Eu penso em um trabalho com
estratégias de ensino, elementos importantes para instrumentalizar o aluno de perspectivas de
ensino. Por exemplo, lá no campus B, onde a instrumentação é excelentemente bem
construída, já tem essa forma de acontecer há alguns anos, o curso é basicamente
experimental. Os alunos trazem, constroem experimentos de escolha deles, mas com o
objetivo de que o aluno faça uma apresentação conceitual da física daquele experimento e a
discussão e cada experimento se dá em todas as possibilidades possíveis. Eles tiram tudo que
há pra tirar dali. Mas parece que, por exemplo, olhando pra Instrumentação aqui, parece que
não há uma definição das diferenças entre as disciplinas ou um cronograma especifico ou
mesmo uma ideia de disciplina. Agora que o professor está começando a constituir essas
características, a meu ver. Docente 3: Porque é, eu peguei essas disciplinas agora. No ano
retrasado eu só tinha uma aluna, então não tinha com trabalhar uma disciplina. Então eu
peguei as necessidades dela, o que ela tinha interesse e fiz uma coisa mais especifica. Então o
ano passado eu peguei a instrumentação completa e eu ia abordar em instrumentação I mais a
física I e física II e as questões da aplicação em sala de aula, do professor em sala de aula, as
abordagens de laboratório, mais contextualizar essas coisas e em instrumentação II eu ia
trabalhar mais eletricidade e física moderna, então o foco era essa e também uma abordagem
mais histórico-filosófica. Então, por exemplo, fazendo essa abordagem, eu fazia as
apresentações da filosofia, voltada pra ciência, como as coisas se envolvem. E os alunos
ficavam assim. Na primeira parte da aula eu fazia uma apresentação das questões minha
mesmo e na segunda parte era mais seminário, os alunos apresentavam seminários e
apresentação de projetos, que seriam os experimentos. Então, por exemplo, esse projeto ele
tinha que desenvolver no período e apresentar resultados no final da instrumentação. Ai no
final da instrumentação, nos últimos dias, todos os alunos trouxeram os projetos deles e
apresentaram pra sala de aula o que tinha sido feito e mostravam a aplicação daquilo, mais ou
menos isso. Pesquisador: E essa falta de diferenciação que você encontrou aqui entre a
instrumentação I e a instrumentação II, de as vezes se ver fazendo a mesma coisa, você acha
que é uma contingencia problemática que você aponta. É um problema que você acha que
pode ser olhado do ponto de vista do PPP do curso mesmo, como algo a ser melhor
diferenciado? Eu estou perguntando assim, você acha que essa diferenciação clara das duas
instrumentações é algo que deve ser melhor delineado, por exemplo? Docente 3: Então, eu
acho assim, eu acho que a instrumentação I ela trabalha mais no concreto, né, o que se propõe
é isso, mas o que se coloca no PPP na verdade é a mesma coisa. Então eu acho que o aluno
teria primeiro o contato com experimento concreto, com coisas que ele está vendo, e já no
segundo momento ele já está preparado pra pensar em instrumentos mais abstratos, da física
moderna, por exemplo, pra discutir. Eu vejo, por ai, que nos cursos por ai, a instrumentação é
basicamente experimentos, pois tem a função de instrumentalizar o aluno para o ensino. Pra
ele poder trabalhar. Pesquisador: Por exemplo, se for exigido que o aluno crie experimento ou
conduza discussões a partir de temas específicos, isso não pode ser considerado um
instrumento? Instrumentalizar o aluno, por exemplo o potencial que ele tem pra olhar
criativamente as coisas, criar experimentos, propor temas pra uma tarefa, enfim despertar essa
curiosidade do aluno por meio de atividades da instrumentação, isso será que também não é
um instrumento de ensino? Pra não ficar sempre nos mesmos experimentos pra dar as
mesmas aulas e ai eu vejo uma potencial muito grande pra interação de laboratório de
estrutura e instrumentação, que eu acho que exatamente por ser abstrato, é mais interessante
pro aluno pensar em formas de traduzir isso. Docente 3: E uma coisa que eu tenho feito
também é que, o aluno chega no terceiro ano, ele nunca viu um periódico da área de ensino de
física, não viu um caderno brasileiro de ensino de física, uma revistar brasileira, nada. Não
sabe nem que se pesquisa nessa área. E é uma oportunidade de eles poderem consultar esse
tipo de coisa, e uma coisa que eu falei pra eles nesse sentido foi o seguinte. O projeto de
vocês, se vocês quiserem ir numa revista e simplesmente reproduzir aquilo, é uma coisa,
agora, consultar uma revista que tem, outra que tem e mostrar alguma coisa diferente, isso é
muito mais valorizado e não quer dizer, por exemplo, que vocês mostraram alguma coisa, que
por eventualidade, não funcionou, que isso vai ser desvalorizado frente ao trabalho de
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pesquisa e construção que vocês tiveram, por exemplo. Eu acho que a ideia é que chegue em
algo que funcione, mas é a oportunidade da gente discutir e concertar as coisas. Eu acho que a
abordagem experimental, ela é até mais valorizável, nesse caso, como pesquisa e não só
como instrumento.
Ep.4-C2-A
Docente 2: E a tem alguma outra disciplina...qual a diferença que tem....prática não tem...
Pesquisador: Prática de ensino foi convertida em instrumentação para o ensino. Docente 2:
Então, mudou de nome...Daí tem o estágio que tá calculado aqui...E as outras estão lá
embaixo, na educação... Docente 3: Porque os professores que dão didática não são
formados em Física... Pesquisador: E a ultima turma que teve didática com um professor
formado em física foi em 2007. Desde então só os professores da Pedagogia têm lecionado
didática pra Física. E essa necessidade é gritante, sabe/ Que os professores que lecionam pra
Física tenham uma formação em Ensino de Física...Mas enfim, essas coisas são coisas que
abrangem, ai, a politica de departamento, mas que mesmo assim tem que ser algo próximo de
todo mundo que trabalha aqui, sabe?

Ep.3-C2-A
Pesquisador: Porque eu sempre pensei que o trabalho com experimentos na disciplina de
ensino a partir de elementos vindos da estrutura é algo pra botar a galera pra pensar
conceitualmente a forma de explicar aquilo mesmo, aquilo, onde colocar, sei lá, uma rede de
difração, um espectrômetro, por isso que eu falo de, se no segundo semestre eu puder
acompanhar as aulas de instrumentação pra ver como essa experiência de relacionar as
coisas que está afetando lá, na forma como as relação estão sendo feita lá. Docente 3: Só pra
ajudar um pouquinho nessa discussão. Uma das coisas que eu pensei quando eu comecei a
trabalhar com isso foi o experimento. Então tem os kits da experimentoteca, tem uns kits lá que
são caixas que os alunos nunca tinham visto. Então eu peguei essas caixas e abrimos pra ver
o que tinha e tal e algumas coisas não estavam completas, mas os que estavam bons, que na
verdade eram poucos, mas tinha um kit sobre movimento uniforme, então, lá o experimento é
super simples. Solta o negócio lá, ele faz o movimento, bem simples. Daí eu falei assim pros
alunos. Vamos pegar esse kit e fazer do jeito que está aqui, porque tinha que fazer o gráfico do
movimento uniforme, aí eles fizeram. Daí eu perguntei. E se inclinasse isso, o que ia acontecer.
Ia dar uma reta diferente, ia mudar o gráfico. Nem eu sabia, mas eu propus que
verificássemos. Aí vem aquelas histórias, né? O que deu de diferente? O que aconteceu. Mas
deu um jeito diferente. Daí vem aquelas coisas. é porque o experimento é uma coisa ideal, o
atrito influencia aí, e os alunos começam a... Pesquisador: Eles começam perceber coisas que
fazem parte da investigação científica. Docente 3: É...nessa parte aí de FMC, de abstração, a
coisa seria um pouquinho mais complicada. Os experimentos teriam que ser, por
exemplo...Com as coisas que têm no laboratório, mas a gente teria que ver com o Docente 1
também.

Ep.5-C2-A
Pesquisador: Você mesmo (dirigindo-se ao Docente 2), fez Física, pesquisa em uma área X,
mas está aí envolvido em todas as conversas que dizem respeito ao curso...E essa relação pra
mim, que vai fazer muito sentido, por exemplo, o que você (Docente 3) vai fazer com os alunos
de Instrumentação a partir do que o Docente 2 propor...Deixar bem claro que o Docente 2 está
inteirado das coisas que vocês vão fazer, do conteúdo que vocês discutiram lá no primeiro
semestre, essa compreensão de conteúdos que não dá pra relacionar sempre, por exemplo as
questões de interpretação probabilística que vem ai no segundo semestre. Essa relação que
não deve caber só ao aluno fazer. e eu vejo isso acontecendo, assim, na conversa entre os
professores. Então a reunião de hoje, que eu tinha planejado, era isso, continuar os
planejamentos que vocês tinham começado na reunião passada e discutir mais alguns temas
apontados por todos nós, mas acho que podemos fazer isto quando estivermos todos aqui.
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Ep.6-C2-A
Docente 2: Eu acho que nesse contexto aí, dos planejamentos e tal, eu acho que vale a pena
insistir com o Docente 1, pra gente pensar naquela esticada da disciplina de laboratório,
alguma coisa nesse sentido que eu acho uma ideia super legal. O mesmo conteúdo, só que
anual, sabe? Pra ele poder ver melhor essas coisas, entre um experimento e outro, elaborar
alguma coisa ai no meio, sabe? Pesquisador: Por exemplo, o pessoal vai lá e faz um
experimento, por exemplo Milikan, eles não vão chegar ao resultado correto por uma série de
coisa. Mas eu acho que ai cabe uma aula de discussão desses resultados e dos procedimentos
utilizados por cada um pra comparar os resultados, discutir a forma de explicar aquilo, sabe?
Isso se pode converter em algo também relacionado com a prática. Eu acho que se a gente
conseguisse, no final do ano, como um grupo, sabe? E somos um grupo, eu vou começar a
entender e falar da gente como um grupo, tudo bem? Docente 2: Sim. Docente 3: ahã.
Pesquisador: Se a gente conseguisse fazer essas coisas que vocês propuseram aqui virarem
algo concreto, de um grupo de docentes pensando as disciplinas, algo que pode se tornar
conteúdo ou proposta mesmo, eu acho que é bem interessante. E é isso, né? a gente começa
assim. Falando sobre como tratar didaticamente esses conteúdos e esses experimentos por
conta de uma justificativa que você (Docente 2) deu sobre o aperto da ementa e do conteúdo.
E ai o professor de laboratório vai entrar nisso ai também. E ai o conteúdo de estrutura no
segundo semestre está assim também né? Ah, eu trouxe as ementas aqui, das três disciplinas
e vou deixar com vocês. Tem também uma cópia dos objetivos e do perfil do egresso do PPP
do curso. Antes da gente se reunir, se vocês puderem dar uma olhada... Docente 2: Eu dei
uma mudada na ordem das coisas aqui, daqui a pouco você passa ai na minha sala pra pegar
o xerox...Pra gente comparar as coisas...Porque nós invertemos algumas coisas,
acrescentamos outras aí... Pesquisador: Eu agradeço, Docente 2, porque daí eu vou fazendo
uma comparação a a gente vai vendo onde cada uma das atividades pode entrar e pra que
conteúdo, enfim...Obrigado. Docente 2: Imagina cara...Inclusive na proposição das ementas lá
eu, ao invés de cinco provas que eu estou acostumado a dar, eu coloquei uma sexta avaliação,
que seria um seminário do conteúdo da disciplina, e eu queria discutir isso, porque eu ainda
não sei como eu vou fazer, mas a gente conversa disso.

Ep.8-C2-A
Pesquisador: Então professor, e isso foi algo muito interessante que surgiu aqui também, nas
conversas, que eu achei muito legal, que, por exemplo, tem coisa que o Docente 2 disse, que
não dá pra ele contextualizar muito, ficar explicando o que o cientista fez, o que tinha na época
e tal. Talvez lá no laboratório, por exemplo, ele vá conseguir fazer o experimento, mas fez. Ele
não vai pensar na explicação daquilo, no jeito que o cientista fez e tal. Daí a gente viu um link
bem legal com a instrumentação. Que talvez, na instrumentação II, no segundo semestre, o
Docente 3 talvez possa, e ele está bem disposto a trabalhar junto com a estrutura, fazer essa
contextualização de algumas coisas que o Docente 2 não consegue fazer e tal, essas coisas
que o Docente 2 não tem conseguido fazer, da história dos modelos atômicos também,
construir com os alunos esses modelos atômicos. E também ele estaria bem disposto a discutir
com os alunos coisas que eles fizeram no laboratório de estrutura. Então um link bem legal que
eu vi com a instrumentação é de, por exemplo, nessas conversas que a gente vai ter junto aqui
das próximas vezes, grifar ali alguns experimentos que seria legal que os alunos discutissem
os resultados, elaborar seminários, porque pode ser algo útil pro Docente 3 pensar na parte
experimental que ele vai dedicar à instrumentação II, por exemplo usando alguns experimentos
do laboratório de estrutura com uma perspectiva didática. Por exemplo, o experimento do efeito
fotoelétrico, pode ser transposto na aula de instrumentação a partir de uma discussão do
laboratório, por exemplo. Eles podem construir e discutir células fotoelétricas, enfim, há uma
gama de possibilidades muito grandes aí. Docente 1: ÓTIMO. De toda a minha experiência
que podem ser feitas lá do laboratório, existem duas somente. Duas experiências. Na verdade,
uma que pode ser perfeitamente feita, porque envolve o que você disse, a rede de difração.
Simples de usar e barata, 1 dólar. E também o da descarga de gás. Pesquisador: Então, esse
experimento eu acho muito legal, por exemplo. Se propor pra fazer também na instrumentação
para o ensino. Pra eles irem discutindo os resultados daqui, do que eles fizeram com o gás,
com tudo elaborado para o laboratório com o que eles fizeram a mão, as adaptações que
tiveram que fazer e as diferenças dos resultados, por exemplo. Isso é algo que eu acho legal

449

discutir. Docente 1: Sim, já o segundo, é que digamos, que, numa caixa preta, pintada dentro e
fora coloca água quente, observando só com um termômetro. Pesquisador: que aqui seria
feito com o cubo de Leslie. Docente 1: O primeiro é rápido e fácil. Já o segundo é mais
demorado, lento, exige paciência, precisa sol, ir lá fora, mas é complicado. E o terceiro que eu
falei, é o efeito fotoelétrico. Já o efeito fotoelétrico tem um problema seríssimo, que é saber que
luz que pode usar pra dar certo. O experimento tem um tubo, e esse tubo é muito frágil e
caríssimo, difícil de comprar. Uma vez um aluno quebrou aquilo e eu tive que pedir da
Alemanha, mas não vinha e eu tive que fazer um substituto lá, dar um jeito. Eu consegui
comprar um tubo parecido, mas que não era igual àquele. Eu não consegui o tubo, eu consegui
só a válvula que vai nele, essa é uma válvula que suporta apenas um comprimento de onda.
Mas o problema não está na válvula em si, está na lâmpada de mercúrio, porque a lâmpada de
mercúrio emite uns 3 ou 4 comprimentos de onda bem intensos, então o problema não está aí
que é baratinho, mas em outras coisas que é caro, complicado, todas as coisas ao contrário. Aí
vai para o conteúdo de estrutura, porque na estrutura essas coisas que não dá pra mexer aqui
fica só na teoria e é isso... Docente 1: E aquilo que eu falei...Bom, definimos aí as coisas que
podem ser trabalhadas...

Ep.9-C2-A
Pesquisador: Sim, sim...é isso que eu acho legal da gente olhar junto aqui, sabe, os três
professores. Porque as vezes o Docente 3 está pensando em fazer alguma coisa no laboratório
que não tem material pra fazer ou não tem, sabe???Então essa troca de informações
interessantes pode conduzir o trabalho de interação. Porque o Docente 3 está tentando
começar um trabalho em instrumentação com FM, com instrumentos pra ensino de FM. Então
essa toca com o professor de laboratório, com o professor de estrutura pode ajudar muito todas
as partes e a construir uma relação melhor entre as disciplinas. Por exemplo, ele ver o que está
sendo feito lá no laboratório com potencial didático e de ensino e também pros professores de
estrutura e laboratório, é...ele ver relação entre os conceitos do laboratório, é, o que ele está
vendo no laboratório e o que ele está estudando lá. Então, a ideia dessa conversa é bem isso.
Então eu vi que desde a primeira vez que vocês conversaram lá, saíram ideias muitos legais
pro segundo semestre, desde essa possível expansão do laboratório, que eu acho legal
conversar isso entre os três, porque o Docente 2, no dia que eles conversaram, ele defendeu
isso bastante, ele disse que o laboratório tinha que ter mais tempo pra separar os
experimentos, pra olharem relatórios pros alunos poderem discutir alguns relatórios, porque
que um chegou em um resultado, porque que outro chegou em outro resultado, a estrutura
deveria ser maior...ter aquilo que o senhor falou, o tal tempo de maturação do conceito. E outra
coisa que eles propuseram aqui que eu achei muito legal, porque é uma outra coisa que a
gente pode mexer... Docente 1: Isso que você está falando ai...é tudo muito ideal. Mas a
realidade do laboratório é diferente. Na sala de aula, porque você tem um momento único, que
pode ser a prova, nesse curso aqui é a prova, na hora da prova é ele e a prova, ou sabe a
resposta ou não, e acabou. Agora, no laboratório, quanto maior a quantidade de alunos, menor
a quantidade de trabalho, porque um faz e o outro olha, ou em outro caso, deixa ele fazer, que
eu to ligando pra minha namorada, olhando no celular, fazendo outras coisas. Pesquisador:
Fazendo de tudo, menos o que tem que fazer. Docente 1: Então, desse jeito que eu estou
fazendo, que é muito complicado, todo mundo faz. Pesquisador: Sozinho. Docente 1:
Sozinho, mas daí tem um prejuízo, e daí eu concordo com você. Mas não tem como aliviar
esse prejuízo, porque o grau de comunicação fica muito baixo. O que falta talvez, e isso que
você falou me fez pensar é que falte talvez algumas aulas em grupo, algumas aulas antes da
prova, por exemplo, algo assim. Pesquisador: Uma aula de discussão de resultados ali...
Docente 1: Isso sim, isso eu acho que precisa fazer. Pesquisador: É por isso que acho que é
interessante essa discussão, porque nem que sejam duas ou três aulas de discussão ao longo
da disciplina, já é algo a mais que como ela está sendo feita e como eu tenho um interesse
particular de pesquisa nisso, eu posso ajudar o senhor com isso. A preparar, tudo mais, tentar
ir nessas aulas com o senhor...Que sejam poucos, mas que sejam bons momentos de
discussão, de o aluno poder apresentar os resultados deles e tal...Porque eu acho que pra
formação do professor que ele vai ser, do físico que ele vai ser, do professor que vai ter que
falar de ciência, isso é muito legal.
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Ep.10-C2-A
Pesquisador: Porque uma coisa que eles propuseram também lá pro fim do ano foi que o
Docente 2 está com vontade de dar uma avaliação como seminário de estrutura sobre um
tema. Que os alunos dessem uma aula, nível de ensino médio, sobre um dos temas que eles
estudaram na estrutura e ele disse que nunca dá tempo de fazer isso. Daí o Docente 3 propôs
que os alunos dessem essa aula na área de instrumentação. Daí o Docente 2 já pensou, por
exemplo, que ele poderia, que marcássemos um dia lá no fim do ano, quando ele já estruturou
tudo que ele tinha que estudar e como última avaliação da disciplina seria esses seminários e
no dia da apresentação dos seminários de estrutura da matéria, que eles preparassem uma
aula usando o laboratório, o conteúdo de estrutura e, por exemplo, que eles apresentassem
esses seminários para você, o Docente 3 e o Docente 2. Eu, sinceramente, achei uma ótima
ideia. Seria uma coisa da aula de estrutura, mas que ele estaria em transito entre as três
disciplinas. Por exemplo, mas se nesse seminário o aluno quisesse se utilizar do laboratório,
das coisas do laboratório, se ele elaborasse uma aula experimental, o senhor seria também
indispensável na avaliação dessa aula. São propostas que estão aparecendo que são
interessantes. Docente 1: Sim...sim...Muito bom... Pesquisador: Então eu queria mesmo era
atualizar o senhor das conversas que tivemos pois o senhor é parte importantíssima delas e
ver o que o senhor acha dessas propostas.

Ep.11-C2-A
Docente 1: Digamos assim, o laboratório está aberto para poder melhorar. Melhorou, digamos
que agora eu consegui que todos trabalhassem. Agora, tem que melhorar mais, isso que você
colocou seria uma coisa boa, tem que se comunicar mais, talvez uma aula de apresentação,
exposição... Pesquisador: De apresentação...Por exemplo, cada um escolhe o experimento
que acha que teve o melhor resultado e apresenta pros colegas pra discussão. Daí eles
poderão ver o que cada um fez de diferente, qual a diferença, porque da diferença. Sabe
porque, porque eu acho que ajuda eles falarem de FM é uma coisa que está faltando. Porque,
por exemplo, nos outros laboratórios, como ele tem mais tempo pra fazer, como os laboratórios
andam junto com as disciplinas teóricas...talvez eles possam conversar mais sobre os
resultados, porque eles estão fazendo junto. Docente 1: É, sim...gosto da ideia...vamos
pensando. Pesquisador: Claro professor, vamos discutir essas ideias nas reuniões...E,
professor, eu trouxe ai as ementas das disciplinas pra vocês irem dando uma olhada,
rabiscando essas ideias ai, o que vocês considerarem importantes...

Ep.13-C2-A
Pesquisador: Mas aqui no nosso curso, professor, mesmo ainda que estejamos muito
contaminados pela ideia do bacharelado...Docente 1: Eu não acho... Pesquisador: Ainda
assim eu estou vendo professores dispostos a participar e a conversar sobre essa
situação...Em pensarem em estratégias que também vão atingir a formação de professores,
que nem vocês estão aqui dispostos a conversar sobre essas coisas que às vezes fogem das
suas preocupações de pesquisa, por exemplo. Em outros lugares essa conversa é muito
complicada... Docente 1: Sobre essa questão que você falou de bacharelado...me fale um
aluno que foi reprovada aqui em alguma coisa porque tinha licenciatura... Pesquisador: Não,
isso eu sei que não, a perspectiva nem é essa, mas mesmo assim, algumas coisas ainda
precisam ser pensadas, mudadas sim, no que diz respeito à licenciatura...Por exemplo, a
disciplina de didática não ser dada por um físico, sendo que nós sabemos que existe didática
especifica...Esse é um dos problemas, por exemplo... Docente 1: Mas se você for em outros
campus, outras faculdades, você vê, por exemplo, que...Quem está contente com o
departamento de educação? Pesquisador: Então...então há sempre coisas que tem que ser
melhoradas...Esse ponto de conversa que eu coloquei aqui pra gente é apenas um ponto
dentre muitos que precisam ser mudados, mas se por conversa...Então é isso professor, eu
gostaria que o senhor tivesse sintonizado nas propostas pra gente continuar a conversa
sempre, como um grupo, ao menos esse ano... Docente 1: Claro, claro...vamos
conversando...Porque eu penso que quando faz licenciatura, ele está mais preparado que o
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outro pra qualquer função, porque mesmo que ele faça mestrado, doutorado, ele vai voltar pra
faculdade...Vai dar aula aqui... Pesquisador: Sim, e isso é obvio. E o bacharelado fica
alimentando uma roda que é infinita. O cara faz o trabalho dele, se forma doutor, volta pra cá,
continua empurrando trabalho que vão fazer outras pessoas voltarem pra cá...Nunca sai da
universidade. Se essa pessoas saírem da universidade, não tem mais o que fazer...Então eu
acho que é...tá produzindo tecnologia, tá melhorando a vida das pessoas, mas daí tem que ver
certinho a quem esses produtos estão beneficiando, sabe? Que função isso está tendo no bem
comum, porque algo que a gente vai discutir nas próximas reuniões também é a questão da
função dessa produção louca de tecnologia e se isso é algo que compete a nós, da
licenciatura... Docente 1: Sim...E eu participei de umas reuniões de elaboração de currículos e
a ideia é que a licenciatura e bacharelado fossem exatamente iguais, os mesmos professores,
a mesma turma, um do lado do outro. Só que um estaria tendo mecânica quântica I e o outro
mecânica quântica II, porque pra afazer pesquisa nessa área ele precisa desse conteúdo de
mecânica quântica II, só por isso, e eles tratavam como se fosse outra coisa, outra física.
Pesquisador: É, pela fala de quem defende isso, parece que é outra ciência né? Não é crime
relacionar física com biologia, não é crime relacionar física com química, pô...O mundo não
acontece separadinho assim... Docente 1: E eu acho que os nossos alunos se dão bem
porque eles não conhecem só...Heitz Milford, Eisberg...Porque se for assim, ele pega um livro
lá do ensino médio e "a, é isso?", dai vai lá e diz qualquer coisa de nível bem baixo...
Pesquisador: E não percebe que não é porque é ensino médio que a coisa tem que ser
babaca, ele também tem que saber fazer pergunta difícil, cutucar o aluno, tirar dele o que ele é
capaz de fazer... Docente 1: Mas mesmo assim eu estou muito feliz que os alunos daqui
estejam indo bem, conseguindo tudo. Pesquisador: Claro, sem duvida, o desempenho tem
sido excelente, mas não exclui a possibilidade de melhora. Então vamos marcando nossas
reuniões e conversando sempre, né professor? Docente 1: Claro...
Ep.1-C3-A
Pesquisador: Então assim, no começo do semestre, a gente veio, começou a conversar sobre
a possibilidade de maior relação entre o lab. de estrutura, a estrutura teórica e como isso pode
contribuir lá com os alunos da instrumentação para o ensino e trazer também pra dentro da
formação dos professores na instrumentação os aspectos da FMC. O trabalho com
experimentos de FM, a contextualização no dia-a-dia da FMC, entre outras coisas que forem
surgindo. Porque pra mim, na minha visão e na visão dos referenciais que eu leio só a
interação entre os docentes dessas disciplinas é que pode fazer essas coisas caminharem.
Então a conversa que a gente teve no primeiro semestre...surgiu várias propostas de
aproximação com o intuito de por em prática no segundo semestre, que é pra ajudar a
contribuir com esse trabalho de ensino de FMC e também tornar a FM com algo com vistas
para o ensino, na graduação... O que vocês precisarem da minha ajuda, obviamente eu estou à
disposição. Então assim, surgiram algumas propostas... Por exemplo, o Docente 2 denunciou
que ele talvez não tinha tempo de fazer uma contextualização de algum conteúdo que ele
trabalha no dia-a-dia, e então surgiu a proposta de serem trabalhados esses temas e
abordagens cotidianas da FMC na aula de instrumentação, então essa relação a gente vai
conseguir fazer a acontecer. E ai eu pedi para os senhores virem nessa reunião pra gente
poder pensar como cada uma das disciplinas de vocês pode se envolver com essa ideia mais
especificamente, planejar ações para serem executadas no segundo semestre. Do laboratório
de estrutura com a instrumentação... Por exemplo professor (Docente 3), o senhor poderia
contar como planejou a instrumentação para o segundo semestre e depois vermos como o
laboratório pode contribuir nisso. Docente 3: então, é... basicamente... Eu pensei em primeiro
fazer...rever alguns conceitos que eles viram na instrumentação 1 e fazer justamente
isso...trazer pra cada aula um pouco da teoria e um pouco da prática, ou seja, um pouco do
conceito e como isso pode ser tratado experimentalmente...Então a primeira aula que eu estive
pensando foi estabelecer com eles os conceitos de mecânica;;;Deixar bem claro como
que...que...porque a mecânica ela está bem centrada numa coisa do dia a dia...na segunda
aula eu pensei em trazer alguma coisa sobre o eletromagnetismo. Então também dar pra eles
essa visão do eletromagnetismo tanto experimental quanto conceitual. Pra que isso? Porque
eu acho que é importante ele saber que a FMC surgiu dessa incompatibilidade do
eletromagnetismo e a partir dai só trabalhar com questões de FM. Então é... além de trazer as
coisas que eu traria, eu abriria espaço para os alunos fazerem os seminários, ou seja, trazerem
a parte teórica...Dai eu estive dando uma olhada na ementa do curso e estrutura, por exemplo,
corpo negro...milikan...enfim...trazer algumas coisas assim e trazer algumas coisas da
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instrumentação...Pra isso, tem um aluno, o Luciano, que ele vai fazer o TCC e me procurou pra
orientação e uma das coisas que ele vai tentar trazer pro curso experimental é justamente isso,
né? Ele vai fazer um levantamento dos experimentos didáticos que poderiam ser feitos com
materiais não tão complicados e que pudesse sugerir aos alunos... e ai ele vai tentar investigar
o ensino de experimentos em FM. Tem que ver algumas coisas ainda, mas assim, a primeira
coisa que ele vai fazer é trazer os experimentos, sugestões de experimentos e sugestões de
simulação, por exemplo, que poderiam ser trabalhadas no EM. Então, nesse sentido, em
termos do laboratório, com a instrumentação... é...é...eu não sei se algum experimento que é
feito dentro do laboratório de estrutura da matéria tem como ser utilizado ou se tem a gente
como faze com material comercial...Mas será que teria como fazer...ou mesmo a gente discutir
algumas coisas... Docente 1: Sim...

Ep.2-C3-A
Pesquisador: Ai a pergunta é assim... Olhando o laboratório e conhecendo o laboratório...em
cada fusível que tem lá como o senhor conhece, a pergunta que vem pro professor de
laboratório é a seguinte: Tem algum experimento lá que o senhor acha que pode ser
discutido...por exemplo, os alunos que forem fazer o trabalho experimental na instrumentação
por exemplo, tem experimento que o senhor acha que poderiam ajudar eles a discutirem
conceitos de FM em um nível de ensino médio, por exemplo? Docente 1: Claro... Justamente
eu tenho alguns que eu queria falar pra você...Eu ia jogar fora, mas ai eu pensei em
você...Brincadeira...Experimento, se chama cubo de Leslie...é um cubo, oco, metálico de
alumínio, com quatro faces diferentes...Uma é branca, outra pintada de preto, a outra é polida
e a outra é fosca, ou seja, quatro faces diferentes...E nós temos um medidor...uma pilha de
volta, termopilha...que mede com precisão a radiação que sai do cubo...Dai a gente pode
indicar a radiação e onde que sai mais radiação. E você pode ver a curva de emissão com está
saindo... E com isso você brinca...o escapamento da moto é preto e tudo mais...Agora, em
paralelo, coincidentemente hoje de manhã, selecionando algumas coisas para descartar...Eu
encontrei 6 copos, 6 copos de alumínio, polidos bem bonitinhos e outro pintado de preto. Estão
todos lá... E pode encher eles com água quente e ir conversando, dando aula e medindo lá a
emissão de radiação em cada um...Está lá... Docente 3: Isso é muito interessante mesmo...
Pesquisador: O que eu acho espetacular na instrumentação é o aluno poder olhar aquele
monte de conceitos que ele estudou que às vezes ele está montando em um artefato
gigantesco no laboratório e saber discutir conceito em sala de aula... Docente 1: Claro...
Porque você coloca lá os dois copos iguais...E primeiro vão ter que descobrir o que está
acontecendo ai...Ai ele vai começar a falar da importância do calor, que a radiação está em
todas as coisas e depois começa a instigar as pessoas com o que está acontecendo com
aqueles copos ali e as outras coisas, o que aconteceu nesses minutos. Pesquisador:
Entendeu... Pesquisador: Entendeu... e é um experimento que o senhor já pode sugerir pros
alunos fazerem...E eles podem procurar o senhor caso precisem do laboratório nas aulas, sim
professor Docente 1? Docente 1: Sim, sim... eu vou deixar os copos separados bonitinhos
prontos pra usar com vocês... Docente 3: Ah, eu agradeço Docente 1. Docente 1: Estão
prontinhos... São exatamente iguais, do mesmo material e tudo...Um é metálico polido e outro
liso...Com isso, simplesmente...é tão elementar, mas muito bom... Pesquisador: Tão
elementar e tão cheio de conceitos... Então, por exemplo, é uma coisa que eles podem tirar do
laboratório enquanto fazem o experimento do cubo de Leslie é a relação com o experimento do
copinho lá...É esse tipo de relação que eu acho importante pro professor em formação...
Docente 3: E esse cubo... Como que eles tiram a medida? Docente 1: (Pega um papel e
desenha)... O cubo está aqui...então ele tem a mínima temperatura necessária...E aqui na
frente tem uma voltagem que é proporcional à radiação que está sendo emitida. Docente 3:
Um voltímetro. Docente 1: Sim, é um voltímetro, mas de fato o que está sendo medida é a
emissividade da superfície... Proporcional À radiação, que é transformada em voltagem.
Docente 3: Igual a esse cubo aqui, tem um instrumento da Path que vai uma lâmpada ai
dentro. Docente 1: Sim... Eu fiz...Tá feito assim...Aqui você coloca um furinho e coloca água
quente...Como isso demorava muito, eu coloquei aqui em paralelo uma fonte e um aquecedor,
espiral...Ai quando já chegou a 90 graus, por ai, corta o sistema e vai medindo a diminuição de
temperatura...E faz isso com outros materiais se você quiser...Dai você vê a emissividade em
relação à diferença de temperatura... Pesquisador: Esse é legal pra começar a falar de corpo
negro... Docente 1: Então esse sistema pra levar pra escola, que a gente ia jogar fora... São 6
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copos, todos iguais...iguais, iguais, iguais. Só que um polido e um preto... Docente 3: Sim, é
mais pra discutir mesmo... Pesquisador: É, porque se você faz um e compara com esse
sistema todo aqui que eles fizeram no laboratório e mostram como que faz o outro, pra mim é
uma relação legal do laboratório não didático pro laboratório de ensino.

Ep.3-C3-A
Docente 3: Então... Porque eu acho que a instrumentação, ela tem esse papel...De
simplesmente...Assim...Simplesmente não...Trazer o conceito e discutir...A questão da medida,
ela é do laboratório...aquele por exemplo, faz o experimento do cubo de Leslie, consegue levar
o que ele mediu aqui pra poder ajudar a discutir o conceito lá na instrumentação, está ótimo,
está excelente. Docente 3: Está ótimo. Pesquisador: Então a pergunta outra vez é essa... O
laboratório tem coisas que podem ser convertidas em instrumentação para o ensino...Assim,
por exemplo, como quando a gente faz um experimento grande, como o experimento das
faixas de emissão...Ele não vai levar aquilo pra escola, mas ele pode fazer um espectroscópio
com uma rede de difração pequena e relacionar com aquilo, entendeu? E fazer na escola o
espectro, sabe? Docente 1: As redes de difração em si... que não são redes...custam 2
reais...porque são de papelão com o plástico riscado...Agora tem que ver com aquela que se
usa com o CD...A única coisa que se precisaria aqui é somente uma coisa. Eu tenho minha
rede e eu tento enxergar faixas coloridas...Eu as enxergo? De que cores? Quando? Só isso...
O problema ai é que essas faixas não são continuas, são bandas...Porque??Ai começa a
discussão... Pode surgir, não sei, porque estes de CD fazem a difração por reflexão...E isso eu
não sei que diferença que dá na banda... Pesquisador: Mas na hora que o senhor fala que
não tem conhecimento... O aluno que vai se propor a fazer esse experimento...é o trabalho
dele de pesquisa dar uma aula sobre a diferença que há entre esse espectroscópio de CD e
esse que ele fez no laboratório, por exemplo, conceitualmente...O que atrapalhou, por exemplo.
Tem o trabalho de pesquisa do aluno também,... Docente 1: Sim... Justamente...Isso pode ser
feito também por refração...Você olhar na rede e conseguir ver as linhas debaixo...Na lâmpada
de mercúrio...Eu nunca fiz por reflexão... Pesquisador: Sim, mas o aluno que faria isso tem a
tarefa de descrever essas diferenças também, que conceitualmente são importantes...
Docente 1: Se você (Docente 3) quiser ficar com uma rede de difração pra ir testando isso, lá
no laboratório tem muitas... Pesquisador: Era isso que eu queria saber, no que o laboratório
pode contribuir com a instrumentação nesse sentido também... Docente 1: Desenvolve...
Temos muitas, então pode usar. Se precisar de uma rede pra fazer algum, pode
pegar...Docente 3: claro, eu agradeço Docente 1... Estando no laboratório, a gente pega com o
técnico, quando a gente for discutir isso...Poder ter essa estrutura do laboratório...
Pesquisador: Por exemplo, quando o aluno for dar essa aula na instrumentação, poder se
utilizar das mesas do laboratório... Docente 1: Não... isso é sem problemas...Eu to ai, só ir lá e
pegar...

Ep.4-C3-A
Pesquisador: A primeira parte era essa mesmo, reforçar com o senhor como o laboratório vai
interagir com a instrumentação nessa empreitada de discussão de experimentos de FMC pelos
alunos... Então, por exemplo, o aluno escolhe lá um espectroscópio de CD pra explicar... Ele
pode fazer a aula dele depois que ele fizer o experimento lá com a lâmpada de mercúrio do
laboratório...Pra ele poder trazer mais conhecimento ai pra aula que ele vai apresentar com
rede de difração...Docente 3: Docente 1, o laboratório é no segundo semestre, né? Docente
1: Sim. Docente 3: Quais os experimentos que estão sendo feitos lá? Docente 1: Razão
carga-massa, velocidade da luz, parábola de Thompson, Interferômetro de Michelson, tem uma
parte de FM, EFE, corpo-negro, milikan e espectroscopia... E chegou agora, vamos colocar
nesse semestre...O experimento de Franck-Hertz... Docente 3: Eu estou perguntando, por
exemplo, porque esses podem ser os temas dos seminários que os alunos podem fazer...
Pesquisador: Pode ser propor os temas de seminários dentro dos temas que eles vão fazer os
experimentos... Propor os temas dos seminários em cima dos experimentos que eles vão fazer
no laboratório, pode ser também...E uma outa proposta que surgiu também nas nossas
discussões e que a gente pode por em prática e ver se da certo, foi de que no fim do ano, o

454

Docente 2 quer dar um seminário no lugar de uma prova e surgiu a ideia de que, por exemplo,
o aluno pudesse montar um seminário com um conteúdo da estrutura da matéria com a parte
teórica e se ele desejar também utilizar o laboratório na aula dele, ser também uma aula
experimental, e a ultima avaliação dele seria esse seminário. Só que ai o seminário não seria
apresentado só pro Docente 2, mas pra vocês três e vocês discutiriam a nota... Porque a o
aluno se usaria do que ele aprendeu na estrutura, no laboratório e na instrumentação pra
montar a aula...Acho que é uma ideia bem legal, porque é mais pro fim doa ano. Docente 3:
Eu acho muito bom, porque aluno sente essa integração das disciplinas... Pesquisador: O
legal principal é ele entender que o laboratório e a estrutura são um conhecimento só e isso
tem que estar presente na aula dele... Por exemplo, quando ele for montar uma aula, ele não
vai montar uma aula só de Power point...Ele também pode usar um experimento...E também
entender que os três professores estão falando a mesma língua, estão falando da mesma
FM...Então professor Docente 1, o laboratório está aberto pra esse uso coordenado no
segundo semestre? Docente 1: Claro... Pesquisador: E também tem outras coisas que foram
discutidas,
por
exemplo...
Contextualização
dos
temas
de
estrutura
na
instrumentação...Realização de experimentos didáticos no laboratório...Avaliação conjunta, dos
seminários...Então as propostas que apareceram até agora são essas e acho que colaboram
nessa integração das disciplinas...Então a intenção dessa reunião era essa, de ver se o
professor de laboratório estava aberto caso os alunos queiram usar os experimento de
instrumentação e essa questão da avaliação conjunta...Se no fim do ano, a gente consegue
sistematizar a ideia de montar um curso de instrumentação II baseado em FM, já é um ganho
enorme, principalmente porque isso tá na ementa da disciplina e não é feito...Mas pra isso eu
acho muito importante que ele de aula experimental também, e aí vem o papel da
instrumentação...Dá pra compreender qual é a relação que eu quero compreender? A relação
entre as disciplinas a partir dos docentes... Porque eu não sei como isso aconteceria se essa
conversa ficasse a cargo dos docentes, ai nos corredores...Eu penso que essa conversa
estruturada é importante...

Ep.5-C3-A
Pesquisador: Professor Docente 1, como o senhor vê essa ideia, do ponto de vista do aluno
professor que deve sair daqui? Docente 1: Vamos esperar o final do ano... Porque aí se vai ver
o que funcionou, não funcionou...Vamos dar tempo ao tempo...Pesquisador: Dai no segundo
semestre, quando a gente voltar pra valer, podemos continuar marcando essas conversas,
certo? Seriamos nós três e o Docente 2... Porque o Docente 2 vai trazer os elementos dele e a
gente vai começar a por essas coisas em prática. Docente 1: Sim... Docente 3: E eu acho que
o tempo ao tempo não se finda só nesse ano né? Porque é uma coisa assim, que eu acho que
a gente já vai ter mais ou menos um resultado... E eu acho que... Docente 1: Se der certo,
pode ser feito de novo. Pesquisador: Se der certo, ano que vem a gente pode chamar os
professores de Física I, II e III pra essa conversa também... Porque o laboratório não pode ficar
lá como medida e o aluno achar que não tem nada a ver com o que ele está ensinando...
Docente 1: Não... E as vezes os professores nem pensam nisso...E se isso der certo, pode se
expandir...Com todos os professores...Se a gente fizesse as quatro físicas dessa forma, seria
melhor, claro...

Ep.6-C3-A
Pesquisador: Porque o aluno vê que tem relação, que ele pode ensinar experimentos, por
exemplo... Docente 1: Tem que ser cobrado, tem que ser cobrado... Porque tem o teórico e o
experimental...O teórico faz o programa direitinho, mas não existe um controle sobre o
experimental...Eu não sei o que está fazendo, como está fazendo...Eu acho que deveria ter um
paralelo perfeitinho entre o teórico e o experimental...Vou acompanhando. Pesquisador: E eu
ainda vejo o terceiro elemento ai, que no curso de licenciatura tem que ser fundamental. O
teórico, o experimental e o ensino... E essa relação do teórico, do experimental e do ensino tem
que ser bem clara...Nós estamos fazendo isso pra FMC, mas isso tem que começar a
acontecer pra todas as físicas... Docente 1: É... Essa interação não existe...Eu estou fazendo
laboratório de física 2...Não existe relação com o teórico de física 2...Na minha cabeça, quando

455

a gente planejou o curso, foi assim...Tem física 2 e logo em seguida, quando acabou o
semestre, já ter instrumentação para o ensino de física 1 e 2...Porque não adianta o cara saber
a teoria se não sabe como trabalhar ela...Então na minha cabeça era assim...Física I,
laboratório de física I e instrumentação de Física I...Semestre seguinte com física II e pra
frente...Depois sabe o que aconteceu...Teve um monte de conversa ai e acabou ficando
instrumentação I e II na mesma disciplina...Isso pra mim tinha que separar...Acabou a
disciplina, instrumentação...acabou a disciplina, instrumentação...4 vezes...O que nós temos
que fazer é juntar as pessoas de laboratório e teóricas e instrumentação está aqui. Isso é
lógico, se dá certo, vou tentar fazer aqui com as outras disciplinas... A principio com Física I,
depois com os outros professores... Pesquisador: Nossa professor, se o departamento
consegue conversar dessa maneira, seria ótimo... Porque pra mim, a continuidade do trabalho
depois que a intervenção sai, pra mim é um resultado imenso... Docente 1: Porque eu sou
coordenador... Se eu consigo mostrar pra eles que o que nós fizemos deu certo, eu posso
chamar eles pra fazer a mesma coisa... Pesquisador: Nosso professor, isso seria ótimo...
Vamos manter essa nossa interação aqui e fazer o máximo pra gente conseguir o máximo de
interação possível... Docente 1: claro... Tá bom... Pesquisador: Obrigado professor... A gente
se fala mês que vem então...

Ep.1-C4-A
Pesquisador: Então, Docente 2, quando você estava viajando, nós fizemos uma reunião, eu, o
professor Docente 3 e o professor Docente 1, e aí o professor já passou, ajudou a selecionar
alguns experimentos lá do laboratório de FMC e que seriam factíveis assim no Ensino Médio. E
aí o Docente 3 me contou também que ele elaborou os experimentos e daí foi lá conversar com
você pra ver se os alunos fazem isso na orem e tal... E daí na aula de Instrumentação a
semana passada foi até legal, porque o Docente 3 passou pra eles as datas das apresentações
dos experimentos disse: Reclamem com o Docente 2, foi ele quem, indiretamente, escolheu as
datas. É... então a gente está assim, em um ponto em que a gente chega no segundo semestre
com algumas coisas que a gente começou planejar lá...Sempre teve essa ideia de manter uma
relação entre as disciplinas, que eu acho que isso é a fundamentação mais importante,
principal da ideia toda, pra ver se ela consegue ajudar o curso no sentido de os professores
começarem a perceber a importância que vai ter no final das contas essa aproximação. E o
Docente 1 até falou uma coisa legal na outra reunião, de que foi assim... Isso é uma primeira
experiência, é um primeiro teste. Que a gente conseguir fazer aqui, pode ser que o ano que
vem a gente possa conversar pra também ser feitos entre a física I e o laboratório de física I, a
física II e o laboratório de física II... etc... Docente 1: Sim, eu comentei que nesse caso
particular de Física Moderna, não é tão simples não... Na parte de mecânica, termologia, tudo
bem, mas aqui, se cada um tem que tiver uma preparação prévia do que está falando, não dá
certo não...Bom, agora digamos, se cada aluno não sabe a questão do fóton, da energia do
fóton, então o efeito fotoelétrico não faz o menor sentido, e isso... Pode-se preparar, fizer a
preparação prévia como a gente faz... "Ah, vai começar e a gente faz uma experiência ai, uma
explicação". Docente 2: Ah, você tem uma caneta ai, que eu lembrei que eu estou devendo aí
mandar o programa pra você Docente 1... Docente 1: Sim... Docente 1: Então os
experimentos que nós temos que são em torno de 10, são muito variados, então depende,
algum, por exemplo, no inicio, com conhecimento básico necessário, vai uma coisinha ou outra,
mas os outros são complexos, que precisam ser colocados no final, que é o que a gente faz.
Pesquisador: por isso que aquilo que o senhor falou é algo interessante, porque o desafio que
eu coloco aqui pra gente e traçar esses pontos de aproximação entre as disciplinas, nos quais
essas relações, que deveriam ser naturais, possam se tornar visíveis para os alunos. e assim,
com esses pontos que a gente conseguir identificar, com algumas atividades que a gente
conseguir fazer pra causar essa relação assim, pode ser exemplo pras outras disciplinas.

Ep.2-C4-A
Pesquisador: Daí, pra conversa de hoje, que eu dei uma estruturada, eu pedi pro Docente 3
contar como ele está planejando a Instrumentação agora no segundo semestre ser muito mais
voltada para FM, que é uma coisa que não existe né, um curso de instrumentação para o
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ensino de FM. Por exemplo, porque nas outras físicas, não existe um acordo, mas existem
muitas atividades e relatos sobre o que pode ser feito. Agora, na instrumentação para o ensino
de Física Moderna... Docente 2: Não tem acordo não porque tem desacordo, mas porque
nunca teve uma conversa. Pesquisador: Exato, não se tem uma conversa nesse sentido. Nem
em forma de publicações nesse sentido...Parece que sobre a Instrumentação, há um consenso
em não haver consenso. Cada um faz o seu...Só que a nossa ideia no fim dessas contas é
poder estruturar, em forma de publicação pra área e pros outros cursos e tal, uma
instrumentação para o ensino de Física Moderna no Ensino Médio. Então eu ia pedir pro
Docente 3 contar como ele está estruturando a instrumentação pra gente começar a
conversar... Docente 3: Primeiro eu gostaria de falar a respeito do que a gente falou até agora
né. Eu acho que não tem como estruturar, por exemplo, a estrutura da matéria começou no
início do ano e agora o laboratório e a instrumentação estão começando no segundo semestre,
quer dizer, você caminhou bastante em relação às coisa, por exemplo, então, em relação a
muitas coisas da instrumentação, pra você talvez não...essa coisa, por exemplo, de o aluno
pegar alguma coisa, ter um conceito a mais e tal, que seria contribuir pra sua disciplina, talvez
isso fique um pouco mais, né, um pouco mais defasado. Em relação ao que o Docente 1 falou,
né, a respeito das disciplinas, pra ter essa relação...e os alunos...é...compreenderem essas
disciplinas como um conjunto, também eu acho assim, né...o pouco que o aluno puder ter com
relação a isso, já vai ser um ganho pra eles...por exemplo, uma coisa que ele estiver vendo na
minha matéria e que sirva pra você ou que ele já tenha uma base que ele viu e que vai servir
pra estrutura, vai servir pro laboratório, a sua disciplina, ...então não precisa ser totalmente,
mas o pouco que ele viu dessa maneira relacionada já é algo...Então eu estou assim, a
semana passada o pesquisador assistiu aula, o que eu tenho procurado fazer ne, é fazer uma
coisa totalmente...é...nova assim, porque, apesar do ano passado eu ter começado a trabalhar
mais ou menos nesse sentido, eu não tinha o foco em Física Moderna, e agora tudo o que eu
estou fazendo é, justamente, preparar eles pra poder ensinar FM no EM. Então o que eu tenho
feito é, além da parte de filosofia, mostrar pra eles como é o experimento de FM, porque eu
acho que é importante essa visão, de eles saberem que o experimento em FM não é tão
simples quanto o experimento do cotidiano, né. Então eu fiz uma revisão sobre ensino
experimental na primeira parte, sobre a parte da mecânica na segunda, sobre o
eletromagnetismo, e sempre tentando discutir com eles as ideias, agora, hoje eu vou falar
sobre relatividade e semana que vem eu pretendo falar sobre a mecânica quântica né, algumas
ideias básicas, pra que eles possam depois fazer os seminários. Pesquisador: E talvez
retomar coisas que você talvez já tenha dito também... Docente 3: É, e os seminários, como o
Pesquisador falou né, Docente 2, sabe, eu peguei, em cima dos conteúdos das duas
disciplinas, que o pesquisador passou, eu procurei colocar os seminários, e aí...é...vi com o
Docente 2 mais ou menos qual seria a sequencia para que tenha alguma relação e
alguma...mostrar pra eles uma certa evolução, porque é importante que eles saibam, na hora
de apresentar o seminário também que tenha essa visão pra que não, uma coisa que as vezes
é necessária, um conceito, não seja colocado antes né. em relação ao Docente 1 também, ele
está me auxiliando ai com...forneceu algum matéria pras disciplinas né, que eu vou trabalhar
mais na segunda arte da disciplina, que serão os projetos, então a gente vai tentar trabalhar
com esses materiais ai...É uma ampola de laser, pra eles visualizarem mesmo, conhecer como
foi feito e tal. Em relação a radiação, copos com superfície opaca, preta, superfície espelhada e
tudo, que a gente vai tentar trabalhar. E é isso né, eu estou caminhando agora né, estou
deixando eles meio passivos agora, né, mas depois eles vão ter que trabalhar com os temas ai.
Pesquisador: E a ideia também é que eles elaborem aulas o mais completas possíveis a partir
desses aparatos que o professor passou pra ele e que estamos ajudando a construir essas
ideias ai...

Ep.3-C4-A
Docente 1: Sim... Ai você falou um ponto que eu quero tocar aqui...Na instrumentação, a
principio, digamos, quando foi a proposta inicial do curso de física, ia ter quatro
instrumentações....Quando acabasse a disciplina de Física I...Instrumentação para o ensino de
física I...Acabou a disciplina de Física II...E assim por durante, uma instrumentação para cada
física...A principio não considerávamos a física moderna...certo?? Nem laboratório tinha de
Física Moderna. Como assim... então, ai o tempo é curto, porque agora ficou, de quatro ficaram
duas...A primeira tem que cumprir 2 (física I e II) e a segunda física III e IV, teoricamente...Se
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até então o aluno soubesse se postar como um professor, mas ele não sabe, então você tem
que pegar cada um e dizer como se faz...entendeu? E você perde um tempo nisso... Docente
3: Justamente. Docente 1: Então o tempo é curto e isso eu queria comentar pelo seguinte...
Porque quando você disse que eu passei os copinhos pra você (dirigindo-se ao Docente 3)...O
cubo de Leslie, corpo negro e tudo mais...Então se pode falar assim, que nesse momento, por
enquanto, pra poder repassar...Porque o objetivo seu não é aqui, pô, não é preparar nossos
alunos, é como você vai passar pros alunos como eles vão passar para os alunos dele
depois...é esse seu objetivo...Então, nesse sentido, que coisas o aluno da escola seria apto pra
pegar depois...Porque senão fica assim, olha, física moderno...Mas ele nem sabe
Newton...Então talvez seja necessários pensar em coisas bem particulares...Isso, isso e isso...e
daí preparar uma estrutura de como fazer isso nas escolas. Docente 3: Sim, entendo, mas
acho que a ideia é essa mesmo...Que nos seminários e na parte experimental, eles trabalhem
voltados pra o ensino médio...Por exemplo, o que tem de experimentos que poderiam ser feitos
na escola... Docente 1: Sim, que eles fossem buscar exatamente aqueles que sejam fáceis de
trabalhar... Mas essas são coisas complicadas, por exemplo a própria forma de ver a constante
de Planck usando três leds...vermelho, azul e verde...Se você faz isso, você vai conseguir fazer
uma coisa como essa de forma fácil...precisa de estruturas de apoio básicas, um
multímetro...se você não tem isso, não consegue...Então o problema, é um problema nem tanto
de conteúdo, mas de estrutura pra fazer...então, quais são as experiências da FM que podem
ser transferidas para a escola por o mínimo de estrutura e com o máximo de conhecimento...eu
mostrei ai pra você corpo negro, que é possível, facilmente de trabalhar, e depende de
conteúdo do professor pra fazer.

Ep.4-C4-A
Pesquisador: E a ideia é que ao trabalhar esses experimentos, quando se for trabalhar com
eles, eu não conversei com os alunos, não sei se você já teve oportunidade de conversar com
eles sobre os seminários, então vamos supor que você consiga concretizar isso, nem que pra
isso a gente tenha que usar outras aulas, sei lá, isso é uma questão de conversa e fazer ou
não também é o resultado de uma conversa. E aí ele se propõe, por exemplo, a fazer uma aula
se utilizando dessa simulação que o Docente 3 passou na aula... Eu acho interessante que
você (Docente 2) veja essa aula, o Docente 1 veja essa aula e o Docente 3 veja essa aula,
porque cada um tem uma visão sobre essa coisa, você (Docente 2), por exemplo, pode se ater
a olhar a explicação do conteúdo, o Docente 3 pode se ater a fazer uma comparação entre a
aula que ele deu na sua disciplina e a aula que ele deu na instrumentação...E...então,
sabe...por exemplo, o senhor pode ver se ele está fazendo uma boa explicação do experimento
em comparação com o que ele concluiu lá no Franck-Hertz do laboratório...Porque lá ele faz o
experimento mesmo, obtém os resultados e isso fica só pra ele, mas a coisa que ele fez não
ajuda ele a pensar em como ele explicaria esse experimento em uma aula, por exemplo,
conceitualmente...O lance é o aluno perceber que ele está andando entre as três disciplinas
quando está elaborando uma aula, que é um trabalho que, aparentemente seria só da
instrumentação...Então vamos supor, professor, que ele tenha que ter essa possibilidade de
elaborar uma aula desse tipo, é...por exemplo, existe espaço no laboratório, eu sei que ele é
apertado no sentido de fazer as experiências, mas existe espaço no laboratório pra que seja
feito algumas vezes no semestre aulas presenciais com todos para que eles tenham que
explicar os resultados que tiveram nos experimentos? Exemplo.. Docente 1: E tenho planejado
isso, porque eu que eu comecei no laboratório... E pra reunir o pessoal que fez o experimento
de fotoelétrico...E os relatórios são bem ruinzinhos...Então, eu...vou esperar a segunda...
Pesquisador: E às vezes eles fazem os relatórios e tem lá umas coisas copiadas.>E então
outra forma de avaliar, por exemplo, seria pedir que eles expusessem, por exemplo, os três
últimos experimentos que eles fizeram com os resultados que eles conseguiram e tentassem
explicar os resultados que eles tiveram... Tudo bem que se os alunos ouvirem eu falando isso,
eu estou morto, né? Mas, é... em forma de uma apresentação pros outros alunos, em uma
conversa com outro pessoal que fez os mesmos experimentos...Por exemplo, um grupo
apresenta um dos três experimentos que eles já fizeram e cada grupo apresenta um...E ai eles
começam a comparar resultados. Daí, lá no fim, quando eles forem, sabe lá, estudar um
experimento simples, factível no ensino médio, com o Docente 3, já seria possível ver se ele
está se utilizando daquela explicação que ele fez no laboratório pra explicar um experimento
aqui, né? E ai a gente consegue enxergar a contribuição desse trabalho que o senhor quer
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fazer de pedir pra eles explicarem o resultado, na aula que eles estão dando, e numa prova
teórica, vai saber... Então a ideia é bem essa. Então, por exemplo, no laboratório teria espaço
pra pensar nessas coisas.>E o senhor pode contar com a minha total ajuda pra pensar nisso...
Docente 1: Sim, claro... também eu pretendo, e o que fazer...Eu tentei fazer o seguinte com
eles: Vamos...antes de entrar vamos responder uma pequena prova..>O que você vai fazer
aqui? Qual a experiência do EFE? Outro grupo de dois, pra poder entrar pra fazer e tudo
mais... Só que eles não anotaram nada. Então está assim... Se antes eles não enxergavam
nada, hoje também não enxergam nada..>e tendo sido avisados dessa pergunta
geral...Nada...zero..>Então...continua sendo talvez um problema nosso..>Estamos no quarto
ano, entendeu? Ultimo ano, vai se formar, ai desprezam a atitude de um cara que vai se
formar, de um futuro professor, responsável... e a mesma coisa é com o cara do segundo, do
terceiro, tudo igual. Docente 2: É... Docente 1: A lei do mínimo esforço continua valendo, o
mínimo necessário suficiente continua sendo o bastante... Não existe aquela coisa de o cara
vai se formar, deveria estar mais preocupado...Então ai, dependendo se configura as
coisas...Porque...O que faço eu? Pesquisador: Então, mas eu coloquei a ideia pra gente poder
pensar.>Se o senhor, por exemplo, no final conclui que é uma coisa que o laboratório de
estrutura não tem capacidade... Docente 1: Capacidade tem... mas eu preciso colocar menos
experimentos pra poder fazer uma reunião pra poder dizer..."Olha, as coisas estão erradas e
vocês estão fazendo como se estivesse certo...copia da internet, nem isso"...Eu tive um
problema e eu comentei porque é um problema que afeta todo mundo...Não vou dar os nomes,
mas...Tive dois alunos que no primeira dia pareciam que queriam fazer tudo e tudo mais,
ansiosos pra poder começar...Vamos fazer o seguinte...Eu dei o experimento pra eles
começarem e dividi dois alunos esse experimento...E computadores...coloquei os
computadores, um monte de notebooks..>Tome um computador, tome um computador...Agora
entrem na internet e Ctrl C Ctrl V, duas páginas...Copia diretamente...depois passa num
pendrive e tirem cópia na impressora...tá bom? 10 minutos pra copiar e colar... Chegou a hora,
um dos alunos falou professor> Professor, não aparece aqui o que eu tenho que fazer aqui,
não sei....totalmente atrapalhado, não sabia o que eu queria que ele fizesse...Então não é
exatamente isso? Não entendia isso... na hora digamos, da apresentação, vamos fazer o
seguinte...Vocês vão ter 5 minutos pra apresentar o que está escrito aqui, o que você entendeu
do que está colocar aqui...E começou, cada um falou um pouquinho...Dois alunos, de 14, ou
16...dois alunos não são capazes de se parar na frente de seus colegas e falar alguma coisa
coerente...nada...Eu conheci eles quatro anos atrás e eram exatamente iguais que quatro anos
depois...Nada mudou, é exatamente a mesma pessoa que chegou na universidade e vai se
formar agora... Pesquisador: Vai se formar professor. Docente 1: E isso, eu preciso tempo,
pro estado encontrar o cara que não cai fazer as coisas, pra os alunos verem que eu tenho
pena deles, e ainda dizer pra UNESP que desenvolve isso, pros professores da UNESP, pô...
Então, podem ter até, regularmente, ter um 5 na prova de Física I, mas na hora de apostar na
aula, ele teria zero. Se eu fosse diretor, eu o demitia na hora, certeza, porque ele não é capaz.
Eu me lembrava de meus tempos de quando eu estudava, na Universidade Pedagógica do
Chile. Um colega meu de Assis, caipira do fundo de quintal, entende? E era assim, em todos os
cursos até onde você fez, sempre encontrou um, pelo menos um, que você diz o que este cara
está fazendo aqui. Nós temos dois. E agora? Essa e uma decisão que nós temos que tomar,
de alguma forma, alguma atitude, porque isso está acontecendo e se o cara não está
apropriado, não tem que sair daqui. Vai passando, passando... Coitadinho do cara, não sei
que, não é isso não

Ep.5-C4-A
Pesquisador: E é disso que se trata, por exemplo, a questão de quando eu digo que o curso, o
aluno pode sair daqui e fazer o que ele quiser só que daqui ele vai ter que sair professor. Ele
tem liberdade de fazer o que ele quiser, eu acho que o curso é abrangente o suficiente pra dar
as possibilidades de ele fazer o que ele quiser, mas daqui o profissional que tem que sair e o
professor... Eu penso assim. Docente 1: Sim, isso é um problema, mas sim... Se o cara vai ser
piloto, e não tem uma mão, ele não consegue. O cara é gago vai ser radialista? Pesquisador:
Sim... e olhar a coerência de como ele fala de física, de como ele explica física, é uma forma
de avaliação que leve em conta essas características que o senhor está falando...Porque ele
está ali, tendo que explicar...Docente 1: Bom, esse é um assunto que digamos, não vai
chegar, porque depois acontece que esse assunto é um assunto terrível... Porque depois vem
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assim...Ah, fulano não pode isso, ciclano não pode isso, não pode cobrar isso dele...Mas pra
ser professor pode qualquer um, sabe? Pesquisador: É pra ser professor não precisa cobrar...
Docente 1: Entra lá, vai passando, vai passando... E chega lá. Pesquisador: E depois eles
voltam pra cá, porque os professores que a gente formou aqui estão ensinando mal lá e os
alunos dele estão chegando aqui defasados e os docentes reclamando. Então está na hora da
gente pensar no professor que está colocando lá... Pra que o aluno que vai querer fazer física
não chegue aqui sem saber física básica.

Ep.6-C4-A
Docente 1: Então... No curso de laboratório, ainda estou meio perdido, tentando encontrar um
caminho que leve isso em conta...Que seja coerente pra poder chegar a alguma coisa. Não
estou conseguindo até agora. Pesquisador: Mas o senhor acha que essa ideia colocada aqui,
de colocar os alunos pra falar dos resultados, é algo que iria ajudar? Docente 1: Sim, sim,
claro... é uma das minhas ideias...Sim. Pesquisador: Porque a ideia não é colocar um monte
de coisa para o senhor ficar perdido também. Docente 1: Não, entendi... Se encontrarmos
esse caminho, vou considerar essa ideias, essa possibilidade também...Eu estou perdido
nesse assunto...Estão fazendo, mas eu não sei exatamente como que vão chegar.

Ep.7-C4-A
Pesquisador: Então... Se entrar a possibilidade de a gente também pensar em como fazer
esse aluno que está no laboratório, atestar se ele está compreendendo o que ele está fazendo
no laboratório, ou se só está fazendo, seguindo um roteiro...Porque é assim, compreensão de
conceito do que ele está fazendo no laboratório vai além, por exemplo, as vezes ele está
fazendo e experimento de Milikan e não sabe nem oque está fazendo ali, nem que a bolinha
que está subindo, está descendo... Docente 1: Só uns parênteses aqui, falando de Milikan,
acho interessantíssimo o seguinte... A Lan. está fazendo engenharia espacial lá no INPE e tem
um curso de estatística e cada um tem que apresentar um trabalho que tem a ver com
estatística...E ela apresentou o laboratório de Milikan, com os dados daqui do laboratório...O
professor gostou tanto do experimento que pediu pra mim informações pra fazer uma
publicação entre os três... Pesquisador: Eu não estou falando. Eu acho que às vezes eu
também estou na fase de começar a ficar pensando nas coisas que eu estou falando, se tem
coerência pra ser escrito em forma de artigo e tal, mas eu não estou falando de alguma coisa
tão idiota quando eu falo que conversar talvez ajudasse as pessoas a aprenderem mais física
na graduação? Docente 2: Uma coisa que ajudava quando eu estava dando física básica,
dava muito trabalho, mas ajudava... Que eu fiz Física III e IV com um professor. Então fazia
prática lá, então o que ele fazia, só que o relatório dele era só os resultados discutidos, então
ele marcava o horário e a pessoa ia lá e representava o relatório pra ele, então ele conversava,
porque deu reta, porque não deu curva, porque não passou pelo zero... Sabe assim? Uma
conversa ali sobre aquela física. Lembro que foi bastante produtivo pra gente... Tinha dois
professores, o outro era um cara mais de...tinha lá a empresa dele, trabalhava meio período na
universidade...o outro já era mais na... O aluno entregava o relatório completo, fazia àquela
introdução bonita, uma copiada do outo, aquela coisa bonita, e. Tanto que, aquilo foi assim
né...provavelmente a nota mais baixa de um professor era a mais alta de outro...Nossa turma
foi até sete, mais ou menos, a do outo começava de 10 e abaixava até sete...Mas assim, não
tendo essa discrepância de critérios, era uma coisa que ajudava bastante na aula de
laboratório, a gente ia ali e discutia com ele, ele ia conversando sobre o seu relatório...Sabe
Docente 1? Pesquisador: Então assim, acho que possibilidade pra tornar o laboratório um
pouco mais formativo, nesse sentido, acha que é algo que pode sair desse grupo também no
fim da história. Docente 1: Só que isso precisa ter a segunda parte... E essa que eu não estou
conseguindo...E a segunda parte é o aluno...que tem que fazer sua parte...Então digamos que
tenhamos que... Docente 2: Mas então eu acho que se ele tiver que apresentar, seja duplo ou
em trio, não precisa apresentar pra todo mundo se for o caso, por causa de choque de horário,
sei lá como é isso. Mas ai talvez ele necessariamente tenha que ter mais compromisso... Ele
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fala "pô, vou falar ali com o Docente 1, ali na cara dele, tem que estudar mais..." Pesquisador:
A ideia nem é ele fazer um seminário sobre o experimento de Milikan, vamos supor, não é bem
isso... É ele apresentar exatamente os resultados que ele conseguiu lá no experimento pra
outros grupos que também fizeram, por exemplo...Dai o senhor pede pra quem já fez os
relatórios pra comparar com os dos outros, verem quais as formas que eles fizeram, o que está
diferente...Enfim tentar se explicar... Docente 2: Porque nós estamos com esse problema
também da questão do conteúdo, tentar recuperar um pouco... Porque eu tinha dado a primeira
prova, tinha dado lá 5 notas azuis de 25, 26...Ai conversamos e tudo ai eu dei a ultima prova na
ultima semana de junho e quando eu voltei eu corrigi e entreguei na primeira semana de
agosto...Mais ou menos o mesmo numero...5 de 22 eram azuis...Então eu...ai eu parei e nas
duas primeiras semanas de Agosto, eu entreguei a nota e falei pô, meu problema é o seguinte,
nós temos mais 3 provas pra frente e ainda mais um seminário ou uma aula...Nada me garante
que...vocês podem até recuperar a nota e passar com 5 bola, mas ficou todo um conteúdo aqui
pra trás no primeiro semestre que...e nas notas que, vocês não estão levando nada com
vos...Se não vai recuperar a nota, pelo menos recuperar o conteúdo pra vida, né? Eu falei pra
eles. Então eu peguei, nesse de que eu entreguei a prova... então uma coisa que eu nunca fiz
antes era refazer a prova...Refizemos s prova juntos, eu marcava tantos minutos pra cada
questão, ai eu comentava a questão e pedia...Pode abrir teu caderno ai, umas folhas atrás,
você vai ver que vai encontrar alguma coisa parecida ai...E tenta fazer...Dai depois eu ia lá e
resolvia ou alguém que já tinha resolvido se predispunha e ia lá resolver na lusa. Fiz isso pra
prova P2 e a semana passada fiz pra Prova P1. Pra tentar recuperar, mais ou menos a mesma
estratégia... Porque é isso que eu estou vendo, eles chagam lá no efeito fotoelétrico, não
sabem nem o foto nem o elétrico....Se não for esses 4 ou 5 que talvez se dediquem...Porque os
outros estão bem assim...Até quando o Docente 3 veio conversar comigo eu pensei que seria
uma oportunidade de eles estarem dando uma olhada nisso ai de novo. Em laboratório que vai
acabar vendo e algumas coisas em Instrumentação, porque o cara veio ver de novo, com
outros enfoques e com outras linguagens, pra ver se vai ficando, por que... Pesquisador: era
isso que eu ia fala, por exemplo, se um grupo tem que apresentar, por exemplo, os resultados
do efeito fotoelétrico, a melhor forma de avaliar é como eles estão falando, explicando o efeito
fotoelétrico, o que eles estão explicando e como. Docente 2: É o que eu falei pra eles, cinco
notas azuis de 25 dá 1/5? 20 %%... Sei lá, essa quantidade...Se eu viesse aqui, entregasse a
prova e nunca tivesse dado aula, talvez a mesma quantidade teria feito...Entendeu? Talvez...
Não seis e está precisando de professor falando isso aqui, porque estatisticamente, pra ter um
desempenho tão ruim assim, se não tivesse professor, talvez o mesmo numero de pessoas
teria passado, sabe? Ou o que eu estou falando vocês não está entendendo absolutamente
nada, porque eu falo outra língua, porque eu não falo nada... ou está faltando essa outra parte
ai cara, que é estudar...vir tirar duvida... Docente 3: Exatamente... Só o que está aqui não é
suficiente...tem que correr atrás, ler...E também as vezes o aluno, principalmente nessa parte,
ele leva duvida, ele vai virando uma bola de neve porque...ele tem duvida numa coisa, não
pergunta, não esclarece...e vá acumulando...ele vai vendo formalismo matemático e tal...e não
faz sentido algum pra ele.

Ep.8-C4-A
Pesquisador: Entendo, mas neste caso cabe investir nessas coisas que o Docente 2 falou que
professor se reunia com o aluno e pedia pra explicar o conteúdo pra ele individualmente...
Pode ser. Docente 1: Sim, eu sei, mas quando isso surtir efeitos, o cara já chegou no quarto
ano sem poder, eu sei que vai dar problema... terrível mesmo...Então, mas ai é um problema
de cada um...Se o cara nasceu com um problema de família, passou a vida toda sem se
comunicar com qualidade, chegou aqui, fica difícil colocar ele na rua como professor...Só que
nós temos que trabalhar pelo menos pra média...um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá,
mas aquele que está lá embaixo, não tem como falar, nós estamos falando para a média...Ao
menos para a média de alunos...Eles vão até tomar conhecimento, mas ai, conhecimento é
uma coisa, formação é outra... Pesquisador: Isso eu sei bem, isso faz parte dos meus
estudos... Eu sei que conhecimento e formação são diferentes. Docente 1: Sim, porque pro
professor, ele tem que ter conhecimento pra falar e saber falar. Pesquisador: Não só saber
falar, o professor tem que ter criatividade e competência o suficiente pra se posicionar,
conduzir uma explicação, avaliação, trabalhos em grupo, muitas coisas... Docente 1: Sim, é
muita coisa... Eu me comprometo a aproveitar umas sugestões dessas dai pra poder tentar
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montar um caminho e pegar o outro lado também...Porque você também está com um
problema sério (dirigindo-se ao Docente 2)... Docente 2: sim... seríssimo. Docente 1: E eu
acho que pra pior é o seguinte... uma coisa terrível mesmo...Se o cara está sempre a mesma
coisa, se não muda em nada...vou despedir o Docente 2 (brincando)...Porque é bem isso
mesmo que você falou Docente 2, se tem cinco pessoas que respondem olhando o livro, cinco
respondem e tem azul, então o trabalho do professor não e está valido de nada, mas isso é um
problema que tem a ver com o aluno, que não está fazendo sua parte... Docente 3: uma coisa
que eu tenho procurado fazer nas aulas é só... eu estou apresentando conteúdo, mas estou
procurando fazer com que eles pensem um pouco, pra que caia a ficha. Sempre que eu vou
fazer a outra aula eu pergunto o que eles querem discutir da aula passada e eles ficam em
silencio, mas ai depois puxando eles vão pensando e respondendo... Pesquisador: Mas talvez
não responder não quer dizer que eles não saibam... Docente 3: Mas a ideia da
instrumentação é justamente a discussão e a participação... então fazer com que eles falem é
importante. Pesquisador: vamos ver o que eles vão fazer quando tiverem que discutir
experimentos de física moderna simples, digamos assim... que são mais fáceis de serem
feitos...Se...e ai a ideia das outras reuniões é a gente ir vendo se, por exemplo, daqui até o fim
do ano o senhor testou alguma coisa no sentido de fazer os alunos falarem no laboratório, com
apresentação ou não...Se no caso já vimos algum resultado na possibilidade de eles
interagirem mais sem a explicação do conteúdo e eu acho legais essas reuniões porque a
gente vai contando o que vai acontecendo e eu consigo ver um caminho, ao longo do ano, das
coisas que deram certo e não, a gente consegue chegar a um circulinho aproximadamente
ideal de como fazer a aproximação entre as disciplinas... Docente 1: e agora, neste momento,
e eu estou cobrando tanto você quanto. Eu... Isso que você está falando, por enquanto está um
pouco complicado, porque nós temos que encontrar o caminho certo, qual o caminho que
temos que chegar pra poder dizer que estamos no caminho certo, pra decidir que agora
podemos executar essa interação que você está propondo...até conseguir esse caminho.. Ai
veremos se esse caminho vai contemplar isso que você está propondo, porque está dentro de
meu repertório, mas temos que ir tentando. Pesquisador: E assim, esse caminho não precisa
contemplar ideias minhas, como se eu estivesse propondo as mudanças sozinhas... é
interessante analisarmos ou conseguirmos dizer que papel que essa conversa teve sobre
possíveis melhoras nas disciplinas e na forma como pensamos que devem ser feitas as
disciplinas, não é fazer todo mundo chegar em uma coisa ideal, mesmo porque ideal não
existe, principalmente sobre isso que estamos falando. Docente 1: Certo. Pesquisador: E a
instrumentação, e como isso vai bater lá na instrumentação. Docente 1: A principio, na
instrumentação, se tivesse, supõem assim, dois experimentos simples, de conteúdos simples
que você consegue trabalhar bem com os alunos, já seria ótimo, porque no momento temos
zero... Então se você (dirigindo-se ao Docente 3) conseguisse trabalhar com eles aqueles
experimentos que eu te passei, por exemplo, já seria um ganho...fácil de ver, fácil de trabalhar,
conteúdos que são muito interessantes... Pesquisador: E ai depois a gente vai ver como que,
ao olhar o desempenho dos alunos, por exemplo, no laboratório, até o fim do ano, se o senhor
identifica alguma melhora depois, por exemplo, que eles tiveram que apresentar o experimento
pro Docente 3, se a forma como eles falaram tem algum efeito da atividade que o Docente 3
propôs pra eles. Docente 1: Talvez daqui a duas semanas possa dar pra fazer o experimento
do corpo negro, porque ai é o momento certo pra gente fazer uma coisa desse tipo. Docente 3:
É, porque lá no mês de Setembro eles vão começar os seminários, ai a mim já vou pensando
nos experimentos... Dai agora no mês de Setembro eles vão trabalhar com os seminários...
Docente 1: Certo...

Ep.9-C4-A
Pesquisador: E Docente 2, dai no mês que vem se for possível fazermos outra conversa pra
avaliar essas coisas todas que vocês estão se propondo a fazer... Eu vou mandando e-mail pra
gente ir conversando pelo menos uma vez por mês de novo nesse sentido...Porque eu consigo,
eu não sei vocês, podia até perguntar, mas eu não sei se vocês conseguem perceber
diferenças na forma como a gente estava conversando sobre essas coisas no primeiro
semestre e agora...e a forma como a gente esta vendo essa questão de aproximar as
disciplinas, de pensar na nossa relação com as disciplinas e delas com o curso agora, sabe?
Depois que a gente conversou sobre que efeitos isso poderia ter... é algo que está
diferente...Depois na próxima reunião a gente pode conversar mais sobre isso também.
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Docente 2: Porque no fundo a gente está pensando que a gente está repetindo o conteúdo de
maneira diferente, não é mais ou menos isso? Porque a gente tem percebido que uma vez só
que eles entram em contato, é difícil mesmo... Eu estava pensando nisso que você falou agora
da duvida que demora uma semana, nós estamos agora com...ano passado eu acho que eu
estava na aula de alguma física, e na sala do lado eu acho que era física III...Tinha 6 ou 7
pessoas da física, não passava muito disso ai...Agora eu estava dando física I de novo esse
ano e na sala do lado de novo física III e eu acho que tem ali uma oito pessoas também.
Pesquisador: Será que você estava mais bonzinho na minha época, porque não era tão grave
assim a coisa toda... Docente 2: Não cara, eu acho que agora, nós estamos num processo que
caiu muito a qualidade do aluno, não só de conteúdo, mas também dessa parte de estudar,
que ele vem com essa questão da progressão continuada... e ai, me parece que eles tem
menos habito de estudar, continua bastante coisa que a gente tem que dar pra cumprir o
programa e tal e muitas vezes não dá tempo nem de ele ter essa reflexão...Então está assim,
nós estamos com alunos que demorariam mais tempo pra amadurecer, pra amadurecer tanto o
conteúdo quanto essa questão do estudo, de ter um ritmo, só que na hora que ele começa a
entender isso ai, já está acabando o semestre e ele toma pau...Mas ai eu me perguntei...onde
que está segurando esse pessoal...é física I e II, é cálculo...e física III, parece...porque ai quem
reprovou de física III não vai pra III, volta pra fazer física I de novo no semestre né? Nós
precisamos talvez alguma hora começar a pensar um pouco isso ai, não sabe qual é a saída...
A gente continua com a mesma estrutura curricular... a gente tentou deslocar as
disciplinas...pra dar mais um pouco de tempo colocando física I no segundo semestre, fazendo
introdução à física, pra dar esse tempo de amadurecer...e parece que não está dando certo...
Pesquisador: Ai a conversa que pode acontecer também eu acho que no âmbito de reunião
de docentes mesmo, como sugestão... Porque é uma coisa que eu vejo...que é se essa
mudança curricular está só num deslocamento de disciplinas, ou de mudança dessa
consciência, que você está apresentando ai, de pensar que os alunos estão diferentes da parte
de quem está dando essas disciplinas, principalmente as do primeiro ano. Docente 2: Então eu
falo assim, essa questão do deslocamento foi uma primeira tentativa... E eu acho que
adequada, até...Mas agora nós precisamos pensar em outras alternativas, porque já não é
suficiente, me parece. Pesquisador: Então Docente 2, eu acho que tem que ver o que os
docentes dessas disciplinas introdutórias, essas disciplinas de começo de curso... o que estes
docentes estão apresentando nesse sentido que você está valorizando ai, de reforçar a
necessidade de estudo e tal... Docente 1: Eu estive a semana passada com todos os
coordenadores de física da UNESP e o pessoal... e eu comentei que o nosso curso deveria
começar no segundo semestre... Pesquisador: O coordenador lá de ilha está participando
desse grupo também... Docente 1: E o Docente 5 me falou que sobre... é a melhor coisa
começar no segundo semestre...e ele gostou...E ele gostou mais quando era semestral...e
todos os outros cursos, o único diferente nesse sentido somos nós... Pesquisador: E isso que
o Docente 2 está falando, é importante pensar em um meio termo também, porque á eles tem
uma estrutura particular e excelente pra formação de professores, que também é um contexto
do curso, que desde seu inicio foi preparado por pessoas da área de ensino... é...no entanto,
parece que os professores estão reclamando um pouco a formação em física deles, que nos
primeiros anos está bem defasada também...então esse meio termo é coisa que é
responsabilidade d curso também, pensar no que faz parte da formação desse professor
ideal... Docente 1: Então é isso né? Pesquisador: Por hora é isso mesmo pessoal, a gente
continua a conversa a partir daqui, na próxima reunião... dá pra compreender que agora no
segundo semestre a gente possa pensar em como colocar algumas dessas ideias em prática,
de o Docente 2 voltar a reforçar essa importância de eles pensarem em conteúdo no
laboratório, de o professor de instrumentação reforçar que precisa de muito conteúdo nessa
instrumentação também, que ela não é só uma disciplina pedagógica...e irmos analisando
essas coisas.

Ep.1-C5-A
Pesquisador: Bom, boa tarde professores...Bom...a intenção da reunião de hoje é dar
continuidade aos planejamentos que estamos fazendo desde o inicio do ano e dar uma
avaliada pessoal de cada um em como as disciplinas estão andando até agora e como a gente
está compreendendo as tentativas que estamos fazendo nesse grupo com relação à
possibilidade de mudança nas disciplinas. O que eu fiz aqui foi uma tentativa de sistematizar
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como nós estávamos no começo do ano e como estamos até agora, ou seja, tenta ver o que a
gente já andou em matéria de propostas, sempre nessa tentativa de pensar em como promover
uma maior interação entre essas disciplinas. Então eu queria que vocês dessem uma olhada
que eu coloquei nessas tabelas ai e comentassem se é realmente assim que era, se vocês tem
alguma coisa a acrescentar, enfim, que comentassem as minhas palavras ai...Professor
Docente 1? Docente 1: Sim...mas essa ultima afirmação aqui, de que não havia nenhuma
relação com o ensino, depende de como você está falando, porque os alunos fazem, mexem
lá, mas eles sempre tem que saber aquilo, eu peço pra eles explicarem, eles estão aprendendo
coisas que eles precisam pra serem professores... Pesquisador: Sim, sim, entendo, mas não
havia antes a tentativa consciente, planejada de fazer com que os alunos, na aula de
laboratório de estrutura da matéria, pensassem em como usar isso no ensino médio ou mesmo
que preparassem seminários, ou seja, essas atividades de ensino no laboratório não era algo
que havia, certo? Docente 1: Sim, sim...Se for assim, eu acho que todas as afirmações estão
boas. Pesquisador: Docente 2? É...você, nessa folha ai, é o docente 2..aliás, eu preciso
esclarecer que na hora de apontar as coisas especificas que vocês fala, o senhor é o docente 1
(aponta para o docente 1), o senhor o docente 2 (aponta para o docente 2) e o senhor o
docente 3 (aponta para o docente 3)... Docente 2: Só a ultima afirmação também, de que “Não
vislumbrava a possibilidade de relação com as outras disciplinas”, você fala dessas disciplinas
aqui que nós estamos conversando ou todas as outras? Porque as outras a gente sempre
retoma, física III, física II... Pesquisador: Não, eu digo pensar em construir relações com essas
disciplinas aqui, laboratório e instrumentação... Docente 2: Com essa não mesmo, está certo...

Ep.2-C5-A
Pesquisador: Então, essa é uma sistematização que eu fiz a partir das falas que vocês deram
na primeira conversa que nós tivemos no inicio do ano e daí a linha de baixo eu tentei colocar,
dentre todas as propostas que a gente fez de atividades de relacionamento entre as disciplinas,
a que melhor se encaixa em cada disciplina, pra ver se nós ainda estamos envolvidos com
essas propostas...então vamos dar uma olhada em cada um aí e ver se hoje, nós ainda
pensamos que essas propostas são viáveis de serem postas em prática...Professor Docente 1?
Docente 1: Sim, sim...Os relatórios dos alunos estão muito ruins, sabe? Mas também, tem que
ver uma coisa. Nossas disciplinas são no ultimo ano, a maioria deles trabalha, dai tem o TCC,
eles só querem saber de fazer as coisas o mais rápido possível pra terminar. No ultimo ano
vale a lei do mínimo esforço. Eu sei que eles copiam todos os relatórios da internet...

Ep.3-C5-A
Pesquisador: Então professor. Talvez, então, não estejamos precisando de uma outra forma
de, junto com as provas e os relatórios, fazer esse aluno falar da física do laboratório. Talvez
isso ajudasse o senhor nessa avaliação melhor. Docente 2: Mas tem outra coisa também.
Assim como tem a lei do mínimo esforço do aluno, também tem a lei do mínimo esforço do
docente...Isso que a gente está fazendo aqui de vir pesar, planejar, poucos querem fazer. E
outra, na maioria das vezes o próprio docente prefere pegar lá uma disciplina de um laboratório
x que já está prontinha lá e ele só tem que fazer a mesma coisa. Docente 1: Sim... Docente 2:
Por isso que essa semana, no conselho, quando teve a discussão dos usos dos laboratórios lá
de baixo, foi colocada a necessidade de que os alunos também comecem a praticar a docência
no laboratório. Mas isso não é assim né cara? Então a ideia é acrescentar essas coisas na
ementa da disciplina, aquela coisa que o docente recebe pra seguir. Porque isso já está
escrito, mas no outro lá... Pesquisador: O PPP. Docente 2: É, porque tem que fazer o cara
fazer aquilo lá, por isso na ementa...
Ep.6-C6-A
Pesquisador: Existe gente no meio dessa coisa toda de ensinar física e saber física, e
Docente 2 falou uma coisa que vai muito ao encontro do que eu estou tentando escrever em
forma de justificativa e é bem isso que você falou. Pode ter todos os PPP do mundo, mas a
coisa depende da vontade de quem está fazendo. Por exemplo, relacionar a autonomia que o
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docente universitário tem pra planejar e fazer a coisa da forma como ele bem entende, que é
um ganho em comparação com a escola, o docente universitário goza de uma autonomia tal
que a disciplina dele depende do que ele quer fazer e é nesse ponto que se justifica então a
necessidade desses grupos, porque isso aqui e planejamento e mudanças elas são
permissíveis dentro da universidade e é por isso que se justificam projetos de conversa e tal.
Então isso que você falou está muito dentro da forma como eu penso isso que é o
relacionamento de vontades aqui.

Ep.4-C5-A
Docente 1: Sim, na semana passada, depois que eu mostrei que a maioria dos relatórios
estava muito ruim, eu fui questionando eles sobre as questões dos experimentos pra eles irem
explicando, parece que eles começaram a ver que precisa explicar com as palavras deles.
Pesquisador: Que bom...Então essa proposta que está escrita ai, de promover atividades de
discussão e explicação dos relatórios e dos resultados no laboratório é algo ainda passível de
estar em execução. Docente 1: Sim... Pesquisador: Docente 2...a única dessas propostas que
te abrange diretamente é essa ideia dos seminários. Não dessa maneira, porque todas as
propostas que eu coloquei aqui são frutos das nossas conversas do semestre passado, mas
essa de os alunos prepararem aulas sobre os conteúdos de FMC na sua disciplina como
avaliação foi a que você se propôs a fazer...Ainda é possível? Docente 2: Sim...Eu até falei pra
eles a semana passada sobre isso, das aulas. A ideia é que seja uma aula mesmo, e não um
seminário. Agora, temos que ver com vocês como serão essas aulas, se serão em nível de
Ensino Médio, de Graduação (por conta da avaliação da disciplina) ou se serão em nível de
ensino médio. Particularmente eu acho que, se ninguém descordar, essas aulas poderiam ser
em nível de Graduação, por conta da avaliação da disciplina, mas ainda assim a gente poderia
deixar bem claro os aspectos didáticos que essa aula tem que ter, sabe? Pesquisador: Bom,
eu acho que poderiam ser aulas de Ensino Médio, por conta de todos terem o que avaliar, mas
isso cai também na questão que eu acho pertinente a gente discutir aqui, que é a questão das
disciplinas especificas, do papel das disciplinas especificas nesse projeto de formação de
professores. Ou seja, visto como estão os nossos alunos daqui do curso de licenciatura em
Física, como as disciplinas especificas de física poderiam ser mais voltadas a um projeto de
formação de professores de física? Antes disso, o Docente 3 poderia contar como está a
instrumentação pra gente tentar fazer um link...

Ep.5-C5-A
Docente 3: É...Bom...Então...Só queria completar a questão da sistematização que você fez
nas tabelas, que é o fato de que a primeira afirmação é verdadeira olhando só pra minha
atuação, ou seja, nos últimos 2 anos que eu estive aqui, porque eu não tenho como saber nada
de antes, porque eu não estava aqui. Mas então, eu divido o curso em duas partes, que eu
tentei pensar de acordo com o que nós estamos conversando esse ano aqui...Então a primeira
rodada de seminários, que está acabando, é sobre temas que eles elegeram de Física
Moderna. A intenção era que eles abordassem os conceitos em uma linguagem para o Ensino
Médio, mostrando como fariam com esse conteúdo lá. Mas os últimos seminários, os alunos
trouxeram seminários com explicações idênticas às que eles viram em estrutura...Isso foi um
caso...Agora, eles vão começar a apresentar e discutir projetos de aula de FMC no Ensino
Médio. Então dai eles vão ter que pensar em aulas completas, com experimentos factíveis no
ensino médio e na transposição do conteúdo para a escola, o que deve ser retirado e
acrescentado sem perder a física dessa história. Pesquisador: O curioso dessa história que o
Docente 3 está contando é o fato de eles trazerem pra aula de Instrumentação para o ensino,
que claramente é uma disciplina de ensino, na qual eles já sabiam o objetivo dos seminários, a
explicação que eles receberam na estrutura, sem fazer mudanças ou adaptações, como se
mostrassem uma ideia de que explicando bem a matéria, tudo bem...Isso, eu acho, é reflexo de
um histórico de curso no qual as disciplinas especificas nunca se preocuparam em explorar o
lado didático ou questões da prática de ensinar aquela física, um defeito gravíssimo nas
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licenciaturas, na minha opinião. Docente 1: Isso é lei do mínimo esforço, era mais fácil pegar
os slides do Docente 2, eles querem terminar... Docente 2: Mas como eu disse também,
mínimo esforço dos docentes que não se preocupam com isso que ele (Pesquisador) falou...sei
lá cara, não sei como fazer essas coisas na minha aula, mas o que eu tenho feito é pedir para
os alunos irem na lousa fazerem revisões do conteúdo, pra explicarem pros colegas e tal...E o
cara tem que ir lá e explicar pros outros a matéria, geralmente perto de prova eu faço isso...e
outra, essa coisa que eu faço é pra faculdade porque eles estão explicando pros colegas de
turma, mas tem que saber o foco, o publico...Acho que o curso tinha que passar isso pro
aluno...

Ep.6-C5-A
Docente 2: O que eu lembro da minha graduação, da licenciatura e tal, das disciplinas
pedagógicas... Não ficou muito aspecto técnico dessas disciplinas, mas a mensagem principal
delas eu acho que era sobre o foco, pra quem você está falando...O aluno saber selecionar o
que é importante dependendo de pra quem ele vai falar, e eu acho que isso é importante.
Pesquisador: Sim, é importante e deveria ser o serviço da licenciatura...A questão principal é
entender que quando você está tentando fazer com que o aluno fale, discuta, enfim, ensine na
disciplina especifica, você não está diminuindo a física dessas disciplinas, mas apenas
mudando o foco, do objetivo de formação profissional que deveria ser do curso. Docente 2:
Sabe, eu acho que esse departamento passou muitos anos discutindo uma coisa inútil e sem
sentido, que era a questão dos alunos que gostam de pesquisa e os alunos que gostam de dar
aula, isso foi uma perda de tempo. Pesquisador: Mesmo porque não deve haver diferença
nenhuma na formação deles, o curso é o curso, de licenciatura, a formação tem que ser
condizente com o que o curso é e não com quem está nele por engano. Bom pessoal, eu acho
que era isso pra nossa reunião, estamos com os planos em execução e essa folha aqui tem a
seleção de algumas falas de outros docentes sobre o papel da disciplina especifica na
licenciatura, vocês poderiam dar uma olhada, ver o que vocês pensam sobre isso e a gente
volta a conversar na próxima reunião, pode ser? Docentes: Pode sim...

Ep.1-C6-A
Pesquisador: Boa tarde professores. Então, todo ano acontece lá no campus B esse evento
que é a finalização do ano da licenciatura. Então eles fazem as apresentações dos TCC dos
alunos formandos, e também eles fazem casado com isso as apresentações dos andamentos
dos trabalhos da pós graduação. E aí há dois meses e pouco atrás surgiu essa ideia de tentar
fazer isso, mas ela falou vamos convidar o pessoal. O Docente 2 já tinha me respondido que
não poderia por conta de já ter outro evento da pós e eu já vou explicando que o nome de
todos vocês acabou saindo no folder antes de vocês responderem por que o folder foi pra
impressão há muito tempo... E aí o que ela falou? Vamos pegar os professores de lá e os
professores daqui pra todo mundo contar assim, as impressões que tem não dos resultados,
mas da ideia em si do planejamento conjunto das disciplinas, das discussões. Que... que
caminhos e o que se percebeu até agora com essas discussões...Por exemplo, talvez o senhor
possa ter tido ideias ai pros próximos laboratórios e coisas que poderias acontecer. É muito
interessante relatar isso junto com os professores de lá, porque na minha visão, a gente tá na
fase da discussão de princípios que é importante a agente começar a pensar em porque certas
coisas são importantes, porque o curso é, porque o curso está como está, é importante discutir
essas coisas... são coisas que só os professores podem dizer, que conhecem o curso, o que é
cabível, o que não é cabível e a minha função aqui eu acho que é colocar coisas pra gente
discutir como grupo. Foi lançada essa ideia de chamar os professores daqui, os professores de
lá, pra darem suas impressões. Docente 2: O Docente 3 vai também? Pesquisador: Sim, o
Docente 3 já tinha confirmado... Que bom professor Docente 1, ficamos muito felizes que o
senhor vai... Docente 1: Sim... meu nome está lá...

Ep.2-C6-A
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Pesquisador: Então a reunião de hoje é bem pra isso mesmo. Qual a impressão geral que a
gente está tendo desse processo até agora com vias assim, coisas que agente já falou, coisas
que talvez a gente pensasse fora das reuniões sobre as disciplinas e o que isso pode ajudar
nos planejamentos das disciplinas de cada um de vocês aí... Para o ano que vem,
provavelmente... Docente 1: Eu, eu. queria comentar uma coincidência que não acontece em
estrutura. Nós somos também parceiros em laboratório de física e por um acaso eu dei um
experimento teórico que tratava de conceito de momento e ele me perguntou se eu poderia
fazer esse, e eu tentei e fiz, deu certo, os alunos gostaram, foi bem visível, a teoria se
confirmou, absolutamente, ou seja, um casamento perfeito entre o que ele propõe e o que eu
consegui fazer e os alunos também... Mas isso não acontece em física moderna, porque,
primeiro, porque estrutura é no ano e laboratório é no segundo semestre. Quanto mais que eu
tenho a certeza de que os requisitos mínimos pra poder trabalhar no laboratório foram dados
na estrutura e isso geralmente acontece, visto que no primeiro semestre ele pega muito a
teoria... Fótons, quantizações, essas coisas que são importantes no laboratório. Isso que
acontece nesse laboratório está um pouquinho separado porque a parte fundamental é dada
no primeiro semestre e a outra parte eu vou apoiando, mas não é uma coisa que eles estão
vendo. Outra coisa que pode ser simultânea, mas é muito raro. Docente 2: E você acha melhor
se fosse simultâneo Docente 1. Docente 1: Não, não é isso... não nesse momento...eu acho
bem difícil porque os experimentos são muito sofisticados então se precisa dar uma maturação
maior pra eles compreenderem...Mas sobre o que é discutido, sim, nesse sentido, uma coisa
que pode funcionar é a seguinte, nossa participação maior com o Docente 3. Assim, ele está
mais preocupado com o que os alunos têm que se ocupar pra levar essas coisas pro segundo
grau. Inclusive a semana que vem vai ter o experimento de corpo negro e eu vou insistir muito
nessa parte, de minha parte, juntando com o Docente 3 pensando nisso para os alunos do
segundo grau. Isso, pra mim, é uma mudança de atitude muito grande, porque antigamente era
eu e ele. E agora eu estou pensando nele. Nesse sentido eu não penso muito no Docente 2
porque ele já fez a parte dele no primeiro semestre... O segundo semestre vem a
complementação, coisa que está faltando. Pesquisador: Então, isso é uma coisa interessante
de se pensar... é mesmo uma complementação...Eu não estou duvidando não, eu estou
matutando com relação à necessidade de o laboratório ser feito exatamente com os conteúdos
que já foram passados. Qual seria a diferença, por exemplo, uma pergunta geral, qual seria a
diferença se o aluno estivesse fazendo um experimento tendo que concluir alguma coisa sobre
algo que o Docente 2 não passou... Teria diferença? Docente 1: Tem sim, porque você vai
pegar a explicação de um experimento não é tão simples não... Pega por exemplo, o
experimento de Frank-Hertz...Se você não souber exatamente o que está falando, eles não
conseguem concluir nada...Tem que ter bem claro de que estrutura da matéria ou física
moderna, como seja, a pessoa tem que entender no mínimo o que está acontecendo para
poder pensar...Ela pode não ter detalhadamente as explicações das respostas, mas ela tem
que ter alguma coisa antes...tem assim, alguns experimentos com física nuclear...se o cara não
souber nem o principio de funcionamento de um contador...ali pode estar perfeito, mas se você
não souber explicar o que está acontecendo...fora o equipamento...se não souber aquilo ali,
você tem a resposta, mas não tem o processo...é uma caixa fechada pra ver o que está
acontecendo, saber o que acontece quando você muda a voltagem...tem que saber explicar
passo a passo pra poder entender...se deixar sem nada, não tem entendimento...daí tem as
experiências simples, efeito fotoelétricos, por exemplo, vem a luz, arranca os fotoelétrons e
funciona como a gente quer...mas ai vem a pergunta...essa lâmpada de mercúrio...e se fosse
uma outra lâmpada, ou o que o mercúrio tem que tem esse resultado, daí começou a
especulação deles...e é assim que eu acho que funciona...mas o experimento não é só ai a
resposta, é o processo completo, de lá até cá...que nem uma coisa que fizemos com os filtros,
que não filtram toda a luz, pra eles verem que o experimento tem mais coisas a considerar que
a teoria... Pesquisador: Isso tem tudo a ver que na ultima reunião eu deixei com vocês a
transcrição das falas de outro docente que ele citava exatamente isso... Qual é então a função
desse laboratório, pra que esse laboratório serve em um projeto que tem por intenção formar
pessoas que sabem falar muito bem de física...Então aqui dentro desse grupo ninguém tá
cobrando ninguém ou pedindo pra ninguém ensinar a ensinar...Mas esse processo que o
professor descreveu de os alunos poderem explicar ou terem que explicar as situações
fisicamente está muito ao encontro do que eu penso que é a necessidade de um professor bem
formado de física tem...então dentro do laboratório de estrutura seria interessante que ele fosse
colocado a falar, a explicar. Mas também é interessante, a meu ver... que o laboratório não seja
simplesmente verificar teoria...Vai ter que dar isso, daí vai lá, mede, confirma e fim, o
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laboratório pro professor tem que ser de exploração...o laboratório tem que ser colocado como
uma possibilidade de o aluno tirar a física dali...a reflexão que se propõe é como pode ser
abordado o laboratório de modo a formar ali uma pessoa que consiga falar de física a partir de
articulações e perguntas tipo essas que o senhor disse que faz pra eles...por ter que transitar
pelo conceito desse jeito, ele vai ser um cara que tem mais deformas de responder essas
perguntas. Docente 2: A gente teve uma conversa na penúltima reunião do conselho, aquela
anterior que estávamos comentando que alguns professores pediam pra fazer relatório ou
não... e eu comentei desse professor que eu comentei na ultima reunião que eu tive lá na
graduação que ele pedia um relatório bem objetivo, sem introdução nem nada, e depois a
gente marcava um horário pra ir na sala dele e ser arguido por ele sobre os experimentos...ele
perguntava coisas bem conceituas, fazia uma discussão...eu acho que talvez essas questões,
se a gente pensar bem, são boas de serem colocadas ne? Porque a pessoa pratica um pouco
da escrita, de discutir resultados, vai ter que aprofundar aquilo que ele vai ser arguido
realmente com o professor então ele vai poder aprofundar mais o que ele não conseguiu por no
papel... Então todas essas coisas elas dependem ainda, da boa vontade do professor, da
disposição de fazer isso ai...porque falaram que a UNESP só quer saber de produção...que não
liga pro ensino...isso é verdade, mas é mais verdade agora...há 10 anos atrás quando eu
cheguei aqui e desde nunca foram discutidas essas questões aqui, entendeu,...então não é um
problema que a UNESP tá cobrando produção, a planilha e tudo isso, é que nunca foi
conversada essas coisas aqui...Depende muito de eu encontrar com o Docente 1 saindo ali da
sala da secretaria poder falar Docente 1, ontem a gente fez m exercício assim e dava um bom
laboratório, eu acho, essas coisas não acontecem...ou, por exemplo, que nem o Pesquisador
mediando essas conversas aqui agora, forçando essas pessoas a conversarem, então eu acho
que o que falta, eu acho, talvez seja uma mediação, eu acho....uma mediação, e não precisa
ser com todo mundo, de repente a gente consegue sentar com as pessoas de laboratório,
física I, II, III e IV. Que nem quando a gente se chamou pra conversa naquela ultima reunião do
conselho naquela ideia de fazer sempre alguns experimentos a mais e esses experimentos
fossem apresentados pelos alunos e eu queria que essa coisa constasse no programa de
ensino do professor. E isso a gente ficou até de olhar, né Docente 1, ai chegou à ideia lá pra
mim e eu quero mandar hoje já... E ai talvez uma segunda coisa que valesse a pena era de
repente sentar os quatro professores de laboratório e ver essa questão de repente, em algum
momento, fazer alguma avaliação oral, alguma coisa desse tipo. Pesquisador: No sentido de
pensar em que esse laboratório está representando para pessoas que, para muito além de
saber fazer física, saber explicar aquilo... Docente 2: Isso pode até ser uma forma de envolver
os alunos mais caros, porque eles estão completamente avessos, não participam, não
estudam, não... Mas talvez a gente colocando esses outros tipos de instrumento de avaliação,
outras atividades, talvez pensar em alternativas, por exemplo ao invés de fazerem oito
experimentos, faz nove e um eles coordenam, sabe? Eu também pensar em avaliações orais...
Como não dá pra avaliar todo mundo, não dá tempo...Sortear horários, pensar em coisas
desse tipo...Mas acho que podia tentar pensar em conversas agrupadas assim, não todo
mundo ao mesmo tempo, porque senão vira vozes...Ai eu precisaria Docente 1, essa questão
do articulador, de uma pessoa pra estar comigo fazendo o liga desliga, a cobrança, essas
coisas...Acho que seria bom termos coisas assim, se precisa de um grupo, tem que ter alguém
pra articular isso, porque infelizmente nosso departamento não tem essa tradição, então tem
que começar a tatear devagarzinho, porque do jeito que está hoje a situação está muito ruim...
Pesquisador: É, porque o questionamento que fica é assim todo aquele cenário que você
apontou lá na mesa redonda é um fato, por outro lado, é um fato, então a gente tem que lidar
né? E ai fica a questão né? Será que isso está sendo suficientemente chamado a participar
dessas coisas? Porque essa coisa do mediador que você falou funciona muito como o meu
papel aqui. O meu papel, a principio, foi forçar as coisas e hoje eu vejo que a necessidade de
conversa, a necessidade de planejamento conjunto agora está natural, mas de principio as
coisas tem que ser um pouco forçadas e vão se tornando naturais. Docente 1: Sim, da minha
parte eu digo que vou colocar já isso que você falou pros laboratórios... Docente 2: Quem está
com os laboratórios? Docente 1: O João está com os quatro e a Maria com o três e eu e você
com o um e o dois... Docente 2: Então está mais fácil ainda, né? Então dá pra tentar ir por
esses dois caminhos, de eles fazerem uma apresentação, de eles explicarem os
experimentos... Docente 1: Sim, isso eu vou começar a mexer... Que o laboratório seja feito
pelo aluno, já seria o primeiro passo, o segundo, e eu estou interessadíssimo depois de
conversar com a secretária pra fazer no começo do próximo ano uma reunião com os docentes
do curso, tanto da matemática, da física e da educação...Pra colocarmos onde a gente está e
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onde a gente tem que se encontrar. Porque não são só eles sozinhos, o desempenho deles
depende do nosso bom trabalho também. E nisso eu acho que a gente está errando, eu queria
fazer uma reunião com todo mundo pra todo mundo saber o que está fazendo e qual a
importância dele no curso... Tão parecido com isso que estamos fazendo aqui...E eu agradeço
a você (dirigindo-se ao pesquisador). Docente 2: Começar a mexer um pouco, sentir.

Ep.3-C6-A
Docente 1: Como uma coisa que acontece muito, não sabe se o professor não sabe, ou sabe
e fica quietinho... Existe um banco de provas, se você pega uma prova que você já fez, ótimo,
porque elas se parecem, tem coisa em comum. Aí você vai lá e repete a prova e o professor
acha que foi tudo muito bom, foi bom nada... Agora se esse assunto foi negligenciado porque
ele não sabe, ou porque sabe e aceita...Isso tem que ser trabalhado pra ser tratado
honestamente. Pesquisador: E isso começa a acontecer assim né? Docente 1: E tem outra
coisa também, sai um professor não preparado... E a gente tem que ter cuidado com isso aí
também, porque não está preparado e temos que engolir? Não, se está fazendo a coisa errada,
tem que cortar... Porque o aluno pode saber física, mas se ele está fazendo errado, os alunos
da escola sabem...Ele tem que no mínimo saber preparar sua aula... Pesquisador: E olha só
do que a gente está falando, não deveria ser preciso nem a gente estar falando isso aqui, uma
coisa que é uma realidade que parece que a gente está aceitando, ao mesmo tempo em que é
realidade o que o Docente 2 descreveu da falta de participação dos alunos.
Ep.4-C6-A
Docente 2: E por mais que a gente conclua que isso aqui tá tudo errado, essa maneira de
trabalhar a educação, tá tudo errado, vamos jogar fora, daí a gente escreve outro PPP, mais
ideal, digamos assim, discutido e tal, mas aí, na hora de executar é o que vale. Daí se aquele
lá que fecha a porta e vai tratar com os alunos dele fecha a porta e não prepara aula, toda
aquela energia que foi dispensada pra escrever esse novo projeto é jogada fora, cara...
Docente 3: É eu ia... você já concluiu Docente 2? Bom, eu vou chegar antes de falar da
conversa, que eu fui essa semana em um encontro a respeito do PPP do curso, mas antes eu
vou comentar algumas coisas aqui que vocês falaram. O Docente 1 disse muito bem, né, por
exemplo, a questão do preço do equipamento, e isso realmente é um... por exemplo, quando
você pega, uma coisa que custa mil reais você não vai fazer com 5, 10 reais. Então eu acho
que é muito fácil você trabalhar... a física I tem uma perspectiva de fazer coisas com materiais
que o aluno possa ver com mais facilidade e tal. Já na física moderna, além de você nem
sempre ter o componente, o material, você ainda não vê o elétron, então isso que o Docente 1
falou de fazer os alunos pensarem é interessante. Pesquisador: E ele precisa fazer os alunos
dele pensarem nisso, de qualquer maneira. Docente 1: E esse é o erro do roteiro, por
exemplo, ele é sempre assim, faça aqui, meça aqui e tem o resultado. Ele faz, e só.
Pesquisador: E é o mesmo laboratório dado pra engenharia, por exemplo, como se não
houvesse diferença entre o que eles vão fazer profissionalmente... Docente 1: Sim, e eles
fazem o experimento direitinho... Não sabe a resposta, está aqui, pronto...Ele tem que pensar
um pouquinho, não pode ser assim fazer e acabou. Docente 3: É... o...então, e fazer o aluno
pensar, porque é assim, se o aluno não pensa, ele acaba fazendo sem saber esse conjunto, e
por exemplo, uma das perguntas que eu insisti, e ainda falei que ia fazer essa pergunta
sempre, sempre que os alunos faziam alguma coisa ou trabalhavam com apresentação de
experimentos eu perguntava do uso daquilo no ensino médio, dá pra ser trabalhado, é viável?
Vale a pena ou não vale a pena, que modelos vocês ensinariam e por quê? Então eu os
questionava a respeito disso, porque é assim, eu sei que eles trazem uma coisa e a finalidade
das disciplinas é totalmente diferentes, quanto a sua parte teórica, conceitual, o Docente 1 é
mostrar realmente como ele faria no laboratório, no meu caso, é como que ele vai se virar... E
assim, a minha ideia é justamente essa, que eu busco no curso, por isso que eu trabalhei um
pouquinho a parte de filosofia, é mostrar pra eles que não é exatamente como a física concreta
e tal. E eu falando de falsificacionismo pra eles, falei que ia falsificar uma teoria bem
estabelecida, vou mostrar pra você que quatro era igual a cinco... Fui colocando a matemática
ali e mostrei pra eles isso, e ninguém foi capaz de perceber a incoerência que tinha ali...e isso
eu vou tentando fazer com eles, pra eles irem enxergando que as física moderna tem minucias
que precisam ser pensadas e explicadas bem, sabe? Então, por exemplo, trabalhei a parte de

469

seminário, agora esse final a gente vai trabalhar exatamente com isso, com experimentos, com
projetos e tal. Peguei um livro na biblioteca que têm algumas sugestões de experimentos pra
você verificar o espectro, pra verificar a constante de Planck com leds e multímetros, coisas
simples assim e também peguei artigos a respeito disso. E aí apresentei pra eles, falei assim,
ó. Vamos trabalhar poucos experimentos, 10 experimentos, então três grupos e vamos
trabalhar esses experimentos, como sugestão. Só que aí eu vi que eles trazem algumas coisas
das disciplinas, em relação assim, é... eles não queria ler e eu não sei onde vai dar isso, mas
eles vão, eles vão...Um falou que ia tentar fazer alguma coisa com o micro-ondas e tal, eu falei
bom, vamos ver o que sai ne? Pesquisador: Eu acho que é isso mesmo, ver o que eles são
capazes de fazer... Docente 3: Sim, ver o que sai e ir discutindo o que deveria ter saído ver se
vai dar certo se não vai, mas pelo menos eles vão tentar verificar e aí eu acho que, se sair da
disciplina, tendo essa ideia de que a física moderna não é uma coisa tão simples de ensinar
como eles estão pensando, pra mim já é um ganho assim, e eu acho que isso eles levam pra
escola, de uma forma ou de outra eles vão levar pro ensino médio, vão levar pra vida deles.
Então a respeito do que vocês falaram era isso... Eu fui lá nesse encontro, que teve o fórum
das licenciaturas que eu não achei que foi tão produtivo que nem esse encontro aí. Esse foi
mais pra falar de PPP e tal, então teve experiências de pessoas que levaram lá os PPP dos
cursos, um representando a odontologia, a arquitetura e eles andaram elaborando um projeto
diferente, mas algumas coisas que foram ditas lá foi exatamente isso, de dentro do PPP você
fazer o seu plano de ensino, o que você vai ensinar lá na sua disciplina? E ai foram discutidas
várias coisas, além disso, mas aí eu falei a respeito da nossa tentativa aqui, porque e assim, o
PPP tem o seguinte, ele tem que ser um documento, alguma coisa, igual você falou Docente 2,
chega no final do curso o aluno tem que ter uma formação adequada com aquilo né? Teve um
professor que deu exemplo da matriz, ele disse que dava uma disciplina pra computação e ele
perguntou pra um aluno pra que servia uma matriz e ninguém sabia, daí ele perguntou o que é
uma matriz e todos sabiam responder, como fazer, linha, coluna e tal, mas eles estavam saindo
sem saber o que fazer com aquilo. Então está tendo uma formação fragmentada porque ele
não tem esse tipo de coisa. E assim, o PPP, ele tem os chamados eixos temáticos, né? Por
exemplo, seu caso é disciplina especifica... Pesquisas: É especificas pedagógicas e
articuladoras, que é o caso da instrumentação, que não é considerada disciplina pedagógica,
mas uma disciplina de articulação de conteúdos específicos.
Ep.5-C6-A
Docente 3: E tem as disciplinas básicas também. E por exemplo, no meu caso, eu deveria
estar conversando com pessoas do departamento de educação, mas isso é quase impossível.
E eu resolvi contar um pouco pra eles do que estamos tentando fazer aqui... Eu disse que aqui
no campus A, tem essas disciplinas e tem essa pessoa que está fazendo doutorado e ela que
começou a conduzir mais ou menos essa discussão, aí eu contei e tal, e uma moça lá que era
meio responsável lá disse que eu poderia relatar isso, o relator poderia falar isso lá na frente
né? Ai o cara preferiu que eu falasse, porque era eu que participava e tal. E eu fui e contei, falei
a respeito do pessoal, das disciplinas, do começo como foi que deveria ter realmente uma
relação entre as disciplinas e entre os docentes, porque é o seguinte, a gente tem a
antecedente, o seu próprio ensino e depois a consequente, ou seja, por exemplo, esse ano,
você vai se basear no seu plano de ensino, mas ai chega lá à frente depois que você deu essa
aula muitas vezes, você vai repensar no seu plano e pensar em mudança sempre... E eu falei
que, no caso da minha disciplina, é realmente repensar isso pra melhorar e ir mudando sempre
em parceria, aproveitar o que foi interessante e aí falei tudo lá, aí depois que eu terminei a
coordenadora de lá veio e me pediu pra relatar isso só pra eu anexar ao relatório final que você
for fazer lá, e eu achei isso bem interessante. Só uma coisa que eu falei foi o seguinte. Isso
que vocês falaram de pegar a física I e o laboratório de física I, as quatro físicas e de repente
tentar articular é o que vai trazer algum ganho por curso, penso eu né... Pesquisador: E as
impressões que você tem do processo até agora, ele ajudou, como que... que...o trabalho em
si, sabe? Eu estou pensando assim, eu vejo como um momento de articulação inclusive pra
mim, pra eu compreender esses casamentos teóricos que a gente fez, então assim, em forma
de pergunta né, se a gente tivesse que descrever esse processo de conversa em comparação
com o que ele pode gerar para os meus planejamentos futuros, nesse sentido, você acha que
muda alguma coisa de como é a disciplina hoje, de como está à disciplina hoje... Docente 3:
Eu acho que sim, inclusive o Docente 1 me falou em uma reunião lá, ele falou que precisaria
colocar um aluno pra dar aula e tal, eu não sei se eu já falei isso, mas naquele dia eu ia dar
aula a noite, aí, geralmente eu faço um trabalho, quando eu faço a apresentação, eu sempre
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peço... eu sempre faço umas questões pra eles poderem escrever a respeito do que eles
viram, senão, então quando a gente teve essa reunião, por exemplo, uma das coisas que eu fiz
foi pedir pro aluno ir na lousa explicar a respeito daquilo lá...Passei as coisas e era a respeito
da relatividade, passei o resultado e pedi pra que depois ele pudesse me dizer como que se
chegava àquele resultado, explicasse e tal, acho que, como foi um negócio um pouco em cima
da hora assim, eu não explorei o quanto eu deveria, mas acho que foi uma ação que veio
dessas nossas ideias. Pesquisador: E não necessariamente a gente vai tratar como
resultados se todo mundo resolver mudar a disciplina da noite pro dia... eu me interesso pelo
como essas coisas de os professores poderem conversar tem no surgimento de ideias para o
melhoramento do curso. Então as impressões que ficam do que está acontecendo até agora
são essas, vocês fariam alguma mudança. Docente 1: Acho que a gente tem que esperar o
próximo ano, pra ver se o que a gente está conversando aqui está sendo acertado, feito,
porque agora é muito em cima da hora, mas no próximo ano, a partir disso, a gente vai
recomeçar e ver se isso que você colocou se seguiu e eu espero que seja assim.
Pesquisador: Tem que ser, por que o sucesso... primeiro eu falo assim, é uma coisa de
contexto do departamento, dependendo de com qual docentes dentro do departamento ou de
qual departamento em qual universidade eu estivesse lidando, a coisa seria completamente
diferente e que no trabalho uma coisa que vai ser valorizada é o contexto do curso, a gente
está discutindo coisas para os cursos de licenciatura em física do campus A e B...Não deve
haver modelo de currículo, sem contexto, sabe? Como se a formação dos docentes aqui fosse
igual à de qualquer lugar do mundo... Isso não existe...
Ep.7-C6-A
Docente 1: Apenas outra coisa que eu quero ressaltar que no próximo ano é o ano da verdade
por dois motivos. Eu frequentemente me encontro com ex-alunos nossos, são alunos que estão
dando aula lá na rede e a imensa maioria deles não se queixam do que eles viram aqui, da
solidez dos conteúdos, estão super tranquilos e eles reconhecem que esse é um fator que tem
ajudado na hora de lidar às vezes com alunos que estão cada vez mais difíceis de trabalhar.
Então se você tem um conteúdo claro e sabe a maneira de passar esse conteúdo você pode
impor respeito porque você sabe o que está falando. Então, nesse sentido nós estamos bem,
mas eles não estão bem no sentido de física moderna. Eu nunca vi uma preocupação deles
com a física moderna, somente dão o basicão e pronto... O nosso aluno, com o que tem, se
vira bem, mas eles estão sem como dar aula de física moderna. O único esforço nesse sentido
surgiu agora com o Docente 3, com você, com nós todos aqui. Pesquisador: É não foi ao léu
que foi escolhido física moderna. Docente 1: Sim, nós vamos poder saber depois se os nossos
ex-alunos, em algum momento, passam a tocar nos temas. Pesquisador: É uma análise
importante que merece ser feita... Docente 1: Porque isso são coisas bem complicadas, sabe
por quê? Porque pra explicar de uma forma boa, tem que saber exatamente o que fala... Agora,
se ele não ficar seguro em Física Moderna, ele não vai dar, então o trabalho conjunto é o
seguinte, você fazendo a sua parte, ele fazendo a dele e ele fechando o circuito. Pesquisador:
E todo mundo sabendo o que todo mundo está fazendo e pensando nesse aluno que tem que
ter posse do conteúdo, como o senhor disse. Então, pensando na nossa estratégia para lidar
com esse aluno, que pra além de saber responder questões, ele possa também tomar posse
das explicações, do conteúdo de forma clara... Docente 1: Então, por isso que a ideia que eu
comecei a fazer com o Docente 3 de fazer o experimento pequenino do corpo negro, porque é
uma coisa simples, simples de se fazer e fácil de levar na escola. Mas pra isso precisa o
seguinte, ter feito à parte teórica bem feita, ter segurança, ter o laboratório que ele fez, tem o
Docente 3 que trabalhou isso na aula dele e agora eu me sinto pronto e posso trabalhar esse
conteúdo. Pesquisador: Tem a ver com fazer o aluno ter confiança naquilo que ele está
falando. Docente 1: Claro

Ep.8-C6-A
Docente 3: Deixa-me só falar duas coisas que foram faladas lá e que eu estive pensando.
Uma das coisas que se falou lá é justamente que essas articulações, mas assim eles estavam
falando amplamente de articulações de eixos temáticos e tal, mas e realmente uma coisa que
não acontece... Então uma das coisas que foi dita lá e que ninguém faz isso, e depois a pessoa
falou que ninguém faz e muito menos com aporte teórico e aí o pesquisador está aí estudando
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pra isso, pra poder interpretar essas coisas. E outra coisa é que se falou o seguinte né, estava
se falando a respeito de os professores provocarem essas mudanças e a pessoa que estava lá
na frente falou do professor fazer mais parte do conselho e nós coincidentemente somos o
conselho do curso e a gente vê que são pessoas comprometidas com o curso e que podem
efetivamente fazer essas coisas. Pesquisador: a ideia da reunião de hoje era essa mesma, o
Docente 3 vai fazer um exumo da fala dele e eu vou escrevendo coisas sobre que foi falado e
eu gostaria que vocês avaliassem essas coisas, e dissessem se foi isso mesmo que vocês
disseram o sentido, porque a ideia não é mentir sobre nada, é analisar o processo, e não
adianta a gente achar que porque são falas que eu vou poder dizer o que eu quiser sobre isso,
sem critérios, enfim... eu gostaria que vocês lessem minhas análises depois. Então estamos ai
terminando o ano, eu estou muito feliz com a forma como as coisas aconteceram e aparecem
às oportunidades de concretizar algumas coisas aí, como os seminários, vai dar pra fazer?
Docente 2: Vai... a gente fez o cronograma ai na terça-feira na aula e depois eu passo o
cronograma pra você sim, com certeza, pra você estar, eu encaminho pra vocês três e se
vocês puderem assistir, seria ótimo até pra vocês poderem sentir essa coisa que quem a gente
está formando, porque a referencia que a gente tem de eles se exporem desse jeito ainda é
pouca né, pelo menos do que eu tenho visto... Docente 3: O tema você sorteou aleatório,
como foi? Docente 2: Sorteamos terça feira, conseguimos faze o horário deu pra ficar na
sequencia das aulas da disciplina, agora é a gente tentar participar juntos.

Transcrição dos episódios das reuniões conjuntas realizadas no campus B
Ep.1-C1-B
Pesquisador: Então professores, como eu acho que a gente já vem conversando
individualmente, ha um tempo com vocês aí, acho que dá pra compreender um pouco que a
ideia do meu trabalho é, dento de dois campus da UNESP... Porque esses dois campus?
Porque é onde estão os cursos unicamente de licenciatura, por enquanto. Então os outros
cursos tem, por exemplo, pra conhecer esses aspectos da diferenciação do laboratório da
teoria da estrutura da matéria, principalmente, porque esses cursos estão voltados pra
ideologias diferentes da licenciatura e do bacharelado. E daí eu escolhi esses dois cursos
principalmente por isso, porque são unicamente de licenciatura e também porque existe um
contexto necessário. Eu sou ex-aluno do campus A.
Ep.2-C1-B
Pesquisador: Então a ideia é sempre assim, a partir daquelas conversas que a gente teve,
poder sistematizar uma ideia de como os professores podem trocar informação, trocar
experiências de modo que seja frutífero pra ambas as disciplinas. Eu começo perguntando
assim, pra começar a conversar, por exemplo. O professor já está terminando o primeiro
semestre de estrutura (para o Docente 4). Como os alunos estão até agora? Assim, como está
o andamento da disciplina, tanto com o conteúdo quanto a resposta dos alunos às demandas...
Docente 4: Bom...Está dentro do previsto...terminar o capitulo do livro lá e falta dar a segunda
prova ainda...Mas dos alunos, um pouco mais da metade está dentro da média...Porque
sempre tem os alunos que não respondem né? E estão mal no geral mesmo. Se fosse os
alunos em geral que estivessem mal só nessa disciplina, tudo bem, mas nesse caso não...
Pesquisador: Professor (dirigindo-se ao Docente 5), o senhor tinha dito que não sabia se
ficava com o laboratório no segundo semestre, isso já tem algo resolvido? O senhor continua
com o laboratório? Docente 5: Não, ainda não foi resolvido. Eu vou solicitar, vou solicitar
porque ainda está em uma fase de montagem dos laboratórios. Apareceram mais dois
experimentos pro semestre que vem, eu acredito que vai dar pra implementar mais esses dois.
Então eu vou solicitar essa disciplina de novo. Eu não sei quem mais queria, quem mais se
interessa pelo curso, eu não sei. Pesquisador: E o senhor dá o curso de laboratório de
estrutura desde que começou o curso? Docente 5: Não... não, no começo quem fez foi o
professor J, que era misturado ainda, era junto com a teoria, fazia parte de uma disciplina só
né. Eu tenho muito pouca informação de como era naquela época. Eu sei que eram poucos
experimentos, e agora triplicou o número de experimentos.
Ep.3-C1-B
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Pesquisador: Triplicou o numero de experimentos, mas a disciplina continua sendo semestral
no segundo semestre. Isso atrapalha o desenvolvimento dos experimentos com qualidade?
Docente 5: É... agora vai ter que dar uma selecionada boa...Porque praticamente, nós temos
12 semanas, e agora eu estou fazendo as contas e seriam quinzenais. Semana sim, semana
não eles fariam um novo experimento. Eu acredito que não, que não atrapalha não, porque tem
lugares que é um experimento por semana, na USP de São Carlos é um experimento por
semana, então eu acho que não. Docente 4: Concordo com o Docente 5...Você tem que
visualizar neste caso que, conforme foi aumentando a estrutura do laboratório, foi mudando
também os conteúdos do experimento né? Nesse caso vai agregar mais, e eu penso nesse
sentido o seguinte...Uma coisa que ele (o Pesquisador) está preocupado é ver se existe uma
relação entre a teoria e o experimento. Então é justamente isso, antes eram pouquíssimos
experimentos, então não tinha nem como pensar em fazer relações, nunca havia uma conexão
direta. Docente 5: Olha Pesquisador, eu sinceramente não me preocupo com isso. Não acho
que deva, porque o aluno no quarto ano ele tem que ter essa coisa de ir buscar pra explicar,
pesquisar aqui o experimento que ele faz... Pesquisador: Ele tem que estabelecer as relações.
Docente 5: Isso...E são quatro aulas semanais...Então a gente faz uma exposição da técnica
num dos dias né? Como as medidas serão feitas, comento, a gente faz um discursos sobre o
assunto, a parte conceitual e nós ficamos ali quinze dias fazendo aquele experimento...
Pesquisador: E, na mesma semana, todos eles fazem os mesmos experimentos. Docente 5:
Todos fazem o mesmo experimento. Eles vão lá por dupla, marcam o horário e fazem o
experimento. E tem medida que é rápida, o Fanck-Hertz, por exemplo, é só ir lá e fazer,
rapidinho. Então o maior trabalho deles mesmo é o de biblioteca, o trabalho de pesquisar, que
é importantíssimo, que eu acho muito bom. E tem um retorno, eles vem me procurar, antes de
fechar o relatório, no dia da semana de entregar, a gente faz uma discussão em sala de aula.
Pesquisador: Isso que eu acho muito interessante. Além de fazer as medidas, eles explicam
aquilo, porque é muito bom ver a forma como ele está explicando aquilo, sabe? Esse momento
acontece no laboratório. Docente 5: A gente tenta remeter eles pra época, né? Fica
interessante, acho que eu devo ter citado exemplos que a turma fica, Ah, essa coisa é mais
clássica, essa e mais quântica, e fica uma coisa linda a discussão. Docente 4: E tem uma
outra coisa também. Alguns experimentos...Geralmente aparecem no Einsberg os
experimentos clássicos, que são os experimentos que os deram origem a algumas teorias que
nós estudamos. Tipo assim, o experimento da radiação de corpo negro, experimento das raias
espectrais, experimentos de Franck-Hertz...Coisas que a gente explica na teoria... Então
dependendo do experimento, é uma repetição, então o Docente 5 dá uma geral na teoria.
Então o aluno não vai despreparado totalmente pro laboratório...

Ep.4-C1-B
Pesquisador: É isso mesmo que eu queria entender...O laboratório está no segundo semestre,
só que no laboratório aqui, o professor consegue fazer uma revisão antes de cada
experimento, voltar no assunto específico daquele experimento. Isso que eu queria saber pra
entender as relações que existem ai... E no caminho inverso, professor, o senhor acha que o
trabalho com o laboratório, fazer a medida, conhecer como foi feito...ajuda eles, por exemplo, a
responder uma pergunta melhor em prova ou escreverem melhor as explicações que o senhor
pede em prova... Docente 4: Ai nós vamos entrar de novo na dinâmica dos alunos, o que eles
fazem. Eu dei uma provinha para a monitoria do laboratório. Era pra explicar qualitativamente,
por exemplo, como é o experimento de Franck-Hertz. O aluno tá fazendo prova pra dar uma
monitoria daquilo, ou seja, ao menos saber explicar ele tem. E aí, quando você analisa o que
eles escreveram, tem muita lacuna, o conhecimento é...Embora o duplo esforço que a gente
faz, não é completo, eles não explicam todos os conceitos. Porque aluno estuda para o
momento, para passar... Docente 5: E o ruim mesmo da sua questão é que o Docente 4 já
passou por ali, porque o laboratório é no segundo semestre, então que acontece é que ele já
passou, por exemplo, o semestre que vem deve ser sobre radiação de corpo negro e o
Docente 4 já passou isso no primeiro semestre...O que eu noto é que sim, eles compreendem
algumas coisas que a gente fala...E varia de turma pra turma também, né? Olha, tem turma
que...não tem jeito de você comparar, porque teve turmas ai que eu fiquei maravilhado de
acompanhar, porque eu estive com eles desde laboratório de física I...Tinha aluno que
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era...vou usar uma palavra estranha aí...era o baixo funcionário de um frigorífico...
Pesquisador: Um fazedor... Docente 5: É...ele fazia o que??Simplesmente sabia desossar,
tirar aquelas peças de carne aí...e não sabia conversar.. coitado...E depois, poxa vida...Porque
eu dei laboratório de física I, lab. de física II e depois lab. de estrutura...Então a evolução dele,
a hora que eu assisti ele nas nossas reuniões, discutindo, dando opiniões...eu fiquei
impressionado... Pesquisador: É, porque uma coisa que eu penso que deveria ser usada
como avaliação é a forma como o aluno fala de física, explica e se explica, se faz entender
falando daquela física, isso pra mim é importante... Docente 5: Ano passado foi repetido isso
também, eu fiquei maravilhado... Docente 4: Aliás, tem alunos que evoluem visivelmente, né?
Docente 5: E tem o inverso também, né? Tem alunos muito bons, que eu achava que ia
acompanhar...e nessas discussões era uma negação, uma negação...O cara tinha problemas
de fazer ligações, né? De fazer raciocínios, eu não entendia, eu até conversei com ele. O
docente 6 até gostava dele, porque na matéria dele, o cara ia bem...Não sei... Pesquisador: E
perceber essas coisas...o docente perceber essas coisas, com o que ele está lidando, que o
aluno está indo bem com o outro docente, porque está...Enfim, tudo isso faz parte do papel
dessa interação.
Ep.5-C1-B
Pesquisador: Professor (docente 5), como é feita a avaliação de laboratório? Docente 5: Bom,
eu anoto tudo que acontece com eles durante as aulas, tem os relatórios e fazem os
seminários. Daí tem perguntas no seminário de cada um deles. E tem prova também, mas
nada escrito, prática. Eu vou questionado eles enquanto eles vão montando as coisas. Estou
ali com o relatório deles pra fazer a avaliação né? Pesquisador: Ah sim. Então o relatório não
é a única avaliação. Docente 5: Não, tem uma série de avaliações. Da mesma forma que eu
faço nas outras disciplinas também, nos laboratórios da engenharia eu também faço isso,
tenho minhas anotações que eu faço lá na caderneta, inclusive anotando saídas e mau
comportamento dos alunos. Conversas, né, que você tem com os alunos e no caso do
laboratório, tem as provas também. Mas ai não tem aquela coisa escrita, porque eu acho que
eles são maduros o suficiente, porque eu vou passar lá corrigindo e eles vão mudando...Eu
faço é, tentando direcionar eles pro curso né, pra disciplina. Pesquisador: E na estrutura,
professor, como acontece? Docente 4: São cinco provas, né? são quatro, na verdade, mais a
sub.
Ep.6-C1-B
Pesquisador: E...pensando em algo que transcende um pouco o âmbito do laboratório e da
estrutura como relação a pergunta que eu quero colocar pra discussão é assim. Olhando para
os alunos de laboratório, como eles estão fazendo, participando, de tudo isso que o senhor
disse que eles podem fazer versus um perfil de aluno que deva sair formado daqui, aí eu tenho
duas perguntas. Uma e mais geral assim, que são coisas que são de opinião mesmo, mas
enfim...Vocês estão com os alunos no ultimo ano e eles saem daqui agora, por exemplo, então
olhando esse aluno que está saindo daqui e se formam, os senhores acham que saindo daqui,
eles são alunos muito bem preparados pra fazer o que? Olhando o curso, avaliando esses
alunos que estão nas disciplinas dos senhores no ultimo ano e etc, os senhores acham que
eles estão muito bem preparados pra fazer o que? Docente 5: Olha, eu vejo ele como
um...um...professor de física. Isso é o que eu mais...eu não consigo ver os nossos alunos como
pesquisadores, embora eu tenha alunos aqui do curso orientados no mestrado, mas eu tive
sorte de pegar o melhor aluno da turma...E foi muito bom, ele me orientou praticamente,
porque o cara era muito bom mesmo. Mas eu acho que em termos do ensino desse conteúdo e
de física mesmo, eu acho que eles tem plenas condições de serem bons professores mesmo.
Ou de regular as coisas. Porque eles tem muita informação da parte experimental, mas muita
mesmo...Eles veem bastante isso daí. Da parte conceitual, dessa conversa que a gente tem
com eles, eu percebo que eles estão ligando isso daí. Docente 4: E desde o inicio, quando eu
vou começar isso ai...eu já fiz essa disciplina de uma forma mais teórica, mas nem sempre isso
é bom para os alunos, principalmente porque ficaria muito tempo pra estudar, pra digerir
tudo...e tem alunos que não estão dispostos a isso. Dai eu percebi que ia ser menos
matemática e mais conceitos e a gente ensina mais em cima dos conceitos. Não sei, esse ano
eu estou fazendo isso, esse ano eu estou dando menos matemática que o ano passado,
Pesquisador: Mais explicação mesmo. Docente 4: E...eu estou gastando mais tempo
explicando os fenômenos, conceitos mesmo...Antes era um pouco mis teórico, né? E parece
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que tem aluo que não se dá bem com o mais teórico. Pesquisador: É...e essa posição que o
professor Docente 5 colocou de considerar que ele sai daqui preparado pra ser um professor,
versus nem tanto pra fazer pesquisa em outras áreas, o senhor tem uma posição desse tipo
também? Docente 4: Em geral, como se vê no curso né, os alunos estão bem preparados pra
ser professores de colegial mesmo, né? Os conteúdos, de todos os tipos, são levados pra isso.
Os livros que a gente dá não são de tão baixo nível, sempre um pouco mais alto, então aí,
nesse ponto depende mais dos alunos, né? Agora, em relação a alunos que foram fazer
pesquisa, claro que tem... Docente 5: Lógico...Então...Eu ia complementar isso aí, mas ele
tem...a forma com que são colocados todo o curso aí, as matérias, eles tem condições de
desenvolver o qu eles quiserem...A menos da bendita matemática, que falta pra eles, percebese, é visível...Tirando isso daí, ele tem condições de pegar rapidamente o que vier pela frente,
ele sabe se virar. Pesquisador: Sim, porque até mesmo essa capacidade criativa de ir atrás do
que ele não viu no curso...é algo que pode ser fruto do curso. Docente 5: E a parte matemática
tem, e eles vão ter que se virar, que ralar...Até porque essa outra parte, a parte do ensino de
física, é muito bem feita aqui...A gente discute por ai, sim...e Ilha Solteira sempre está como
referencia, né?

Ep.7-C1-B
Pesquisador: A instrumentação para o ensino de física, do docente 6, por exemplo, é um
curso bem experimental que os alunos escolhem um experimento de preferencia deles e eles
tem que estudar aquele experimento, a construção dele, no âmbito da explicação do conceito
físico daquele experimento. Na aula, um experimento de atrito deixa de ser só um experimento
de atrito e é discutido em todas as perspectivas que ele pode ser feito, ele vai partir de uma
situação aparentemente simples e vai tratar até da constituição molecular do atrito e tudo que
envolve isso, a partir do experimento. Docente 5: Eu participei bastante, como eu gosto muito
da parte experimental, eles estão sempre conversando comigo disso, eu acho essa disciplina
fantástica. É uma pena que nem sempre levam, parece...Nossos ex-alunos não levam isso pra
FM. Pesquisador: Quando eu conversei com o docente 6, ele me relatou que a escolha dos
experimentos para os experimentos relacionados à FM é quase zero. Docente 5: Eu acho que
é muito complexo a montagem, o fazer dos experimentos. Nós já tentamos algumas vezes
montar alguns deles, uns experimentos bem clássicos daqueles lá. Pra mim é bem tranquilo,
eu até fiz um, por exemplo do espectro de absorção. Mas ao invés de fazer pros gases, eu fiz
pro espectro continuo. Eles poderiam usar uma lâmpada de baixa densidade. Pesquisador:
Mais comum de encontrar, por exemplo, a de sódio. Docente 5: Então...essa ai precisa de uma
fonte de alta tensão, né? Então eles vem me procurar, mas é difícil...que experimento você
faria. Docente 4: O que ocorre é assim, né...Não sei de que anos são esses alunos que
fazem...é...essa matéria ai... Pesquisador: Instrumentação. Docente 4: é... Docente 5: É
anterior ao laboratório...Então eles não viram... Docente 4: Dependendo do que eles
aprenderam, tem dificuldade ou não de montar esse experimento, porque tem alunos que não
tem uma bagagem ainda pra isso. Docente 5: Eles não viram ainda... Pesquisador: E o meu
interesse nesse âmbito da FM, ele tem uma história...Que eu trabalho com essa questão desde
a graduação e pelo fato de que os cursos experimentais, os conteúdos de FC, Mecânica,
Eletromagnetismo, o material é muito grande, pra eles mexerem, pra falar do teórico e mexer
no experimental, é uma chuva de experimento que eles podem discutir teoria e tudo mais, e o
meu lugar é esse aí, em que ainda não se chegou lá, não se tem um raciocínio teórico
experimental pro ensino de FM no EM versus uma proposta curricular do estado de SP que
trabalha com os conceitos de efeito fotoelétrico, que trabalha com os diversos modelos
atômicos de uma perspectiva experimental, que trabalha a construção de modelos macro pra
coisas micro. Então esse âmbito da FM como algo que pode se converter em ensino é algo que
está aí vago. Docente 5: Ah, entendi...Então...agora... A Instrumentação, essa é no ano
anterior do laboratório...Daí ele não faz isso. Pesquisador: É... Pode ser que ele chegue lá no
laboratório e diga "Poxa, eu podia ter feito isso".

Ep.8-C1-B
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Docente 5: Porque tem viu...O próprio Milikan, tem condições de grosseiramente fazer o
experimento... Mas...é complicado...Complicado não, eles não viram... Pesquisador: Então o
senhor acha que, no laboratório existem alguns experimentos que podem ser adaptados e
convertidos em experimentos didáticos para o EM, por exemplo... Docente 5: Tem...tem
sim...Tranquilamente...O ano passado mesmo teve uma sugestão que um aluno deu...ia ter
uma competição na semana da física...de fazer o...Michaelson lá...como que chama...
Pesquisador: Interferômetro... Docente 5: É...A menina acabou desistindo, porque aquilo lá é
um ajuste fino né...Esse aí pra ver o caráter ondulatório da luz...Tem esse do espectro, que
eles tem condições de fazer, mesmo com a lâmpada branca, foi o que eu comentei com eles,
mesmo com essa lâmpada branca, porque que não há separação bonitinha. Docente 4: Tem
uma coisa também...Eu estava olhando outra vez um livro de colegial, onde ele trata sobre o
tema de FM...E realmente, dá pra explorar dois aspectos...Um aspectos que são, digamos,
algumas propriedades do micromundo, como foi aquela medição do experimento de Milikan,
que foi a razão entra a carga e a massa de uma partícula...E outro que...o experimento de
Faraday, por exemplo, ele mede a carga elétrica...E juntando as duas coisas, mostra que a
carga é quantizada...Então essas coisas dá pra ir fazendo... Pesquisador: É...o conceito de
quantização está muito presente na estrutura do EM...Só que tem discussão de experimentos
possíveis de serem feitos, tem discussão de um monte de coisas. Docente 4: E pra despertar a
curiosidade dos alunos também né: Primeiro você explica que a luz é uma onda e depois
explica que a luz é uma partícula e depois fica como? A gente não vê as ondas, mas está
atravessando a parede, tudo...E ai você começa a despertar a imaginação da
pessoa...Como...Se é partícula, é onda...então ai começa.
Ep.9-C1-B
Pesquisador: E na disciplina de estrutura da matéria, a abordagem dessa
questão...Experimentos que mostram que a luz é uma onda...experimentos não...teorias que
mostram que a luz é uma onda, teorias que mostram que a luz é uma partícula, e esse conflito,
é algo que se chega a se falar desse jeito...Fala-se disso a partir desse conflito que o senhor
delineou aqui??? Docente 4: Nessas aulas, por exemplo, a gente está tratando agora, eu to
falando disso agora. Docente 5: Tem até um experimento aqui, depois se você quiser...Nós
arrumamos um com led que dá pra ver isso... Docente 4: Eu estava estudando com a minha
filha, que ela está no primeiro colegial, né? E estava falando de comportamento da luz...E eu
falei...Tá vendo essa fendinha concentrando a luz...Por esse furinho está passando a luz e se
espalhando toda...O que você acha que está acontecendo???agora imagine você poder
atravessar a parede filha...O elétron tem massa e ele pode...E ai ela fica com a curiosidade né?
E tem que despertar a curiosidade né? Pesquisador: Sim...e isso tem muito a ver com a sua
disciplina lá no sentido de como o senhor está falando pros alunos que eles podem falar disso
com os alunos deles. Docente 5: Eu acho que ali, o problema é a falta de...Eles (os alunos)
não vem procurar a gente pra colocar também como esse ensino de instrumentação, porque
falta informação né? Pesquisador: E porque está no ano anterior... Docente 5:
Também...Porque a professora F mandou uns alunos pra um encontro que teve lá na USP, eu
não lembro o nome do encontro... E eles trouxeram uns leds pra fazer uns experimentos que a
gente sempre quis fazer...O efeito fotoelétrico, por exemplo, determinar a constante de Planck
usando led, que você compra isso baratinho... Pesquisador: E existe a pretensão de fazer isso
no laboratório? Docente 5: Sim...eu já comprei as coisas. Porque a gente tem o efeito
fotoelétrico normal, né? Aquela a válvula...E a válvula é cara...É o coração do experimento.
Docente 4: Eu lembro na minha aula de eletrônica quando a gente estava estudando o
diodo...O LED também é um diodo, né. Então vamos manter a tensão correta e vamos medir
ele. Daí a gente mediu a corrente nele e ele fez aquela curvinha, ne...E ai ele começa a saturar
a corrente e você pode extrapolar na tensão e aquele valor iguala a equação do diodo né...E
com aquilo você determina a constante de Planck.
Ep.10-C1-B
Docente 4: Eu penso que...Pra entender os conceitos básicos quânticos, não precisa de coisas
muito sofisticadas...Se não tiver, pode introduzir de outra forma e com outros materiais...
Docente 5: Eu estou com um projeto no URBEUPUNGÀ, que eu vou colocar isso ai dar uma
guinada nele...Porque é sobre energia, e eu uso o tema energia pra ensinar...tudo né...ciência
em geral...Então energia nuclear, por exemplo, eles vão citar, porque tudo vem dela...O Sol...E
os alunos vão começar os experimentos falando disso...Olha, acontece isso, uma reação
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nuclear, ela produz calor e luz e ai vem...E chega até a gente e transforma né...tudo...O vento,
produz a eólica, chuvas...Então eles vão começar com isso ai...Tem a solar né...A energia
fotovoltaicas, que ela transforma a luz em eletricidade...e eles vão ter que falar sobre isso ai,
né...focar mais aí... Pesquisador: Uma coisa que eu vejo se delineando ai...e é por isso que eu
gosto desses ambientes de conversa...Eu tinha uma impressão do laboratório de estrutura
que...Por exemplo, o senhor está me dizendo que há a pretensão de fazer coisas voltadas ao
ensino médio, versus uma estrutura da matéria em que o senhor está me falando que a
discussão da dualidade onda-partícula é feita conceitualmente, de Modo a despertar a
curiosidade...Então são minucias dentro das disciplinas que eu acho que se relacionam...então,
assim, a pergunta só pra terminar assim. Os senhores acham que essa conversa que a gente
está tendo aqui, primeiro, se ela pode se repetir...algumas vezes ao longo da disciplina ai ao
longo do segundo semestre... No sentido de...O professor (Docente 5) vai tentar alumas coisas
com o laboratório...Nesse sentido...E as vezes o senhor (Docente 4) está dando um conteúdo
que no segundo semestre vai ser completamente diferente...Vai ser equações de
Schroedinger... Docente 4: Não, depende...Por exemplo, teme experimentos de expectoima...nem sempre... Pesquisador: Então, mas ai com esses assuntos que são possíveis de
trabalhar no laboratório e na estrutura com os alunos. Docente 4: sim, sim...ai vemos os
experimentos com eles, né?
Ep.11-C1-B
Pesquisador: É...Mas as vezes os experimentos que eles vão fazer...As vezes eles viram a
teoria lá no primeiro semestre, mas se o senhor pudesse voltar aqui pra nos contar como esse
assunto foi abordado no primeiro semestre, o professor Docente 5 nos contar como foi essa
tentativa de fazer os experimentos didáticos de Efeito Fotoelétrico, por exemplo...Enfim, trocar
essas informações que podem ajudar no fazer de ambas as disciplinas...Ou até de três
disciplinas...O meu papel aqui é acabar vendo como essa conversa ajudou a ter um
experimento no laboratório, que seja, completamente voltado ao Ensino Médio... Docente 5: É
isso...eu ia sugerir pra você da gente montar aqui pelo menos setembro, né? Depois de um
tempo...Já estamos ai quase na metade do curso, Os experimentos mais demorados já foram
feitos...Esse ano eu vou começar com o corpo negro né...Que eu acho que é o inicial, depois
os de ondas...depois...Tem que ver lá na ementa... Pesquisador: sim...eu falo de voltarmos a
conversar...Porque talvez depois que o senhor começar lá a fazer os experimentos talvez o
senhor possa nos contar do que aconteceu, as formas e dificuldades dos alunos...E pode ser
que isso tenha a ver com algo lá da disciplina teórica, entenderam? Docente 4: Ai que tá o
retorno dos alunos, né? Você dá a disciplina, se esforça, tudo mais...Dai chega no segundo
semestre e eles falam que não aprenderam, que não viram... Pesquisador: Então, saber olhar
essas coisas em conjunto é algo que eu acho que nós podemos aprender a fazer...Saber que
ocorreram essas coisas é interessante porque pode ser algum ponto de relação ente as
disciplinas. Docente 5: mas tá registrado ali...Tem que se cercar também...Aliás, outra
proposta ai...a gente conversa bastante sobre o curso aí...Mesmo porque somos vizinhos de
sala, mas poderíamos interagir mais também... Docente 4: Claro, pô... Pesquisador: Então é
uma interação possível essa? Docente 4: Sim... Docente 5: É legal isso aí, eu vou fazer
proposta inclusive pra feira de ciências. Porque tem lá o experimento pronto...E deve chegar o
material, porque eu comprei lá...80 leds...dá pra molecada brincar bastante...E levar pras
escolas ai do ensino fundamental...Tem o experimento...Vamos ver se a gente consegue
implementar mesmo aquele do interferômetro...barato, dá pra ver se conseguimos colocar ele
pro ensino médio...O maior problema está sendo os espelhos mesmo...Mas é questão é de que
eles são impacientes, querem o resultado logo...Gente...as vezes você coloca até o trabalho
que os pesquisadores fizeram antigamente...Pessoal, eles levaram 2 anos, 3 anos até
conseguir alguma coisa. Docente 4: E olha...a diferença da tecnologia que eles tinham naquela
época e a que eles tem hoje...É impressionante como eles conseguiram fazer medida com o
que tinha lá... Docente 5: Hoje é possível de fazer essa medição...Nós temos todo o
equipamento ai, mas ele está ruim, não tem espaço físico...Mas dá pra eles fazerem
deformações pequenas, você coloca o peso na mesa e a franja se desloca, pra ver s
sensibilidade, que estamos medindo nanômetros. Docente 4: É impressionante, né, porque
eles estão medindo distancias de nanômetros com o experimento...é uma coisa
admirável...Tem aluno que acha que medir é só medir, não vê o que está medindo.
Ep.12-C1-B
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Docente 5: E esses experimentos dava pra implementar mesmo...Poderia até conversar com o
professor Docente 6, ver o que eles acha. Docente 4: Eu podia levar a demanda pra ele, se
fosse o caso. Docente 5: Isso, leva lá...Pedir pra alguém, talvez pode fazer coisas desse
tipo...Porque o ruim é que essa instrumentação, olha um TCC, um TCC podia fazer isso...
Docente 4: Não, não...Mas é outra linha de pesquisa a deles... Pesquisador: Não
necessariamente, o TCC é um proposta dos alunos, se um deles resolver propor trabalhar com
experimentos, ele será orientado sobre isso... Docente 5: Olha, eu acho que tem pelo menos
uns 3 experimentos que eu acho que da pra reproduzir fantástico...3 não, 4... Pesquisador: A
ideia é que esses experimentos que o senhor está dizendo que são possíveis de reproduzir,
eles sejam também, objetos de estudo no laboratório, e não só em atividades extra aula...Pra
ver também como ele consegue adaptar e explicar esses conceitos na aula de laboratório. E se
a gente consegue planejar uma ou das atividades desse tipo em interação com a estrutura da
matéria... Docente 4: Tem muito experimento que dá pra fazer, porque componentes
eletrônicos, esses medidores, está tudo muito mais acessível que na minha época, por
exemplo...Então, se o aluno se propõe, dá pra fazer...E esses experimentos que parecem
sofisticados, nem são tanto... Pesquisador: E isso é parte do que estamos fazendo aqui, que é
formar professores de física que também sabem lecionar física moderna...já que este é um
curso de licenciatura...Mas um professor de física que não abe menos física que os outros, um
professor de física que sabe discutir conceitos, um professor de física que sabe trabalhar com
experimentos de física moderna em uma forma mais factível...Enquanto a gente continuar
falando que não dá pra fazer porque é caro, difícil, pra mim é negar a própria formação que
vocês dão pra esses alunos... Docente 5: Com certeza. Pesquisador: Então eu posso
oxigenar essas ideias ai pra quando o segundo semestre começar pra gente poder pensar
essas relações juntos. Docente 5: Vamos ver se...é uma ideia...eu tenho uns projetos da
PRORAD, que eu uso transformação de energia pra ensinar ciência...Eu posso solicitar uma à
PROGRAD uma mudança no projeto pra ensinarmos física moderna ou quântica, por um nome
assim pra dar um... Pesquisador: Efeito. Docente 5: É...ai você entraria na jogada...Então
vamos ver como essas coisas vão acontecer...
Ep.1-C2-B
Pesquisador: Bom professor está numa fase do meu trabalho ai de tentar identificar, depois de
algumas coisas que aconteceram de algumas entrevistas feitas, algumas reuniões que eu fiz
por aí, de identificar então, dadas as contingências de cada curso, de cada departamento, da
situação de cada um dos dois lugares, quais são as possibilidades de haver interação. Aqui,
por exemplo, eu vou pensar e acho que deve ser assim, mediar essa interação entre a
instrumentação e as outras duas disciplinas, ou entre os docentes mesmo. A ideia foi que eu fiz
uma entrevista com ele, uma conversa com os dois professores, de estrutura da matéria e de
laboratório de estrutura da matéria e a intenção, então, aqui, é que o senhor avalie com relação
às suas concepções sobre o curso e os objetivos que ele deveria alcançar algumas afirmações
que foram feitas na conversa que eu fiz com eles no sentido de elucidar ou colaborar num
andamento mais de licenciatura daquelas disciplinas especificas a partir de uma concepção de
curso que existe e, segundo o que o senhor mesmo disse na nossa outra conversa, parece não
haver uma sintonia desses princípios entre os professores. Então assim, eu dividi a conversa
que eu tive com eles em três partes que eu acho que são de interesse do senhor por conta da
formação de professores e até da instrumentação. Foi a primeira reunião com eles, então eu
apresentei a ideia pra eles e conversei um pouco sobre a importância e se eles pensam se ha
a necessidade de interação entre as disciplinas que eles dão e por que. E ai eles apresentaram
algumas falas que a pergunta que eu queria que o senhor comentasse eu escrevi aqui. “que
compreensões os o docentes de instrumentação dá pra essas divergências estruturais que eles
apontaram aqui”. Por exemplo, o fato de o professor de laboratório ter dito que antes eram
poucos experimentos e agora o laboratório aumentou bastante, mas ainda assim está
compreendido no mesmo tempo, ou seja, são mais experimentos para ser feitos com menos
tempo. E ai uma afirmação que ele faz e que foi o tema de boa parte da conversa foi essa aqui.
“Eu não me preocupo com a conexão com a teoria e a necessidade de relacionar”. "Eu acho
que o aluno no terceiro ano tem que ter capacidade de pesquisar sopra montar o relatório."
Docente 6: Não se preocupa com o que? Não entendi. Pesquisador: Com a disciplina teórica
de Estrutura da Matéria, de fazer conexões com possíveis conteúdos que eles já tenham
estudado na disciplina teórica. Docente 6: Meu deus... Eu preciso comentar isso?
Pesquisador: Então a pergunta que se faz é a seguinte. "Pensando no conhecimento que o
senhor tem do PP do curso e dos objetivos formativos que pensa que o curso deve cumprir,
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como o senhor avalia essa afirmação de que a relação direta e planejada das disciplinas não é
necessária de ser feita pelo docente e que ela acontece naturalmente?" Porque a ideia é
assim... Docente 6: Relação direta, como? Pesquisador: Assim, o professor de laboratório
planejar a disciplina pensando ou em interação, em conversa com o professor da teoria pra que
exista uma possibilidade visível de que os alunos enxerguem as relações que deveriam ser
naturais entre uma disciplina teórica e uma experimental do mesmo assunto, pensando no
sentido da formação de professores, que a gente espera que se tenha. Docente 6: Primeiro, é
um absurdo, um absurdo... Porque as duas teriam que se acompanhar...Elas são juntas ou...
Pesquisador: ai tem uma divergência. A estrutura da matéria é anual e o laboratório é no
segundo semestre. Docente 6: Ai tinha que ver esses experimentos, quando eles começam a
ver, se já existiu um contato com a parte teórica deles... Pesquisador: A grande maioria dos
experimentos do laboratório, eles são referentes a conteúdos que eles viram no primeiro
semestre em estrutura, porque no segundo semestre o conteúdo é mais probabilístico,
equações de Schroedinger, essas coisa. Docente 6: Então eu não entendi a natureza da sua
pergunta. Pesquisador: Então... A conversa que eu tive com eles foi assim, pra tentar começar
a compreender junto com eles que a relação entre as disciplinas. E o professor de laboratório
desses que ele não vê necessidade de retomar conteúdos específicos na aula de laboratório
porque o aluno deve ser capaz de... Docente 6: Mas se ele não retorna a pergunta é a
seguinte. Pra que que serve esse laboratório? Você chegou a perguntar? Pesquisador: Dai eu
disse que esse laboratório é uma verificação de coisas mesmo, e o argumento que ele usa é o
de que o aluno tem que ser capaz também de procurar explicações pra explicar o que ele
verificou no relatório. Primeiro, a relação conceitual que ele faz pra explicar o fenômeno que ele
viu no experimento é algo que ele deve ser capaz de procurar. Mas eu penso que... Docente 6:
Mas e o papel dele como mediador, instigador, etc., mediador desse conteúdo não existe. E aí,
como é que e? Pesquisador: E eu trouxe isso para o senhor aqui porque eu acho que isso
deve retornar pra eles como uma provocação no sentido de "pra que né". Docente 6: Precisa
ver, por exemplo, onde nasce essa maturidade do aluno do quarto ano, até que ponto eu posso
me dar o luxo de não estar muito antenado às questões conceituais, como se fosse outro
mundo e tal e não recuperar essas coisas, porque pro laboratório fazer sentido, ele só faz
sentido se eu discutir teoria. Porque aquela atividade pratica lá nada mais é do que mais
conhecimento sobre teoria. Limitações, o alcance dos modelos, restrições, condições, uma
série de coisas. Pesquisador: e a ideia era que esses argumentos do papel da discussão
teórica, discussão conceitual no laboratório que viesse do professor de instrumentação fosse
um tema de discussão deles na próxima reunião. Docente 6: ele poderia até ter, sei lá, teria
maturidade pra correr atrás e ver a compatibilidade entre o que ele está vendo no laboratório e.
os conceitos da teoria lá, talvez, mas esse professor da matéria é que teria, dada a experiência
dele, elementos instigadores pra amarrar as coisas de uma forma mais completa...se não ela
fica muito operacional, né? Pesquisador: Só chega lá e faz
Ep.2-C2-B
Docente 6: Fórmulas, e...sei lá. E uma questão é que, nem um preparo prévio, não que seja
uma aula teórica, mas certo tipo de orientação para o aluno, antes do experimento, recuperar
um tanto da teoria, para que a conversa seja outra, porque estrutura da matéria não é nada
conceitual de modo que a gente possa supor essas coisas. Pesquisador: Essa relação
conceitual foi vista, foi vista de uma maneira rápida, de uma maneira jogada no primeiro
semestre. Achar que tudo isso vai ser recuperado pelo aluno pra explicar o experimento sem
nenhum tipo de base ou de apoio é estranho. E daí vem outra pergunta que... Olhando o que
eles falaram e a forma como ele falou que deveria ser uma competência do aluno do ultimo
ano, a pergunta que eu faço pro senhor e assem. “tomando como base essa proposta” que eu
estou levando pra eles de talvez começarem a conversar mais sobre as disciplinas deles,
organizarem os conteúdos conjuntos e tal, o senhor pensa que um planejamento conjunto que
dão disciplinas de mesmo conteúdo poderia contribuir com esses objetivos do PPP que focam
a formação do professor ou essa é uma proposta que... ou essa condição de planejamento
conjunto que eu estou pensando é algo que não... O senhor pensa que teria mais
possibilidades do aluno do curso conseguir atingir aqueles objetivos se isso fosse algo mais
comum no curso. Docente 6: Bom... Sim...Sim...Vamos ver isso aí...Eu acho que se os alunos
saíssem com uma ideia de laboratório...vamos falar por partes...eles tem laboratório de física I,
física II, enfim, o básico. Pra mim, se a ideia de laboratório que esses alunos tem sair dali, pra
mim é um desastre. Ai quando vai pra estrutura, e a gente imagina que deva ser uma
preocupação maior em trabalhar a teoria e não veem como assim, coisas distintas a teoria e a
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prática, muito diferentes e etc. Na medida em que isso, ali, também não é feito, então o
desastre se completa. Então, que ideia que ele sai de laboratório dessa faculdade? Como ele
pode fazer uma transposição didática pra um laboratório didático, de ensino médio e tal? Por
exemplo, o laboratório de estrutura da matéria oferece uma perspectiva mais investigativa que
os outros, eu acho. Isso não tá sendo aproveitado e daí, pra aproveitar isso, você tem que
estrar no mundo conceitual bastante, de uma forma até mais interessante que com os
conceitos clássicos. Muita coisa com relação ao arranjo experimental, aparato metodológico, a
questão teórica, assim, elas vão ficando desafiadoras. Não é um mundo assim, como ocorre lá
na física clássica, aqui ele pode até duvidar de teoria. Mas esse é um mundo muito
investigativo, em que ele pode ver até muito da epistemologia da Física, né? Isso pra mim não
é uma coisa contemplada e, pra mim, na minha forma de ver, está fugindo do PPP. Porque o
PPP, até onde eu me lembro fala de refino conceitual e coisas assim. Ou seja, pra tratar de
futuros professores de uma forma assim mais condizente, deveriam ser feitas outras coisas.
Ep.3-C2-B
Pesquisador: Como a ideia desses planejar as disciplinas conjuntamente não faz parte da
concepção de importância deles. Eles já deixaram claro que talvez planejar as disciplinas
conjuntamente seja algo irrelevante, eu vou começar a tocar nos assuntos exatamente sobre a.
exatamente isso que eu perguntei pro senhor. Então, que relação que as disciplinas estão
tendo com o máximo do curso, que é o PPP. E pra ver se eles começam a pensar em
atividades que poderiam ser feitas dentro da disciplina de laboratório, por exemplo, mais
relacionadas a isso. Outra coisa que eu perguntei também, uma vez que era uma reunião
introdutória, pra iniciar uma conversa com eles, pra mim era interessante no sentido de
começar a identificar motivos, razões pra certos tipos de disciplinas, etc... Enfim, eu pedi pra
que eles, olhando o geral do curso e os alunos que estão com eles nessa disciplina, como eles
olham... Olhando o aluno no geral, passando pelo curso, o que eles pensavam que o aluno que
sai daqui está muito bem preparado pra fazer... E ai isso também acabou se convertendo em
um monte de outras conversas, mas eles falaram coisas assim..."Eu vejo eles como
professores de Física, não consigo ver os nossos alunos como pesquisadores, apesar de que
tem alunos aqui da pós que foram nossos, mas eu dei sorte de pegar o melhor aluno do
curso...O cara me orientou praticamente"..."e o professor de estrutura da matéria disse
assim..."Eu já fiz disciplinas bem mais teóricas, mas isso nem sempre é bom, porque exige
muito tempo de estudo e dedicação e os alunos não estão dispostos a isso...Então eu estou
dando muito mais conceito que matemática, mas antes era muito mais teórico, mas perece que
tem aluno que não se dá bem com esse teórico..." e também "a forma como o curso é colocado
aí, eles estão preparados pra se virarem em qualquer área também, a não ser a bendita
matemática, que falta pra eles, é visível isso...Eles conseguem pegar o que vier pela frente
apesar disso...". Bom professor, sobre isso que eu queria que o senhor comentasse um pouco
no sentido de levar questionamentos sobre isso pra eles...As perguntas que eu elenquei pra
começar aqui são..."Como o senhor interpreta essas colocações que eles fazem sobre as
afirmações que os alunos tem mais dificuldade com as abordagens matemáticas nas
disciplinas específicas e...O nível de exigência matemática dessa disciplinas especificas é um
parâmetro necessário de se considerar de extrema importância nessa formação de professore
ideologizada pelo curso em detrimento do conceitual?” Docente 6: Primeiro, me deixa entender
sua pergunta... Pesquisador: Pensando nessa concepção de formação de professores que
está inserida no PPP em comparação com essa afirmação que eles fazem de que o aluno, por
não estudarem o suficiente, não consegue compreender matematicamente certas coisas e, por
isso muda a abordagem das disciplinas pra uma abordagem conceitual. Pensando nessas
duas coisas, a pergunta que eu me fiz e eu acho interessante considerar aqui, foi que se esse
rigor da abordagem matemática muito presente nas disciplinas é algo que é de extrema
relevância pra essa formação de professores presente no PPP? Docente 6: É... eu acho que
sim...Porque na verdade as coisas não são separadas...Na verdade fazer essa separação pra
mim não tem sentido algum e é bobagem...Fazer isso...Como é que ele fala aí... Pesquisador:
antes era mais teórico, agora eu dou mais conceito... Docente 6: É isso aí, não faz o menor
sentido... É outra palavra que ele quis usar ai...na minha visão, vai ser mais conceitual quando
ele utilizar os conceitos de física e a matemática necessária e etc. Essas coisas são bem
localizadas...ele vai ser mais operacional, rasteiro, periférico, etc...Se ele levar os alunos
apenas a decorar rótulos sobre os conceitos, etc...É outro domínio pra mim...Se é isso que ele
está falando, é horroroso pra mim, né? Então esse ensino aí que deveria ter a devida
matemática é algo que dá o que torna esses professores ai melhor formados... Tudo é uma
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questão de aprofundamento conceitual, ou você navega pouco ou navega muito no
conceito...Se você navegar pouco, naturalmente a matemática que você vai utilizar é menos
rebuscada, mas o conceito também...Mas, enfim, ou seja, se aprofundar em determinadas
teorias e etc., as ferramentas que você vai utilizar serão diferentes, porque têm exceções,
limites, etc...Então, é...uma coisa assim...Imagina você fazer uma descrição periférica sobre
átomo de hidrogênio, mais qualitativa e tal...Você pode falar, explicar e pronto. Agora, vai
resolver o problema do átomo de hidrogênio na mecânica quântica. Então, quando você fizer
isso, tem a seguinte coisa né? Existe a possibilidade de fazer isso de uma forma mais
operacional e isso não tem levado muito uma cara pro curso de mecânica quântica... Porque
tem aquela pergunta né: "O que eu estou fazendo quando eu faço determinada coisa?"...Então,
o resumo da ópera é que pra mim as coisas não são separadas. A matemática pra mim
também é questão conceitual e existe um modo de mostrar isso com conteúdo... Quanto mais
ele vai se comprometer com o aprofundamento conceitual, a matemática está junto com isso e
não há um conceito completo sem a matemática dele... Pesquisador: Só pra terminar essa
questão conceitual e teórica, eles afirmam assim, em específico... E eu não sei se essa foi uma
fala conduzida porque eu sou alguém da área de ensino, mas eles ressaltam bastante o fato de
que o aluno que é formado aqui é muito bem preparado pra ser professor, porque, segundo
eles "essa outra parte, a parte do ensino de física é muito bem feita, é muito bem cuidada".
Então ele fala com muitos elogios do trabalho de vocês no ensino e caracteriza o aluno como
um professor muito bem formado e em contraposição como um pesquisador na área deles com
defasagem. Daí eu fico pensando o que eles pensam que deve ser necessário pra ser um
pesquisador na área deles de modo que possa dizer que há defasagem na formação da
graduação pra isso, entende Porque um deles ainda fala: "Eu vejo eles como professor de
Física não consegue ver os nossos alunos como pesquisadores, apesar de que tem alunos
aqui da pós que foram nossos, mas eu dei sorte de pegar o melhor aluno do curso... O cara me
orientou praticamente" Então assim, o que se pensa ser o melhor aluno do curso e que
defasagens são essas que fazem com que eles tenham que correr atrás muito mais pra serem
pesquisadores na área deles pelo fato de terem feito esse curso de licenciatura... Será que tem
alguma ligação com a ideia de excelência do trabalho em ensino feito aqui... Docente 6: Não, é
que existe essa coisa, essa maldita separação que vem até da SBF né, o físico educador, o
fisco pesquisador, o físico recreativo, o físico... se lá, tem um monte de coisas lá...que...então,
é...realmente, os alunos da licenciatura, eles não passam por essa seção de adestramento do
laboratório...biquinho, sabe? Então... eles tem razão...isso aqui é uma licenciatura, eu não sei
porque haveria de ter essa comparação. É ilegítima essa comparação, é desvio de rota... a
questão é, existe uma concepção deles, sobre o que é necessário pra ser professor do ensino
Médio e daí dá pra você pegar os caras no contrapé, né? Porque se você for pensar na física
do Ensino Médio, na pobreza dela, é muito fácil né... pro professor...Mas a gente não está
sendo obrigado e pensar num professor que deveria mudar esse fato? Então eu acho que ele
tem dificuldade de pensar nesses termos porque existe até uma dificuldade de pensar a
questão cultural da Física. Pesquisador: Sim, mesmo porque a devolutiva pra eles será feita
via esses termos que o senhor falou... Pra tentar esclarecer a questão, porque, pra mim, a
minha concepção era de que pra eles seria muito mais simples a questão da conversa e do
planejamento conjunto das disciplinas, mas que eu percebi que não é pra onde a coisa vai ter
que ir aqui no campus B, aqui a discussão vai ter que ser mais no sentido de elucidar a
participação das disciplinas especificas em um projeto de formação de professores. Essa
conversa pode ser muito mais produtiva que um planejamento conjunto das disciplinas, que é o
que está acontecendo lá no campus A. Por outro contexto... Lá o curso de instrumentação para
o ensino está começando a ser alguma coisa planejada agora, pois até então ele era dado por
um docente sem formação na área. Então, por isso, o Docente 3 está se dedicando a pensar
um curso de instrumentação totalmente fundamentado na conversa que eles estão tendo, que
eles tiveram no primeiro semestre. Então ele vai fundamentar um curso de instrumentação em
FM a partir do que foi dito pelos professores das disciplinas especificas... Mas esse é um
contexto muito diferente daqui, em que as disciplinas de ensino já são pensadas há
tempos...Por isso que eu acho que aqui, a interação vai ser mais melhor aproveitada se eles
discutirem esses princípios formativos do PPP e de que maneira um planejamento conjunto
poderia melhorar a coisa nesse sentido...
Ep.4-C2-B
Docente 6: Sim... E... Pesquisador: algum comentário? Docente 6: Sim... você sentiu se cabe
a preocupação de como é que o professor de estrutura da matéria, o professor da disciplina se
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permite não se pensar nessa física mais moderna e teórica, como isso está no Ensino Médio,
como objeto de ensino...Quer dizer, pensar que ele está tratando com futuros
professores...Não tem espaço pra isso? São duas coisas, de um lado a formação em Física
que esses professores tem que ter e por outro lado, essa instigação, entrar nessas
possibilidades de experimento, de teoria e tal... Pesquisador: Com o professor de laboratório,
lá... com ele eu conversei especificamente sobre a possibilidade de realização de experimentos
didáticos, factíveis no ensino médio, durante as aulas de laboratório de estrutura da matéria...E
conversamos bastante sobre isso. Daí que, na verdade quando eu fui fazer aquela entrevista
individual com ele, ele estava com um artigo da física na Escola em cima da mesa, sobre
experimento de baixo custo de EFE e tal, de modo que eu vejo que ele tem pensado nisso... Só
que assim, o que eu percebi das falas foi assim, como essas falas que eu vou ler para o
senhor. "Eu acho isso muito interessante, por exemplo, mostrar os experimentos bem
clássicos, como o experimento dos espectros, por exemplo,", "É difícil os alunos virem me
procurar pra isso, eu não sei por que, talvez porque a instrumentação seja antes do
laboratório”... Só que não é, né? E ai ele fala assim "esses experimentos podem ser feitos
tranquilamente no EM, dá até pra explorar as propriedades do micromundo e do macro mundo
e essas coisas”. Então eles começaram a dar exemplos de experimentos que eles achavam
factíveis no Em, mas a conversa foi pra um sentido assim... "Eu posso conversar com alunos
pra eles fazerem esse trabalho com experimentos nas escolas, tem até um projeto que eu
tenho na escola que podemos tratar dos experimentos de FM...", mas nunca cogitam a
possibilidade de fazer essas atividades experimentais didáticas dentro da disciplina de
laboratório, e é esse o meu ponto de interesse. Que efeitos essa proposta de interação pode
ter no âmbito da realização das disciplinas voltando-se pra essa formação de professores.
Porque, pra mim se eles fazem esses projetos de discussão de experimentos de EM como
projetos de extensão, parece que essas questões não são importantes o suficiente pra estarem
no projeto de formação da disciplina, entende? Então eles fazem o experimento com as linhas
de emissão dos gases, com o equipamento caro e sofisticado, e existe até escrito propostas de
experimento de difração de luz monocromática com CD, com rede de difração que custa 80
centavos cada uma... Mas existe, eu acho legal, não sei o que mais...Mas dentro da disciplina,
me interessa saber como isso pode ser incluído dentro da disciplina. Minha provocação pra
eles é essa... Ele até falou "ah, tem vários experimentos que podemos montar, pode pedir
ajuda pro professor Docente 6 nisso também, que essa implementação é mais
complicado"...Então ele até falou que poderia chamar o senhor pra conversar disso, pra ver
experimentos que eles podiam fazer. Colaborações... Bom, não veio né? Docente 6: Não...
Ep.5-C2-B
Pesquisador: E, mas a minha provocação que eu quero fazer com eles e assim... Projeto
extraclasse é ótimo, só que o que me interessa é ver o que pode ser mudado dentro da
disciplina de laboratório nesse sentido né? Então ele demonstra uma extrema vontade de
trabalhar com esses experimentos, isso ficou bem claro... Por outro lado, vem o que eu escrevi
aqui..."O docente de laboratório sustenta a intenção de trabalhar com experimentos factíveis no
EM, mas apresenta uma ideia apenas de alguém fazer e não de ser parte da aula de
laboratório Como o senhor, a partir das experiências com o laboratório didático na
instrumentação, acha que esse trabalho com experimentos pode ser feito na aula de
laboratório de estrutura da matéria e contemplando as ideologias presentes no PPP e os
objetivos do curso...Como professor de instrumentação, que experiências que os alunos tem na
discussão de experimentos, a forma como eles fazem esse trabalho na instrumentação...se
fossem feitas algumas atividades com certos experimentos que podem ser discutidos mais com
eles...Uma atividade parecida com a que o senhor faz na instrumentação, no laboratório, o
senhor acha possível fazer isso com experimentos de FMC no laboratório também? Docente 6:
Totalmente... É...então...é...laboratório de estrutura, eu tenho algo que eu acho que é, em
termos assim de ementa e etc., do jeito que está bem adequado...O modo de levar, por esses
relatos ai, eu acho que eu teria objeção, né...Como quem diz..."Agora é hora da prática, a
teoria ficou longe. A prática tem necessidade de teoria...Então, esse é um defeito que dá pra
ser corrigido, agora, eu julgo que ele poderia ter um compromisso em vários experimentos, de
ter um correspondente no EM. Por exemplo, ele vai fazer um experimento de efeito
fotoelétrico...Ele tem a medida, o relatório, ele tem tudo...Isso é uma parte da história. Agora
tem a outra parte da história, que é uma extensão desse...como uma outra tarefa, ele é mais
relacionado ao lado professoral desses alunos...Então, é só ter vontade pra fazer isso, porque
eles não estão...eles passam por essas disciplinas ai, parece é o que se tem cisto visto, parece
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que de um lado tem umas coisas atraentes, de outro lado tem esses monte de motivos pra
esquecer...Então na prática mais significativa da vida deles e tal, e eles chegariam,
obviamente, em instrumentação considerando a possibilidade de FM...Normalmente não tem
chegado...Então, é...eu acho que ele precisa ver que quando você der essa chance pra
ele...que inclusive e uma coisa legítima, né...Se você imaginar que você está formando
professores, fazer algum trabalho que falasse, vamos dizer dessa física mais madura, vamos
dizer...E também uma adequação de experimentos, uma derivação, sei lá...Alguma coisa
relacionada àquilo lá no EM, para uma licenciatura não só não tem nada de errado como tem
de muito certo...Esperar que, querer saber de onde eles achariam esse argumento que vá
nessa direção, isso não tem nada a ver...Esses professores mais experientes é que vão ligar
as coisas... Pesquisador: E eu estou pensando com muito carinho nessa N atividades que eu
posso ver possibilidade da interação entre as disciplinas acontecendo, eu acho que essas
atividades de apresentação, de fala... dentro da disciplina de laboratório com experimentos de
EM, por exemplo, é um momento que eu posso, por exemplo, perceber, alguma espécie de
interação entre as disciplinas...Porque é assim...a possibilidade da atividade, a forma, como
essa atividade pode ser feitas, não serei eu que estarei propondo pra eles, mas o senhor, por
meio dessas opiniões aqui...E...e aí, quando os alunos forem fazer isso, estudar pra falar
desses experimentos ou montar aulas sobre esses experimentos, eles vão ter que retornar lá
ao primeiro semestre de estrutura e pode ser que procurem o professor....Então eu estou
pensando nessa atividade como algo que pode provocar uma interação entre as disciplinas e
ver o que está acontecendo. Lá no campus A eu fiz uma reunião a semana passada e eu
percebo que está bem cada um com a sua concepção e tal, mas eu percebi que a primeira
coisa que eu fiz foi pedir pro Docente 3 mostrar e contar pra eles como ele montou o curso de
Instrumentação bem baseado nas conversas que eles tiveram no primeiro semestre... então
assim, os alunos vão se utilizar de experimentos factíveis no EM pra mostar aulas completas
de Física Moderna, eles vão apresentar e discutir esses experimentos, perto do que o senhor
faz aqui com a Instrumentação...E...e ai ele pegou e elencou todos os experimentos que ele
tinha conhecimento nesse sentido e, sem que eu fizesse nada, dissesse nada, ele foi lá na sala
do docente 2 e pediu pra ele ajudar organizar os experimentos na ordem como ele apresentou
e os alunos vão apresentar os experimentos na ordem histórica de acontecimento deles...Então
eu percebo que está acontecendo algo nessa direção...Então eu pedi pro Docente 3 contar pra
eles as mudanças que ele fez na Instrumentação do ano passado pra esse ano...No sentido de
que os outros dois docentes percebessem o quanto ele está se propondo a mudanças, se
esforçando a acrescentar coisas na disciplina e pudesses perceber o que eles também
poderiam fazer na disciplina deles. O professor de laboratório de estrutura me relatou assim.
"Eu sei que o laboratório é extremamente técnico, os relatórios que eles estão apresentando
são cheios de coisa da internet, não fazem relação com um conceito que eu sei que foi dado
em estrutura da matéria"...Só que ele assumiu a necessidade de ajuda pra pensar, planejar
atividades dentro do lab. de estrutura proas alunos explicarem os experimentos...Daí o próprio
Docente 3 sugeriu pra ele que ele fizesse com os alunos atividades de discussão dos
resultados que eles encontraram nos experimentos que eles fizeram e como eles explicariam
esses dados...Pra discutir com o resto da sala que também já fez o mesmo
experimento...Provocar a discussão conceitual e a oportunidade de falar, explicar verbalmente
o que eles estão fazendo no laboratório...Então é uma atividade que o professor lá vai fazer
dentro do laboratório e que já contempla uma interação entre as disciplinas, sabe? Por isso que
eu estou pensando em talvez conseguir que se façam essas atividades aqui no laboratório,
como atividades didáticas, pra mim é um acontecimento de interação... E essa visão que o
senhor tem sobre o laboratório investigativo, a forma como se faz na instrumentação, eu vou
tentar levar pra eles pra ver pra onde vai...
Ep.6-C2-B
Docente 6: E. Porque a gente está lidando, quando vai em um campo assim não clássico,
você está lidando com uma coisa que é altamente desafiadora, que é assim...Eventualmente o
fenômeno que está em jogo e que pode estar sob investigação pelo experimento, ele é ainda
mais recortado, as vezes você não tem condições...Imagina, a faculdade você pode
ter...difratômetro, pode ter Franck-Hertz, pode ter diversos equipamentos assim, mas a questão
é...Só por isso você perde completamente...Por exemplo, essa coisa do efeito fotoelétrico, que
tinham artigo e tal...o que que...fatalmente não vai se um arsenal lá sofisticado e tal...Mas é
alguma relação...Então fica importante pra esse professor que vai trabalhar com esse
experimento do EM, ele ter mais uma visão do todo...Se não, ele vai falar disso aqui de uma
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maneira tão desconectada, técnica, operacional assim, que não surte efeito nenhum...Então,
um argumento é que...pelo contrário, pra ele levar uma coisa segmentada e essa coisa fazer
sentido pros alunos, a história que ele, professor, tem que contar, é uma história mais
consistente mais amarrada... Pesquisador: E é uma história que não deixa de passar pelo
equipamento monstruoso que ele estudou aqui, que ele nunca vai levar pra escola, mas que
não deixa de ser imprescindível pra ele saber falar daquele experimento... Docente 6: Ele não
vai levar, mas ele pode levar fotos, esquemas... Há situações assim, por exemplo, como a
gente tinha na licenciatura da UEL, na estrutura da matéria, chegou um ponto lá que a gente
estava lidando com radioatividade e tal, você tinha acesso lá ao contador Geiger, tinha umas
coisas assim, mas você não lidava com amostras radioativas, isso é uma coisa que não é
assim, né? Mas o professor se encarregava de fazer algumas coisas interessantes lá, usando
registros mesmo, fotografias tiradas e uma condição assim, planejada... e a gente ficava lá
contando pontinhos e tal...Pegando os registros de um experimento que foi feito mesmo, com
certa condição...Agora, você precisa refletir também, se quando ele pega essa coisa que vem
assim, porque não dá pra ser diferente, ele precisa ter acesso, saber de onde vem isso daí, etc.
Pesquisador: Porque o professor de laboratório mesmo, ele relata que na aula dele
acontecem momentos de discussão de experimentos, só que é exposição da técnica... O que
foi feito, descreva o aparato experimental e o que tem que fazer...Mas eu preciso questionar,
provocar sobre a necessidade de superação da exposição da técnica para essa formação de
professores...Pensar em uma exposição conceitual que pode ser feitas pelos alunos e que
pode ser utilizada pelo professor inclusive como avaliação e tal...Todas essas considerações
sobre tudo que eu falei aqui vão retornar pra eles e aqui no campus B, a interação pode ser
promovida via mediação... Docente 6: Porque teria coisas assim, se ele quiser... Porque de
jeito nenhum teria algum motivo pra desvalorizar o conteúdo forte que se deve ter em estrutura
da matéria que se tem, nem na teoria no laboratório, que tem uns experimentos que a gente
botou um dinheiro neles devem ser utilizados, mas pra essa formação de professores. Mas
deveria ter uma parte especial assim, como parte do curso, pra essa Física Moderna no Ensino
Médio... Mas fica cada um com um compromisso diferente do outro e tal...Pensar nisso...O que
eu estou lembrando aqui é a coisa da pertinência dessa formação consistente na disciplina
teórica lá de estrutura da matéria lá...Porque quando ele vai faze um recorte, sei lá, ele vai
fazer algo no Ensino Médio assim, os cuidados com esses recortes e seleção da teoria tem que
ser multo cuidados...Por exemplo, imagina um professor que resolva fazer um experimento
com uma lâmpada ultravioleta, que está muito mais "achável" que há décadas atrás, mas isso é
uma situação nada simples, extremamente complicada, entendeu, ele tem que ter essa
vivencia na estrutura da matéria pra não sair lá e só porque o equipamento é achável ai, eu vou
fazer besteira, expor alunos a problemas...perigosas e tal...Por exemplo, tantas outras coisas
né? Ele... suponha que ele tenha condições de comprar um potinho de mercúrio, como eu tive
quando dava aula no Ensino Médio. Hoje, quando eu olho pra trás, eu penso... Que vacilada,
né? Odos os alunos brincando com mercúrio lá, coisa chocante... Então, essa percepção é
algo que se faz nessas disciplinas especificas...Agora, quando eu olho também para as
possibilidades, eu vejo bastante assim, no âmbito da florescência, da radiação eletromagnética,
essas coisas que tem na internet, o cara pode achar bastante...Micro-ondas, fontes e tal, que
também tem seus perigos, mas isso também precisa ser feito aqui...

Ep.1-C3-B
Docente 4: Então, o que eu queria saber ainda é que não ficou muito claro, ficou um pouco
claro, mas não perfeitamente, o que você está querendo pretender com isso, fazer...
Pesquisador: Isso foi à mesma coisa que aconteceu no outro campus... Eu vou mostrar pra
vocês também... Então... O meu trabalho vem na ideia de que os conteúdos de Física
Moderna... Docente 5: Entra na sala... licença... Pesquisador: Toda professor... Então o
professor Docente 4 fez uma afirmação muito interessante agora, de que até o momento ainda
está difícil entender qual é o objetivo do meu trabalho... Docente 4: Não é isso não...
Pesquisador: Sim, sim... entendi a colocação. Docente 5: O que você está explorando
exatamente. Pesquisador: Sim, sim... Então o meu trabalho vem da parte de que os
conteúdos de FM já estão presentes no currículo do Ensino Médio, então os professores que
saem do curso e não pra sala de aula, eles já tem que dar aula dos conteúdos de Física
Moderna. No entanto a preparação do professor para lecionar esses conteúdos talvez ainda
não seja algo que chegou e está presente no curso de licenciatura... O que que meu estudo
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faz? Entender quais são as disciplinas em que eles estão lidando com física moderna e traçar
uma relação disso com a forma como eles estão interagindo com esses conteúdos... Então é
entender como está a situação dos cursos de Física Moderna nas duas licenciaturas, que são
os únicos dois cursos exclusivamente de licenciatura da UNESP, aqui e o campus B e tentar
relacionar isso com as disciplinas de instrumentação para o ensino e ver como ele será capaz
de levar isso pra escola... Docente 4: Digamos que da primeira vez que conversamos você já
deixou isso claro, a parte do conteúdo eu entendi... Mas o que eu não estou entendendo ainda
é como você vai mudar as coisas com isso, porque a gente já falou o que tá ruim...
Pesquisador: Então, mas o meu trabalho não tem essa intenção tão na frente assim...
Docente 4: E só uma opinião minha, assim... como então? Pesquisador: Então, mas o meu
trabalho vem assim, a partir da leitura, de referenciais teóricos e tudo mais, ele vem assim:
Para o professor lecionar conteúdos de física moderna na escola, precisa obviamente, dos
conteúdos, uma base muito boa dos conteúdos, e estão incluído ai na física moderna e de
conteúdos sobre o como ensinar que é basicamente o que se faz na disciplina de
instrumentação para o ensino de física... No entanto, eu vejo, pelas leituras...dos artigos da
área de ensino, que as disciplinas estrutura da matéria, laboratório de estrutura da matéria e
instrumentação para o ensino, elas acontecem de forma independente, de forma
separada...Docente 5: Eles não sabem... Pesquisador: É não saber... No entanto, quando o
aluno vai pra escola, quando o aluno vai tentar lecionar isso, ele pode ensinar isso somente
pelo aspecto teórico mas também há a parte experimental...a minha concepção e a minha ideia
de porque eu chamo os docentes pra discutir isso é que, pra mim, o conteúdo do laboratório e
o conteúdo teórico eles não são separados pra que as disciplinas sejam separadas. Por
exemplo, o aluno vai fazer, por exemplo, um experimento de efeito fotoelétrico com os alunos,
com LEDs, aquele que o senhor me relatou da ultima vez. A teoria que ele aprendeu sobre
efeito fotoelétrico não tem que estar separada do experimento que ele vai fazer sobre efeito
fotoelétrico. Então porque a ideia de chamar os docentes das disciplinas pra conversar sobre
as disciplinas? Na tentativa de a gente conversar sobre isso, fazer planos, pensar nessa maior
possibilidade de relação entre as disciplinas, pra que o aluno seja formado nessas disciplinas
vendo essas relações, essas possibilidades...
Ep.2-C3-B
Docente 4: Deixa-me dar uma opinião... antes que você continue, pra não perder aqui...eu
acho que, quando eu estou preparando aula, com o livro lá, que eu tenho que passar os
conteúdos de estrutura da matéria para os alunos, eu tenho tentado passar os conteúdos
mesmo, que está incluído tanto a parte conceitual como a parte matemática dele, dos
conteúdos, dos fenômenos quânticos e tal... E tento com o pouco de tempo, ligar os conceitos
com outros. Agora, você tem uma visão, um sentido, que esses conceitos, uma vez que o
aluno assimilou, a gente quer ensinar no colegial, correto? Pesquisador: Sim. Docente 4:
Então, daí pra ensinar no colegial, é lógico que ele não vai fazer exatamente como eu estou
fazendo, porque o nível é diferente... assim, isso para mim significa que o aluno tem que
aprender a fazer uma transposição desses conceitos para o nível dos alunos de colegial...
Pesquisador: Mas isso é uma coisa dele ou é uma coisa que ele aprende na graduação?
Docente 4: Eu acho que teria que ter uma disciplina para isso. Pesquisador: Esta disciplina
existe que é a instrumentação para o ensino de física, que é a disciplina lecionada pelo
professor Docente 6, em que ele... Docente 4: Mas você comentou que essa disciplina não era
de Física Moderna, era mais geral. Pesquisador: Sim, sim... O problema é que ela é uma
disciplina anual e única, no quarto ano...e os alunos tem que ter instrumentação para o ensino
de toda a física, então não dá pra ela ser especifica desse jeito...E acho que nem é esse o
caminho... Docente 4: Então tem um problema, né? Um problema da estrutura do curso...
Então, nessa ideia que eu estou colocando aqui, não sei se é válida, mas eu estou colocando,
claro que a gente pode conversar sobre isso...
Ep.3-C3-B
Pesquisador: Então porque a ideia de chamar os professores conversarem? Por conta disso
que o senhor falou... O conteúdo existe, o laboratório existe, ele precisa saber fazer essa
transposição e. Só que eu não vejo, quer dizer, pra mim...A ideia que eu estou colocando sob
teste, é que...se os alunos tivessem disciplinas. As disciplinas se relacionassem de uma
maneira um pouco mais próxima, os alunos talvez conseguissem fazer essa relação, por
exemplo, de um experimento que ele esta trabalhando no laboratório, com o conteúdo que ele
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viu, com alguma coisa que ele pudesse transpor e ir lá à instrumentação querendo apresentar
uma aula sobre isso... Porque de algum lugar essa relação tem que vir...E o que eu estou
colocando sob teste é a hipótese de que ela tem que vir a partir de um planejamento conjunto
de disciplinas pelos professores, de os professores conversarem para organizar essas coisas
para que o senhor, por exemplo, não esteja dando aula de efeito fotoelétrico e ao mesmo
tempo em que eles estão tendo que se preocupar em estudar...sei lá...experimento de corpo
negro...sabe? E ainda conseguir enxergar essa relação... Então assim, esse semestre, que a
gente começou a conversar... é nos comunicarmos no sentido de se apropriar desses
problemas, saber o que a gente pensa sobre eles e o que pode ser feito...E pra gente começar
a pensar em atividades visando essa aproximação...Então, deixa eu mostrar isso pra
vocês...Aqui é uma tabela que eu fiz com as atividades feitas pelos professores lá do curso do
campus A...aqui estão representados os professores dos de laboratório, estrutura da matéria e
instrumentação e considerações sobre como era antes e o que eles já planejaram desde o
começo do ano. Então lá, eles tentaram planejar atividades conjuntas, que eu estou mostrando
pra vocês como exemplo, não proposta para cá. Talvez sirva pra ajudar a esclarecer porque
estamos fazendo isso... Então, a partir das conversas que nós tivemos, eles planejaram
atividades que poderiam ser feitas pelos 3 em conjunto visando essa maior relação entre as
disciplinas. Por exemplo, o professor de laboratório, que é o docente 1 aqui, hoje, por exemplo,
ele está estudando proposta de realização de atividades de discussão de resultados durante as
aulas de laboratório. Que é uma coisa que ele disse que não fazia, mas que o senhor já me
relatou que tenta fazer, os alunos apresentarem e discutirem os resultados dos experimentos
que fizerem... Docente 5: Inclusive, por exemplo, do Milikan, só pra citar exemplo, né? O
Milikan, eu solicito que eles resgatem a história do experimento, aquela simplicidade com que
começou lá, com que Milikan começou o experimento, u o aluno dele, que tem uma divergência
ao. Então, coisas simples que eles podem né... eu fico instigando eles, que eles poderiam, se
quiserem fazer aquilo lá, pedir pra fazer né, que eles tem condições...Não precisa de campana,
não tem vácuo, não tem nada. Tem um campo elétrico que você precisa aplicar lá e só... Então
tem toda aquela estrutura bem simples, que pode ser simples né, a maior dificuldade, por
exemplo, uma luneta... hoje em dia não é difícil fazer uma luneta pra ficar olhando a gotas
d'agua...Então a gente discute tudo isso ai né, aquelas ideias iniciais, hoje o que nos expomos,
que rapidinho a gente pode fazer isso, discutir como se pode fazer...tipo...Ah, com um frasco
de azeite dá pra fazer isso, ou você pode incrementar alguma coisa...Então a gente discute a
instrumentação pra simplificar e todos os outros experimentos são possíveis...todos não, mas
quase todos são possíveis. Pesquisador: Então, por isso eu mostrei essa tabela ai pra vocês...
De onde saímos, a partir da conversa para o que está sendo possível planejar até agora...Por
exemplo, o professor de estrutura da matéria, a gente começou a pensar assim...A estrutura é
especifica, de conteúdo, teórica, mas ela não deve estar desligada desse objetivo, que é
proporcionar ao aluno o conteúdo que o senhor acha que e suficiente pra que ele seja um bom
professor desse conteúdo de FM...Mas estão pensamos assim. Então como fazer atividades
relacionadas de modo que os alunos possam ter a oportunidade de andar entre as três
disciplinas, entender que o teórico, o experimental e o ensino de estrutura da matéria não são
separados... Que se pode tirar teoria do experimento...O senhor pode pegar, por exemplo, um
experimento simples e explicar toda a teoria dele... Docente 5: Uma coisa que eu não me
importo, não faz muita questão Pesquisador, é o seguinte... é atrelar a teoria à minha
disciplina...Tanto que aqui, a estrutura do curso já é assim, os experimentos que estamos
realizando agora já foram, teoricamente, já foram explanados lá no começo. Começamos o
semestre com radiação de corpo negro experimental, coisas que eles já viram lá no iniciam...
Docente 4: Eu começo dai, e bem a fundo também. Docente 5: Exatamente, então eles já
viram, eles viram aquelas curvas lá... Foi interessante isso ai...Esse ano foi a primeira vez que
eles fizeram, o equipamento chegou no começo do ano o kit, mas eu não atrelo isso daí, por
exemplo...Eu acho que...em termos de...são duas coisas diferentes, duas disciplinas bem
distintas. Então logico que ajuda as informações. Igual a gente estava discutindo ali sobre o
espectro atômico emitido pelo gás... Ai eles estão lá, eu falei olha...Eles querem que eu passe
pra eles qual é o gás. Eu falei não, não tem isso... Docente 4: Olha como é né? Eu vou contar
uma experiência que eu tive Docente 4: Só um minutinho, só pra completar... Eu estou tendo
que buscar, resgatar, não sei quando isso foi dito lá, mas eu sei que eles viram...Então vocês
vão resgatar...Poderia ser o inverso, eu estar dando a disciplina antes dele...Tocar no assunto
antes da teoria...Bom, eu ia abordar da mesma maneira, olha, o que tem, nós temos esse
experimento...E dai se eles conseguirem focar sozinhos, ótimo, buscar teoria, buscar...Olha, é
isso que um cientista faz, o que eles fizerem lá no inicio...Eles tinham o que, tinham uma base?
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Tinham, por isso que você tem pré-requisitos aqui... Mas vocês, se precisarem, tem que buscar
as explicações ou o material que vocês precisam sozinhos e ai eu vou interferir se for o caso, ai
então, a mesma coisa eu procuro fazer com os laboratórios mais básicos né... Pesquisador:
Com isso que o senhor falou eu tenho... mas eu vou deixar o professor Docente 4 falar
primeiro. Docente 4: E tem uma diferença... que é a seguinte...Eu estou dando física 3 para a
elétrica...Na ementa da disciplina deles é física de ondas e também tem tópicos de FM...Ai
entra numa coisa que já me chamou a atenção...Quando eu faço estrutura da matéria, radiação
de corpo negro, efeito fotoelétrico e essas coisas que eles também fazem no
laboratório...Então...Eu tento fazer explicando o máximo possível o aspecto teórico e conceitual
desse problema. Só que quando eu vou para a elétrica, eu não posso fazer isso, por quê?
Porque a ementa é muito grande e eu ia gastar muito tempo da matéria e, portanto eu tenho
que dar mais curto pra elétrica... Então, mas ai eu percebi que muitas equações da FM são
equações simples, não são equações difíceis. O difícil é chegar nelas... E para discutir isso, a
relação de cada termo, o que é cada coisa...E em sentido, por exemplo, as equações mais
fundamentais e mais simples, que você pode encontrar até no Haliday...Eu peguei um livro de
tópicos de física moderna mais elaborado lá...e as equações são as mesmas que estão lá no
Haliday...A única forma como é diferente a abordagem é que lá não se discute de onde vem
essa formula. Pesquisador: E na física é imprescindível saber de onde vem. Docente 4:
Exatamente. Então a transposição disso, no caso, de um bom entendimento dessa parte
elétrica que ele tem que saber... Porque quando coloca na formula pra um aluno ele tem que
saber explicar cada coisa, o que significa essa formula... Pesquisador: Sim, isso é
importantíssimo. Docente 4: E ai que está a principal diferença... E para chegar nesse
entendimento, é... desses conceitos ai...logicamente vai um tremendo esforço da parte
experimental, não? O aluno levanta a curva experimental e vai verificar aquelas equações
todas que aparecem...
Ep.4-C3-B
Pesquisador: É vai verificar aquelas equações lá... isso é uma coisa importante, a gente tem
que discutir sobre isso...Então...uma outra coisa que eu queria começar a discutir pra continuar
numa outra reunião...Mais para o fim do ano quando vocês estiverem chegado a uma
conclusão é assim...O senhor falou que a relação entre o laboratório e a estrutura da matéria
parece ser uma relação que já acontece naturalmente pelos alunos já verem as disciplinas
como próximas, é isso? Docente 5: É... a gente não se reúne constantemente porque
sabemos que tem... Pesquisador: E eu acredito muito no meu trabalho exatamente por isso,
porque os professores não se reúnem... Se essa fosse uma prática comum, o trabalho talvez
nem fosse necessário... Docente 5: Ela acontece, eu estou sabendo indiretamente o que tem
que acontecer lá e vice e versa... Agora, eu acho assim, com a instrumentação, eu não tenho
relação...Nós não temos relação... Docente 4: É... Docente 5: Inclusive agora eu estava vendo
um experimento que eles poderiam... Não, não fizeram...A instrumentação de ensino, eles não
viram a estrutura né? Pesquisador: A instrumentação ela tem esse percalço de ela ser uma
única disciplina pra "instrumentalizar o aluno para o ensino de toda a física”... Então o
Professor Docente 6 pensou em como conseguir isso nesse pequeno espaço...Então parece
que os alunos podem escolher um conteúdo e explicar o experimento escolhido na sua
totalidade, explicando toda a teoria envolvida ali...A partir daquele modelo experimental...Os
alunos não tem chegado na instrumentação cogitando a possibilidade de trabalhar
experimentos de física moderna. Docente 5: Porque eles desconhecem né? Porque eles estão
um ano na frente... Pesquisador: Não, não é isso não... eu estive olhando na grade depois
que o senhor falou e é no quarto ano...E o Professor Docente 6 me confirmou que é no quarto
ano... Docente 4: Para além, claro que é... por exemplo, um experimento de óptica né? Muito
do que tem a ver com FM pode sair dos experimentos de óptica... E óptica física é entender
como funciona uma onda eletromagnética, como ela é medida, detectada, as questões da
luz...Não é simplesmente colocar um laser lá...É entender conceitos que tem a ver com isso e
isso leva a um melhor entendimento da FM também. Pesquisador: É... existe essa forma de
chegar aos conceitos de FM pelos experimentos da óptica, por exemplo, mas os alunos não
pensam nessa possibilidade ao chegar lá na instrumentação...Então assim, o que eu acho que
cabe pensarmos nesse sentido, não como obrigação nem nada, mas pra gente pensar um
pouco nisso...A relação entre o laboratório e o teórico da mesma disciplina parece que dá pra
ver...Não que não deva ser pensado em melhorar, mas dá pra ver essa relação...Porém, em se
tratando. Docente 4: Eu traria o problema ai pra essa transposição ai, essa disciplina auxiliar
que ajudaria o aluno a fazer a transposição desses conceitos... para que se aprimore mais pra
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passar pra escola né? E essa parte que falta... Docente 5: Não é que falta, mas
experimentalmente parte ali de demonstração ali de conceitos ela está... não é tão
complicada... Docente 4: Mas não é trabalhada... Docente 5: É... Não é trabalhada... eu cito,
eu comento, eu mostro que o efeito fotoelétrico tem aquele experimento lá bem simplesinho
que dá pra você fazer...esse do Milikan, se eles quiserem, não tem o equipamento, mas eu
estou tentando...Nossa, esses bate-papos estão...nossa...é que está me faltando tempo, mas
eu tenho ideia de fazer essas coisas. De colocar lá pra eles.

Ep.5-C3-B
Pesquisador: A gente demorou um tempo lá no campus A pra sair da conversa e chegar a
algo concreto pra ser feito, mas o processo de debate dessas coisas, o prensar, o planejar,
tudo isso é tão ou mais importante que o fazer... Porque, é uma opinião, ninguém precisa
concordar, eu queria que vocês pensassem o que quisessem sobre isso...Que talvez os alunos
não estejam chegando lá na instrumentação cogitando a possibilidade de fazer os
experimentos de FM na escola porque no laboratório, ou na estrutura, será que eles estão
vendo aquele...aquele...conteúdo de estrutura de um modo que ele tem que ensinar na escola?
Docente 4: Eu acho que é importante, a parte do que ensinar na escola, porque hoje em dia a
ciência e a tecnologia avançaram tanto que não tem porque não ensinar essas coisas.
Pesquisador: Dia desses eu estava lendo um livro dobre FM experimental e tinha uma frase lá
que eu achei super. Pertinente... Que tem que se começar a ensinar FM na escola porque ela
já nem é mais moderna...E porque que a gente considera que a pessoa que termina a escola
atualizada no básico da ciência essa ciência que ela aprende já tem mais de 500 anos.
Docente 5: Por exemplo, a astronomia, lá no fórum que a gente foi, foi debatida
violentamente... Quase todos os grupos de estudo...NO ensino médio, no ensino fundamental,
está sendo exigido...E o que acontece né? Eu fiz um teste rapidinho... e muitos colegas nossos
daqui do ensino de física, eles desconhecem até as fases da lua, como acontece as fases da
lua. Pesquisador: Tem gente aqui achando que a estação ainda tem a ver com a terra estar
mais perto ou mais longe do sol... Docente 5: Então é interessante e o estado está cobrando.
Pesquisador: As coisas estão lá, modelos atômicos modernos estão lá... Docente 4: Eu acho
que uma coisa que precisa pensar é identificar as variáveis disso tudo. Pesquisador: Eu acho
que esse é um ponto importante da conversa. Docente 5: Um próximo passo importante ai,
que eu vou pegar, com certeza, e muito bom, muito bem colocado, esse teu ai, que a gente
vem pensando, só que está faltando tempo, porque está faltando tempo, até porque você viu
isso lá no fórum da prograd... é em cima do projeto politico pedagógico, que a gente não está
dando atenção. Eu levei um susto quando, no grupo de estudos lá, preparação de material pra
uma plenária, que falava sobre o PPP, TCC, ninguém tinha noção do que era, pô.
Pesquisador: E não é uma coisa daqui do campus B. Docente 5: E isso que o Pesquisador
está colocando pra nós, da preparação dos alunos para o ensino de física... a gente tem que
ter uma tolerância. Pesquisador: Sobre isso, eu tenho uma ideia, eu vou até pedir que vocês
comentem a ideia, ela é assim... A formação daquela pessoa que vai ensinar física, que tem
que ser assim.. Está acontecendo, nos últimos quatro anos... o pessoal que está chegando
com uma base de física bem ruim...Isso é verdade? Quando eles estão chegando à faculdade,
parece que a base dele está bem defasada. Docente 5: depois eu posso te passar até um
relatório feito por esse relator do encontro dos cursos de física que eu fui... Ele tem um relatório
dos dados dos últimos 10 anos, quem entrou, o nível e tudo mais...A VUNESP, do vestibular,
então tá terrível, o gráfico cai assim, violentamente, tendendo pra uma nota mínima...
Pesquisador: Isso foi falado bastante durante nossas conversas lá no campus A, que os
alunos não têm base... Só que eles estão aqui, o problema é nosso, da universidade...
Docente 5: O problema é com os formadores de professores deles... Pesquisador: Inclusive
com a física... Dai tem aquela questão...Diminui o nível da física? Jamais, de forma alguma, pra
mim não... Porque tem que saber muita física pra ensinar física, porem...Eu nunca disse que se
deve diminuir o nível da física que eles tem que saber por conta de estarem na licenciatura. NO
entanto, eles estão sendo formados por professores que saíram da universidade... não
especificamente daqui, mas por professores formados por nós...vocês, docentes da
universidade..>Então tem que pensar como esses professores saíram daqui pra chegar lá...E
ai...é dai que vem a proposta mesmo...Será que dentro das disciplinas especificas...Do
laboratório que eles vão fazer, da estrutura que eles vão saber, eles não tem que estar sendo
"forçados", ou estarem em contato com um conteúdo sabendo que aquele é o conteúdo que
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eles vão ter que ensinar...né??Eu não disse pra mudar grade, método de aula nem nível da
cobrança, mas eles precisam interagir com o conteúdo sempre pensando em ensinar ele... A
minha opinião, e eu queria saber o que vocês acham disso...Falta na licenciaturas as
disciplinas especificas também serem voltadas também à prática pedagógica daqueles
conteúdos...Na física não tem que saber menos física, então...porque eu estou falando tudo
isso? Porque talvez eles cheguem ao quarto ano em instrumentação não cogitando a
possibilidade de falar de FM é talvez porque a FM que eles estão vendo, num âmbito geral, de
todos os lugares, a FM ainda é passada aquela FM como se ela fosse muito mais avançada,
muito mais incompreensível, mais difícil e que não precisa ser ensinada, que ele só precisa
saber e pronta... Talvez o aluno tenha que ser posto pra ensinar FM também. Enfim... A
conversa inicial é pra gente pensar em coisas que podem ser feitas, por exemplo, no
laboratório, eles terem a oportunidade de fazer esses experimentos factíveis no ensino médio.
Eles só são mais baratos, não são menos físicos. Docente 5: Não, de jeito nenhum... Esse
dos LEDs foram bem próximos do valor do outro. Pesquisador: E a explicação daquilo né.
Docente 5: A explicação tem que vir mesmo, senão não tem por que... É possível sim, eu não
tenho feito isso...Mas tem sua importância.
Ep.6-C3-B
Docente 4: Você poderia me lembrar de qual é esse experimento com LED que você está
falando? Docente 5: Com o LED é o fotoelétrico... Eles vão encontrando as frequências pelas
cores...Agora tem várias cores, os LEDs emitem várias cores. A dificuldade é que eu já fiz um
estudo de cada LED e as cores não são puras, né... Alguns são, mas por exemplo, tem um
ciano lá, que é uma mistura de cores...Vamos lá...Eu fiz a difração dessa luz e eu vi que ela
tem vários comprimentos de onda. Docente 4: Ai da desvio da curva... Porque não é um único
comprimento, mas uma distribuição de comprimentos de onda. Pesquisador: Isso... E essas
pequenas atividades, assim...que talvez não seja só o senhor fazer, mas eles também
fazerem...São pequenas atividades, mas são momentos em que eles enxergam como eles
podem tentar ensinar esse laboratório que é novo, mas que é necessário. Existem formas de
ensinar isso, por exemplo, o próprio espectroscópio de CD pra ver as linhas de emissão, com
uma lâmpada de sódio, que não é tão difícil de encontrar. Docente 5: Com o próprio sol dá pra
fazer... Trabalhando legal você pode ver o contrário, né? Você pode por o gás lá dentro e ver o
que absorve. Pesquisador: Isso, isso... E com isso, na escola, com um tudo escuro e um CD
você consegue estar na FM com as linhas de emissão mesmo, não está perdendo a física
daquilo ali Docente 5: É... e as próprias redes de difração, são baratíssimas, de 1000 linhas,
por exemplo, você compra elas por preço de banana...É...não tem desculpa mais...Eu
conversei com eles a semana passada, eu falei não tem desculpa pra vocês não tocarem
nesses assuntos no ensino fundamental e médio. Pesquisador: Sim, mas os daqui precisam
saber que eles podem, devem e como fazer isso. Os alunos aqui da graduação... Docente 5:
Sim, eu estava falando pra eles... Mas é legal viu pesquisador. Assim que você manda os emails eu fico lembrando-se dessas coisas. Pesquisador: Que bom. Eu chamo a conversa pra
gente poder formar ideias sobre isso.
Ep.7-C3-B
Pesquisador: E professor, só pra finalizar é assim... Agora dá pra entender porque eu estou
chamando pra conversa? Porque essas ideias de como pode se aproximar as disciplinas,
porque elas têm que se aproximar, o que é importante e possível fazer nas disciplinas
considerando o profissional que tem que sair daqui que é necessariamente o professor de
física. Docente 4: Eu acho que, é impossível que o curso de formação de professores de
física, de licenciatura em física, esteja formando professores com o conceito exatamente que
vão dar no colégio, ele tem que sempre estar num nível maior. Pesquisador: Porque é aquilo
mesmo que o senhor falou, ele vai ensinar em um nível, mas ele tem que saber muito e muito
mais sobre origens e significados daquilo. Docente 4: Sim, então, pensando nisso, dessa
forma, é impossível dar menos do que se dá. Mas, como estamos dizendo, eu acho que essa
transposição, esse conceito que eu aprendi com vocês. Mas quem vai ensinar essa
transposição? Por exemplo, eu preciso ensinar essa transposição, como vai ser abordado esse
conceito de FM no ensino Médio... tudo bem, esse seria um desafio a ser feito, né? Agora...
Estou eu chamado a fazer isso? Ou é que o curso teria que implementar uma disciplina pra
isso... Docente 5: Eu acho que você, nós... Pesquisador: Eu acho que todos os professores
da licenciatura podem estar convidados a fazer isso, ao menos a pensar nisso, pensar em
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atividades, situações em que o aluno possa se explicar em Física Moderna, lecionar conceitos,
essas coisas que não diminuem a física, mas também se mostram na outra parte... Docente 4:
Eu entendo que sim, mas também entendo que, devido ao tanto de atividades que tem os
professores, cada um faça individualmente e por alto... Por exemplo... Pesquisador: Eu
entreguei essa tabela pra vocês porque eles são docentes como vocês. Eles estão também
planejando e aqui estão reunidas algumas coisas que eles planejaram e estão fazendo. Então
o senhor pode dar uma olhada pra compreender o que estamos pensando com essas reuniões,
em estimular essa comunicação, em a gente se envolver em uma coisa desse tipo... Mas isso é
apenas um exemplo...Porque a licenciatura do campus B é diferente se lá, ou seja, são apenas
exemplos. Na estrutura da matéria, por exemplo, o professor de lá planejou fazer uma
sequencia de aulas sobre aquele tema... Uma aula o mais completa possível...Será uma das
avaliações de estrutura e eles vão apresentar isso para os três professores, os três vão dar
nota, se atentar ao que cada um fez...Então são ideias que surgiram lá, a ideia não é que sejas
as mesmas nem nada, mas de mostrar pra vocês que essa conversa está tendo efeitos no
planejamento das disciplinas...Eles acharam algumas coisas que podem ser feitas sem perder
o conteúdo das disciplinas. Mas algumas adaptações precisam ser pensadas. A gente começa
essa conversa... Docente 4: Ai é mais complicado, né... porque é muita coisa. Pesquisador:
Então, é como eu disse, essa é uma conversa de lá, que surgiu dentro do contexto de lá... Aqui
no campus B é outro contexto, mas que também podem ser pensadas coisas nesse
sentido...Por isso precisamos conversar sempre pra entender, não perder de vista esse projeto
maior de formação de professores de física, eu acho que é importante pensar as coisas,
pensar como fazer, pra quem a gente está dando aula.
Ep.8-C3-B
Docente 4: Sabe que quando eu estou na prática... Pra mim, eu dou um conteúdo...ai você
vem na próxima aula, só para saber se os alunos estavam antenados ou não, eu pergunto o
que eu fiz na aula passada...E uma porcentagem pequena responde...O que ele aprendeu, o
que guardou...Fica quieto, não fala nada...Ai a questão, quando eu dou um exercício, que
quero saber se ele está estudando...Então eu penso da seguinte forma...Tem que ter um tempo
para amadurecer e pra ele...digamos...cimentar aquilo que se passou na aula passada, mas o
que ocorre...Ocorre que está uma defasagem porque você está na frente e os alunos estão
atrás... E só talvez se coloquem um pouquinho melhor quando chega o dia da prova, porque
eles tentam estudar tudo e as coisas ficam vazias. Ai tem um problema de metodologia, de
tempo... Pra ele poder estudar e outra coisa...na prática, quando aparece um conceito novo,
tem que dar tempo ao aluno pra amadurecer esses conceitos, porque eles tem o tempo deles...
Pesquisador: E a ideia é essa mesmo, ouvir essas coisas e tentar pensarmos em coisas...
Então fica ai a tentativa de podermos conversar mais um pouco sobre essas coisa. Docente 5:
Claro, claro... com certeza...Estamos passando pelos problemas...O Docente 4 pode, por
exemplo, diminuir coisas, enfim...Eu estou pensando muito nessas coisas...Depois eu quero
que você veja uma avaliação do curso... Pesquisador: Claro, claro... E a conversa é por ai, se
esses momentos estão proporcionando ideias, a ideia é essa mesmo... Docente 5: Avaliação
do laboratório de estrutura, através disso, dessa transposição pro ensino... Vamos fazer isso?
Sabe por quê? Porque a avaliação deles é complicada... e pra trazer o terceiro elemento pra
essa conversa que é a transposição, ei vou conversar com o professor Docente 6 pra ver se
ele se junta a nós nessa conversa... Docente 5: Terça feira que vem, eu vou propor pra eles
que eles me tragam um plano de aula... Mas eu quero ver isso melhor também com vocês.
Vamos marcar outra conversa...
Ep.1-C4-B
Pesquisador: Então a conversa que eu comentei com eles foi a seguinte... A partir de pensar a
relação entre as três disciplinas, a gente chegou no tema que parece que está sendo o mote da
conversa que é: A disciplina especifica dentro de um projeto maior de formação de professores.
Então qual é o papel da estrutura da matéria, do laboratório de estrutura da matéria dento
desse projeto maior que é formar o professor de física. Então parece que depois de três
reuniões eu consegui provocar eles no sentido de eles entenderem sobre o que eu estou
falando... No sentido de pensar em maneiras de a relação entre essas disciplinas acontecer de
forma mais natural, como um mesmo conteúdo...A relação do conceitual, do laboratório e do
ensino de FM ser mais visível...E eu disse que pra mim o caminho é, primeiro, promovendo
uma interação entre os docentes das disciplinas. Só que a gente acabou chegando a um
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acordo meio assim... Docente 6: Bom, pra eles vai ficando claro porque você está buscando
uma coesão que não existe... Não é nem coisa natural porque não existe...Então essa coesão,
não sei. Quando você coloca essa questão, eles dão argumentos assim, sobre a preparação
dessas disciplinas ou... é algo que nunca chegaram a pensar... Pesquisador: Pra mim, na
minha visão, é assim... Docente 6: Eles percebem isso como um problema... Ela está
naturalizada...quer dizer, está naturalizada a separação, a sua busca é por essa coesão ai no
que não existe... Pesquisador: Sim. Docente 6 Tá, mas quando você coloca a questão de que
isso ai do ponto de vista de uma reflexão sobre ensino é indesejável essa separação, aí eles
sequer vão dar atenção a isso. Pesquisador: Sim, mas dai que eu digo que o Docente 5 está
muito mais provocado pela questão... Ele diz que tem os experimentos de baixo custo que ele
queria fazer com os alunos, diz que está procurando tempo pra fazer com eles...Ele está se
incomodando no sentido de procurar coisas pra fazer nesse sentido... Docente 6: Então eu
acho que a gente teria que ter muita conversa... Pesquisador: Sim, sim... Já o Docente 4, por
hora ele ainda está um pouco relutante, com uns argumentos do tipo... Docente 6: De baixo
custo é uma parte da história... Pesquisador: Sim, mas é como eles estão falando disso, mas
eu estou entendendo que quando eles estão falando disso, eles estão tentando falar dos
experimentos factíveis no ensino médio... Docente 6: Sim... Mas percebe que um estudante,
futuro professor, tem que aprender a procurar fazer alguma coisa que está em aberto, no
Ensino Médio, é necessário que ele passe por um desses experimentos sofisticados fazendo
sentido pra ele... Pesquisador: Então, pra que essas atividades que eu falei... tanto que eu
estou me policiando pra não falar de fazermos coisas de ensino porque tem que fazer...A coisa
está mais no sentido de se atentar para o que pode ser feito na disciplina...dentro disso, sem
perder a característica de disciplina especifica, como que a disciplina também pode contribuir
com esse projeto de formação de professore. Por exemplo, dento do laboratório, discutir com
eles a possibilidade de para além de somente fazer os experimentos, também terem aulas, por
exemplo, nas quais os alunos apresentariam os resultados que eles obtiveram nos
experimentos pra discutir esses resultados com os outros alunos, pra discutir as diferenças no
que cada um fez e os resultados. A coisa não é "Vamos fazer experimentos de baixo custo no
laboratório", mas, dentro da característica da disciplina, o que se pode fazer pra aproximar elas
de uma competência necessária no professor de física, sabe? Então, por exemplo, dento do
experimento de Milica, por exemplo, eu propus pra eles pensarem o que mais o aluno poderia
fazer dentro da aula de laboratório pra estimular essa relação...
Ep.2-C4-B
Docente 6: Agora me deixa... Não sei...uma coisa que eu sugiro assim, sugiro pra que você se
preocupe, é o modo como você leva as coisas pra eles, no sentido assim de que não só de
pensar se a conversa vai fluir ou não fluir, mas é que tem coisas que podem prejudicar o teu
próprio trabalho de pesquisa, porque dai o trabalho vai deslocando assim pra um ativismo de
sei lá q de quem ou pra uma concordância que é indesejável... Por exemplo, essa questão,
levando como problema pra eles... Como nós estamos aqui formando professores e tal, tal
tal...e de repente nas aulas de estrutura e laboratório de estrutura, pode...é...determinadas
preocupações não são colocadas, evidentes...mas quando você leva a importância dessas
preocupações, o que eles veem, então, o que ele compra de você é uma possibilidade de
reflexão ou compra uma ideia do que estão achando que ele precisaria fazer e não está
fazendo... Pesquisador: Eu estou entendendo o que o senhor está falando... Isso foi discutido
bastante, porque quando eu planejo a reunião, eu venho falar com a professora (orientadora) e
ela me disse que dentro do próprio referencial, se eu levar princípios meus a serem discutidos,
então por isso que eu estou tentando planejar as reuniões em cima do que se fala nas reuniões
anteriores...então assim...que manifestações aconteceram ali, que temas eles mesmos
levantaram...Por exemplo...nas primeiras reuniões eles bateram muito na questão do
desempenho e dedicação dos alunos para que essas propostas dessem certo...que as coisas
sobre as quais estamos conversando aqui passa muito pelo ponto de o aluno querer fazer ou
não querer fazer...Então varias vezes eu comecei a conversa pelo tema deles, a partir do que
eles levantavam como importante...Por exemplo, qual é a função das disciplinas nesse
estimulo aos alunos...Eu estou tentando, de principio, levar as minhas ideias...Obviamente que
dentro da conversa, quando eu percebo que cada um já levantou suas pretensões, claro que
eu me posiciono, mas tomando o cuidado de estarmos conversando sobre um tema e não
ouvindo uma pessoa falar sobre o tema...Nesse sentido, houve um cuidado pra não impor
questões ou formas de fazer... Docente 6: Não, é que... o modo como você está falando
comigo me sugere que a conversa está atravessada por isso... Pesquisador: É porque eu
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estou falando com o senhor, com quem já tem propriedade sobre uma série de concepções e
sobre o tema, enfim, eu não preciso tomar certos cuidados pra falar com o senhor. Docente 6:
Sim... Mas a preocupação é com como você está falando com eles...Porque a coisa é...tu
tenho falado com sua orientadora que eu penso que seu trabalho é muito mais interessante do
que ele parecia inicialmente pra mim...Bom, enfim...isso vem de olhar muitos trabalhos por
ai...O que eu queria dizer é assim, as vezes pra você vai ser interessante essa história de eles
patinarem em um determinado tema, uma determinada questão...Porque nessa patinação aí, é
diferente de uma adesão a uma demanda que você está oferecendo e que ele está sendo
policiado, cobrado, etc...Então essa forma de colocar as coisas é muito delicada. Pesquisador:
Tanto que na reunião dessa semana, a conversa começou com um questionamento do
Docente 4 que pra mim foi... A partir disso a gente começou a conversar de forma aberta,
quando parece que rompi a barreira, que foi quando ele disse assim "digamos que da primeira
vez que nós conversamos você já deixou claro essas questões, a parte do conteúdo, a
importância da relação dos professores, eu já entendi... O que eu não entendi ainda é porque
que a gente está conversando tanto e o que a gente quer mudar com isso." Dai foi muito
importante pra eu fazer uma recolocação das intenções do trabalho, explicar a importância da
gente conversar o suficiente pra nos entendermos, da mudança que pode vir de cada um a
partir da conversa coletiva... E aí eles falaram várias coisas sobre o processo... Por exemplo,
aqui o docente 4 fala o seguinte..."É claro que quando eles forem ensinar no colegial, eles não
vão fazer exatamente como fazemos aqui, porque o nível é diferente, mas nem por isso eles
tem que saber menos. Assim, isso significa que o aluno tem que fazer uma transposição desse
conceito para um nível do colegial..." E isso vem do fato de que estávamos conversando sobre
como todas essas disciplinas vai contribuir na formação do futuro professor do ensino médio,
ele disse que as disciplinas especificas tem que ser mesmo em um nível maior etc., que é
aquilo com o que concordamos também, que é aquilo de que não se pode relaxar no conteúdo
porque o aluno vai ser professor...Dai ele continua com essa questão de transposição "pra mim
isso significa que o aluno tem que aprender a fazer essa transposição dos conteúdos para o
ensino médio"...Daí perguntei se isso é uma característica do aluno ou se ele acha que isso se
aprende também na universidade e ele disse que acha que devera haver uma disciplina pra
isso...daí eu disse que basicamente a instrumentação faz isso né, coloca o aluno em contato
com a oportunidade de explicar física...expliquei isso pra ele...e ele falou assim...Mas você
comentou que essa disciplina não é de física moderna e eu expliquei pra ele como acontece a
disciplina, dos experimento, das escolhas...E eu disse que um ponto importante é que os
alunos não estão chegando na instrumentação cogitando a possibilidade de trabalhar algum
experimento de física moderna... Docente 6: Mas eu acho essa posição dele extremamente
importante, porque é aquela coisa que eu falo sempre da conversa se disseminar, pras coisas
não ficarem pairando por aí... Então, no sentido assim de que você vai compreendendo com
eles, pra conversa, o significado...o que significa o fato de os alunos, futuros professores terem
que aprender mais física na estrutura da matéria e nas outras E também que essa
aprendizagem tem que ser significativa e que tem que estar amarrada com o laboratório, com a
teoria, isso e um significado que tem que aparecer nas conversas de vocês...Então esse viés
do aluno que vai chegar na instrumentação se vendo com a possibilidade de abordar física
moderna, não é uma cobrança em cima deles, mas é uma possibilidade que depende deles.
Pesquisador: É do meio da conversa pra frente à gente começou a tratar... Porque até o meio
da conversa nós falamos de como poderia se tornar visível pros alunos essa possibilidade, em
matéria de planejamento, em como estimular o aluno a pensar que aquilo é um conteúdo
ensinável e que ele pode ensinar aquilo, pra não ficar só no âmbito do aprender e aí, falando
da relação entre as disciplinas, o Docente 5 até disse que nunca tinha pensado em se reunir
com ninguém pra planejar disciplinas...porque não se reúnem mesmo...e eu ainda disse que se
essa fosse uma pratica comum, eu não precisaria nem estar fazendo meu trabalho...
Ep.3-C4-B
Pesquisador: A questão dessa transposição que o aluno tem que fazer desses conteúdos
todos, dessas disciplinas todas para o ensino médio. Então ficou, essa disciplina da
transposição, essa disciplina e tal... Ele não sabe da instrumentação para o ensino de física,
essa disciplina do quarto ano, que tem as características que tem e tal, ele fala muito dessa
disciplina que seria responsável por promover "técnicas" para a transposição do conteúdo
aprendido para o ensino médio...Aí ele começou a falar disso, ai eu propôs que a gente
pesasse mais uma vez em discutir a relação com essas disciplinas, até que eles se
entendessem que sim, e foi resolvido por eles chamar mais uma vez a instrumentação pra
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conversa, então eu penso que seria interessante para a conversa agora que o senhor pudesse
contar pra eles s características dessa instrumentação, as concepções sobre a formação do
professor com relação a explicação do conteúdo, o que é cobrado e porque é cobrado...essa
visão das coisas e sobre elas serem mais produtivas se forem feitas de uma maneira
investigativas...enfim...Então eles bateram muito nessa questão da transposição...Então na
minha impressão o que eles pensam é assim: No conteúdo está tudo certo, o problema é essa
transposição... Docente 6: Mas espera... o que é essa transposição, eu não estou entendendo
o que você está dizendo... Pesquisador: Então, quando vamos discutir a disciplina especifica
o fato de a disciplina especifica poder ressaltar também que esse é um conteúdo que ele vai
ensinar e, portanto tem sim maneiras de ensinar ou no laboratório se propor coisas que são
para além da simples verificação... A diferença que eu percebo é assim, o Docente 5 chamou a
responsabilidade bastante pra ele, no sentido de ver que talvez ele possa fazer mais atividades
desse tipo no laboratório, que ele pode por os alunos pra fala mais desses experimentos,
enquanto que o Docente 4 é mais assim... No conteúdo, tomando que o professor de física tem
que saber em um nível muito mais completo que aquilo que ele vai ensinar na escola, não tem
como fazer menor do que se faz na estrutura, então o problema do ensinar aquilo seria um
problema dessa disciplina de transposição, né...ele chamou assim essa disciplina... Aí, eu vou
ler porque está grifado... "Eu acho que é impossível que o curso de formação de professores
de física, de licenciatura, esteja formando conceitos que são exatamente aqueles que ele vai
passar no ensino médio tem que ser em um nível maior, então, pensado nisso, dessa forma, é
impossível dar menos do que se dá, então essa transposição, que é um conceito que eu
aprendi com vocês, quem vai ensinar essa transposição? Por exemplo, eu preciso ensinar, eu
preciso falar dessa transposição, de como será abordado esse conceito no ensino médio, tudo
bem, seria um desafio a ser feito...mas eu estou sendo chamado a fazer isso ou o aluno
aprender passar conteúdos no ensino médio é algo de outras disciplinas, como esta que você
falou?" Docente 6: É... bem...o que eu percebo é assim, se ele se sente não habilitado pra
fazer coisas assim especificas, que ele julga serem especificas de disciplinas pedagógicas e
etc., etc., não tem problema. O que eu vejo é assim, aquele terreno que ele está dizendo que é
dele, no meu modo de ver está mal resolvido. E se ele, não assim, botando a culpa em
ninguém, está mal resolvido no sentido assim de percepção do próprio terreno, no sentido de
dizer que dentro daquilo que ele acha que ele pode fazer, existe um problema que está
intimamente ligado a todas essas coisas que vem depois e que você está falando e que tem a
ver com transposição, do sujeito ter possibilidade de pesquisar e compreender e botar
conteúdos no ensino médio e etc., etc. Toda essa problemática aí, ela fica com mais
possibilidade de resolução na medida em que essa parte conceitual dura de estrutura da
matéria seja mais significativa para os alunos, que não é o que a gente tem percebido. Então
é... Se ele entende assim que você vai ir lá com uma cobrança indevida, você poderia ficar
sossegado, porque o problema nem é esse, o problema é que do ponto conceitual e do ponto
de vista da ligação entre teoria e experimento, as coisas ainda não estão resolvidas...É como
se falasse assim, no próprio terreno mais tradicional dessas disciplinas as coisas são
problemáticas. Então quando ele diz assim, não ter essa competência pra fazer determinadas
coisas, isso aí tem que ir devagar, porque também ele não se viu nas situações de mais
exigência teórica conceitual com esses alunos. Porque quando ele tiver com essa preocupação
especifica também muito adequada, muito natural pro curso de estrutura também, ele vai ver
que ele está entrando nesse terreno. Então, o comprometimento maior com o aprendizado do
aluno, não que ele venha a se obrigar a enfiar as coisas na cabeça do aluno, mas com essas
exigências aí que foram mencionadas de leve, que dá trabalho, que os alunos expusessem as
compreensões deles sobre os fenômenos e sobre os conceitos, etc. Quando isso aparecer, vai
aparecer uma série de coisas que tem interferência naquilo que vem depois. Vão aparecer
questões de representação, analogias, ligações com outros conceitos, ordenação, relação,
contraste, um caminhão e coisas. Não está aparecendo porque e pode estar muito técnico o
curso, muito tecnificado nesse sentido assim, sabe de coisas postas e uma preocupação quase
inexistente com as amarras e etc. Então, no fundo é falar assim... Não tem uma demanda
desse tipo você ensina também a ser professor de tal disciplina para o ensino médio. A
questão que está sendo colocada é a que do próprio aprendizado conceitual nessa disciplina,
nessa questão de que na medida em que ele é fortalecido, as outras coisas lá vão acontecer.
Pesquisador: Nas duas primeiras reuniões com eles, a gente conversou bastante, quando eu
não tinha nem introduzido à questão da relação com essa questão do aluno ser estimulado a
chegar na instrumentação querendo falar de experimentos de física moderna e tal, nas duas
primeiras a gente conversou muito sobre a relação conceitual entre certas coisas construídas
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no laboratório, pra tentar chegam em um tema né O trato conceitual dessas coisas. A conversa
começou nesse sentido mesmo.
Ep.4-C4-B
Pesquisador: Então professor, terminando, o que eu queria primeiro e assim, o Docente 5
citou bastante a questão... Como foi depois do fórum das licenciaturas, ele falou uma outra
coisa que poderia nos ajudar a pensar essas coisas, que é o fato de ninguém conhecer os PPP
dos cursos...Como ele identificou que esse não conhecer era uma coisa geral, tanto que ele
disse que ficou impressionado por ninguém conhecer o PPP do curso, dentro lá daqueles
professores que estavam lá no grupo de trabalho dele... Docente 6: Ninguém não, a maioria...
Lá tinha algumas pessoas que conheciam e que inclusive tinham ajudado a construir eles, mas
é uma grade maioria mesmo... Pesquisador: Aí ele falou assim, ninguém conhece e talvez
fosse uma coisa que ajudaria a gente pensar nessas relações e essa foi outra coisa que eu
achei frutífero pra essa conversa foi isso, sem eu nem ter citado, ele ter trazido esse tema
como algo que poderia ajudar eles a pensar no assunto. E, por fim, como foi falado muito na
reunião sobre essa questão da disciplina de ensino, da disciplina que os alunos teriam contato
com esse ensino, de como eles chegam na instrumentação, foi falado por eles, então da
possibilidade de o senhor sentar pra conversar com a gente sobre isso, pra trazer esses
elementos pra conversa. Por exemplo, o que o senhor espera que os alunos façam na
instrumentação, o que o senhor entende por esse trato conceitual da experimentação, trazer
um pouco dessas concepções que cercam o curso de instrumentação, pra que possamos
conversar em conjunto pra ver o que as outras disciplinas especificam que é anteriores a
instrumentação, como essas disciplinas poderiam cercar os alunos ode motivação ou de se
sentir seguro pra querer falar de física moderna na instrumentação. Eu acho que depois de
algumas reuniões, parece que o convite pro senhor vem de outra maneira, não de "vamos falar
sobre as questões do ensino que vocês têm duvida", mas como uma conversa sobre as
pretensões da disciplina e que estão pairando pra eles entenderem o que a instrumentação
espera do aluno? Quais são essas concepções que cercam o curso de instrumentação pra que
eles também possam pensar nessas coisas na disciplina específica Dentro dessa temática, o
convite é feito de outra maneira diferente da original. Docente 6: Legal, agora sim... Mas é pra
quando essa reunião. Docente 6: OK. Vamos marcar..
Ep.1-C5-B
Pesquisador: Bom dia professores, obrigado por aceitarem vir participar dessa reunião, pela
disponibilidade de tempo que vocês já têm disponibilizado ao longo do ano, então assim, eu já
tinha conversado com todos vocês antes dessa nossa reunião que seria a reunião, a conversa
pra gente continuar tentando conversar sobre essa questão que a gente vem falando ai desde
o começo do ano que é a aproximação, a relação entre as disciplinas laboratório de estrutura
da matéria, estrutura da matéria e instrumentação para o ensino, E ai a gente conversou nas
ultimas reuniões e apareceram algumas coisas sobre a necessidade, principalmente o
professor Docente 4 apontou bastante sobre a necessidade de a gente tentar entender então e
tentar conversar um pouco sobre essa questão da disciplina especifica de física em relação
com aquele termo que o senhor usou bastante, que é o da disciplina que faz a transposição do
conteúdo pro ensino médio, que isso foi o objetivo pelo qual nós concordamos em chamar
professor Docente 6 pra contra um pouco da instrumentação. O senhor quer falar algo
professor: Docente 4: Não, só esclarecer... que nos chegamos na ideia de que o nível de
exigência dos alunos é um e o que vai ser passado pro colegial é outro, ne, mas os conceitos,
obviamente que são iguais. E aí ficou a minha pergunta, né? Como a gente faz essa
preparação para os alunos também poderem fazer essa transposição desse conceito né? E aí
só ficou nessa pergunta. E aí você voltou um dia e falou que quem fazia isso era a disciplina do
professor Docente 6, então... Pesquisador: É que o senhor disse que, se tinha uma disciplina
do curso na qual os alunos convivessem com essa questão de ensino. Docente 4: Então foi
daí que surgiu essa ideia de chamar o Docente 6. Pesquisador: Sim, dai surgiu a ideia de o
professor Docente 6 trazer a instrumentação, o que é pedido, o que é cobrado e o que se
espera desse aluno que vai ser necessariamente futuro professor, chegamos à conclusão de
que estamos lidando essencialmente com futuros professores de física, então dentro das
disciplinas especificas e também na relação entre as disciplinas o projeto que se tem que ter é
esse futuro professore de física. E como nós conversamos especificamente sobre as questões
da física moderna e eu trouxe pras nossas discussões uma informação que o professor
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Docente 6 me passou quando eu falava com ele, que é fato de que o aluno não tem chegado à
instrumentação cogitando a possibilidade ou querendo ou com ideias de tratar experimentos de
física moderna e a gente tentou poder discutir por que... Docente 6: Isso teve só um que fez,
por conta dele também... Teve o maior apoio, entendeu o espirito, foi atrás, é porque não é,
assim, não é o primeiro estímulo não, mas isso por conta do fato de que a física clássica que
eles tem que cobrir é grande, né. Então assim, tem muita coisa, muito, e a gente percebe ao
longo do tempo, muito déficit conceitual assim. Do jeito que a gente leva o experimento em
instrumentação, ele vai sentir falta da teoria, porque não tem essa história do experimento sem
teoria, né. Docente 5: Não tem...

Ep.2-C5-B
Docente 6: Então ele vai tendo que modificar esse pensamento de que o experimento é uma
coisa pras pessoas verem e se impressionarem, é... tá na hora de desligar...a ideia então é que
desde o experimento simples ao mais sofisticado é que haja uma valorização da teoria e daí,
isso vai sendo, fazendo parte do experimento de uma forma muito contundente, na questão de
como ele trata o experimento na sala de aula, de como ele trataria, e é uma demonstração, se
é um experimento que os alunos vão fazer numa bancada, se é uma outra ideia e tal, mas o
detalhe é que as perguntas que eles fazem, tanto no material do experimento com os alunos
quanto numa demonstração, elas são muito dependentes da compreensão conceitual dele. Até
a valorização do que perguntar, o que dar ênfase, etc. Então é aí que eles enroscam mesmo,
por exemplo, vai chegando nessa época aqui, a coisa vai... porque eles vão assim, fora o que
ocorre no primeiro semestre, que é uma parte mais conceitual e histórica do conceito que cada
um escolheu, o tema, o conceito, no segundo semestre eles começam a trazer experimentos, e
daí você vai, é...corrigindo rumos no sentido de evidenciar, baseado em teoria, tudo, que aquilo
lá não é simples, tão simples do modo como parece. Pra você fazer aula experimental
pensando em ensino e aprendizado de física, ela é mais complicada do que chegar, fazer o
experimento, e, ai que bonitinho né? E o enrosco se dá porque daí você tá aqui, você faz
perguntas, né, e o sujeito acha que num primeiro momento, ele até acha que tua pergunta é
ilegítima, porque esse pensa que é chegar, evidenciar o experimento e tudo bem... Docente 5:
A maioria, a maioria, eu acho que entende assim. Da totalidade que você observa como é?
Docente 6: A maioria vem com uma ideia intuitiva de que se assemelha a uma feira de
ciências. E eu falo, aqui não é feira, feira tem o seu propósito. Quando um professor tiver
fazendo uma demonstração, não tem nada a ver com o que ocorre em uma feira de ciências.
Esse posicionamento deles, de que quando se está fazendo uma demonstração pro aluno, o
menino vai lá, faz umas coisas acontecerem, uns efeitos e todo mundo fia encantado. A ideia é
que as pessoas entendam o que está fazendo, a ideia e que com isso aqui, ele comece uma
conversa. A ideia é que os alunos possam fazer previsões em cima de coisas que ele é
capazes d perguntar. Então é muito delicado pra quem vai explorar né.

Ep.3-C5-B
Docente 5: Deixo-me só contar uma experiência que eu... é lógico que depois de muito tempo,
principalmente com o laboratório de estrutura, eu faço a mesma coisa com o de física, só que
não são todos que falta essa parte, eles sabem, eu acho que eles sabem essa parte conceitual,
não sei se eles conseguem na hora de envolver, desenrolar. Docente 6: O que você chama
quando diz que ele não sabe a parte conceitual? Docente 5: É... da física mesmo...o conceito
do que está envolvido...Eu não sei, parece que eles não conseguem, que eles tem dificuldade
em fazer ligações. Docente 6: Então, é por isso que uma das coisas que a gente pede pra eles
fazerem é um mapa conceitual...

Ep.4-C5-B
Docente 5: Por exemplo, eu estou passando por umas experiências aí dessa turma... Lógico,
alguns alunos também...É muito chato, de pedir pra pessoa sair da sala pra parar de trocar
mensagens no celular, mas tem alunos que eu sei que está envolvido com orientador aí teórico
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e que depois dessas conversas com o equipamento e tudo que você observa no final, ele falou,
professor, sabe que eu não sei se eu quero continuar com física teórica, que era o meu sonho.
Porque a gente pega destrincha todo o equipamento, desde aquelas coisas bem básicas, de
todas as partes do equipamento. Até chegar aos raios-X, e a gente destrincha o raios-X todo,
então tem toda essa parte estrutural. E depois sai lá o resultado, e você entra no mundo
atômico e tudo. Então tem alunos que estão bem embasados, que tiveram as mesmas
oportunidades, isso que é interessante e eles ficam... e você percebe, digamos assim, o brilho
nos olhos do cara...de ter entendido, de ter passado por isso aí, tipo olha, tudo que eu aprendi
está aí. O equipamento, tanto pra aprender, quanto pra ensinar, quanto pra utilizar ele
tecnologicamente, que é o que eu sempre comento com eles. Então sempre tem toda essa
dispersão dos alunos aí. Tem aqueles que ficam maravilhados, aqueles 10%, 15%, não sei se
é isso que você percebe também, que é interessado, mas eu vejo assim, eu acho que está
dentro deles isso aí, e parece-me que eles não estão conseguindo fazer essas ligações.
Docente 6: O que você quer dizer com estar dento deles... Docente 5: Não, ele tem esse
conhecimento, da parte do funcionamento dos raios-X, por exemplo, como funciona toda a
teoria dele, desde a corrente elétrica que aquece uma lâmpada, que aquece um filamento,
como tudo começou. Docente 6: Mas isso a gente tem visto que entre ele ter teoria e ele estar
perto de um resistor tem um abismo gigante... ele. É... O mundo que é representado no livro
didático, tudo, segue uma sequencia e tal e desde o ensino médio ele vai trabalhando aquelas
representações e quando você bota ele e dia "Isso aqui é um resistor", a resposta e "Ah é?"
Porque eles não conviveram com isso...Então 99,9% se surpreende com tudo né, assim. Ah,
começa lá no laboratório de Física II, que agente sabe que surpreende bastante porque não
tem isso aí no ensino básico, a maioria vem sem muita coisa. E aí exagerando, mas se
surpreende com o fato de ter que utilizar teoria pra lidar com certas coisas assim que na
verdade são aquelas, né? Aquelas representações representam o que? Representam essas
tais coisas aqui, mas essas tais coisas aqui eles não viram daquele jeito né? Docente 5: Mas
todos os alunos? Porque não sei, eu estou abaixo do nível aí, mas eu vejo que a maioria, eles
entendem, toda essa parte não sei, conceitual, eles dominam, né? Eu acho que... alguns,
esses 20%, 30%, eles estão a par da situação. Agora eu não sei se eles conseguem transmitir,
passar pra frente, sei lá... Docente 6: Não, não... Eu não sei se estamos falando da mesma
coisa. Só estou colocando que a gente percebe uma dificuldade assim: Teoria, até que vários
vem inteirados de muita coisa, mas o mundo experimental é incompreensivo, apesar de muitos
terem passado por física I e II.

Ep.5-C5-B
Pesquisador: Então deixa tentar resumir a coisa por enquanto. Isso tem muito a ver com o que
estávamos conversando também nas outras conversas, que o senhor já tinha relatado essa
questão de que os alunos chegam ao laboratório em de teoria, mas o trânsito deles com o
laboratório, com o compreender o experimento, com o tentar se expressar sobre o
experimento, do que está no experimento, que eu penso que são as coisas valorizadas na
instrumentação, e a gente identificou isso na nossa ultima conversa. Parece que existe om foço
entre ter teoria, estar bem preparado de teoria e saber falar da teoria, saber falar do
experimento, tirar a potencialidade do experimento, explicar tudo que pode ser explicado dentro
do experimento, que foi por isso também que a gente resolver chamar o professor de
instrumentação, porque isso que e bem valorizado, pelo que eu estou interpretando das coisas
que o professor Docente 6 está falando, que é o futuro professor que, para além de saber
teoria, para além de estar com posse de um conjunto de conhecimentos teóricos, sabe tem
vivencia de poder falar de um experimento, por exemplo, de um experimento de atrito, sei lá,
sobre todos os parâmetros conceituais, sobre todas as coisas que envolvem aquele
experimento, que é uma coisa que está ligada com a formação de um professor de física, de
um professor que vai saber falar de física. E tudo isso dentro do nosso mundo, que é a física
moderna. E a dúvida que tivemos da ultima vez foi de Porque será que o aluno não chega à
instrumentação não cogitando a possibilidade, não querendo falar de física moderna, não
pensando que poderia tratar do assunto dento da instrumentação. E então eu levantei uma
hipótese que discutimos bastante que é a de que O contato que eles têm com física moderna
tanto na estrutura quanto no laboratório ele tem uma visão de que esse não é um conteúdo
ensinável, que é um conteúdo que ele só tem que saber. E aí a gente começou a tentar olhar a
disciplina dentro dessa suposição que eu tinha posto. E foi aí que tivemos a ideia de chamar o
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Docente 6 pra conversar também sobre isso. Docente 6: Mas com os conteúdos clássicos eles
também chegam pra disciplina de instrumentação absolutamente sem ideias. A gente precisa
ajustar essa sua. Não é uma... Pesquisador: Exclusividade. Docente 6: É que é assim,
quando chega aqui né, você fala da natureza do trabalho de instrumentação e eu digo que vou
deixar eles a vontade por duas semanas pra escolherem um conceito físico que vi ser o
conceito que você vai explorar em uma série de experimentos que depois a gente vai construir
ao longo do curso, qual a razão de ser deles, etc. Então a primeira coisa é escolher o conceito.
E uma dificuldade enorme, de mexer com a parte experimental... é...bom, conceito eu vi muito
e tal, mas não tem a menos ideia né. Aí se apela para o seguinte, Mas na teoria, o que você
gostava? Aí que o cara fala, por exemplo, "eu gosto dessa parte de calor", mas nunca e já
vendo os experimentos. Pesquisador: A primeira coisa que eles manifestam tem que ser
forçado nesse sentido. Então tem essa dificuldade que o professor está relatando de o aluno já
chegar tendo ideias e escolhendo um conceito das abordagens experimentais que ele vai fazer
isso sendo que ele passou pelo laboratório de estrutura, do laboratório de física I e II... por tudo
isso... Docente 5: E o laboratório é antes da instrumentação... Docente 6: mas é que não, e
que não tem muito a ver não... Docente 4: Eu acho que a dificuldade esta em que há alguns
anos atrás não se tinha a quantidade de experimentos que se tem agora. Então criou essa
ideia de que não tem muito experimento então não chama atenção. Agora tem uma amplitude
maior. Talvez os alunos que estejam cursando agora vão melhorar isso que o Docente 6 está
falando, talvez.

Ep.6-C5-B
Pesquisador: E também uma coisa que a gente tentou discutir foi também a forma como estão
abordando as disciplinas e... Docente 4: Uma coisa que talvez valha a pena repensar essa
forma de fazer... Porque eu me lembro de quando ele estava no colégio, na aula de física o
professor escrevia a fórmula e explicava o significado de cada termo, só. E quando eu entrei na
graduação, a gente, no laboratório fazia o experimento e escrevia a equação a partir dele... Ai
eu percebi que no laboratório, diferente. Já tinha o experimento onde você redescobre as
fórmulas que estão escritas nos livros, e isso me chamou muito a atenção. Pesquisador: E
principalmente, redescobre os conceitos né? Docente 4: lógico, porque quando você faz um
experimento você está aplicando, vai supor um experimento de simples, você vai aplicando
diferentes pesos em cima de uma massa. Você sabe que aceleração da gravidade é constante
e, portanto, aplicando diferentes pesos, você pode descobrir o valor de g. Então, aí, pense
assim, você vê que a força é iguais à massa vezes aceleração. Mas, assim, tem outros
experimentos onde você pode escrever seus dados experimentais e a partir daí você escreve a
equação que explica esse experimento. Docente 6: É... esse laboratório investigativo, ele é
possível, não tenho dúvida disso. Docente 4: Mas isso me chama atenção, por exemplo, de
alunos que tem mais dificuldade... E pode relacionar a matemática com o experimento.
Pesquisador: Então, isso que o senhor está falando é uma competência, uma atitude que está
relacionada a saber falar de um aparato experimental de uma forma a investigar os conceitos,
a fazer os alunos levantarem a hipótese, de saber conduzir a explicação dos alunos. Tudo isso
faz parte de uma concepção de laboratório que é mais bem vinda, acho que o professor
Docente 6 pode me corrigir, em um professor de física. Docente 6: Divergente, né? Mas essa é
mais difícil né, o tratamento disso ai é uma coisa que a gente deixa pra falar mais no final, quer
dizer, isso é desejável, uma situação de laboratório que seja investigativa. É claro que ninguém
vai sem teoria na cabeça, mas você, como professor de laboratório pode propor coisas que
levem o aluno a investigar, sem precisar chegar lá e tacar a equação na lousa... Mas também é
claro que eles estão com um déficit teórico muito grande, e isso e uma coisa que a gente tem
que atacar, então, um dos pontos que pega é assim, quando o cara escolheu um tema, né, daí
ele primeiro vem com uma ideia de que já que ele vai fazer laboratório, a teoria vai ser muito
leve e tal, mas depois que ele vai vendo que vão é bem assim é que complica, né? Porque
primeiro, o que a gente tem valorizado, primeira à história daquele conceito, o que é relevante
e que não é uma história cronológica, mas isso é uma parte. E depois quando ele tem que
fazer o tal mapa conceitual, que significa relacionar aquele conceito com outros, ele se
complica. Docente 5: É isso que eu acho...
Ep.7-C5-B
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Docente 5: Então, no laboratório de estrutura uma das nossas brigas é isso, acabou a física I,
aqui nós só vamos utilizar aquilo lá, nisso vocês estão refinados já. Estão com instrumentação,
não, essa não... Aí eu falo que então aqui eles já tem um monte de conhecimentos aí que não
dá pra comparar os laboratórios. Aqui é um laboratório de estrutura, vocês estão na parte final,
aprenderam um monte de coisas e aqui ele vai ter que funcionar. Tudo que a gente aprendeu
vai ser utilizado aqui em laboratório de estrutura e um pouquinho mais. Então não vale aí
resultados com erros absurdos, vocês tempo pra fazer, pra montar, pra discutir, só que eu não
sei, vão fazer isso porque eles... Olha, pouquíssimos vivem ali, passam na sala perguntam o
que podem fazer. Docente 6: Mas essa coisa também vai da gente redefinir, por exemplo, na
instrumentação eu poderia já acenar com a valorização de física moderna especialmente, né...
quer dizer, reservar um espaço pra isso né. Por exemplo, se eu comparar o que eu fazia até
um tempo atrás em instrumentação, esse valor que tem sido dado pra história da física daquele
conceito, eu não fazia antes. Hoje ele existe, está bem integrado né. O cara vai falar assim, por
exemplo, ele vem com lei de Ampére e. quem que é esse Ampére, como é que começa essa
história aí. E não é contar estorinha besta, porque hoje já existe um material muito farto pra não
contar historinha besta. Porque que isso é interessante? Porque a gente vai pegando a cultura
da física, como que essas coisas eram como não eram. Docente 5: E como hoje, hoje algumas
coisas estão mais ou menos, tem o mesmo procedimento que... Docente 6: E o pior é que
quando eu vou dar alguns exemplos, os meus exemplos são sempre da física moderna. Por
exemplo, o Becquerel, que era meio salafrário, o próprio Milikan. Essas coisas, quando você
vai estudar, são diferentes. Mas na física clássica o pessoal passa por isso. Então o que eu
estou falando? É possível essa valorização da física moderna na instrumentação, mas pra isso
eu vejo que a gente teria que ter uma conversa do tipo o que eles veem na teoria que permitiria
a eles fazer coisas do tipo investigativas mesmo, que já existe, tem que ir atrás. Por exemplo,
se o sujeito resolver fazer experimentos com micro-ondas tem até páginas na internet de um
cara que só fez experimentos com fornos de micro-ondas. Então é um troço que pode ser mais
trabalhoso, que requer mais cuidado e tal, só que é possível. Mas também tem uma variedade
grande. Tem coisas relacionadas a células fotovoltaicas, o próprio Leds. Docente 5: Sim,
porque 10 LEDs custam 4 reais com cores diferentes, que emitem cores diferentes. Então dá
pra fazer o efeito fotoelétrico com muita tranquilidade e precisa ver como que funciona legal
isso aí. Até achei que esse ano... eu propus pra eles falarem pro professor Docente 6 pra fazer,
mas não sei o que aconteceu. Então tem bastantes coisas pra eles brincarem lá... Mas eu, eu
não sei se eu estava viciado lá com a fraqueza deles na física I e II, que sempre vinha com
aulas dessas duas disciplinas e depois quando a gente chega lá em laboratório de estrutura, eu
vejo uma diferença inclusive das discussões sobre a maioria dos experimentos, dos efeitos que
são descobertos e tal, contaram a história lá, aquela briga toda, a sacanagem, possível
sacanagem, que eles contaram com cuidado...Mas eles não foram taxativos, foram bem
polidos em falar isso aí...Mas eles vão fundo na história daquele experimento e eu gostei muito
disso ai, gostei muito dessa atitude deles, das dificuldades, das comunicações entre os
cientistas. Então, eu vejo um avanço dos laboratórios iniciais para o laboratório de estrutura...
Tem as exceções né... Docente 6: Isso é uma coisa que tem efeito dos estágios, eles mesmos
manifestam... Docente 5: Linguajar deles... Docente 6: O cara fala que mudou, a ficha caiu, o
terceiro ano... Pesquisador: Principalmente porque nesse terceiro ano eles passaram por
esses estágios em que eles eram cobrados com relação à argumentação, ao falar.

Ep.8-C5-B
Docente 5: É... então...tem turmas que te surpreendem, nessa agora esta um pouco
complicado, tem. Mas tem muita gente boa ali, tem um grupinho ali interessante. Docente 6:
Eu nem imagino de quem você está falando... Docente 5: Tem a T, a L também, que está
também interessada, ela foi bastante orientada pelo Docente 4 também, mas ela tem suas
marcha de aprendizado, você percebe que são pessoas bem devagar, mas estão lá, tentando.
Eu gosto desse tipo de segurança... Tem o também, que esse que acha que vai mudar da...ele
já disse que está encantado com o laboratório... Docente 6: No laboratório de estrutura, por
exemplo, a parte que o Docente 4 dá, assim, da teórica, fenomenológica e tal, ele é cobrado ali
também... Docente 5: Sim, tem que aparecer ali... Docente 6: Porque na teoria lá como é que
são Docente 4, é muita pauleira no tempo, o cara às vezes nem sabe o que está fazendo,
como é? Docente 4: Com respeito aos conceitos não, tem um tempinho pra maturação, mas
na segunda prova a maioria reprovou e a explicação foi que coincidiu com a prova de mecânica

498

clássica e eles não e estudaram. Eu penso que é ruim né, porque o aluno deveria se
acostumar a estudar todas as disciplinas que está cursando sistematicamente e não deixar pra
ultima hora. Pesquisador: O senhor tinha relatado nas nossas ultimas conversas que algumas
mudanças que o senhor promoveu na estrutura, de começar a valorizar a abordagem bastante
conceitual, discutir conceito, que era diferente de como o senhor fazia. Docente 4: E que eu
parto da ideia de que... você sabe que os exercícios da lista os alunos resolvem e um exercício
pode demorar muito tempo. Agora imagina se você dá isso em uma prova, ele não vai fazer.
Então, a minha forma de fazer na prova de estrutura da matéria é baseada nos conceitos pra
ver se eles entendem os conceitos básicos envolvidos no exercício, senão não vão resolver.
Então não tem outra forma de fazer uma prova. Conceituais, né. A ideia de uma exercício, por
exemplo, era simples. O aluno tinha que saber, no mínimo, qual era o nível de energia do
átomo de hidrogênio. Os alunos não sabiam a equação da energia do átomo de hidrogênio e
não sabiam que eles tinham que fazer uma diferença de energias. E eu fico pensando, tanto
tempo que eu gastei com isso, falando dos níveis, mostrando, e eu fico pensando. O que
ocorre? Porque se você ver a lista deles, eles responderam muitos exercícios parecidos com
isso e não conseguem fazer na prova... Eu não sei o que acontece... Docente 5: Pelo menos
pra nós parece simples, agora não sei na cabeça deles... Docente 4: Ha uma possível
explicação além de que talvez não estejam estudando direito, é de que o aluno não está
manejando conceitos da matemática corretamente, ele não foi acostumado a pensar... Na
disciplina de matemática o aluno deveria se acostumar com as listas, com os exercícios que
tem, a pensar. Uma vez que e já tenha esse mínimo de pensamento na matemática, ele vai pra
física e na física ele vai continuar aprendendo a pensar também, porque o elemento de liga e a
matemática aí chegam à física moderna e ele não tem esse costume.
Ep.9-C5-B
Pesquisador: Ouvindo... como é a primeira vez que o professor vem participar do grupo,
ouvindo essas questões de como é a valorização dentro da instrumentação, que é um trato não
raso, não rasteiro, que são palavras que o senhor usou sobre o conceito, de o aluno poder falar
do conceito física de uma forma mais segura e ampliada do conceito física, então a cobrança
não é que ele apresente um experimento, fazer um show, uma mágica, mas que essas
considerações de como é a instrumentação que professor falou, eu queria conversar sobre
como o senhor olha pra sua disciplina dentro dessas possibilidades, em outras palavras. A
disciplina de física moderna denta disso que o professor Docente 6 falou que as coisas podem
ser constantemente repensadas, remodeladas e tal, fica alguma ideia de repensar a estrutura e
o trabalho no laboratório e na estrutura da matéria? Docente 5: Eu não tenho... bem...tenho
pensado nas aulas, como o Docente 6 disse, cada ano que você vai lá pra disciplina você
muda. Com certeza, não sei se eu ficarei o ano que vem, mas eu gostei demais dessa
colocação que eu venho fazendo com você já, com o A., eu conversei com ele sobre algumas
possibilidades de mudar, tanto que eu fiz essa parte tecnológica e relacionando com tudo que
ele viu, porque eu senti de longe que eles não conseguem fazer conexão de uma coisa com a
outra, parece que eles têm essa grande dificuldade... Docente 6: Conexão, do que, por
exemplo. Docente 5: Não, eles, por exemplo, um equipamento lá, você fala que vai estudar a
emissão dos gases, eles não conseguem, talvez isso que o Docente 4 está colocando,
Docente 6: Relacionar. Docente 5: Relacionar as coisas Docente 6: A teoria daquilo lá
Docente 5: Também, e entra por aí afora... E tudo que tem por trás, pra chegar, por exemplo,
na cor azul, aquela dificuldade lá de eles entenderem porque o átomo emite, poxa, está bem
claro pelo exemplo que foi dado í. Eu imagino que pra gente é bem mais simples. Eu às vezes
nem toco no assunto, por exemplo, falo camadas. Docente 6: O déficit é muito grande, e isso é
um problema. O déficit é grande e talvez o modo de escutar seja equivocado... Docente 5:
Como equivocado, dos alunos ou... Docente 6: Sim, dos alunos. Assim, essa coisa assim que
ele vai adiando essa coisa do fazer sentido. Então eu não me espanto que ele resolva um
problema e não compreenda um conceito. E é um vício. Docente 5: Porque pra uns é um
estalo. Tem um grupo que você conversa com eles num nível lá em cima, mas a maioria, e eu
não sei como a gente atacar isso aí, dá a impressão de que eles estão voando...

Ep.10-C5-B
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Docente 6: Na instrumentação, uma coisa que a gente vê e, do ponto de vista teórico da área
de ensino, o que é valorizado, e à medida que a gente faz isso a gente vê que ele é obrigado a
mudar de canal, desse canal confortável assim, de que fica lidando com as coisas
mecanicamente, mesmo sem fazer sentido ali com elas e pronto e acabou e o importante é
chegar ao resultado. O que tem feito uma diferença é ele ser colocado nessa situação de ter
que explicar, de ter que expor e estruturar o pensamento como se ele tivesse sempre assim né,
semanalmente tem seminário e é como se ele tivesse lidando com uma sala de aula. Então, aí
tem uns furos, né? A menina veio falar de refração de um jeito tão tosco que eu mandei parar.
Então, assim, como é que ele estrutura... a...a rede conceitual envolvida naquela coisa que ele
vai explicar pra ordenar uma fala, ordenar o exemplos e tal. Então isso faz uma diferença muito
grande porque parece que essa soltura que existe ai na vida de poder falar as coisas pela
metade essa é transposta para cá. Mas não cabe, você fala as coisas e eu tenho que ficar
emendando? Daí não, você vai atrás de emendar e trazer um discurso coerente. Docente 5:
Isso no nosso caso, eu não consigo pegar eles nisso nos relatórios. Porque lá eu tenho essas
falas de um grupo, eles vão lá apresentar e as pessoas ficam discutindo. E tem grupos que até
agora não fez nenhuma manifestação no curso todo. Então tem outros que arriscam,
complementam legal isso aí que você falou e é o que acontece lá mesmo. Ajuda a
complementar a exposição, porque a nota da sala vai depender do que for resolvido aqui.
Docente 6: Porque essas são coisas de professores, porque nós estamos formando futuros
professores, parece que certas coisas tem uma legitimidade muito grande de a gente cobrar,
por exemplo, ele falar direito, de não deixar muito rasteirinho, meia boca. E quem está ali tem
que ficar correndo atrás. Por exemplo, um menino estava ai ontem e ele estava fazendo
experimentos sobre resistência elétrica e tal, e no mapa conceitual dele ele resolveu fazer uma
coisa que a gente entendia como. Em fica a gente sempre tem um fenômenos e a gente tem o
oposto dele, por exemplo, resistência e supercondutividade e chegou a hora de ele fazer isso e
ele disse que tinha preparado muito. O menino é muito tímido, mas a gente incentiva ele, take
your time sabe? Mas uma coisa que nunca dá pra deixar baratinho é quando se faz coisas do
tipo "Vocês entenderam né?" Não, não entendemos, não pode contar com isso. Na hora de
falar mais adequadamente sobre determinada coisa ele joga pra plateia. Não senhor, volta ai e
se você não se preparou pode continuar isso outra hora, mas a questão da explicação é vital
no nosso mundo. Então vem assim, meio meia boca.
Ep.11-C5-B
Docente 4: e eu queria concluir minha fala dizendo o seguinte. Eu entendi essa realidade, sei
que ninguém vai sair formado sabendo de tudo, mas tem uma coisa que deveria saber a
capacidade de pensar. Docente 6: Sim, sim. Docente 4: Porque uma coisa é verdade, uma
coisa que ele não aprendeu aqui ele saberia procurar. Docente 6: Nisso a gente concorda, ele
deveria sair com certa capacidade de aprender... Docente 4: E acho que no fundamental eu
acho que é isso que o curso tem conseguido. Parece que tem uns alunos bons que saíram
daqui e estão se dando muito bem. Docente 6: É a ideia de buscar sentido né, porque você
tem muita... e ele demora pra se perturbar pros fatos de que eles tem que dar sentido no geral
assim, é procurar esses gaps que tem aqui né, fazer a ponte... Pesquisador: E uma coisa que
também aparece bastante aqui é tentar elucidar sempre a questão de que, buscar esses gaps
e se insere ali pra tentar buscar aprender e tal, e isso também tem a ver com a relação da
proposta que nós construímos ao longo do ano que é essa proposta de conversar sobre essas
coisas, de trocar ideias sobre essas questões e o que cada disciplina dentro do pequeno
mundo de cada um o que a gente pode relacionar no sentido e fazer isso que o senhor está
falando, de acabar atingindo um aluno que vai sair aqui capaz de buscar quais foram as coisas
com as quais ele talvez não conviveu na graduação e buscar isso. Isso se liga.
Ep.12-C5-B
Docente 5: Uma questão que... Séria, que os sociólogos não conseguem entender essa
geração, a maneira dessa vida contemporânea que o pessoal está levando, porque é... ela vai
desde...é a nossa classe né, a classe nossa que é isso que eu estava comentando, tem aquele
que a turma chama de CDF, aquele que fala bonitinho, que se preocupa, e tem aquele
relaxado, que não está nem aí...Então tem um livro interessante, que fala desse gap aí, que vai
desde o conservador, que foram nossos avós, talvez, até os bem moderninhos, os
contemporâneos aí, e eles não estão nem aí. E vejo, por exemplo, minha filha, que tem
amizades com pessoas daqui, de perto, assim como tem amizade, devido às facilidades de
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hoje com pessoas dos EUA, da Austrália, e é a mesma coisa, conversam do mesmo jeito, o
contato com a colega aqui, pessoal, é quase que a mesma com a pessoa lá de fora. Então,
isso acontece com vários alunos nossos aqui. Docente 6: Então, mas isso nas teorias que a
gente utiliza aqui, que a gente discute e tal, é você lidar com um conceito de formação e outro
de semiformação. A semiformação é o mais fácil de conseguir, é o cara que vem do cursinho e
já vem nessa toada aí. Essa ideia que a gente quer aqui, que o Docente 4 colocou e tal, não é
a questão de ele sair daqui como se fosse uma enciclopédia, é de desenvolver certos hábitos
de estudo, de exigência e tal, que isso aí ele esta caminhando no sentido da formação.
Docente 5: Que é o antigão, né. Docente 6: E porque essa história do TCC né? Se você olhar,
tem muito problema nesse trabalho, mas é uma tentativa de autoria aqui, de autoria, reforçando
coisas como criatividade, de escrever, de falar, de ter que explicar e se posicionar, assim como
na instrumentação, fazer aquela apresentação final de duas horas de um jeito que é construído
ao longo, que é a questão da autoria. Isso aqui pra eles é ruim, mas depois tem uma hora que
ele vê que ele se arrepende de porque que ele não procurou transitar onde precisava e tal. Às
vezes essa é a diferença que faz de estar bem sucedido, porque o sucesso do semiformado
vem por outra via né, a via da esperteza, diferente do formado. Então é delicado isso, quando
você está formando um professor. Docente 5: e nós trabalhamos aqui pra isso, com
professores. Mas eu falo, mas às vezes, empresas até preferem esse aqui, o semiformado.
Docente 6: Aaaaa, mas esse é o segredo, a lógica da empresa. Essa não precisa nos
interessar. Docente 5: Aí às vezes o cara fala do amigo. Docente 4: Mas às vezes essa coisa
de saber pensar é mais importante, porque, por exemplo, o Einstein não era um exemplo de
estudante e fez o que fez. Docente 5: E quando vem essas pessoas a falarem aqui de
empreendedorismo, eles falam que quanto mais conservador se for, mais está fadado ao
fracasso... Docente 6: Mas eu não aponto pra formação como conservador Docente 5: Mas
lógico, que agora estamos falando de professor... Docente 6: Então, nós estamos falado
assim, por exemplo, o sujeito que desde o cursinho é acostumado a falar coisas do tipo.
Professor, qual que é a fórmula, essa é uma expressão maldita, sem sentido... Essa é uma
expressão do semiformado. Esse cara que a gente pensa é um cara que vai buscar pelo
sentido, sair das coisas otimizadas e total. A questão da autoria, da criatividade mora mais
nesse mundo aqui, aqui é o mundo do cara mandado, direcionado por alguém, aqui é o mundo
do auto direcionado. Docente 4: Que acarreta problemas de caráter e mais. Docente 6: O auto
direcionado é o cara que a gente deveria almejar, mas esse auto direcionado, ele não vem
pronto pra isso, ele ter que ser colocado nessas situações, porque pra ele é melhor que seja
pelo lado que ele está acostumado no cursinho... Docente 5: Porque tem os lados né, se
você aperta demais a pessoa espana, e aí cai nesse semiformado que o Docente 6 falou, mas
eles se viram, eu estou sabendo de ex-alunos que se viram muito bem onde estão. Docente 6:
A sociedade nossa é repleta disso, evidente, mas... Docente 4: Você, quando você é chamado
ao serviço militar, você vira soldado, e aí quem manda á o sargento, seu superior e você têm
que obedecer. Às 3 da manhã que seja você tem que obedecer, então você está sendo
coagido. E ai chega o momento em que você percebe, e talvez por ser coagido assim dessa
forma, de uma forma você queira ir às outras coisas e talvez as pessoas funcionem assim
também.
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ATUALMENTE

ANTES

Planeja junto com os outros
docentes a realização de seminários
sobre conteúdos específicos de
FMC como avaliação além da
prova.

Planejamento junto com os outros
docentes de atividades didáticas de
FMC.

Colabora com o docente de
Instrumentação na realização de
seminários experimentais.

Continua com as aulas expositivas e
relata oportunidades de fala em que
ressalta a importância de saber
esses conceitos pra ensinar no EM.

Proposta
de
realização
de
atividades
de
discussão
de
resultados durante as aulas de
laboratório.

Precupação com a explicação
conceitual dos fenômenos de FMC,
sendo a ferramenta matemática
parte do conteúdo.
Não vislumbrava a possibilidade de
relação com as outras disciplinas.

por

Docente 2
Aula expositiva de estrutura da
matéria com avaliação baseada em
prova escrita.

Nenhuma relação do laboratório
com suas possibilidades para o
ensino.

Avaliação exclusivamente
meio de provas e relatórios

Docente 1
Laboratório de verificação, no qual
os
alunos
realizavam
os
experimentos
sozinhos
e
produziam um relatório.

Planeja experimentos didáticos em
parceria com o laboratório.

Mantém interação com os docentes
para organização do conteúdo da
disciplina e colaboração para a
realização
de
experimentos
didáticos.

Constitui
um
curso
de
instrumentação totalmente voltado
à FMC e incluindo todos os
planejamentos propostos até agora
nas reuniões.

Docente 3
Não havia uma construção pronta
para a instrumentação para o ensino
e não se abordava FMC na
instrumentação até então

O pesquisador trabalha como
parte integrante do grupo de
planejamento, dando ideias e
discutindo princípios.

PESQUISADOR
O pesquisador inicialmente
apresenta
a
ideia
da
possibilidade de relação entre
as disciplinas como forma de
melhorar a aprendizagem de
conteúdos, na tentativa de
chama-los para a conversa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Apresenta-se uma análise prévia das atividades que foram planejadas conjuntamente no grupo de Prudente para apreciação do próprio grupo e do grupo do
campus B. Essa sistematização deve ser utilizada como tema de discussão pelos docentes.

Anexo 3: Sistematização utilizada como objeto de discussão na reunião 5 do campus A
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Anexo 4: Termos de consentimento livre e esclarecido para participação na
pesquisa
_______________________________________________________________
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa intitulada UM ESTUDO DAS
RELAÇÕES ENTRE DOCENTES DE UM CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA
POR

MEIO

DE

UM

DESENVOLVIMENTO

PLANEJAMENTO
DE

AÇÃO

CRÍTICO:

COMUNICATIVA,

SUBSÍDIOS
pesquisa

de

PARA

O

doutorado

desenvolvido por João Ricardo Neves da Silva, que faz parte do curso de PósGraduação em Educação para a Ciência da FC/UNESP – Campus de Bauru e é
orientada pela Profa. Dra. Lizete Maria Orquiza de Carvalho, da FEIS/UNESP –
Campus de Ilha Solteira. O objetivo da pesquisa é entender como o processo de
replanejamento das disciplinas que envolvem os conteúdos de Física Moderna
acontece quando os próprios docentes do curso são os responsáveis por
planejamento. Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente
voluntária, podendo você: recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer
momento sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Informamos
ainda que as informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa, e
serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a
sua identidade.

Eu,____________________________________________________________, aceito
participar do projeto de pesquisa acima descrito de livre e espontânea vontade.

Assinatura do participante
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Eu, João Ricardo Neves da Silva, declaro que forneci todas as informações referentes
ao projeto de pesquisa supra-nominado e que todas as informações coletadas nesta
pesquisa serão utilizadas apenas para fins de pesquisa, sem divulgação dos nomes
dos participantes.

________________________________________ Data:..............................
Assinatura do pesquisador
Qualquer dúvida com relação à pesquisa poderá ser esclarecida com o pesquisador,
conforme o contatos abaixo:
Nome: João Ricardo Neves da Silva
Telefone:
Email:
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Anexo 5: Termo de recebimento e concordância com o relatório síntese da
pesquisa
_______________________________________________________________
TERMO DE RECEBIMENTO

Gostaríamos entrega-lo o relatório síntese da pesquisa intitulada UM ESTUDO DAS
RELAÇÕES ENTRE DOCENTES DE UM CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA
POR

MEIO

DE

UM

DESENVOLVIMENTO

PLANEJAMENTO
DE

AÇÃO

CRÍTICO:

COMUNICATIVA,

SUBSÍDIOS
pesquisa

de

PARA

O

doutorado

desenvolvida por João Ricardo Neves da Silva, que faz parte do curso de PósGraduação em Educação para a Ciência da FC/UNESP – Campus de Bauru e é
orientada pela Profa. Dra. Lizete Maria Orquiza de Carvalho, da FEIS/UNESP –
Campus de Ilha Solteira. O objetivo da pesquisa foi entender como o processo de
replanejamento das disciplinas que envolvem os conteúdos de Física Moderna
acontece quando os próprios docentes do curso são os responsáveis por
planejamento.
O relatório síntese contém um resumo dos resultados da pesquisa e propostas de
ação desenvolvidas durante a mesma para apreciação e análise dos docentes
envolvidos. Recomenda-se a leitura do relatório para concordância.

Eu,____________________________________________________________, afirmo
que recebi e concordo com o conteúdo do relatório síntese da pesquisa descrita.

Assinatura do participante
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