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Resumo

Na condição de professor iniciante e pesquisador, procurei identificar os elementos que
influenciaram minha recontextualização da abordagem educacional “Aprendizagem
Baseada em Problemas” utilizando como referencial teórico o conceito de Discurso
Pedagógico de Bernstein (2003b). Tal teoria é muito utilizada em trabalhos sobre
políticas curriculares, apontando que estas são modificadas, selecionadas e adaptadas
quando passam de seu campo de produção para o campo da reprodução, respeitando
valores, ideologias e interesses deste último. Trazê-la para a investigação sobre a
própria prática significa acreditar que o professor possui uma estrutura interna própria, a
qual orienta as modificações e adaptações que faz dos diversos Discursos que chegam
até ele, por exemplo, o currículo, o livro didático, teorias educacionais, metodologias de
ensino e orientações diversas que recebe de órgãos oficiais como a Secretaria de
Educação. Para entender esse processo de recontextualização revisei minha trajetória na
educação marcando como ponto inicial o término da licenciatura em Física em 2007
finalizando com o ingresso no mestrado em 2010. Assim, relacionei minhas as ações em
sala de aula do início de 2011 com valores dos Campos os quais já fiz parte, incluindo o
próprio contexto da escola, pois não me afastei do cargo de professor efetivo de Física
para realizar o mestrado. Esta é uma pesquisa qualitativa que ressaltou a importância da
Formação Inicial na consolidação de elementos que regularam minha prática docente
como a importância da interação professor-aluno mediada pelo diálogo, à elaboração de
planos de aulas flexíveis que podem ser modificados de acordo com as necessidades
particulares da turma, a importância de observar as interações entre os alunos para
interferir na sua disposição em sala de aula. Como professor iniciante, reconheço a
influência do contexto escolar nas minhas ações, por exemplo: a preocupação com a
escrita e leitura dos alunos, a disposição das aulas de Física no currículo escolar e o
conhecimento dos recursos disponíveis na escola para usar nas aulas. A Investigação
sobre a própria prática proporcionou um olhar mais atento não só para minhas ações
docentes, mas também para minha atuação como pesquisador, acarretando em uma
troca de conhecimentos, valores e exigências entre os dois papéis vividos, professor e
pesquisador, que possuem campos diferentes de legitimação: o primeiro no Campo da
Escola e o segundo no Campo Científico Educacional. Resta assim, uma questão: se
professor e pesquisador possuem cobranças distintas relacionadas aos Campos os quais
pertence originalmente, quais deveriam ser as características de um Campo para o
Professor-pesquisador?

Palavras-chave: Investigação sobre a própria prática, Recontextualização, Professor
Iniciante, Discurso Pedagógico.

Abstract

In the condition of beginning teacher and researcher, I sought to identify the factors that
influenced my recontextualization of "Problem-Based Learning" using the theoretical
concept of Bernstein's Pedagogic Discourse (2003b). This theory is widely used in work
on curricular policies, pointing out that these are modified, selected and adapted when
moving from its field of production for the field of reproduction, respecting values,
ideologies and interests of the latter. Bring it to research on their own practice is to
believe that the teacher has an internal structure itself, which directs the modifications
and adaptations that make the various speeches that coming to him, for example,
curriculum, textbooks, educational theories , teaching methodologies and guidance it
receives from various official bodies such as the Secretary of Education. To understand
this process of recontextualization reviewed my career in education and as a starting
point the end of the graduation in Physics in 2007, ending with the entry into Master's
Degree in 2010. So, I connected my actions in the classroom in early 2011 with values
of the fields which I have done part, including the proper context of the school, because
I have not departed from his professorship to perform the search. This is a qualitative
research that highlighted the importance of Initial Teacher Education in the
consolidation of elements that regulated my teaching practice like the importance of
interaction between teacher-student mediated by the dialogue, the development of
flexible lesson plans that can be modified according to particular needs of the class, the
importance of observing the interactions between students to interfere in their
disposition in the classroom. As a beginning teacher, I recognize the influence of school
context in my actions, example: concern for students' reading and writing, the
disposition of physics classes in school curriculum and knowledge of available
resources in school to use in class. The Research on the practice afforded a closer look
not only for my teaching practices, but also for my work as a researcher, resulting in an
exchange of knowledge, values and requirements between the two roles lived out,
teacher and researcher, who have different fields of legitimation: the first is on the
School Field and the second is on the Education Science Field. Remains so, a question:
If a teacher and researcher have distinct charges related to the fields which originally
belongs, what should be the characteristics of a field to the Teacher-researcher?

Keywords: Investigation about own practice, Recontextualization, Beginner Teacher,
Pedagogical Discourse.
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APRESENTAÇÃO

Olhando para a minha trajetória na educação, identifico uma questão que me
acompanha desde que iniciei minha atividade docente na Rede Pública do Estado de São
Paulo: quais são os objetivos da Escola? Na condição de professor de Física, ela toma a
seguinte forma: quais os objetivos do Ensino de Física? Na verdade, gostaria de fazer essas
questões a outros professores e também a diretores, coordenadores, supervisores, políticos e
pesquisadores para entender o que está por traz de suas ações, pois queria uma explicação
para posturas tão diferentes dos atores do meio educacional.
O caminho de busca por respostas para estes questionamentos levou-me sempre a
perguntas mais complexas, uma vez que novas variáveis apareceram com o avanço nos
estudos, como as relações de poder entre subcampos do Campo Educacional Brasileiro,
influências políticas na educação, diferentes formas de encarar as políticas curriculares, a
influência da globalização, os símbolos e códigos criados dentro de cada contexto e a forma
como são constantemente interpretados e reinterpretados de acordo com diferentes interesses.
Posso reconhecer hoje, que, no início da empreitada, não havia objetivos claros e
muito menos uma “questão de pesquisa” para serem respondidos, somente os interesses em
melhorar a prática de um professor de Física insatisfeito com as condições da profissão.
Assim, posso dizer que, atuando como professor da escola pública enquanto desenvolvia a
pesquisa de mestrado, as ações que cabem a um pesquisador e as de um educador foram sendo
influenciadas e modificadas mutuamente durante a vivência no Campo da Escola e no Campo
Acadêmico, já fazendo uso de termos do nosso referencial teórico, acarretando em práticas
híbridas, não conseguindo distinguir o professor do pesquisador.
Devido a essa condição de uma pesquisa motivada por inquietações do professor, eu e
minha orientadora pudemos caracterizá-la como uma Investigação sobre a Própria Prática.
Consideramos também que, quando nos referimos à prática, esta se dá em um contexto que
possui regras próprias partilhadas por todos os seus agentes. Qualquer ação, texto ou discurso
que se pretenda ter dentro desse contexto sofrerá modificações e adequações, estando sujeitos
às interpretações e reinterpretações de seus agentes com base em sua história de vida,
formação histórico-cultural, posição dentro do contexto, tradição da instituição e das relações
de poder entre contextos.
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No capítulo 1, intitulado de Problematização, caracterizo a pesquisa como
Investigação sobre a Própria Prática, apresentando críticas a esta modalidade de pesquisa,
bem como enfatizando seu potencial na linha de Formação de Professores. Em seguida, faço
um relato de minha história de professor e anuncio os principais conceitos adotados neste
trabalho, a saber: noções de Campo e de Processo de Recontextualização. Com esses
elementos colocados, apresento a questão de pesquisa.
No capítulo 2, intitulado de Recontextualização e Discurso Pedagógico, exploro
mais a fundo os conceitos teóricos eleitos, iniciando por descrever o Campo da Escola de
acordo com o trabalho de Genovez (2008). Porém o principal conceito adotado foi o da
Recontextualização pertencente à Teoria do Dispositivo Pedagógico de Bernstein (2003b),
que tive acesso principalmente pelos trabalhos de Lopes (2004, 2005, 2006). Reconhecendo
os diversos Campos que compõem o Campo Educacional Brasileiro e suas respectivas normas
e valores, tento entender como agem os diversos agentes do meio educacional. Localizo a
escola como um Campo de Reprodução e o professor como aquele que é responsável pela
prática pedagógica que realizará esta reprodução de conhecimentos e práticas, de acordo com
interpretações, sob intensa influência de diferentes contextos com os quais manteve ou
mantem contato. Portanto, a reprodução que ocorre no âmbito escolar é uma
recontextualização realizada por seus agentes e obedece a regras e interesses próprios,
modificando e deformando o que se propõe reproduzir.
No capítulo 3, intitulado de Metodologia, explicito como foram escolhidos os
materiais para análise. O principal meio de informações para investigar minha prática
enquanto professor foi o Diário de Bordo cuja função era a de registrar impressões e relatar
ações. Materiais como provas, e-mails, artigos e manuais foram sendo consultados de acordo
com o desenvolvimento de dimensões para se olhar as Unidades de Significados. Tento deixar
bem claro todas as ações realizadas na organização e análise das comunicações com base na
Análise do Discurso de Bardin (1979).
No capítulo 4, intitulado de Análise, preocupo-me em identificar nos registros
disponíveis quais os elementos que guiavam minha prática bem como suas possíveis origens.
Assim, construo as regras que utilizei durante as aulas do primeiro bimestre de 2011 com
alunos da terceira série do Ensino Médio para recontextualizar conhecimentos e práticas a
partir da identificação dos Discursos Instrumental e Regulativo dos quais lancei mão.
Na Conclusão do trabalho, ressalto a importância da Formação Inicial na estruturação
de valores a cerca da profissão docente, a pesquisa sobre a própria prática para identificar em
que posso melhorar tanto enquanto professor como enquanto pesquisador e, por fim, destaco
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os anos iniciais da profissão de professor como período de apropriação das estruturas internas
do Campo da Escola.
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1 PROBLEMATIZAÇÃO

A Pesquisa do Professor é uma modalidade de pesquisa com potencial para contribuir
com a Formação de Professores, cuja investigação é então confrontada com o trabalho em sala
de aula do professor (FRANCO et al. 2011). Assim, a principal novidade dessa modalidade de
pesquisa consiste em colocar em relação três domínios que se desenvolvem com histórias
separadas, a saber: por um lado, a pesquisa sobre Formação de Professores e a própria
atividade de formar professores, que são tradições do contexto da academia; e, por outro lado,
a prática de sala de aula, uma tradição do contexto escolar.
Ponte (2008) utiliza a expressão Investigação sobre a Própria Prática e descreve que
há um movimento crescente de professores do Ensino Básico realizando-a principalmente no
mestrado e doutorado. Do ponto de vista da Formação de Professores, o objetivo desta
modalidade de pesquisa não é transformar o educador em um investigador profissional, mas
fazer com que ele aprenda a utilizar a pesquisa como instrumento para lidar com os problemas
que enfrenta. Do ponto de vista da pesquisa acadêmica, Ponte (2008) descreve a existência de
um movimento de legitimação desta modalidade de investigação, pois se o pesquisador
acadêmico identifica problemas em seu meio, por que olhar para outros, quando se pode
investigar a sua própria prática?
Por conseguinte, assumo como fato primordial nesta pesquisa a realidade de que meu
interesse para o trabalho de investigação sempre foram temas relacionados às necessidades
criadas nos contextos de minha própria atuação escolar, sendo que a construção de um olhar
acadêmico para a problemática percebida constitui-se como o desafio que então se apresenta.
Ponte (2008) destaca o termo investigação como a ação metódica de produção e
divulgação de conhecimentos novos a partir de um problema relevante. Sua preocupação é em
deixar claro que esse tipo de investigação não deve deixar de lado o rigor na produção de
saber. Em suas próprias palavras:

Para mim, a investigação começa com a identificação de um problema relevante –
teórico ou prático – para o qual se procura, de forma metódica, uma resposta
convincente. A investigação só termina quando foi comunicada a um grupo para o
qual ela faz sentido, discutida e validada no seu seio. Estas são, de resto, as
condições fundamentais colocadas por Beillerot (2001) para que uma atividade
constitua uma investigação: (i) produz conhecimentos novos ou, pelo menos, novos
para quem investiga; (ii) segue uma metodologia rigorosa, e (iii) é pública. Ou seja,
a investigação envolve uma metodologia, mas envolve também uma pergunta
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diretora e uma atividade de divulgação e partilha. Deste modo, a existência de uma
metodologia é uma condição necessária, mas não suficiente para caracterizar uma
atividade como sendo uma investigação e, em particular, uma investigação sobre a
nossa prática (PONTE, 2008, p.3).

Lima e Nacarato (2009) acrescentam como condições essenciais à investigação sobre a
própria prática “o registro intencional e sistemático do professor-pesquisador, bem como a sua
participação em espaços de compartilhamento de ideias e saberes” (LIMA e NACARATO,
2009, p. 247).
De acordo com as características apresentadas, a pesquisa deve partir da identificação
de um problema relevante e ser estruturada metodologicamente desde seu início para que o
professor compreenda melhor um problema de sua prática. No caso deste trabalho, o objeto de
investigação é a minha prática enquanto Professor Pesquisador que iniciava uma pesquisa
para olhar e melhorar sua própria prática. Não que seja necessário à Universidade validar a
prática do professor, mas considero a ação de estudar como um processo importante de
formação. Assim, propusemo-nos1 (eu e minha orientadora) a compreender minhas ações em
sala de aula enquanto professor pesquisador que se apropria de instrumentos de pesquisa. Esse
foco de investigação na pesquisa sobre a própria prática é o primeiro aspecto de contribuição
do trabalho para a área.
O segundo aspecto é o referencial teórico proposto para a investigação. Levamos em
consideração que a ação do professor obedece a uma estrutura intrínseca do contexto escolar
que determina regras e valores que limitam, ordenam, posicionam seus agentes e estabelece
condições para qualquer realização dentro dele. Assim, vemos o contexto escolar como um
Campo de Forças (GENOVEZ, 2008).

A noção de campo serve, assim, para indicar a existência de um espaço social de
forças e de lutas na qual existe um jogo com leis próprias, instituído pela
especificação de uma illusio e uma adesão tácita a uma mesma doxa (opinião)
relativa à pertinência de sua existência, entre agentes que incorporaram e
incorporarão um determinado tipo de habitus conhecido e reconhecido num
determinado espaço social (GENOVEZ, 2008, p. 9).

1 Escolhemos utilizar a primeira pessoa do plural (nós) deste ponto em diante, pois representa o trabalho coletivo
entre pesquisadores (mestrando e orientadora) que investigam as ações do mestrando no início da pesquisa
enquanto Professor Pesquisador.
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Apropriando-se da construção teórica de Campo de Pierre Bourdieu, Basil Bernstein
dedica-se a estudar os processos de recontextualização que ocorrem quando conhecimentos e
práticas são transferidos de um Campo a outro.

Ao circularem no corpo social da educação, os textos, oficiais e não oficiais, são
fragmentados, alguns fragmentos são mais valorizados em detrimento de outros e
são associados a outros fragmentos de textos capazes de ressignificá-los e refocalizálos. A recontextualização desenvolve-se tanto na transferência de políticas entre os
diferentes países, na apropriação de políticas de agências multilaterais por governos
nacionais, quanto na transferência de políticas do poder central de um país para os
governos estaduais e municipais, e destes para as escolas e para os múltiplos textos
de apoio ao trabalho de ensino (LOPES, 2004, p.113).

Embora Lopes (2004) concentre seus estudos na transferência de políticas
educacionais para o contexto da prática, os textos que tratam a Teoria de Basil Bernstein se
referem a quaisquer tipos de conhecimento conceitual ou prático reproduzido em um contexto
diverso daquele em que foi originado. Entendemos que a apropriação que o professor faz dos
instrumentos de pesquisa obedece ao seu habitus construído durante a vivência em vários
Campos e sua estrutura pode ser revelada na prática pedagógica com a ajuda do conceito de
recontextualização.
A partir dessas considerações, podemos anunciar que estamos interessados em
compreender como a Pesquisa sobre a Própria Prática é enriquecida quando adicionamos o
conceito de recontextualização para analisar a prática do professor.

1.1 A HISTÓRIA DO PROFESSOR PESQUISADOR

Para contextualizar melhor tal pesquisa, faz-se necessário recuperar aqui alguns fatos
da história do Professor Pesquisador que o tornam um caso particular, marcado
principalmente pela constante vivência nos ambiente escolar e acadêmico, ilustrada na figura
1.
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Figura 1: Particularidades do Professor.
Fonte: O Autor.

No ano de 2007 ele conclui a Licenciatura em Física elaborando um Trabalho de
Conclusão de Curso durante estágio realizado em uma escola pública de Ilha Solteira. O tema
de estudo foi A Diversidade na Sala de Aula. No ano seguinte ingressa, mediante concurso
público, na Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo sentindo as dificuldades da
profissão. Em 2009 volta a participar do Grupo de Pesquisa Formação Continuada de
Professores e Avaliação Formativa, também realiza uma disciplina na pós-graduação da
Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru como Aluno Especial com o intuito de planejar o
pré-projeto de pesquisa. Em 2010 ingressa no mestrado e, em 2011, inicia participação no
Projeto Observatório da Educação com foco em Matemática e Iniciação em Ciências. A
tramitação nos diferentes contextos – Acadêmico e da Prática – influenciou sua formação,
porém escolhemos a Formação Inicial e o ingresso no trabalho docente como dois momentos
importantes para essa pesquisa.

1.1.1 A Licenciatura em Física

Firmamos como início da história da formação do professor sua licenciatura em Física
na UNESP de Ilha Solteira, porém consideramos, assim como Imbérmon (2001), que o
conhecimento profissional docente desenvolve-se antes disso, começando quando aluno de
um sistema educacional, o futuro professor, já cria uma concepção de educação (NONO e
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MIZUKAMI, 2006) que será desenvolvida na formação inicial e em momentos de sua
vivência no contexto da prática. Escolhemos a formação inicial como ponto de partida por ser
possível utilizar a própria monografia construída no final da licenciatura como um dado
passível de ser analisado.
O processo de construção da monografia tem como proposta que o licenciando, a
partir da experiência de se ensinar Física no estágio supervisionado desenvolvido dentro da
escola, encontre um tema que lhe seja relevante para pesquisar. Segundo Orquiza-de-Carvalho
e Carvalho (2011), dois autores que incluem o grupo de propositores do curso, o estágio é
entendido como atividade teórica sobre a práxis educativa (PIMENTA, 2002), ou seja, ele
deve permitir ao estudante de licenciatura um afastamento da realidade que lhe permita
analisá-la. Dessa forma, os pesquisadores entendem que é necessário aos licenciandos estarem
de posse das ferramentas para a teorização, o que é possibilitado pela atividade de iniciação
científica sobre a própria prática.
O desenvolvimento da monografia dava-se em meio a muitas discussões nas aulas de
prática de ensino, sendo que não raramente elas extrapolavam os limites da faculdade,
ocorrendo na sua maior parte no alojamento. Como muitos licenciandos da Física possuíam
uma renda muito baixa, a maioria residia na moradia estudantil. Assim, discussões sobre os
fatos vivenciados no estágio supervisionado eram constantes, dando origem a buscas em uma
variada gama de fontes de informação – periódicos da área de Ensino de Física, livros,
indicações externas e sites da Internet –, constituindo-se, assim, um ponto importante na
elaboração daquele trabalho.
Mesmo sendo cobrado compromisso com o desenvolvimento de uma pesquisa em
Ensino de Ciências – abordagem de um tema relevante, preocupação com referencial teórico,
validade das informações apresentadas –, o licenciando tinha liberdade tanto para escolher o
objeto de pesquisa que lhe interessasse quanto os autores nos quais se apoiaria o trabalho. Por
conseguinte, no início, seu principal guia era a própria curiosidade. Por outro lado, a
orientação se fazia por meio de conversas com um orientador, em particular, e pela
participação em reuniões de um dos pequenos grupos de estudo existentes na época, escolhido
conforme a semelhança de interesses, nos quais participavam outros professores da academia.
Um tema de investigação não é facilmente definido, sendo ele fruto de uma
correspondência entre motivação pessoal e exigência externa. Assim, enquanto iniciante na
pesquisa, o futuro professor só definiu o objeto de estudo depois de muitas discussões com os
pares, com professores da academia e com visitas aos vários grupos de estudo existentes na
época. Depois de muito procurar, o tema que acabou fazendo pleno sentido foi o da
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diversidade na sala de aula, tendo reconhecido posteriormente que esta definição foi
influenciada por experiências enquanto aluno tanto do Ensino Médio quanto do Ensino
Superior. Observando os diferentes ritmos de aprendizagem dos colegas de curso, seu
questionamento era o porquê dessas diferenças. O interesse inicial de investigação era
identificar dificuldades de aprendizagem relacionadas a fatores cognitivos, que no entender do
futuro professor seriam “inatos” aos alunos, tomando como referência as ideias que se
aproximam da teoria das inteligências múltiplas do psicólogo Howard Gardner. Em entrevista
para a revista Mente e Cérebro, Gardner afirma que as pessoas são diferentes por terem
predisposições genéticas diferentes, desenvolvendo nelas diferentes inteligências. Aptidões
para matemática ou para esportes já seriam definidas geneticamente.
Entretanto, o que mais lhe chamou atenção durante o acompanhamento da turma 2 de
alunos em que estagiava foram fatores culturais, econômicos e sociais, que se configuravam
como problemas do processo de aprendizagem dos alunos que estavam além de dificuldades
cognitivas ou predisposições genéticas. Em relação aos fatores culturais, parecia ao futuro
professor que estes dirigiam as necessidades dos alunos, seus interesses e motivação para os
estudos (SANTOS, 2007). Assim também, diferentes concepções que cada aluno tem sobre a
escola e sobre os estudos foram reconhecidas como influências para a conduta escolar deles,
levando o futuro professor a concluir que a escola não é normalmente considerada como fonte
de ascensão social e muito menos de lugar de acesso ao conhecimento. Isso ficou evidente nas
respostas a questionários nos quais alguns alunos relacionavam “ser alguém na vida” com a
necessidade de estudar, sendo que este “estudar” referia-se a cursos superiores e/ou
profissionalizantes e não à escola onde estavam naquele momento.
Em relação aos fatores econômicos, reconhecemos que muitos alunos precisavam
trabalhar e deixavam a escola para segundo plano, afastando-se dela por grandes períodos de
tempo ou, muitas vezes, deixando-a de vez. Os dados que corroboravam esta inferência
advieram da comparação das listas de chamada do primeiro e segundo semestres da turma
acompanhada, sendo que o número de alunos que deixaram de frequentar a escola durante a
pesquisa foi muito grande.
Em relação aos fatores sociais, foram definidos aqueles relacionados a famílias
desestruturadas, com violência e vícios fazendo parte de seu dia a dia, levando o aluno a
imaginar que estudar não condizia com sua realidade3. Por último, o futuro professor percebeu

2

A turma acompanhada na pesquisa era uma primeira série do Ensino Médio de uma escola pública de Ilha
Solteira que tinha como característica que todos seus alunos foram reprovados em mais que duas disciplinas.
3
Realidade aqui está sendo usado no sentido Freireano. É a realidade vivida pelo sujeito que se revela tanto na

19

que muitos alunos chegam ao Ensino Médio com grandes defasagens conceituais e
procedimentais com relação ao que se espera neste nível de ensino, ao ponto de não saberem
ler e/ou escrever.

1.1.2 O Descontentamento do Início da Prática Docente na Escola Pública

Em 2008, o professor recém-formado ingressou na rede pública do Estado de São
Paulo, na cidade de Pompeia-SP, como efetivo de Física. Sua dúvida inicial era como escolher
e organizar os conteúdos disciplinares para trabalhar com cada série do Ensino Médio. Como
contraponto, neste mesmo ano, o governo do Estado de São Paulo publicou uma Proposta
Curricular com orientações sobre conteúdos a serem trabalhados em cada série e disciplina.
Assim, nesse início de exercício profissional, o documento serviu-lhe de parâmetro para as
elaborações de aulas. O professor preocupava-se, então, com a melhor forma de elaborar
atividades que permitissem aos alunos compreender os conceitos científicos. Por conseguinte,
no início da sua carreira, os seus questionamentos estavam predominantemente localizados
dentro dos limites da sala de aula, de modo que, se não fosse a proposta estadual, outro guia
disponível seria usado.
Entretanto, a partir de problemas relacionados com o aprendizado dos alunos, a
imersão na vida da escola foi aos pouco desvelando outras dificuldades. Nesse contexto, um
olhar para a profissão docente começou a ser desenvolvido pelo professor iniciante, sendo que
a primeira dificuldade experimentada foi trabalhar com turmas de aproximadamente 40 alunos
com diferentes ritmos de aprendizagem e interesse. A despeito de toda a reflexão sobre a
diversidade de perspectivas na sala de aula, desenvolvida na formação inicial, o professor
deparou-se com uma realidade mais dura, relacionada à dificuldade de acompanhar de perto e
perceber as maiores dificuldades e níveis de compreensão dos alunos.
Nas escolas públicas é possível perceber que nem todos os professores possuem
licenciatura na área que atuam, mas como o número de profissionais habilitados é menor que
a demanda, pessoas não licenciadas podem exercer a docência. A falta de professores pode ser
consequência de uma desvalorização da profissão, não só pelo salário pouco atraente, mas
pelas condições de trabalho. Como resultado disso, para ter uma renda maior, os professores

sua fala quanto nas suas ações.
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assumem um número elevado de aulas ou acumulam outras atividades remuneradas. Na
escola em que o professor trabalha, por exemplo, há profissionais que mantém cargos em duas
cidades, tendo que se preocupar com viagens e atribuindo-se uma carga de trabalho elevada,
diminuindo seu tempo para preparar aulas e realizar estudos contínuos.
Assim, o que marca o professor, nesta fase, é a descoberta e, ao mesmo tempo, o
descontentamento com a profissão. Nono e Mizukami (2006) caracterizam a fase de inicio de
atuação dos professores como de descoberta e sobrevivência:

O aspecto de sobrevivência tem a ver com o “choque de realidade”, com o embate
inicial com a complexidade e a imprevisibilidade que caracterizam a sala de aula,
com a discrepância entre os ideais educacionais e a vida cotidiana nas classes e
escolas, com a fragmentação do trabalho, com a dificuldade em combinar ensino e
gestão de sala de aula, com a falta de materiais didáticos, etc. O elemento de
descoberta tem a ver com o entusiasmo do iniciante, com o orgulho de ter sua
própria classe e fazer parte de um corpo profissional. Sobrevivência e descoberta
caminham lado a lado no período de entrada na carreira (NONO e MIZUKAMI,
2006, p.2).

A realidade torna-se mais dura na medida em que as dificuldades que o trabalho em
sala de aula apresenta não podem ser compartilhadas com outras pessoas, como era comum
nos tempos de academia. A prática de sala de aula é vista como algo particular de cada
professor e a carga horária de trabalho inviabiliza qualquer parada para reflexão. Ao docente
cabe apenas dar aulas, corrigir trabalhos e dar mais aulas. Seria o ativismo denunciado por
Freire (1987), uma prática sem reflexão, portanto, uma desumanização do professor.
Entretanto, a adversidade do quadro não foi suficiente para abafar as inquietações do
professor iniciante, principalmente nas que se referiam à relevância do conteúdo ensinado e
aos objetivos de ensino (Ensinar conteúdos científicos sem mistificar a ciência, contribuir para
a formação cidadã dos alunos). O que o professor de Física pode fazer, considerando todas as
dificuldades do ambiente escolar, de forma a contribuir para a formação de alunos do Ensino
Médio? Considerando o desinteresse dos alunos às aulas, de que maneira pode-se tornar o
conhecimento disponível na escola relevante e motivador? Estas perguntas feitas por ele
revelam um desejo de modificar sua prática segundo as condições que lhe são impostas e de
não se render ao fazer. É este desejo que o faz buscar alternativas de trabalho.
Para modificar sua prática o professor opta por estruturar suas aulas segundo uma
abordagem educacional conhecida por Aprendizagem Baseada em Problemas. Os elementos
que o fizeram escolher tal abordagem são: possibilidade de contextualizar o conteúdo
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ensinado e alterar a estrutura das aulas (disposição de carteiras na sala de aula e dinâmica da
aula com maior participação dos alunos no processo de aprendizagem).
Temos, assim, um professor que quer transformar o contexto da prática, vendo no
mestrado uma possibilidade de realização desse feito, acreditando em uma metodologia de
ensino nova para ele. Como se dá essa tentativa de modificar a prática do professor? Como é
o gerenciamento do convívio entre contexto escolar e contexto acadêmico?

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA

Entendendo que temos agora os elementos necessários para a colocação dos nossos
objetivos, formulamos a seguinte questão de pesquisa: Como se dá o processo de
recontextualização de Discursos originados fora do Campo da Escola, na prática
pedagógica de um professor, que se propõe uma metodologia nova, visando (a) transformar
a própria prática?
Segundo o conceito de Discurso Pedagógico de Bernstein (2003b), que é o conjunto de
fatores que regulam a recontextualização dos textos e práticas no Campo da Reprodução ou,
como define Santos (2003):

O discurso pedagógico é um princípio que tira um discurso de sua prática e contexto
de origem e reloca aquele discurso de acordo com seu próprio princípio de
focalização e reordenamentos seletivos. Nesse processo, o discurso real (original)
passa por uma transformação, criando um discurso imaginário ou virtual (discurso
recontextualizado). Nesse sentido, o discurso não é mais o mesmo, pois as ideias
inicialmente propostas são inseridas em outros contextos que permitem releituras,
reinterpretações, mudanças nos significados reais (SANTOS, 2003, p. 13).

Estamos interessados nos elementos recontextualizadores presentes no fazer do
professor, influenciando suas adaptações, interpretações e apropriações de novos
conhecimentos. Construímos então o seguinte detalhamento da questão de pesquisa: “Qual o
Discurso Pedagógico do professor?”, ou em outras palavras, “Quais elementos influenciam o
professor (re) interpretar, entender, adaptar e transformar um conhecimento novo para sua
prática pedagógica?”.
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2 RECONTEXTUALIZAÇÃO E DISCURSO PEDAGÓGICO

A seguir faremos a exposição dos referenciais adotados nessa investigação sobre a
própria prática que ajudaram na identificação dos elementos que influenciam a
recontextualização realizada pelo professor. Apoiaremos nos conceitos de Recontextualização
e Discurso Pedagógico da forma como tratam Lopes (2001, 2004, 2005) e Bernstein (2003b),
também a concepção de Campo de acordo com Genovez (2008) para caracterizar o contexto
da prática do professor, os outros contextos de influência e entender as modificações
ocorridas nos Discursos quando transitam de um contexto a outro.

2.1 CAMPO DA ESCOLA

Embora a Teoria da Recontextualização de Basil Bernstein descreva o Contexto da
Escola, consideramos importante o conceito de Campo da Escola como aparece no trabalho
de Genovez (2008), por descrever um conjunto de regras invisíveis que compõem a estrutura
da escola, mas que é sentida por seus agentes. Nela já aparecem elementos que influenciam a
prática dos professores como relações de poder e posições ocupadas na escola.
O conceito de Campo refere-se a uma organização social estruturada objetivamente,
com agentes devidamente posicionados segundo um capital docente conhecido e reconhecido
tanto pelo próprio Campo quanto pelos agentes. Ao realizar as ações referentes às suas
posições, os agentes internalizam a estrutura organizacional que lhes impõe, constituindo
neles “um sistema de disposições duradouro – esquemas de percepção, pensamento e ação –
mas mutável, denominado habitus” (GENOVEZ, 2008, p.9).
Campo indica um local social, constituído por lutas e processos históricos onde
existem regras e formas de pensamentos próprios que influenciam os agentes que o integram.
Ao mesmo tempo em que lutam por reconhecimento no Campo, também trabalham na sua
manutenção. Seus agentes partilham opiniões e adequam suas realidades à realidade do
campo.
As escolhas e ações dos sujeitos são efetivadas segundo sua posição no Campo e
“segundo as chances percebidas de efetivá-las ou não” (FREITAS, 2008, p.29). Nesta
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perspectiva, os agentes aceitam o que lhes está posto, pois não há divergências entre o que
pensam fazer e o que o Campo espera que eles façam.
Importante enfatizar que, além das relações de poder existentes entre os agentes de um
determinado Campo, relações de disputa entre Campos também interferem nas ações de seus
agentes. O Campo que nos interessa no trabalho é o Campo da Escola como descrito por
Genovez (2008). Ele está localizado dentro do Campo Educacional Brasileiro representado
no esquema 1.

Esquema 1: Composição do Campo Educacional Brasileiro.
Fonte: Interpretação do autor segundo leitura de Genovez (2008).

Com o estabelecimento de uma rede de escolas no território nacional delimitando o
espaço profissional do professor, com regras, objetivos, valores e linguagens próprias
constitui-se o Campo Educacional Brasileiro. Este pode ser subdividido em três subcampos
que disputam entre si a maior influência. São eles: Campo Científico Educacional, composto
pelos pesquisadores educacionais e pelos encarregados das publicações e pesquisas
educacionais; Campo Acadêmico, responsável pela formação de professores; e Campo da
Secretaria da Educação, que se ocupa de estabelecer leis e normas educacionais para
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hierarquizar as escolas, definir os currículos e garantir a prática educacional. Especificamente,
neste último, encontram-se as escolas, Campo da Escola, formado pela interação do conjunto
de seus professores e demais profissionais que ali atuam, também de interações com outras
escolas, a comunidade e todo meio social à sua volta. Tanto o Campo Científico Educacional
quanto o Campo Acadêmico são constituídos pelas instituições de Ensino Superior.
O Campo Escolar é formado pelas relações entre escolas privadas e públicas
organizadas e hierarquizadas por suas respectivas Secretarias de Educação. Portanto, uma
escola pública e seus professores formam um subcampo do Campo Escolar, que se situa, por
sua vez, em um Campo maior que é o das Secretarias Estaduais de Educação, subcampo do
Campo Educacional Brasileiro.

A compreensão do que se passa numa escola... decorre tanto de sua posição com
relação às outras escolas no interior do Campo Escolar quanto de sua relação com o
mundo social à sua volta (GENOVEZ, 2008, p. 171).

2.2 OS CAMPOS SEGUNDO TRABALHOS QUE SE BASEIAM EM BERNSTEIN

Os três principais campos da Teoria do Dispositivo Pedagógico de Bernstein são os
Campos da Produção de Conhecimento, da Recontextualização e da Reprodução. Eles são
organizados hierarquicamente de tal forma que o conhecimento recontextualizado não pode
existir sem a produção e o que é reproduzido não pode o ser sem antes ser recontextualizado
(BERNSTEIN, 2003b).
O Campo de Produção ou Campo Intelectual4 é composto pelas instituições de Ensino
Superior e organizações de pesquisa privadas incumbidas de produzir novos conhecimentos.
Esses conhecimentos, antes de chegarem às escolas, passam por um processo de “seleção,
simplificação, condensação e reelaboração” (MAINARDES e STREMEL, 2010, p.13),
também são relacionados a outros textos para então serem recolocados no novo contexto. O
conhecimento não é mais o mesmo, ele foi recontextualizado. O conhecimento quando
inserido em um contexto diferente daquele no qual foi produzido sofre o que Bernstein
(2003a) chama de “pedagogização”.

4 Terminologia de Bourdieu apropriada por Bernstein (MAINNARDE e STREMEL, 2010).
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O Campo da Recontextualização é o responsável pela recontextualização do
conhecimento e divide-se em dois subcampos. O primeiro deles é o Campo Oficial de
Recontextualização Pedagógica, que é dominado principalmente pelo Estado Nacional e seus
departamentos e agências produzindo a legislação do currículo nacional, as avaliações
nacionais e o livro didático (DIAS, 2002). É neste campo que é formulado o Discurso
Pedagógico Oficial. O segundo é o Campo de Recontextualização Pedagógica, que é
composto por pedagogos nas instituições educacionais e suas pesquisas, publicações
específicas e fundações privadas de pesquisa em educação. Aqui são elaboradas as teorias
educacionais5. Estes dois subcampos do Campo Recontextualizador disputam as definições de
ensino e objetivos educacionais. O Campo Recontextualizador é complexo. Ele é
intermediário aos campos de produção e reprodução de conhecimento.
O Campo da Reprodução é composto por instituições de educação de todos os níveis.
É o campo da prática pedagógica onde os Discursos e Textos recontextualizados são
reproduzidos, porém não é uma pura reprodução. Eles sofrem mais transformações à medida
que se tornam mais ativos no Campo e dependem das interações desse com outros Campos.

O discurso produzido na escola, por exemplo, pode estar sujeito aos princípios
recontextualizadores advindos do contexto específico da escola, ou seja, pode ser
afetado pelas relações de poder do Campo Recontextualizador entre a escola e o
contexto cultural primário do aluno (família, comunidade) (MAINARDES e
STREMEL, 2010, p. 15).

Com essas definições podemos compreender melhor a diferença entre o Campo
Acadêmico e o Campo Científico Educacional apresentado por Genovez (2008). Embora
ambos possam realizar-se nas Universidades, caracterizamos o primeiro como um Campo de
Reprodução, pois trata da formação de profissionais para trabalharem com um conhecimento
específico do Campo de Produção. Aqui o conhecimento ensinado/aprendido para a atuação
profissional segue um currículo ou programa de ensino previamente estruturado.
O Campo Científico Educacional configura-se como Campo de Recontextualização
Pedagógica. O conhecimento produzido pelo Campo de Produção, para ser transformado em

5 Considerar as pesquisas educacionais como um campo de recontextualização de discursos é incômodo, pois
consideramos o Campo Científico Educacional também como produtor de conhecimentos. Porém não é da
alçada desta pesquisa tal discussão, contudo, sugerimos ao leitor o texto Charlot (2006) que levanta reflexões
interessantes sobre a constituição da educação como área do saber.
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conteúdo escolar, é selecionado, organizado e relacionado às teorias de aprendizagem. As
publicações de artigos em periódicos e eventos usados para compartilhar conhecimentos
carregam em si os valores sobre educação reproduzidos na Formação Inicial.

2.3 RECONTEXTUALIZAÇÃO

A partir da leitura de trabalhos sobre políticas educacionais que utilizam a Teoria do
Dispositivo Pedagógico de Basil Bernstein (LOPES, 2001, 2004, 2005, 2006), consideramos
ser possível explorar o conceito de Campo junto com essa teoria para podermos estruturar
uma base teórica para investigar a prática de um professor considerando os Campos com os
quais ele teve ou tem contato. Esta relação será construída daqui por diante. O que será
exposto é uma interpretação segundo nossos estudos.
Basil Bernstein nasceu em 1924 e morreu em 2000. Ele iniciou sua carreira na
Universidade de Londres, em 1960 ,chegando ao cargo de chefe do Departamento de
Sociologia da Educação e ocupando a cátedra Karl Manhein na mesma instituição. Como
sociólogo da educação seu interesse de pesquisa era analisar as condições, regras e
instrumentos da transmissão cultural, dando grande importância às interações sociais e
relações de classe. Em sua construção teórica Bernstein se apropria do conceito de Campo de
Pierre Bourdieu (MAINARDES e STREMEL, 2010). A sua Teoria do Discurso Pedagógico
consiste em estudar os princípios que regulam a apropriação de conhecimentos no Campo
Educacional.
De acordo com Santos (2003), na visão de Bernstein, as teorias que tratam da
reprodução cultural, incluindo o trabalho de Bourdieu, consideram que a escola reproduz
puramente as relações de poder existentes na sociedade. Porém, Bernstein entende que falta
explicar como o aparelho escolar recebe e retransmite essas relações e como se constitui e
funciona a estrutura que permite seu trânsito nos sistemas educacionais. Tal estrutura que
regula o trânsito das relações de poder entre os campos externos à escola e a própria escola é
chamada por Bernstein de Discurso Pedagógico. “Investigar os discursos implica investigar as
regras que norteiam as práticas” (LOPES, 2006, p. 38). Assim, o interesse de seus estudos “é
entender como os textos educacionais são organizados e construídos, postos em circulação,
contextualizados, apreendidos e também como sofrem mudanças” (SANTOS, 2003, p.26). A
mesma autora identifica nos textos de Bernstein que o conhecimento escolar é constituído
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pelo

deslocamento

de

conhecimentos

do

“Contexto

de

Produção”

que,

por

recontextualizações sucessivas, é recolocado na escola, afastando-se do conhecimento
científico, mantendo com estes uma relação apenas virtual.
Há distinção entre o dispositivo transmissor e aquilo que é transmitido. O dispositivo
de transmissão possui regras relativamente estáveis, enquanto o que é transmitido, a
mensagem com seus significados e valores, fundamenta-se em regras próprias do contexto
onde elas são interpretadas. No contexto do aparelho educacional, as regras que regulam as
comunicações pedagógicas são chamadas por Bernstein de Dispositivo Pedagógico. É uma
analogia ao Dispositivo Linguístico que regula as formas de escrita e fala na linguística.
Tal teoria foi elaborada para servir de modelo ao entendimento das transformações que
ocorrem em uma disciplina ou campo específico de conhecimentos para se constituírem como
“conhecimento escolar, o currículo, conteúdos e relações a serem transmitidas”
(MAINARDES e STREMEL, 2010, p.11) no Campo da Escola. As regras que determinam as
transformações dos conhecimentos produzidos para serem reproduzidos no contexto escolar,
segundo o Dispositivo Pedagógico, são as regras de distribuição, recontextualização e
avaliação. Elas não são isentas de interesses e ideologias, mas sim refletem os controles
simbólicos dos grupos dominantes. Por conseguinte, é a Teoria do Dispositivo Pedagógico
que fornece a estrutura do Discurso Pedagógico.
Para Bernstein (2003b) o Discurso Pedagógico é uma estrutura que molda os
conhecimentos que chegam à escola. Um instrumento para recontextualização que tem em si
um Discurso Regulativo e um Discurso Instrucional. Santos (2003) define Discurso
Pedagógico como:

... o Discurso Pedagógico não é um discurso, mas um princípio. Um princípio por
meio do qual outros discursos são apropriados e colocados em uma relação especial
uns com os outros, com o propósito de uma transmissão e aquisição seletiva. É um
princípio para deslocar, relocar e focalizar um discurso, de acordo com seu próprio
princípio. Desta forma, o discurso pedagógico se constitui em um princípio de
recontextualização, que, seletivamente, se apropria, reloca, refocaliza e relaciona
outros discursos, para constituir sua própria ordem (SANTOS, 2003, p.32).

O termo “princípio”, utilizado por Santos (2003), significa uma regra de conduta, um
parâmetro para recontextualizar. Compõe o Discurso Instrucional as orientações instrucionais
– o que ensinar e como ensinar – que são esperadas dos agentes de um determinado Contexto.
Declaração implícita ou explícita do que se deve fazer, ele é o discurso das destrezas ou

28

discurso especializado das disciplinas. As regras de o que ensinar e de como ensinar e sua
lógica de organização curricular derivam do Discurso Instrucional, porém, ao ser recolocado
na escola são adicionados a esse discurso valores, ideologias e normas (Discurso Regulador)
que o transformam no Discurso Pedagógico. O Discurso Regulador trata de apresentar valores
que regulam as relações sociais dentro do contexto.
No quarto volume de Class, Codes and Control, Bernstein (2003b) dedica um anexo
para explicar a origem dos conceitos de Discurso Instrucional e Regulativo, indicando como
origem o livro The Social System de T. Parsons, precisamente na diferenciação entre
Instrumental e Expressivo (Expressive). De acordo com Bernstein (2003b), Parsons baseia-se
na teoria da divisão do trabalho de Adam Smith para definir Instrumental. É o princípio de
orientar instrumentalmente um agente para que cumpra uma meta específica ou geral. Por
outro lado, Atividades de Expressão regulam as Atividades Instrucionais apresentando um
padrão cultural de valores. Elas organizam valores orientando as ações para solidariedade e
lealdade.
Em trabalho seguinte, Parsons já se utiliza das expressões Regras Instrumentais e
Expressivas (instrumental and expressive roles). “Regras Instrumentais regulam (mediam)
práticas entre sistemas e Regras Expressivas regulam valores, orientações internas ao sistema”
(BERNSTEIN, 2003b, p. 182, tradução livre).
Continuando no desenvolvimento dos conceitos, o primeiro uso dos termos pelo
próprio sociólogo é no artigo Sources of consensus and disaffection in education de 1966. Sua
preocupação não era distinguir regras ou atividades, mas sim as Culturas Instrumental e
Expressiva dentro da Escola.

Enquanto o primeiro se ocupa dos fatos, procedimentos e julgamentos envolvidos na
aquisição de habilidades específicas, o segundo refere-se à definição de padrões de
conduta, caráter e maneira de agir (BERNSTEIN, 2003b, p. 182, tradução livre).

Em seu próximo trabalho, Bernstein et al (1966), ocupou-se em caracterizar quatro
grandes contextos na escola, entre eles o Contexto Regulativo, preocupado com as relações de
autoridade pelas quais crianças se dão conta das regras de ordem moral e seus vários
acompanhamentos e o Contexto Instrucional, local onde a criança aprende sobre a
objetividade natural dos objetos, pessoas e aquisição de habilidades variadas. Baseando-se
nos trabalhos citados, Pedroe (1981) define Discurso Regulativo em termos de “princípios
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pelos quais as relações sociais de transmissão e aquisição são constituídas, mantidas,
reproduzidas e legitimadas” (PEDROE, 1981 apud BERNSTEIN, 2003b, p. 183), enquanto
que o Discurso Instrucional veicula princípios do discurso específico ao ser transmitido e
adquirido.
Concluindo, Discurso Instrucional preocupa-se com a transmissão e aquisição de
conteúdos específicos e o Discurso Regulativo com a transmissão de símbolos de ordem,
relações sociais e identidade (BERSTEIN, 2003b).
Em levantamento de trabalhos que se valiam da teoria de Bernstein (MAINARDES e
STREMEL, 2010) foi indicado como construção teórica mais utilizada a do Dispositivo
Pedagógico para pesquisas sobre políticas e reformas educacionais e curriculares, desde sua
produção até a prática nas escolas e na sala de aula. O conceito mais utilizado é o da
Recontextualização que ocorre sempre que um texto 6 ou Discurso sofre transformações para
ser recolocado em outro contexto.

2.4 DISCURSOS QUE ADENTRAM O CAMPO DA ESCOLA

A Teoria do Dispositivo Pedagógico é muito utilizada na pesquisa sobre políticas
educacionais e curriculares que são os discursos mais influentes do Campo Educacional.
Tentaremos agora explicitar algumas relações entre o Campo da Escola, que é o contexto da
prática, e o Campo Recontextualizador Oficial, dominado pelo Estado e encarregado das
políticas educacionais.
Segundo Lopes (2004), a política curricular é composta por conhecimentos
formulados e selecionados por diferentes contextos direcionados para a escola e de práticas
que são nela realizadas a partir de reinterpretações e recriações das propostas curriculares.

Toda política curricular é constituída de propostas e práticas curriculares e como
também as constitui, não é possível de forma absoluta separá-las e desconsiderar
suas inter-relações. Trata-se de um processo de seleção e de produção de saberes, de
visões de mundo, de habilidades, de valores, de símbolos e significados, portanto, de
culturas, capaz de instituir formas de organizar o que é selecionado, tornando-o apto
a ser ensinado (LOPES, 2004, p. 111).

6

Texto representa qualquer representação pedagógica, escrita, falada, visual, espacial ou expressa na postura.
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As políticas curriculares sofrem influências de três contextos: o contexto de influência,
que é formado por “redes sociais dentro e em torno dos partidos políticos, do governo, do
processo legislativo, das agências multilaterais, dos governos de outros países cujas políticas
são referência para o país em questão” (LOPES, 2004, p.112) que lutam pela influência sobre
os significados de educação e suas finalidades e que são responsáveis pela formulação dos
discursos políticos; o contexto de produção de textos, que mantém uma estreita relação com o
primeiro; e o contexto da prática onde as definições curriculares são recriadas e
reinterpretadas.
A pesquisadora defende que as políticas curriculares são processos de negociação
complexos entre quem formula os dispositivos legais, os documentos curriculares oficiais e o
trabalho dos professores. Cada “setor” – formulação dos dispositivos legais, formulação dos
documentos curriculares e o trabalho dos professores – produz discursos, escritos ou não, que
não possuem sentidos claros e fechados em si. Assim, as políticas curriculares não se
restringem aos documentos impressos. Elas são compostas também por processos de
planejamento e replanejamento que ocorrem em várias instâncias, além da governamental. Por
essa razão, quando nos referirmos a Discurso estamos nos referindo a textos, ideias,
interpretações existentes, além de abarcar “o conjunto da vida humana social significativa,
incluindo a materialidade das instituições, práticas e produções econômicas, políticas e
linguísticas” (LOPES, 2006, p. 38).

Ao circularem no corpo social da educação, os textos, oficiais e não oficiais são
fragmentados, alguns fragmentos são mais valorizados em detrimento de outros e
são associados a outros fragmentos de textos capazes de ressignificá-los e refocalizálos. A recontextualização desenvolve-se tanto na transferência de políticas entre os
diferentes países, na apropriação de políticas de agências multilaterais por governos
nacionais, quanto na transferência de políticas do poder central de um país para os
governos estaduais e municipais, e destes para as escolas e para os múltiplos textos
de apoio ao trabalho de ensino (LOPES, 2004, p.113).

Comparando os campos fornecidos por trabalhos que utilizam a teoria de Bernstein e
os campos apresentados no trabalho de Genovez (2008) realizamos algumas aproximações.
O Campo Científico Educacional constitui o Campo de Recontextualização
Pedagógica uma vez que é o responsável pela formulação e divulgação de teorias
educacionais, enquanto que o Campo da Secretaria da Educação contém tanto o Campo
Oficial de Recontextualização Pedagógica – Secretarias Estaduais e Municipais de Educação
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e suas influências políticas, sendo que cada estado tem certa autonomia na construção de seus
Discursos Oficiais Pedagógicos, desde que considerem os Discursos Pedagógicos Oficiais
Nacionais (PCNs, LDBEN, ENEM, Prova Brasil) –, quanto o Campo de Reprodução
configurado pelas escolas, as quais são o contexto da prática pedagógica do professor e estão
susceptíveis à influência do Campo de Recontextualização Pedagógica Oficial, por meio do
Currículo e das avaliações externas. Os textos educacionais produzidos no Campo de
Recontextualização Pedagógica ainda têm um grande problema que é o difícil acesso ao
Campo da Escola, mas chegam (pelo menos deveriam chegar) ao professor em sua Formação
Inicial.
O Campo Acadêmico é considerado como Campo de Reprodução, pois reproduz as
teorias do Campo Científico Educacional para a formação de profissionais. É importante
destacar que a reprodução no Campo Acadêmico e no Campo da Escola é condicionada às
suas estruturas internas e por seus agentes, ou seja, estes campos realizam suas próprias
recontextualizações ao inserirem discursos de outros contextos em seu próprio.
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA

Neste capítulo, apresentamos a metodologia de pesquisa que utilizamos no nosso
trabalho. A perspectiva metodológica que assumimos é a da Pesquisa Qualitativa. Barolli,
Valadares e Villani (2007) afirmam que a maioria das investigações em Ensino de Ciências
baseia-se na pesquisa qualitativa como orientada em Bogdan e Biklen (1994): 1) Uso do
ambiente social como fonte direta de dados e o pesquisador como o principal instrumento de
investigação; 2) Os dados são preferencialmente descritivos, compostos por imagens, figuras,
transcrições de entrevistas, etc; 3) O processo de constituição da pesquisa é mais importante
do que o produto; 4) A análise dessas pesquisas não procuram provar ou comprovar hipóteses,
elas constroem abstrações à medida que se recolhem dados; 5) Os pesquisadores qualitativos
dão elevada importância aos significados partilhados no próprio ambiente.
Na perspectiva qualitativa os pesquisadores deliberadamente se permitem grande
proximidade com os dados, tendo assim, por desafio, analisar as situações nas quais estão
imersos, visando a construir um quadro objetivo sobre elas, que será então enriquecido na
medida em que coloca em tensão subjetividade e objetividade. Os dados qualitativos trazem
pormenores descritivos que exigem do investigador criatividade e atenção para se percebê-los
e interpretá-los.

Tal como um mineiro apanha uma pedra, perscrutando-a na busca de ouro, também
o investigador procura identificar a informação importante por entre o material
encontrado durante o processo de investigação (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p.149).

Diante desse quadro buscamos as informações relevantes do contexto e prática do
professor para construir um conhecimento relevante para a Investigação Sobre a Própria
Prática. O capítulo divide-se em duas partes. Na primeira apresentamos nossa metodologia de
constituição de dados e, na segunda, nossa metodologia de análise.
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3.1 DESCRIÇÃO DO CONTEXTO DE TOMADA DE DADOS

Propusemo-nos, neste trabalho, realizar um exercício de compreensão da própria
prática de um professor de Física, tomando como ponto de partida para a análise sua iniciativa
de elaborar e realizar uma série de aulas construídas a partir da metodologia da Aprendizagem
Baseada em Problemas, a qual significava para ele, no momento de sua constituição,
modificar sua prática e melhor realizar a atividade de ensinar.
Transformar seu meio (FREIRE, 1987) era o que o professor queria naquele momento,
assim, seu primeiro passo para humanização foi voltar para a Academia. Isso ocorreu antes de
ingressar no mestrado como aluno regular. Esta volta iniciou-se no dia 28 de julho de 2008
com o convite da professora Lizete Maria Orquiza de Carvalho, por meio de e-mail, para o I
Encontro de Ex-alunos da Licenciatura em Física da Faculdade de Ilha Solteira. No dia 20 de
agosto de 2008, ela convida-o a participar da “Avformativa”, uma lista de e-mails na qual os
integrantes do grupo de pesquisa “Educação Continuada de Professores e Avaliação
Formativa” trocam informações sobre estudos e pesquisas, discutem temas relevantes e
organizam suas reuniões. Com a vontade de inovar muito viva, o professor encontra um aluno
da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), que, durante uma viagem, relata que seu
curso não possuía disciplinas, nem turmas, como tradicionalmente verificam-se nos mais
diversos ensinos. Naquela faculdade, o currículo era baseado na metodologia da
“Aprendizagem Baseada em Problemas”.
Essa abordagem educacional de origem na educação médica exige uma mudança na
postura tradicional de professores e alunos, baseia o ensino em problemas o mais próximo
possível de situações reais, o que resulta em um ensino contextualizado mobilizando muitos
campos do saber ao mesmo tempo para resolução dos problemas. Não é uma abordagem
recente no meio acadêmico, mas possui pouca tradição na prática da Educação Inicial no
Brasil.
Em função do ingresso no mestrado o professor pediu remoção de seu cargo para uma
cidade mais próxima de Bauru com a finalidade de diminuir custos com viagens. Essa
transferência deu-se no início de 2010.
Paralelamente à prática de sala de aula e aos estudos na academia, a participação no
grupo “Educação Continuada de Professores e Avaliação Formativa” levou-o a participar
também do movimento dos Pequenos Grupos de Pesquisa (PGP). Os PGP representam a
materialização de uma iniciativa de trabalho na Formação de Professores que é a formação de
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grupos de estudo dentro das escolas públicas com participação de seus professores para
investigar os problemas do contexto escolar. No fim de 2010 essa iniciativa é organizada em
um projeto e aprovado para financiamento da Capes e do Inep. Trata-se do Projeto
Observatório da Educação com Foco em Matemática e Iniciação à Ciência, que congrega três
polos representados pelas instituições UNESP, UFMT e UNEMAT. Sua ideia principal é
trabalhar de forma a melhorar os índices em avaliações externas de escolas públicas. A
UNESP investiu na ideia de formação de PGP constituídos por professores das escolas
participantes, coordenados por um professor dessas instituições que fosse ex-aluno da
licenciatura em Física de Ilha Solteira. Como correspondia a essa condição, o professor
aceitou o convite de coordenar as reuniões de estudo na escola que atuava. O início dos
encontros semanais deu-se a partir de junho de 2011.
Os objetivos do PGP são o conhecimento da realidade da escola, a compreensão das
avaliações feitas pelo INEP e pelo Estado de São Paulo (Enem, Saresp, Saeb), o
desenvolvimento de sequências didáticas de cunho sócio-científico e a formação dos
professores no sentido da dialogicidade e da ilustração teórica.
Assim, um professor de Física que quer inovar, propõe-se a estudar uma abordagem
educacional que modifique sua prática de sala de aula, por isso recorre às publicações em
revistas e jornais especializados, interpretando-as e tentando introduzi-las em sua prática. Esta
que se dá no Campo da Reprodução do conhecimento a partir dos textos produzidos no
Campo de Recontextualização. Mesmo já recontextualizado, o conhecimento ainda sofre
transformações nos Campo da Reprodução devido à história da instituição e dos agentes que o
integram. Portanto o interesse de investigação são as apropriações que o professor faz de uma
nova abordagem, enquanto se lança à pesquisa.

3.2 METODOLOGIA DE CONSTITUIÇÃO DE DADOS

Toda pesquisa necessita selecionar evidências, coerentes com seu objetivo, para
sustentar as afirmações e inferências que venham a ser realizadas durante a investigação.
Bauer e Aarts (2002) utilizam a palavra Corpus para designar um conjunto de materiais
selecionados previamente pelo analista, tento certo critério e inevitável arbitrariedade, para
trabalhar. Podem fazer parte desse Corpus textos, imagens, sons e qualquer material que o
analista ache relevante.
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O termo “dado” designa todo material que possa constituir-se como fonte de
informação para o investigador, servindo-o como pistas ou provas. Os dados analisados nesta
pesquisa são principalmente as transcrições do Diário de Bordo em áudio que foram
ampliados com lembranças e explicações de falas visando recuperar fatos relevantes das aulas
ministradas. Durante a análise do Diário de Bordo novos recursos foram buscados para
complementar as informações obtidas. Estes foram: atividades realizadas por alunos, e-mails,
artigos lidos pelo professor, sua monografia da formação inicial e o Currículo do Estado de
São Paulo.

3.2.1 Diário de Bordo

Para investigar a própria prática o professor decidiu por registrar os fatos ocorridos em
cada aula em um Diário de Bordo usando um gravador para registrar todas as suas impressões
sobre os acontecimentos, contando em particular como ocorreu cada aula e qual era o
planejamento para a aula seguinte. O Diário de Bordo ou diário de campo é um instrumento
de coleta de dados muito utilizado na pesquisa qualitativa, comum na pesquisa social e da
saúde (LIMA, MIOTO e PRÁ, 2007).
No caso da investigação sobre a própria prática, Ponte (2004) relata o uso do diário
para registro das aulas com reflexões sobre as situações ocorridas bem como a escrita de
elementos subjetivos. Lewgoy e Arruda (2004) propõem a passagem do diário escrito à mão
para o computador, o que as autoras chamam de diário digital, e nessa reescrita adicionar mais
informações relevantes para a pesquisa. Optamos, no entanto, pelo diário em áudio devido à
experiência prévia do pesquisador durante a elaboração de sua monografia sobre a diversidade
na sala de aula, na qual relata: “Percebemos que havia dias que era mais fácil escrever,
detalhava mais cada aula, outros não conseguia escrever muito. Não pela ausência de fatos
importantes, mas por desânimo pessoal” (SANTOS, 2007, p.20).
Acreditamos que dessa forma podemos captar a subjetividade do professor no
momento da gravação, suas frustrações ou entusiasmo com o andamento das aulas. O diário
gravado também possibilita a reflexão enquanto se fala.
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3.2.2 Descrição dos Dados

O primeiro bimestre foi composto por 11 aulas duplas, totalizando 22 horas.
Participaram das atividades três terceiras séries do Ensino Médio, sendo duas do período da
manhã e uma da tarde. O primeiro conjunto de dados é constituído pelas transcrições de 14
arquivos de áudio, com duração total de 1h07min05s. As transcrições foram relidas para então
serem ampliadas com lembranças e explicações de fatos ocorridos durante as gravações. O
quadro 01 apresenta a organização das transcrições nos Anexos.

Numeração
do Anexo
Anexo 1
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 7
Anexo 9
Anexo 11
Anexo 15
Anexo 16
Anexo 20
Anexo 21
Anexo 23
Anexo 24

Caracterização
Relato da Aula do dia 16/02/2011: Falta de energia
na cidade e formulação de perguntas pelos alunos
da manhã
Relato da Aula do dia 17/02/2011: Uso de
Atividade presente no Caderno do Aluno
Relato da primeira Aula de 23/02/2011:
Estruturando a aula de uma nova maneira
Relato da segunda Aula de 23/02/2011: Uma aula
“Tradicional”
Relato de Aula de 24/02/2011: Salas diferentes,
ritmos de aprendizagens diferentes.
Relato da Aula de 02/03/2011: Continuando a
atividade da manhã
Relato do HTPC de 02/03/2011: Compartilhando
experiência em HTPC
Relato da Aula de 04/03/2011: Continuando a
atividade da tarde
Relato da Preparação de uma nova SituaçãoProblema em 29/03/2011

Duração

Página

6min20s

93

5min8s

96

7min8s

98

3min17s

101

5min3s

103

5min30s

106

6min18s

116

4min8s

117

1min13s
58s
1min26s

124

Relato de Aula do dia 30/03/2011: Discussão com
5min16s
alunos
Relato da Aula do dia 06/04/2011: Desabafos
6min09s
Relato da Aula do dia 14/04/2011: Continuação da
9min11s
Situação-Problema 2
Quadro 1: Organização das transcrições nos anexos.
Fonte: O Autor.

125
128
129

Os dados complementares que foram sendo buscados à medida que se realizavam as
análises estão organizados no quadro 2.
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Numeração
Anexo 2
Anexo 5
Anexo 6
Anexo 8
Anexo 10
Anexo 12
Anexo 13
Anexo 14
Anexo 17
Anexo 18
Anexo 19
Anexo 22

Caracterização
Questões formuladas pelos alunos durante as aulas de 16/02/2011
Situação-Problema Utilizada na Aula de 23/02/2011
Tabela de Fatos Explicativa Usada na Aula de 23/02/2011
Tabela de Fatos construída pelos alunos do período da manhã
Exemplos de tabelas de fatos construídas pelos alunos da tarde
Transcrição da discussão de um grupo de alunos da manhã
Duas soluções da Situação-problema 1 de alunos da manhã
Impresso levado aos professores no HTPC
Três soluções da situação-problema 1 de alunos da tarde
E-mail encaminhado aos alunos
Avaliação Utilizada pelo professor
Slides usados nas aulas
Quadro 2: Dados complementares para análise.
Fonte: O Autor.

Página
95
100
100
102
104
107
111
114
119
122
123
126

Com a análise do Diário de Bordo julgamos necessária a comparação entre o Discurso
do Professor com os Discursos que representassem outros Campos externos à escola. Por
conseguinte, recorremos a publicações de cada Campo referenciado.

Documentos Analisados para Constituir os Discursos de Outros Campos
SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Caderno do professor: física, ensino
médio - 3a série, volume 1. FINI, M. I. (Coor.). São Paulo: SEE, 2009. ISBN 978-85-7849177-2
ANDRADE, A. B. S. Possibilidades e limites da aprendizagem baseada em problemas
no ensino médio. 2007. 181 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) – Faculdade
de Ciências, UNESP, Bauru, 2007.
CHARLIN, B.; MANN, K.; HANSEN, P. The many faces of problem-based learning: a
framework for understanding and comparison. Medical Teacher, London, v.20, n.4, p. 323330, July 1998.
SANTOS, B. M. Diversidade na sala de aula. Ilha Solteira. 2007. 57 f. Monografia
(Licenciatura em Física) – Faculdade de Engenharia, Universidade Estadual Paulista, Ilha
Solteira, 2007.
PALMA, C; LEITE, L. Formulação de questões, educação em ciências e aprendizagem
baseada na resolução de problemas: um estudo com alunos portugueses do 8º ano de
escolaridade. In: Congreso Internacional Aprendizaje Basado en Problemas (PBL – ABP),
n. 3, 2006, Lima, Perú.
Quadro 3: Publicações consultadas para comparar com a prática do professor.
Fonte: O Autor.
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3.4 METODOLOGIA DE ANÁLISE

Apesar das diferentes naturezas dos dados, entendemos ser possível orientar as
análises segundo a descrição da Análise de Conteúdo de Bardin (1979). A justificativa é que
por Análise de Conteúdo entendemos uma denominação genérica utilizada para designar
diferentes técnicas de análise das comunicações. Estas são desenvolvidas e aprimoradas há
mais de meio século em diferentes setores das Ciências Humanas.
Em levantamento histórico apresentado por Bardin (1979), é considerado como
predecessora da Análise de Conteúdo a hermenêutica, cujo objetivo era a investigação de
mensagens obscuras em discursos simbólicos e polissêmicos por meio da interpretação
cuidadosa, observação e intuição. Além desta, a retórica, que se ocupava de identificar
expressões de persuasão, e a lógica, tentando definir as regras formais do raciocínio correto,
somam-se na tradição de investigar as comunicações.
O primeiro período de grande desenvolvimento de uma metodologia para Análise de
Conteúdo deu-se nos Estados Unidos, durante a Segunda Grande Guerra, quando jornais e
periódicos eram investigados na intenção de se descobrir propagandas subversivas, com
aclamações ao nazismo. Junto ao compromisso de medida, as técnicas mais utilizadas neste
período foram: a definição dos temas subversivos, a comparação e a análise léxica. Em
poucas palavras, esta última é a verificação de ocorrências no texto de palavras-chave listadas
que referenciavam um tema.
O segundo período de desenvolvimento da Análise de Conteúdo ocorre na década de
50 quando esforços e contribuições de representantes de diversas áreas somam-se para um
aprimoramento das metodologias existentes. O alcance da Análise de Conteúdo amplia-se de
um instrumento de precisão descritiva para uma função de inferência. O que temos então é
uma metodologia mutável, que se “adequa ao domínio do objetivo pretendido, tendo de ser
reinventada a cada momento” (BARDIN, 1979, p. 31).
Mesmo existindo muitas metodologias que poderiam ser classificadas como Análise
de Conteúdo, Bardin (1979) apresenta objetivos claros para elas:

- Ultrapassagem da Incerteza: o que eu julgo ver na mensagem estará lá
efetivamente contido, podendo esta “visão” muito pessoal, ser partilhada por outros?
- Enriquecimento da leitura: Se um olhar imediato, espontâneo, é já fecundo, não
poderá uma leitura atenta, aumentar a produtividade e a pertinência? Pela descoberta
de conteúdos e de estruturas que confirmam o que se procura demonstrar a propósito
das mensagens, ou pelo esclarecimento de elementos de significações susceptíveis
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de conduzir a uma descrição de mecanismos de que a priori não detínhamos a
compreensão (BARDIN, 1979, p.30).

Quanto à sua função, a Análise de Conteúdo pode ser realizada de forma exploratória
para “ver no que dá”, aumentando assim as chances de novas descobertas (função heurística)
ou é utilizada como método investigativo para verificar hipóteses, quando o pesquisador já
possui uma intenção ao olhar os dados (função de administração de provas).
Em resumo, a Análise de Conteúdo é um conjunto de técnicas utilizadas para explorar
documentos à procura de conceitos e significados. Ela geralmente começa com uma leitura
flutuante do conteúdo dos registros e, num processo de ir e vir entre estes e os referenciais
teóricos assumidos, à medida que o pesquisador se apropria dos dois tipos de textos, ele
começa a fragmentar a comunicação à procura por unidades de registro que podem ser
palavras-chave, temas, conceitos frases, etc. definidos a critérios do analista.
Orquiza-de-Carvalho (2005) opta por fragmentar o texto para análise em “unidades de
significado, as quais defino como as menores partes do texto que, da maneira que as percebo,
possuem significado isolado” (p.71). O que está de acordo com a Análise de Conteúdo que
adotamos.
Estabelecidas as Unidades de Significado, Bardin (1979) expõe como prática comum
da Análise de Conteúdo a categorização destas segundo os seguintes critérios:

- homogêneas: poder-se-ia dizer que “não se misturam alhos com bugalhos”;
- exaustivas: esgotar a totalidade do “texto”;
- exclusivas: um mesmo elemento do conteúdo, não pode ser classificado
aleatoriamente em duas categorias diferentes;
- objetivas: codificadores diferentes devem chegar a resultados iguais;
- adequadas ou pertinentes: isto é, adaptadas ao conteúdo e ao objetivo. (BARDIN,
1979, p. 36).

3.4.1 Preparação e Organização do Diário de Bordo Para Análise

Propomo-nos a investigar a prática de um professor de Física reconstruindo-a de
acordo com os registros do seu Diário de campo em áudio. Com o intuito de ampliar estes
dados, realizamos uma releitura das transcrições de áudio adicionando lembranças do
professor para detalhar fatos ocorridos e acrescentar mais informações ao texto. A preparação

40

do texto para análise, com o intuito de conferir maior clareza dos procedimentos realizados
antes da categorização, foi realizada segundo os passos a seguir.
Primeiro passo: Procuramos tornar o texto mais fluente, eliminando as pausas e
corrigindo maneiras de falar, procurando evitar modificação das informações registradas e dos
sentidos das emissões produzidas pelo falante.
Segundo passo: Ampliamos o texto com lembranças e explicações que julgamos
necessárias para tornar mais claras as ações do professor. Elas foram feitas 10 meses depois
dos registros no Diário de Bordo. Embora as tenhamos considerado como procedimento de
análise, entendemos que elas estão “a meio caminho” entre a tomada de dados e a análise,
uma vez que o professor é um dos agentes no processo de produção dos dados. Sua
necessidade atendeu as orientações oriundas das discussões durante o Exame de Qualificação,
que indicaram a necessidade de ampliar as manifestações da subjetividade do professor
(ampliações) e da objetividade da situação (explicações).
Barolli, Valadares e Villani (2007) realizam um trabalho que valoriza o envolvimento
do pesquisador, inclusive emocionalmente com os dados, e mostram avanços na compreensão
de processos de aprendizagem quando considerada a subjetividade do professor. Para esses
autores, o conjunto de registros organizados para a pesquisa qualitativa deve ter algumas
características:

Forneçam elementos da subjetividade dos participantes da experiência, inclusive a
memória do pesquisador, também marcada pelo imaginário de sua própria formação
e pelas instituições sociais e comunidade científica às quais pertence.
Com isso, torna-se possível complementar os registros referentes aos eventos mais
objetivos. Em particular, torna-se importante que, nessa fase, algum desses
participantes possa ser questionado de forma a recuperar o sentido implícito de suas
anotações ou, mais ainda, produzir novas informações sobre sua situação subjetiva
anterior (BAROLLI, VALADARES e VILLANI, 2007, p. 255).

Como exemplo de ampliação, apresentamos o seguinte recorte do Anexo 4.

Algumas perguntas eram sobre o funcionamento da estação, e eram as que me
interessavam mais, [Porque seu intuito era trabalhar os conceitos de corrente, tensão,
resistência, energia e potência, conceitos trabalhados anualmente pelo professor com
as terceiras séries do Ensino Médio] (ANEXO 4).
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A ampliação está na escrita em itálico, fornece dados subjetivos do professor advindos
da memória e o trecho entre colchetes representa uma explicação para tal subjetividade,
quando julgamos necessário. Neste caso, a ampliação traz o ganho de explicitar uma
expectativa do professor em relação à atividade desenvolvida pelos alunos e revela sua
intenção. Informações importantes para que se identifiquem os princípios que regulam as
ações do professor durante sua prática.
Terceiro passo: Inspirados pelo trabalho de análise apresentado em Orquiza-deCarvalho (2005), uma nova leitura do texto foi realizada visando separá-lo em pequenos
trechos que carregassem significados passíveis de serem posteriormente categorizados. Os
trechos, chamados de unidades de significado (US), podem ser curtos ou longos, o que
depende se o analista pode considerar que as informações estão inteiramente contidas neles,
conforme o exemplo a seguir.

(1) Hoje é dia 16 de fevereiro e eu dei aulas de manhã no terceiro colegial A e no
terceiro colegial B; (ANEXO 1).

O trecho 1 foi considerado como uma unidade de significado do anexo 1 porque a
frase não precisa da próxima para que se entenda a informação, que no caso sinaliza o dia da
gravação e as turmas que o professor deu aulas. Já no caso da unidade de significado (3) os
trechos que a compõem estão separados no texto, porém são complementares.

(3) Eu comecei já a pesquisa; (4) [Inicia-se o segundo ano do mestrado, sendo o
primeiro dedicado à realização de 4 disciplinas na academia; (5) enquanto trabalhava
na rede pública com carga de 20 horas semanais. No ano de 2011 a jornada de
trabalho foi reduzida para 10 aulas semanais; (6) e no primeiro semestre ele deveria
concluir seus créditos de disciplinas na pós-graduação; com a disciplina
“Modalidades de Conteúdo Curricular no Contexto da Educação para a Ciência:
Subsídios para o Planejamento de Condições de Ensino e de Avaliação”. (7) No dia
12 de dezembro de 2010 ele realiza apresentação virtual para o grupo de pesquisa
Educação Continuada de Professores e Avaliação Formativa sobre seu projeto de
pesquisa, o que implica na decisão de tomar dados no início do ano de 2011]; (3)
que é sobre a elaboração de uma atividade, um material, para trabalhar problemas,
que foram elaborados a partir de uma perspectiva CTSA; (ANEXO 1).
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Foram organizadas 12 ampliações, cada uma ocupando um Anexo. Realizamos a
enumeração das unidades de significado para cada Anexo separando-as com o sinal de ponto
e vírgula (;) para indicar seu fim.
Quarto Passo: Para cada texto da transcrição construímos uma planilha com o nome
do respectivo anexo e organizamos suas unidades de significado em uma coluna. Ao lado de
cada célula que contém uma unidade de significado, escrevemos pequenos comentários que
ajudariam na futura categorização, como ilustrado na figura a baixo.

Figura 2: Organização das Unidades de Significados.
Fonte: O Autor.
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No Anexo 27 colocamos todas as US da ampliação 1, correspondente ao Anexo 1,
como exemplo de como realizamos com todas as Ampliações.
Quinto Passo: Organizamos as US em dimensões. A primeira atividade de
organização das unidades de significados consistiu em ler exaustivamente todas as
transcrições do diário de bordo com suas ampliações e procurar semelhanças entre elas.
Segundo Bardin (1979), a função da análise neste momento é a de “ver no que dá”.
Sexto Passo: Voltamos ao referencial à procura de relações com as US. O raciocínio
construído foi o seguinte. Se a escola é o contexto da prática do professor e localiza-se no
campo da reprodução, as ações do professor indicam reprodução de conhecimentos
provenientes de algum lugar, então, perguntamos: Quais os campos de origem das ações do
professor? É importante reforçar que a reprodução do professor tratada neste trabalho não é
isenta de alterações e adaptações.
Sétimo Passo: Descrevemos as ações do professor segundo interpretações das US e
buscamos textos que poderiam indicar suas origens, para então encontrar os Discursos
Instrucional e Regulativo que compõem o Discurso Pedagógico do Professor. Os textos
buscados neste momento estão organizados no quadro 3.
Para ficar mais clara nossa ação neste momento, retomemos nossa Questão de
Pesquisa: “Quais elementos influenciam o professor (re) interpretar, entender, adaptar e
transformar um conhecimento novo para sua prática pedagógica?”.
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4 ANÁLISE DOS DADOS

Neste capítulo, apresentamos nossa análise efetiva de dados. Primeiramente
apresentamos nossas dimensões de análise. A partir daí, apresentamos nossas categorias,
Discursos Regulativos e Instrucionais da prática do professor. Para cada grupo de ações foi
associado um Campo de origem. Elegemos textos que os representassem para sustentar as
afirmações de proximidade entre práticas e o Campo.

4.1 AS DIMENSÕES DE ANÁLISE

Entendemos por dimensão os olhares sob os quais as unidades de análise são passíveis
de serem compreendidas, identificamos um padrão nas unidades de significado, o que nos
possibilitou propor as seguintes dimensões de análise: ações na sala de aula, planejamento,
julgamento de valor das ações em sala aula, explicação, posicionamento, desabafo.
Ações de sala de aula: Olhando para certas unidades de significados percebemos
como características descrições de ações realizadas dentro da sala de aula pelo próprio
professor ou pelos alunos. Isso ocorreu, por exemplo, no caso da US A4.(15) (Unidade de
Significado 15 do Anexo 4):

A4.(15) Feito isso cada grupo me entregou uma folha com a tabela de fatos
preenchida. Cada grupo passou a limpo as suas metas, hipóteses, fatos e plano de
ação;

Planejamento: Outras unidades denotam pensamentos e propostas de atividades a
serem realizadas futuramente na sala de aula. Elas revelam aspectos considerados pelo
professor antes de organizar as aulas seguintes. No exemplo a seguir o professor expressa a
intenção de elaborar uma avaliação para os alunos.

A7.(8) Agora eu preciso pensar em formas de extrair o que eles estão entendendo ou
não da matéria.
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Julgamento de Valor: Determinadas unidades de significados indicam julgamento de
valor feito pelo professor com relação às estratégias de ensino, às ações dos alunos, ou ao
contexto escolar. Também é uma verbalização da ação de avaliar. Toda emissão de juízo foi
reunida aqui, como na seguinte US:

A9.(12) Então essa metodologia de relacionar uma aula com a ABP e uma aula
tradicional que traga informações que eles precisam para resolver o problema tá
funcionando muito bem por enquanto, mas a percepção da necessidade da
informação deve partir dos alunos;

Explicação: Trechos explicativos, justificativas de ações com inserção de novos
conhecimentos. São unidades que revelam princípios que regulam as ações do professor ou
dos fatos relatados. É o que acontece na US A1.(2) quando o professor explica o início do ano
letivo.
A1.(2) [As aulas começaram dia 10 de fevereiro, quinta-feira passada, mas os
professores iniciaram as atividades na escola nos dias 8 e 9 de fevereiro. É o que
chamam de planejamento escolar].

Posicionamento: Esta dimensão foi criada para reunir as afirmações feitas pelo
professor revelando seu entendimento sobre algum fato, estudo ou ação e indicam como ele
pensava durante os estudos da abordagem educacional, quais suas interpretações e
perspectivas de ação. Pela afirmação a seguir, o professor entendia que o que estava fazendo
era trabalhar com a PBL e afirmou ainda que preparou uma aula tradicional. Mas as
definições do que ele estava entendendo tanto por PBL quanto por Aula Tradicional serão
revelados pela reconstrução de suas aulas.

A7.(2) Após trabalhar com uma situação-problema e usando a metodologia da
aprendizagem baseada em problemas, eu preparei uma aula tradicional com o tema
unidades de medida;
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Desabafo: Há unidades de significados que não se encaixavam nas dimensões
anteriores. Estas revelam insatisfação do professor com alguma coisa, ou seja, contêm algum
tipo de reclamação. As US que compõem essa pré-categoria são dos anexos 23 e 24.

A23.(6) Mas os alunos não leem. Não fazem uma reflexão sobre as coisas que estão
fazendo. Eles estão muito acostumados em fazer, fazer, fazer sem refletir. Estou
tendo dificuldades neste ponto aí;

4.2 CAMPOS DE ORIGEM DAS PRÁTICAS DO PROFESSOR

A partir da definição das dimensões de análise no item anterior, voltamo-nos para o
referencial teórico, concentrando-nos no conceito de Recontextualização assim como ele é
proposto por Basil Bernstein. Ao Campo da Reprodução, segundo Bernstein (2003b),
pertencem todas as instituições dedicadas ao ensino, desde a pré-escola até o Ensino Superior,
portanto, se há reprodução de práticas e conteúdos na escola, deve ser possível identificar um
contexto de origem para cada uma delas. Com esse pensamento, levantamos hipóteses sobre
quais Campos poderiam influenciar o professor quanto aos procedimentos e valores refletidos
em sua prática.
Para que um conhecimento seja recontextualizado é necessário que tenha sido uma vez
produzido, bem como, para que seja reproduzido, antes ele deve ter sido recontextualizado.
Assim, consideramos que as ações do professor reproduzem discursos, e também, que elas
podem ser legitimadas pelo próprio Campo da Escola, bem como ter sido legitimada por
outros Campos com os quais interagiu no passado ou ainda interage no presente. Dessa forma,
colocando em revisão a trajetória do professor e nos apropriando dos conceitos de Campo de
Bernstein (2003b), identificamos como “Campos” em que o professor interage ou interagiu
para formação docente os seguintes:
1) Campo Oficial de Recontextualização Pedagógica: É dominado pela Secretaria de
Educação Estadual da região, a qual a escola se vincula, e do Estado Nacional. Tem por ação
selecionar, organizar e recontextualizar o conhecimento dirigido às escolas, definindo
objetivos para a educação. O discurso aqui produzido chega ao Campo da Escola, no nível
estadual, principalmente pelo Currículo do Estado de São Paulo, mas também utiliza outros
instrumentos como o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo
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(SARESP), cursos de formação continuada organizados via Diretorias de Ensino, e, no nível
nacional, pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e pelo Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM). Para representar este Campo, consideramos o Discurso do Currículo do
Estado de São Paulo por ser o documento mais ativo na escola e na experiência do professor
durante a pesquisa.
2) Campo de Recontextualização Pedagógica: Referir-nos-emos aqui à produção
acadêmica que se destina à difusão de conceitos acerca da educação e formas de ensino. Para
organizar suas aulas, o professor teve que consultar publicações em eventos e periódicos que
tratassem do tema escolhido. Um levantamento dos trabalhos consultados pelo professor, na
época de elaboração da sua prática, foi realizado para definir o discurso deste Campo.
Focamos apenas os trabalhos que se dedicavam a divulgar ou discutir a Aprendizagem
Baseada em Problemas, tentando construir seu Discurso.
3) Campos da Reprodução
3a) Campo da Escola: É o contexto da prática pedagógica que sofre influências dos
contextos sociais e econômicos do município, os diferentes contextos familiares e é subcampo
do Campo Escolar. É composto pelas interações entre os agentes da própria escola, entre as
escolas da cidade e a comunidade, porém tentaremos nos restringir aos elementos mais
próximos do professor como a sala de aula e a interação com os alunos.
3b) Campo Acadêmico na Formação Inicial: A Licenciatura em Física de Ilha
Solteira, formação inicial do professor. O texto de referência deste período é a monografia.
3c) Campo Acadêmico durante o Mestrado: A Pós-graduação enquanto formadora do
Pesquisador.
O que fizemos foi ter como ponto de partida os Campos já descritos por Bernstein
(2003b) e o Campo da Escola de Genovez (2008) e identificar sua composição segundo a
realidade vivida pelo professor. Concordamos que há muitas variáveis a serem consideradas
em cada Campo. Além disso, existem outros Campos, como o religioso e familiar, que
poderiam ser considerados, contudo nossos dados não os compreendem.
Em revisão às dimensões, detivemo-nos nas unidades de significado definidas como
Ações e identificamos possíveis Campos de origem de cada uma. Justificamos a escolha de
olhar para as US, Ações na Sala de Aula, pois estas reúnem todas as outras, seja para explicar
ou emitir juízos. Também esperamos que elas revelem os Discursos, Instrucional e
Regulativo, do professor, compondo assim seu Discurso Pedagógico.
O quadro 1 explicita as categorias criadas para classificar as ações quanto aos Campos
de origem já descritos anteriormente.
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Ações

Categorias
Origem no Campo da Reprodução
Formação Inicial

Comuns ao
Professor

Campo da Escola

Origem no Campo Oficial de Recontextualização Pedagógica

Origem no Campo de Recontextualização Pedagógica
Comuns ao
Pesquisador

Origem no Campo da Academia
Quadro 4: Categorias para as Unidades de Significados

Para deixar claro como classificamos os elementos das dimensões conforme as
categorias, tomemos como exemplo a unidade A4.(10):

A4.(10) Então, propus utilizar uma tabela idêntica a que a Mariana Bologna propôs
e a construí com eles.;

O trecho indica uma ação do professor quanto ao instrumento utilizado em sala de
aula, que no caso foi o preenchimento da tabela de fatos que tem como origem a leitura do
trabalho Andrade (2007), produto do Campo de Recontextualização Pedagógica. Desde modo,
colocamos a A4.(10) na categoria Origem do Campo de Recontextualização Pedagógica.

4.3 DISCURSO DO PROFESSOR

Apresentamos, neste momento, o Discurso da Prática do professor, ou seja, suas ações
que veiculam Elementos Regulativos e instrucionais a partir de interpretações das US
categorizadas e posterior identificação com publicações dos Campos de origem. Julgamos
oportuno lembrar os conceitos de Discurso Instrucional e Regulativo de Bernstein (2003b):

Discurso Instrucional está preocupado com a transmissão/aquisição de competências
específicas e o Discurso Regulativo está preocupado com a transmissão de
princípios de ordem, relação e identidade (p.183).
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Enquanto o primeiro indica princípios que orientam os procedimentos de “o que
ensinar” e “como ensinar”, o segundo regula as relações entre os agentes do meio de forma a
viabilizar o Discurso Instrucional. Para Lopes (2001):

O discurso pedagógico atua como o conjunto de regras para embutir e relacionar
dois outros discursos: o discurso instrucional (discurso especializado das ciências de
referência que se espera ser transmitido na escola) e o Discurso Regulativo
(Discurso associado aos valores e aos princípios pedagógicos). Como sempre é o
Discurso Regulativo que domina o Discurso Instrucional, é por meio do Discurso
Regulativo que a ideologia intervém no Discurso Pedagógico (LOPES, 2001).

Sendo o Discurso Pedagógico revelador do que é considerado legítimo no campo
educacional, apresentando valores e normas, sendo o professor o agente da prática, esse
último é o responsável pela reprodução e transmissão cultural dentro da sala de aula,
reprodução que será guiada por seu próprio conjunto de valores e disposições teóricas.
Esperamos, portanto, que as ações do professor revelem seus princípios de ação e os
Discursos Regulativo e Instrucional que guiam sua prática.
Durante a identificação dos Discursos, percebemos a existência de dois tipos de
Discursos Regulativos. Um que regula as ações do professor e define suas tomadas de decisão
e outro que é utilizado por ele para regular as relações dentro da sala de aula. Para diferenciálos chamaremos o primeiro de Elementos Reguladores e o segundo de Elementos de
Regulação.
O processo utilizado para encontrar os Discursos da prática do professor a partir das
US foi, primeiramente, identificar a ação correspondente. Após identificarmos as ações do
professor reveladas pelas US, nos questionamos o que as justificaria. A resposta foi a
existência de um Discurso (podemos entendê-lo como uma regra de conduta). Depois nos
perguntamos se esse Discurso serve para instruir o aluno ou para regular as relações dentro da
sala de aula. Caso seja para instruir, indicar procedimentos aos alunos, ela compõe o Discurso
Instrucional. Por outro lado, se for para regular, questionamo-nos se ela regula as ações do
professor ou do aluno. Caso regule as ações do professor é um Elemento Regulador, caso seja
para regular as ações dos alunos chamamos de Elemento de Regulação.
Os procedimentos para categorizar e identificar o Discurso do Professor estão
organizados no esquema 2. Despois de separar as US que verbalizam ações por Campos de
Origem, perguntamos qual sua função. Se serve para instruir o aluno indica Discurso
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Instrucional. Se Serve para regular a sua própria prática é um princípio de regulação, se regula
a prática dos alunos indica princípio de regulação, ambos do Discurso Regulativo.

Esquema 2: Identificação dos Discursos Regulativo e Instrucional.
Fonte: O Autor.

4.4 AÇÕES DE SALA DE AULA COM ORIGEM NO CAMPO ACADÊMICO DA
FORMAÇÃO INICIAL

Encontramos seis unidades de significado que sugerem ações com origem na
Formação Inicial do professor relacionadas diretamente ao desenvolvimento de sua
Monografia. As primeiras unidades de significado são:

A1.(13) Cada turma teve um envolvimento diferente na etapa de formulação das
perguntas;
A1.(14) [Mesmo a turma sendo caracterizada como boa pelo professor, muitos
alunos se distraiam facilmente com conversas não relacionadas à aula. Podia-se
perceber a formação de dois grupos, o de competidores de nota e os que queriam
ficar ocultos para o professor.;
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A4.(14) Durante o restante da aula, anotei quem sentou com quem em minha agenda
e verifiquei também quais os grupos que mais discutiam ou não sobre a situação.;

Os trechos citados indicam como ações do professor: observar e reparar nos
diferentes envolvimentos dos alunos nas atividades e registrar como se organizam em sala
de aula. Estas veiculam a forma como o professor age em sala de aula, contendo algum
princípio regulador, o que significa que suas próximas ações dependerão de como o aluno se
envolve com a atividade. Portanto obedecem a um Discurso Regulativo.
Perguntando-nos o porquê dessas ações, inferimos que são Elementos Regulativos, ou
seja, formas de pensar do professor que orientam suas ações em sala de aula: o professor
considera importante identificar se os alunos estão realizando as atividades propostas, há
relação entre o envolvimento do aluno e as relações que estabelece com os outros durante a
aula e os alunos possuem ritmos diferentes de aprendizagem.
Os Elementos Regulativos mencionados acima foram considerados como sendo de
origem da Formação Inicial porque pudemos encontrá-los em verbalizações de ações na
Monografia. Isso se deu nos seguintes trechos:

Buscamos identificar como os alunos se organizavam dentro da sala de aula.
Durante todas as aulas foi observado com quem cada estudante costumava sentar,
em que região da sala eles ficavam e qual a característica marcante desse grupo
formado (SANTOS, 2007, p. 26).
Para as aulas de regência buscou-se levar em consideração as ideias de Cortesão
(1999):
- aceitar a existência da heterogeneidade e procurar conviver e tirar proveito dela;
- as opções de processos de ensino-aprendizagem devem ser guiadas pela
identificação dos tipos de alunos presentes na sala de aula;
Por isso, qualquer plano de ensino não pode ser imutável. Ele deve ser flexível e
cabe ao educador modificá-lo à medida que achar conveniente e apropriado aos seus
alunos (SANTOS, 2007, p. 19).

Observamos que o trecho citado não apresenta instruções específicas para o Ensino de
Física, apenas princípios que regulam a prática do professor como os identificados nas US
citadas anteriormente.
As próximas três unidades de significado indicam a ação de percorrer a sala de aula
de forma a proporcionar maior proximidade entre professor e alunos, além da ação ouvir e
prestar atenção ao que o aluno diz. Estas servem tanto para regular as ações dos alunos

52

quanto para instruí-los quanto ao conteúdo específico. O Elemento de Regulação vinculado
pode ser a valorização da interação entre professor e aluno no processo de ensino por meio
do diálogo.

A3.(6) [Dessa maneira o professor fica à vontade para andar pela sala de aula, tirar
algumas dúvidas e fazer sugestões. A aula é muito dialogada;
A3.(12) Houve também uma pergunta sobre o aquecedor solar. Como funciona,
como que esquenta? [O professor questiona o porquê da pergunta]. Então eles
estavam confundindo a função do reservatório com a função da placa. Como é que a
água esquenta ali? Anotei a pergunta e acho interessante não perder isso de foco,
porque é curiosidade deles;
A21.(8) Mas mesmo assim eu passei e conversei com todos os grupos dando dicas e
explicações extras;

A mesma valorização do diálogo e do procedimento de percorrer a sala de aula durante
a atividade para acompanhar os alunos é realizado pelo professor quando no desenvolvimento
da Monografia, como mostram os seguintes trechos.

Estamos adotando como pressuposto um aprendizado através da interação entre
aprendiz e pessoas do meio. É imprescindível, numa visão particular, que o
educador se aproxime mais dos alunos... (SANTOS, 2007, p. 19).
Tentou-se valorizar o diálogo durante as aulas. Considerando a problemática, eu
percorria a classe questionando e observando todos os alunos (SANTOS, 2007,
p.20).

De fato, podemos perceber grande aproximação entre as ações do professor durante
sua prática no início de 2011 e as que aparecem em sua Monografia de 2007. Isso revela que
os Elementos de Regulação encontrados estão consolidados na estrutura de disposições
interna do professor a longo tempo, tornando-se elementos recontextualizadores de sua
prática. Mesmo que eles tenham origem anterior à licenciatura ou a fatos anteriores à
Monografia, é nela que foram revelados publicamente, sendo possível uma análise objetiva.
No quadro que segue, reunimos todos os princípios encontrados neste tópico.
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Discurso Regulativo
Elementos Regulativos

Elementos de Regulação

DICURSO DA PRÁTICA

1)
o
professor
considera 1) percorrer a sala de aula de
importante identificar se os alunos forma a proporcionar maior
estão realizando as atividades proximidade entre professor e
propostas;
alunos.
2) há relação entre o envolvimento
do aluno e as relações que
estabelece com os outros durante a
aula;
3)
observar
e
avaliar
o
envolvimento dos alunos nas
atividades;
4) registrar como os alunos se
organizam em sala de aula;
5) valorização da interação entre
professor e aluno no processo de
ensino;
6) os alunos possuem ritmos de
aprendizagem diferentes.
Quadro 5: Elementos do Discurso Pedagógico do Professor com Marcas na Formação Inicial.

4.5 AÇÕES DE SALA DE AULA COM ORIGEM NO CAMPO OFICIAL DE
RECONTEXTUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA

O Campo Oficial de Recontextualização Pedagógica direciona seu discurso
principalmente pelo Currículo (SÃO PAULO, 2010), que é quem determina o conteúdo de
Física a ser trabalhado para cada série do Ensino Médio. Como complemento do Currículo, o
Governo Estadual distribui aos alunos da escola um material chamado “Caderno do Aluno”
que contém sequências didáticas planejadas para seguir estritamente o primeiro documento.
Ao professor é dirigido um manual, “Caderno do Professor” (SÃO PAULO, 2009), o qual o
orienta no seguimento do Caderno do Aluno.
Mesmo propondo-se trabalhar o bimestre todo com aulas diferenciadas, elaboradas sob
uma perspectiva inovadora, o professor recorre às atividades já conhecidas que compõe seu
repertório de aulas. Três foram as US da dimensão Ação da Sala de Aula que podem ser
consideradas como de origem deste campo (A3.(2), A3.(8) e A23.(10)), precisamente do
“Caderno do Professor”, porém, antes de apresentá-las, pretendemos entender as
circunstâncias e razões que o fizeram retomar tais atividades. Primeiro analisamos a US
A1.(10) que trata do planejamento do professor para as aulas do bimestre.
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A1.(10) Na primeira aula eu já sabia o que iria fazer porque já tinha pensado no
contexto utilizado...(10) sabia que eu ia construir perguntas problemas com os
próprios alunos para que na próxima aula eu elaborasse as outras situações de
aprendizagem.;

A US A1.(10) indica um planejamento do professor para as aulas, indicando como
procedimentos de trabalho: construir perguntas com os alunos a partir de uma
contextualização inicial do professor e criar situações-problema a partir delas. As ações
citadas possuem aproximações com a proposta de Palma e Leite (2006), Discurso proveniente
do Campo de Recontextualização Pedagógica.

O objetivo deste estudo é analisar e comparar as questões elaboradas,
individualmente e em grupo, por alunos portugueses de 8º ano de escolaridade sobre
um tema sócio-científico atual – mudança global – tomando como referência a sua
potencialidade para constituírem ponto de partida para a aprendizagem das ciências
baseada na resolução de problemas (PALMA e LEITE, 2006, p. 1. Grifo nosso).

Até então o planejamento está coerente com uma proposta de inovar do professor, uma
vez que está se orientando em um discurso externo à escola, não reproduzido por ele até
então. Porém, as seguintes US indicam o direcionamento para voltar à atividade conhecida.

A1.(20) percebi que durante a formulação de questões as perguntas formuladas por
essa turma foram numa quantidade menor. Às vezes eram perguntas que, eu dando
exemplos de questões, eles usavam os próprios exemplos como perguntas;
A1.(21) mas amanhã eu tenho que dar mais uma aula pra eles. Eu penso em fazer
uma atividade que já desenvolvo ao longo dos anos quando trabalho com
eletricidade que é a classificação de aparelhos e trazer coisas do cotidiano pra eles.
A3.(1) Como eu percebi que durante a elaboração de questões esta foi uma turma
que participou menos [terceiro B], uma participação não tão voltada à física,
conceitos, ideias mais sólidas de eletricidade, fiz uma atividade de mostrar a
eletricidade no cotidiano deles com intuito de melhorar as suas questões;

A conjunção “mas”, que inicia a US A1.(21), indica que o fato de dar outra aula no dia
seguinte para a mesma turma é o problema que o levará a recorrer a uma atividade já
conhecida. Inferimos que o intervalo de tempo de uma aula para outra foi considerado como
insuficiente pelo professor para analisar as questões e elaborar os problemas desejados. Em
A1.(20) e A3.(1) há indícios de uma explicação para o uso da atividade escolhida, mostrando
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que a escolha não foi aleatória, ela tinha a intenção de relacionar o tema eletricidade com o
cotidiano do aluno e assim aumentar a qualidade das questões produzidas em aula anterior. O
que indica uma recontextualização do professor.
Os elementos que influenciaram a prática do professor foram a necessidade de ter
uma aula planejada em um curto espaço de tempo, existência de uma forma de trabalho já
pronta e validada na escola e percepção do professor de poder dar continuidade à aula
anterior.
As US que indicaram ações do professor não coerentes com sua proposta de inovar
foram as seguintes.

A3.(2) Eu comecei perguntando o que é eletricidade, se eles sabiam onde estava e
pedi para que fizessem uma lista no caderno com vinte itens que eles encontrassem
na casa deles, na rua ou no trabalho, que tivesse alguma coisa a ver com eletricidade;
[Esta atividade está no Caderno do Aluno e consiste em pedir para que eles
elaborem uma lista com itens que julguem ter alguma relação com eletricidade. Feita
a lista os alunos precisam criar categorias para os itens que escreveram, justificando
cada uma;
A3.(8) Depois eu trouxe a discussão para categorias que levem ao conceito de
transformação de energia.;

O que o professor faz em A3.(2) é iniciar a aula com uma problematização sobre
eletricidade, propondo aos alunos que elaborem uma lista de 20 itens relacionados ao tema
da aula, incentivando a criação de categorias para os elementos da lista e justificá-las. A
primeira ação indica uso de um Elemento de Regulação para tornar possível a prática do
Discurso Instrucional porque quanto mais interessante a problematização, mais motivados
estarão os alunos à realização das atividades propostas. A segunda ação é dirigida aos alunos
para que relacionem o tema de estudo com suas atividades cotidianas, por isso consideramos
como um Discurso Instrucional regulado por um Princípio Regulativo que é a valorização de
relacionar o conteúdo específico com o cotidiano. A terceira ação indica um Discurso
Instrucional. A A3.(8) indica a presença de um Elemento de Regulação, pois o professor
conduz a atividade para a ação que deseja dos alunos. Novamente podemos identificar a
valorização do papel do professor no direcionamento das ações dos alunos.
Relacionamos essas ações com o Campo Oficial de Recontextualização Pedagógica
porque elas tentam reproduzir uma atividade que se encontra no “Caderno do Professor”
(SÃO PAULO, 2009) da Terceira série do Ensino Médio, volume 1, e é a primeira atividade
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sugerida aos alunos para iniciar os estudos sobre eletricidade. Em revisão ao manual
encontramos como orientações ao professor para executar aula:

Comece a atividade com uma discussão coletiva na qual seja problematizado o papel
da eletricidade no nosso dia-a-dia. Convide os alunos a refletirem sobre questões
que os estimulem a pensar sobre a importância da eletricidade em nossa vida.
Questões como: Você já pensou no mundo atual sem a eletricidade? Como seria o
seu dia-a-dia sem ela? (SÃO PAULO, 2009, p.11)
Em seguida, organize os alunos em grupos de cinco e entregue o roteiro 1.1
[ANEXO 25]. Enquanto os estudantes pensam sobre as questões propostas, passe de
grupo em grupo estimulando-os a responder às questões.
Utilize os 15 minutos finais da aula para uma sistematização coletiva. Comece
pedindo aos alunos que falem quais foram as atividades listadas e vá anotando-as na
lousa. Feito isso, sugira que eles façam uma classificação dessas tarefas para que
possam, em conjunto, montar uma tabela na lousa e completá-la (SÃO PAULO,
2009, p.11).

As ações que podemos deduzir dos trechos citados são instruções do “Caderno do
Professor” para o professor, portanto constituem um Discurso Instrucional do documento
porque indicam como deve ser o comportamento do professor em sala de aula. Contudo,
quando o professor executa as instruções, elas podem se tornar Elementos de Regulação,
como os exemplos a seguir: Problematização sobre eletricidade direcionando para a
identificação do tema com o cotidiano do aluno, organizar os alunos em grupos, aproximar-se
dos alunos durante a execução da atividade. Já as ações seguintes se comportariam como
Discurso Instrucional do Professor: pedir que falem os objetos listados e sugerir que os
classifiquem. O conteúdo que está contido no roteiro 1.1, soma-se a este Discurso: Elaboração
de lista com as atividades que o aluno executou desde o momento que acordou até o início da
aula, responder perguntas previamente elaboradas, classificar as atividades presentes na lista.
Pode-se perceber grande proximidade entre o que o professor fez e o que o “Caderno
do Professor” orienta a fazer, com algumas adaptações na maneira de conduzir as atividades,
como, por exemplo, não utilizar roteiros entregues aos alunos ou qualquer outro material de
apoio durante a aula além da lousa, apenas orientações orais. Também não foi explorado pelo
professor o uso de perguntas elaboradas previamente para que os alunos respondessem.
Até o momento analisamos apenas as US A3.(2) e A3.(8). Agora focaremos a US
A23.(10) que indica semelhança com outra atividade proposta pelo Caderno do Professor.
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A23.(10)Planejei para essa aula de hoje, que mesmo que eles tivessem trazido a
pesquisa, eu ia abordar alguns conceitos sobre corrente e tensão, utilizando um
experimento demonstrativo com 2 pilhas e 2 lâmpadas utilizando-o como forma de
problematização para inserir as relações entre as grandezas elétricas envolvidas na
Lei de Ohm, e também preparei uma sessão só de exercícios para trabalhar técnicas
de resolução com equações através de exercícios repetitivos. E assim foi feito, uma
aula discutindo sobre o problema e uma aula fazendo exercícios;

O professor inicia a aula com um experimento demonstrativo como forma de trabalhar
as relações entre grandezas elétricas especificadas na Lei de Ohm. Isto foi mais do que uma
problematização para contextualizar o conteúdo aos alunos, sua intenção era o
desenvolvimento dos conceitos de resistência, corrente elétrica e tensão a partir da observação
do circuito montado, portanto, o uso da interação entre professor e aluno (Elemento de
Regulação) serviu para instruir os alunos quanto à relação entre as grandezas elétricas. As
ações realizadas por ele foram montar circuitos com pilhas e lâmpadas, questionar os
alunos sobre os possíveis resultados do experimento e explicar os fatos observados. Depois
da problematização sua ação foi de propor a prática de exercícios que utilizem a equação da
Lei de Ohm. Todas as ações são dirigidas ao ensino de um conteúdo específico da Física,
portanto compõem um Discurso Instrucional, porém vinculados a Discursos Regulativos. A
segunda ação indica como Elemento de Regulação a interação entre professor e alunos.
Revisando o “Caderno do Professor” as orientações para o professor trabalhar com a
Lei de Ohm são:

Antes de iniciar a atividade do roteiro 3, para instigar os alunos, pergunte a eles: O
que acontece se ligarmos, por engano, uma lâmpada incandescente de 220 V em
uma rede de 127 V? E se fizermos o contrário, ligar uma de 127 V em uma rede de
220 V?
Proponha a atividade do roteiro 3, reunindo os alunos em grupos de no máximo
cinco componentes, e auxilie-os a montar o circuito para que possam iniciar a
atividade (SÃO PAULO, 2009, p.17).
No fim da aula, dedique-se à formalização do conceito de corrente elétrica como o
movimento ordenado dos elétrons no condutor. [...]
Conclua a atividade do roteiro 3, discutindo a relação entre as grandezas envolvidas
nos elementos do circuito. Em outras palavras, as observações feitas pelos alunos
devem ser explicadas pela primeira lei de Ohm (SÃO PAULO, 2009, p. 20).

Como Discurso Regulativo sugerido ao professor está o início com uma
problematização e posterior entrega do roteiro 3 (ANEXO 25). Nele estão as orientações:
pedir que os alunos construam 4 circuitos simples, observem o brilho das lâmpadas e
respondam perguntas organizadas previamente. Para concluir a atividade o professor deve
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formalizar o conceito de corrente elétrica e discutir a relação entre as grandezas elétricas.
Outro Discurso Regulativo é a organização dos alunos em grupos de no máximo 5 alunos.
Buscamos construir uma explicação para escolha da atividade com pilhas e lâmpadas
relacionando a ação com as US A23.(11) – Dimensão Planejamento – e A23.(15) e A23.(14)
– Explicação.

A23.(11) na semana que vem nós teremos duas aulas. Uma aula avaliação em grupo,
onde o grupo tem que elaborar o texto explicativo dessa situação problema e a
segunda aula é uma avaliação tradicional com exercícios que eles estão praticando,
treinando mesmo, nesta aula;

A US de Planejamento indica que, na semana seguinte àquela aula, o professor já
planejara duas avaliações. Uma a ser realizada em grupo, que é a própria atividade baseada
nos textos que tratam da PBL e uma avaliação denominada por ele como tradicional. As
seguintes US Explicativas nos deixam clara a opção de definir uma avaliação na aula seguinte
e não continuar com a atividade que se propunha realizar.

A23.(14) Bom, segunda-feira será o simulado bimestral da escola;
A23.(15) Quarta-feira que vem eu tenho que dar uma avaliação que transforme
numa nota a participação dos alunos nas aulas do bimestre;

Como principais elementos de recontextualização que influenciaram a prática do
professor e que os dados permitem identificar são o fim do bimestre e a necessidade de
atribuir notas ao desempenho dos alunos e simulado (avaliação) na escola. Com o fim do
bimestre se aproximando, os professores devem entregar à escola as notas referentes ao
desempenho dos alunos nas aulas. Outro compromisso é a realização do simulado da escola –
prova objetiva elaborada por todos os professores da instituição. Revelaram-se, então, como
elementos que influenciaram a prática do professor, as exigências comuns do contexto da
prática.
As análises levam-nos a inferir que a exigência das notas no fim do bimestre e a
existência de um simulado na escola regularam a escolha de atividades do professor.
Consideramos, portanto, tais fatos como integrantes do Discurso Regulativo do contexto da
prática, ou seja, são elementos recontextualizadores do Campo da Escola.
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As duas tentativas de reprodução do Discurso do Caderno do professor tiveram uma
estrutura semelhante. Iniciaram com uma problematização seguida de uma proposta de
atividade. Consultando os e-mails do professor no ano de 2008, encontramos uma proposta de
sistematização de aulas que foi enviada a um colega ex-aluno que segue a seguinte estrutura:
Problematização, organização do conhecimento, retomada do conhecimento (figura 2). Como
o professor ocupou-se em construir essa estrutura de aulas no ano de 2008, inferimos que ela
pode ter origem no Campo da Prática. Por outro lado, a semelhança estrutural entre a proposta
de aula realizada em 2008 pelo professor e as adaptações do “Caderno do Professor”,
realizadas em 2011, sugerem que a primeira age como elemento de recontextualização que

DISCURSO DA PRÁTICA

compõe o Discurso Pedagógico do professor.

Discurso Regulativo
Elementos Regulativos
Elementos de Regulação
1) valorização do relacionamento 1) problematizar o tema da
do conteúdo específico com o
aula por meio de exposição
cotidiano;
oral;
2) Existência de formas de 2) intensa participação do
trabalho já prontas e validadas na professor para conduzir a
atividade para a ação que
escola.
deseja dos alunos;
3) diálogo entre professor e
alunos.

Discurso Instrucional
1) propor aos alunos que elaborem
uma lista de 20 itens relacionados
ao tema da aula;
2) incentivar a criação de categorias
para os elementos da lista e
justificá-las;
3) montar circuitos com pilhas e
lâmpadas, questionar os alunos
sobre os possíveis resultados do
experimento;
4) propor a prática de exercícios que
utilizem a resolução da Lei de Ohm;

Quadro 6: Elementos do Discurso Pedagógico do Professor Durante Recontextualização do Caderno do Professor.
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Figura 3: Estrutura das Aulas do Professor em 2008.
Fonte: e-mail de 2008.
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4.6 AÇÕES COM ORIGEM NO CAMPO DE RECONTEXTUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA

Encontramos doze US que sugerem ações do professor que teriam como origem o
Campo de Recontextualização Pedagógica. Duas delas indicam a reprodução de passos
presentes em Palma e Leite (2006), enquanto dez são tentativas de reprodução do Discurso
Presente em Andrade (2007). Antes de identificar os Discursos Instrucional e Regulativo da
prática do professor, vamos construir os Discursos presentes nos dois trabalhos citados para
situar o leitor quanto à abordagem educacional escolhida pelo professor para trabalhar em sala
de aula.

4.6.1 Discurso da PBL Reproduzido pelo Professor

O trabalho de Palma e Leite (2006) é dedicado ao próprio Campo da
Recontextualização Pedagógica. Trata-se de uma pesquisa comunicada no Congresso
Internacional de Aprendizagem Baseada em Problemas, ocorrido em 2006, na capital do Peru.
As autoras estudam a possibilidade de que questões formuladas por alunos do 8º ano de
escolaridade de Portugal sejam o ponto de partida de um trabalho que utilize a PBL 7. Nas
palavras das autoras essa abordagem tem a seguinte característica.

A aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas começa com problemas tão
reais quanto possível, apresentados ou formulados pelos alunos. Os problemas
devem emergir em contextos ou cenários do dia a dia, de modo a que este pareça
como uma fonte de problemas e a que seja facilitada a sua ligação ao mundo real
(PALMA e LEITE, 2006, p.2).

E quanto a levá-la para a sala de aula, elas completam:

...implementar um ensino orientado para a ABRP pressupõe que sejam identificadas
no currículo, não só as competências que os alunos devem desenvolver, mas também
os conceitos que devem aprender e, depois, selecionar contextos que suscitem
7

No artigo as autoras adotam o nome Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas.
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problemas cuja resolução exija a aprendizagem desses conceitos e favoreça o
desenvolvimento dessas competências (PALMA e LEITE, 2006, p.2).

Segundo as duas citações, podemos inferir como princípios de um Discurso
Instrucional do artigo para o professor que, para se trabalhar com PBL deve-se iniciar o
estudo com problemas o mais próximo da realidade dos alunos, identificar no currículo o
conteúdo a ser desenvolvido nas aulas, escolher um contexto no qual emerjam problemas que,
durante sua resolução, possibilitem o desenvolvimento dos conteúdos do currículo. O
Discurso Regulativo implícito é que o conhecimento deve ser contextualizado com a realidade
do aluno e deve estar em coerência com o currículo.
Podemos reparar que a elaboração de problemas pelos alunos se configura como uma
etapa anterior ao trabalho com a PBL em sala de aula. Palma e Leite (2006) descrevem na
metodologia do artigo como obtiveram as questões formuladas pelos alunos.

Os alunos foram convidados a ler uma pequena notícia retirada de um jornal diário
português, centrada na problemática das alterações climáticas... e solicitamos a
formular, individualmente, cinco questões relacionadas com o assunto da notícia,
que considerassem interessante resolver ou investigar. Numa segunda fase, foi-lhes
pedido que, em pequeno grupo..., selecionassem, de entre as questões formuladas
pelos diferentes elementos do grupo, as cinco questões que o grupo considerava
mais relevantes sobre aquele assunto (PALMA e LETIE, 2006, p.4).

Aparece no trecho o Discurso Instrucional que considera apresentar um contexto para
introduzir um tema e direcionar a elaboração das questões, pedir para que os alunos elaborem
individualmente 5 questões e, após isto, solicitar que se agrupem para eleger as cinco
melhores questões. Como Elementos de Regulação da atividade está descrito o contexto, pois
ele direcionará as ações dos alunos ao tema definido pelo professor.
A justificativa apresentada pelas autoras para partir de problemas formulados pelos
alunos é que estariam garantindo que os problemas investigados fossem significativos para
eles.
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DISCURSO DA PBL

Palma e
Leite
(2006)

Discurso Regulativo

Discurso Instrucional

1) Conhecimento deve ser contextualizado
com a realidade do aluno;
2) Os conteúdos devem ser apontados por
um currículo;
3) O contexto deve interessar ao aluno

1) Identificar, no currículo, o conteúdo a ser
desenvolvido nas aulas;
2) Iniciar o estudo com problemas o mais
próximo da realidade dos alunos;
3) Escolher um contexto no qual emerjam
problemas que, durante sua resolução,
possibilitem o desenvolvimento dos
conteúdos selecionados do currículo;
4) Apresentar um contexto para introduzir um
tema;
5) Pedir para que os alunos elaborem
individualmente 5 questões;
6) Solicitar que se agrupem para eleger as
cinco melhores questões;
4) Analisar as questões buscando perguntas
passíveis de serem investigadas.
Quadro 7: Discurso da PBL Segundo Palma e Leite (2006).

As US A1.(12) e A1.(15) indicam uma tentativa do professor reproduzir o Discurso
Pedagógico apresentado em Palma e Leite (2006).

A1.(12) Para iniciar a aula contei minha própria experiência enquanto morador da
cidade há um ano, enfatizando minha percepção sobre as quedas de energia no lugar.
Relatando fatos ocorridos em casa e na escola, fui procurando dar abertura para que
os alunos também relatassem experiências ocorridas. Após a discussão gerada e
percebendo que houve uma identificação dos alunos com a problemática, propus que
fossem formados grupos de quatro alunos e que fossem registradas, em uma folha
sulfite entregue previamente, perguntas que eles gostariam de fazer sobre o tema;
A1.(15) Depois dessa discussão, bacana, eu propus que eles se reunissem em grupos
de 4 alunos, no máximo 4 alunos, e elaborassem juntos coisas que eles queriam
saber sobre esse assunto. Feito isso, distribuí folhas sulfite para cada grupo, falei
para que eles aperfeiçoassem suas perguntas, juntassem e me entregassem;

As US apresentam ações do professor para organizar e direcionar os alunos até o tema
escolhido para estudo. Portanto, aqui são vinculados os Elementos de Regulação: relato de
situações vividas com as quedas de energia na cidade, incentivo para que os alunos se
expressem por meio de questionamentos, formação de grupos de alunos para elaborar
perguntas sobre o tema exposto e recolhimento de material produzido pelos alunos.
Recolher o material produzido pelos alunos é uma forma de garantir um maior empenho dos
mesmos na execução da atividade. O Elemento Regulativo inferido para as ações é o uso de
um contexto próximo aos alunos para problematizar o estudo da eletricidade e a
possibilidade de iniciar um trabalho a partir da PBL.
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As perguntas formuladas pelos alunos não tiveram um tratamento analítico como era
proposto inicialmente.

A1.(8) [Sua ideia inicial era construir problemas passíveis de se trabalhar com PBL
a partir do contexto da cidade. Seria uma maneira de se trabalhar com as abordagens
PBL e CTSA, ambas não dominadas por ele na época, porém lhe fazia sentido esse
pensamento].

As US da Dimensão planejamento A1.(20) e A1.(21) indicam maior preocupação em
dar prosseguimento às aulas do que com a reflexão e o cuidado com a proposta de pesquisa.
As perguntas não foram analisadas e nem houve ações que descrevessem a tentativa de
elaborar problemas para se trabalhar com a PBL.

A1.(20) É lógico que eu preciso analisar mais profundamente as questões,;A1.(21)
mas amanhã eu tenho que dar mais uma aula pra eles, na primeira aula. Eu penso em
fazer uma atividade que eu já desenvolvo ao longo dos anos quando eu trabalho com
eletricidade que é a classificação de aparelhos e trazer coisas do cotidiano pra eles.

DISCURSO
DA
PRÁTICA

Discurso Regulativo
Discurso Instrucional
Elementos Regulativos
Elementos de Regulação
1) uso de um contexto
1) relato de situações vividas com
1) Elaboração de perguntas que
próximo aos alunos para
as quedas de energia na cidade;
se interessem em pesquisar;
2) incentivo para que os alunos
2) formação de grupos de alunos
motivá-los ao estudo da
relatem suas próprias situações;
eletricidade;
para elaborar perguntas sobre o
2) Desejo de inovar
3) recolhimento de material
tema exposto;
usando a PBL.
produzido pelos alunos
Quadro 8: Discurso da Prática do Professor durante tentativa de reprodução de Palma e Leite (2006).

As outras dez US que indicam ações do professor têm referência, principalmente, no
trabalho de Andrade (2007), portanto, a partir de uma leitura atenta do trabalho procuramos
por trechos que indiquem um Discurso Regulativo e um Instrumental que defina, assim, o
Discurso da PBL segundo a autora.

A4.(6) A condução da atividade em sala de aula foi a apropriação que o professor
tinha da PBL naquele momento que era a de repetir os passos realizados no trabalho
de Andrade (2007);
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Durante a apresentação de o que seria a PBL para a autora, escolhemos dois
parágrafos para caracterizar um Discurso Instrucional, ou seja, que se vinculassem ao como
agir da PBL enfatizado pela pesquisadora.

...os alunos trabalham em pequenos grupos colaborativos e aprendem o que eles
precisam saber através da resolução de problemas. O professor age como um
facilitador que guia os alunos a aprender através do ciclo de aprendizagem da
atividade. Neste ciclo, também conhecido como processo tutorial, os estudantes são
apresentados a um problema. Eles formulam e analisam o problema identificando os
fatos relevantes. Os passos para a identificação dos fatos ajudam os alunos a
representar o problema. Depois que os estudantes o entendem melhor, eles elaboram
hipóteses para possíveis soluções. Uma importante parte deste ciclo é identificar
conhecimento deficiente relativo ao problema. Esses conhecimentos deficientes
tornam-se conhecidos como metas de estudo que os alunos devem buscar no estudo
individual. Depois os alunos aplicam seus novos conhecimentos, avaliam suas
hipóteses com os conhecimentos adquiridos. Na finalização de cada problema, os
alunos refletem sobre o conhecimento abstrato adquirido. (HMELO-SILVER, 2004,
p. 237) (ANDRADE, 2007, p.30).

Deste parágrafo tomamos como ações vinculadas ao Discurso Instrucional: 1) alunos
se organizam em pequenos grupos; 2) tomam conhecimento de um problema; 3) identificam
fatos relevantes no problema; 4) elaboração de hipóteses para solução; 5) definem
conhecimentos que precisam ser buscados; 6) estudo individual; 7) aplicação de novos
conhecimentos. Todas as ações dizem respeito ao que os alunos devem fazer, ao professor
cabe guiar a execução das atividades.

As atividades de resolução de um problema ocorrem em dois dias distintos.
No primeiro dia de atividades é apresentado aos alunos um problema e uma tabela
para anotar as ideais para a resolução do problema. Um exemplo de modelo de
tabela para anotações é o proposto por Hmelo-Silver (2004). A tabela é dividia em
quatro partes: fatos, ideias, metas de estudo e plano de ação.
Após a discussão e a determinação do plano de estudos, o primeiro dia de atividade
de resolução chega ao final, segue um período de estudo individual e, em outro
encontro, os alunos se reúnem para a elaboração de uma resposta para o problema
(ANDRADE, 2007, p. 34).

Já a citação acima acrescenta como Discurso Instrucional: 8) as atividades são
executadas em dois dias; 9) primeiro dia dedicado à apresentação do problema aos alunos e
preenchimento de uma tabela que organiza seu plano de estudos; 10) segundo dia há a
elaboração de uma solução para o problema.
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Para identificar um Discurso Regulativo elegemos os seguintes recortes:

No desenvolvimento de uma proposta de ABP deve ser considerada como fator
importante para a elaboração dos problemas a possibilidade do conhecimento prévio
dos alunos conduzirem as discussões iniciais da atividade de descoberta de novas
aprendizagens (ANDRADE, 2007, p. 41).

Outras partes do texto também valorizam a consideração do conhecimento prévio
conduzir as ações dos alunos, logo, este é um elemento do Discurso Regulativo. Já o trecho a
seguir aponta um segundo aspecto Regulativo da PBL: o problema. “Os problemas na ABP
são o componente principal para a estruturação e desenvolvimento da proposta, pois o
problema guia, conduz o processo de aprendizagem” (ANDRADE, 2007, p.32).
Concluindo a lista que compõe o Discurso Regulativo da PBL estão: Ao aluno cabe
desenvolver habilidades de resolução de problemas, conteúdos de fatos, conceitos e princípios
e o conhecimento deve ter relações com o mundo real. “Na Aprendizagem Baseada em
Problemas, os problemas são elaborados por especialistas e as situações apresentadas são
simulações da realidade”. (ANDRADE, 2007, p. 27).
Identificamos, então, elementos que podem caracterizar um Discurso da PBL. Porém,
foi analisado apenas o capítulo 2 da dissertação referida, cujo conteúdo é um levantamento de
trabalhos sobre PBL para descrevê-la. Em revisão ao capítulo 5, dedicado ao desenvolvimento
da proposta PBL, detemo-nos na descrição da pesquisadora quando desenvolve 3 problemas
com um grupo de 6 alunos da cidade de Agudos. Escolhemos este recorte de Andrade (2007),
pois queremos verificar possíveis adaptações do Discurso da PBL quando no seu
desenvolvimento prático.
Sua ação inicial foi a elaboração de 3 problemas seguindo rigorosamente os passos de
seleção de conteúdos, criação de uma história que estimule os alunos a buscarem os objetivos
da aprendizagem selecionados, não deixar os problemas com muita informação e apresentar o
problema para alguma pessoa antes de levá-lo para os alunos.
As partes do texto que indicam ações do professor 8 ou dos alunos durante a execução
da proposta foram três.
Depois de apresentar a atividade, entreguei o problema para os alunos e fizemos
uma primeira leitura do texto (ANDRADE, 2007, p.73).
8 Segundo a abordagem da PBL o termo correto é tutor, porém optamos por continuar com o termo professor
para aproximar o trabalho analisado das ações do professor investigado.
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Foram esclarecidas as dúvidas em relação ao vocabulário. Perguntei o que os alunos
sabiam para responder o problema e não obtive resposta. Assim, comecei a
questioná-los sobre as informações contidas no texto (ANDRADE, 2007, p.74).
Para a resolução de cada problema os alunos tiveram que elaborar um texto com
considerações sobre as discussões sobre o conteúdo proposto... Pedi que eles
respondessem como se estivessem respondendo a uma pessoa que não tivesse a
informação, ou seja, eles deveriam, além de responder, deixar claro o que estava
sendo apresentado por eles (ANDRADE, 2007, p.77).

Na primeira atividade a professora decide participar mais para que os alunos
entendessem a proposta a partir de seu exemplo. O Discurso Instrucional aparece em: colocarse como membro do grupo, entregar e ler o problema com os alunos, orientá-los quanto ao
entendimento do problema e de seu vocabulário, pedir que os alunos elaborem um texto como
solução do problema. Como Discurso Regulativo verificamos o esclarecimento da proposta e
a interação com os alunos mediando as ações do professor.
Como forma de organização os alunos registravam todas as hipóteses e ideias da
discussão e construíam uma tabela chamada de “Tabela de Fatos”.

No final da atividade, auxiliei os alunos na elaboração das hipóteses e na
organização dos pontos a serem estudados. Propus que eles anotassem as
informações e discussões que faziam ao longo da aula e no final cada aluno
apresentou suas anotações para que todos construíssem o plano de estudo para a
pesquisa individual, com todos os pontos discutidos (ANDRADE, 2007, p.75).

Na Tabela de Fatos são registradas metas de estudo, hipóteses e informações do
problema.

Figura 4: Exemplo de Tabela de Fatos.
Fonte: Andrade (2007).

No desenvolvimento do segundo problema Andrade (2007) apresenta as seguintes
ações enquanto professora.
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No início do segundo problema disse aos alunos que eles deveriam escolher, além de
um secretário, um coordenador que fizesse o papel que eu tinha feito na atividade
anterior. [...] Expliquei que eu ficaria a disposição para possíveis esclarecimentos,
mas que a atividade deveria ser desenvolvida, exclusivamente, por eles. Logo em
seguida a coordenadora já iniciou a leitura do texto (ANDRADE, 2007, p.80).

A professora estabeleceu as regras para os alunos se organizarem, o Discurso
Regulativo apresentado teve como ações estabelecer com os alunos seus papéis no
desenvolvimento da atividade, inclusive o seu, e acompanhamento das ações do grupo,
interferindo sempre que julgava necessário.

Como o conceito de categoria taxonômica era essencial para a discussão inicial do
problema expliquei para os alunos o significado de classes taxonômicas e de que
forma os animais são divididos nessas classes (ANDRADE, 2007, p.82).

Acompanhando o grupo durante a fase de entendimento e estabelecimento de
estratégias para resolver o problema, a professora julgou necessário esclarecer conceitos
específicos para que os alunos encaminhassem as ações.
O trecho a seguir indica como Discurso Regulativo da professora a regulação do
tempo da atividade e do assunto entre os alunos.

Mesmo com a participação dos alunos na atividade foi necessário intervir não
deixando que eles fugissem do assunto do problema. Quando os alunos estavam
conversando sobre outros assuntos eu me aproximava da mesa e fazia alguma
pergunta sobre o problema. Eu, ainda, administrei o tempo para o desenvolvimento
da atividade (ANDRADE, 2007, p.89).
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DISCURSO DA PBL

Andrade
(2007)

Discurso Regulativo
1) O professor deve acompanhar as ações
dos alunos para intervir quando
necessário;
2) Estabelecer com os alunos seus papéis no
desenvolvimento da atividade, inclusive o
seu;
3) Ao aluno cabe desenvolver habilidades de
resolução de problemas;
4) O conhecimento deve ter relações com o
mundo real.
5) Deve-se considerar o conhecimento
prévio do aluno.
6) O problema.

Discurso Instrucional
1)
2)
3)
4)
5)

Organizar os alunos em pequenos grupos;
Tomam conhecimento de um problema;
Identificam fatos relevantes no problema;
Elaboração de hipóteses para solução;
Definem conhecimentos que precisam ser
buscados;
6) Estudo individual do aluno;
7) O aluno deve aplicar os novos
conhecimentos;
8) As atividades são executadas em dois dias;
9) Primeiro dia dedicado à apresentação do
problema aos alunos e preenchimento de uma
tabela que organiza seu plano de estudos;
10) Segundo dia há a elaboração de uma solução
para o problema em forma de texto;
11) O professor fornece informações para os
alunos entenderem o problema.
Quadro 9: Discurso da PBL segundo Andrade (2007).

Retomando a identificação das ações do professor, objeto de pesquisa, apresentaremos
as US que dizem respeito à sua tentativa de reproduzir um trabalho de acordo com a PBL. O
primeiro grupo de US diz respeito à introdução do problema nas suas turmas. Esse problema
não foi elaborado pelo professor, ele foi encontrado pronto em um banco de situaçõesproblemas da Universidade Delaware 9 e traduzido. O Problema é o seguinte.

Circuitos Cruzados
Cris: Quanto tempo você demora para secar seu cabelo? - Grita Cris na cozinha. Estou tentando fazer a tarefa
de física!
Paty: Você quer a resposta em fração de anos? - Responde Paty do banheiro. Ai você pode se divertir fazendo a
conversão para minutos consultando a parte de trás de seu livro!
Cris: Você está aí há pelo menos 20 minutos. Sabe, acho que você deveria pagar uma taxa extra na conta de
energia. Aposto que gasta uma hora por dia secando seu cabelo. Cinco reais a mais por mês seria algo justo.
Paty: Você deve estar brincando Cris. Você fica com sua luz acesa a noite toda. Tenho certeza que gasta mais
energia elétrica do que eu! Do que você tem medo afinal?
Cris: É, mas às vezes você adormece com sua estridente TV ligada. Aposto que gasta muito mais do que minha
pequena luz de noite.
Paty: Ah! Por favor! Isso é uma vez por mês e olha lá. Sua luz é pequena, mas é toda a noite. Tem ainda seus
banhos demorados. Aposto que demora o dobro do que eu e gasta mais que meu secador de cabelo. O que tanto
faz dentro do banheiro?
Qual das duas companheiras deveria pagar mais na conta de energia, Paty ou Cris? Quanto a mais?
Quadro 10: Problema para estudo de Eletricidade.

9 https://primus.nss.udel.edu/Pbl/
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Depois o professor adaptou a tabela de fatos utilizada em Andrade (2007)
acrescentando o campo Planejamento, como mostra a figura 4. O trabalho com um problema
dentro da sala de aula está descrito nas seguintes US.

A4.(13) entreguei para cada um o problema e lemos juntos. Depois da leitura do
problema, fui fazendo a construção da tabela de fatos na lousa, e iniciei seu
preenchimento com um exemplo em cada campo. Depois para terminar, pedi para
que eles se reunissem em grupo de 4 ou 5 pessoas, de preferência nos grupos que
eles fizeram na última aula, para concluírem a tabela de fatos. Falei que isso era uma
forma de avaliação;
A4.(15) Feito isso, cada grupo me entregou uma folha com a tabela de fatos
preenchida. Cada grupo passou a limpo as suas metas, hipóteses, fatos e plano de
ação;

A A4.(13) apresenta como Discurso Instrucional do professor a distribuição e leitura
do problema junto com os alunos e construção da tabela de fatos na lousa dando exemplos
de seu preenchimento. Como Elementos de Regulação o professor reuniu os alunos em
grupos de 4 ou 5 pessoas, disse que recolheria as tabelas preenchidas como forma de
avaliação. A A9.(2) também trata da primeira aula com problema, mas em outra turma.
Como em Andrade (2007) foram descritas ações dos alunos, aqui podemos registrar
que estes elaboraram hipóteses, buscaram informações no texto do problema, planejaram
como fariam a pesquisa individual e o que pesquisariam. A seguir colocamos um exemplo
de Tabela de Fatos preenchida pelos alunos.

Figura 5: Exemplo de Tabela de Fatos preenchida pelos alunos.
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O tempo utilizado para propor o problema e preencher a Tabela de Fatos foi de uma
aula. A segunda, realizada no mesmo dia, foi descrita pelo professor como uma “aula
tradicional”, a A7.(5) descreve as ações do professor para ela.

A7.(5) Como material para essa aula, imprimi para cada dupla de alunos,
especificações elétricas de uma geladeira, de um ar-condicionado, de um secador de
cabelo e de um chuveiro elétrico. Discutimos quais eram as grandezas elétricas, seus
nomes e as suas respectivas unidades. Chegamos à discussão que a potência tinha a
ver com consumo, que eles já tinham uma ideia prévia tanto no terceiro B quanto no
terceiro A. E nós calculamos o consumo de energia considerando que cada aparelho
ficasse ligado durante uma hora e meia. Feito isso, a tarefa de casa foi que eles
estimassem, através do tempo de banho de cada pessoa da sua casa, o consumo de
energia elétrica relacionado ao chuveiro, mensalmente;

Compõem o Discurso Instrucional do professor distribuição de especificações
elétricas de 4 aparelhos elétricos, orientação oral de quais eram as grandezas elétricas
especificadas e explicação sobre seus significados, apresentação de como se calcula o
consumo de energia elétrica dos aparelhos. A US A7.(1), da pré-categoria Planejamento,
indica o Princípio Regulativo que direcionou a preparação da aula tradicional: trazer
informações necessárias aos alunos, que ajudassem no entendimento do problema.

A7.(1) A segunda aula nos terceiros colegiais foi planejada de acordo com o que
imaginei ser necessário os alunos saberem para solucionar o problema dado;

As US a seguir descrevem ações da aula dedicada à solução do problema dado na
semana anterior.
A11.(3) Eles se organizaram em grupos, mantendo os integrantes da última aula da
semana passada, e tinham que compartilhar as informações buscadas entre si para
solucionar o problema;
A11.(4b) Depois os alunos tinham que responder à pergunta:” quem deveria pagar
mais na conta de energia e quanto a mais?” em forma de um texto, colocando suas
justificativas e contas;
A11.(13) A proposta era que eles elaborassem um texto coletivo na sala de aula
usando os dados que eles trouxeram;

As US apresentadas indicam ações dos alunos na aula: organização em grupos,
compartilhamento das informações pesquisadas, elaboração de texto como solução do
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problema. Os textos não tinham um padrão como pode ser verificado no Anexo 13. Nem
todos os alunos realizaram a pesquisa e alguns a entregaram em forma de trabalho.
Como forma de concluir o trabalho com o primeiro problema o professor faz uma
apresentação em PowerPoint (Anexo 22), trazendo a discussão das tabelas de fatos e das
soluções produzidas pelos alunos como indicado em US A21.(1) e A21.(5).

A21.(1) Eu comecei a aula levando no PowerPoint novamente a tabela de fatos e fiz
recortes de respostas que os próprios alunos fizeram, colocando-os nos slides. Para
cada turma preparei uma apresentação diferente porque utilizei os trabalhos dos
próprios alunos como exemplos, assim, trocando a turma, trocavam-se os trabalhos
discutidos. Não foram utilizados nomes, somente os principais erros e acertos que
apareceram nos trabalhos;
A21.(5) Foi possível também utilizar trechos das suas soluções que utilizavam as
palavras potência e energia, para discutir o significado na frase e seu real significado
para a Física;

A apresentação constitui-se como DI do professor, mas qual a intenção por trás dessa
ação, ou seja, qual o Princípio Regulativo da ação? Recorrendo aos slides da apresentação, o
professor se preocupou em definir novamente os itens da tabela utilizando exemplos certos e
errados dos próprios alunos como mostra os slides a seguir. O Discurso Instrucional está
relacionado mais ao entendimento da Tabela de Fatos do que ao conteúdo de Física,
sinalizando interesse na transmissão de procedimentos relacionados à sua “nova prática”.
Colocamos entre aspas nova prática porque, embora tivéssemos como referência o trabalho
Andrade (2007), muitas ações não tinham relação nenhuma com o trabalho citado, indicando
criações do professor reguladas por alguns princípios.

Figura 6: Slides do professor para explicar o significado de hipóteses.
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Com relação à discussão dos textos dos alunos o professor apontou erros gramaticais
como falta de acentuação nas palavras, abreviação e palavras, como mostra a figura 6, e a
correção de conceitos como mostra a figura 7.

Figura 7: Slide com erros gramaticais dos alunos.

Figura 8: Slide com erro conceitual.

O erro conceitual no slide da figura 7 está destacado no texto. O problema tratava do
consumo de energia elétrica de uma residência, quando o grupo escreve “consome 5500W”
entende-se que eles estão considerando potência como energia.
As US a seguir indicam ações realizadas pelo professor e pelos alunos no
desenvolvimento do segundo problema, também tirado do banco de questões da Universidade
Delaware.

A21.(6) Na segunda aula, tanto no terceiro A quanto no terceiro B, eu levei a
situação-problema 2. Os grupos foram montados por mim, eu interferi dessa vez,
modifiquei alguns grupos;
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A21.(11) Consegui grupos menores onde o maior grupo foi de 4 alunos. Também
mudei o ambiente levando os alunos para o laboratório da escola que também é
usado como sala de vídeo e apresentações. Cada grupo ficou em uma bancada
diferente;

O segundo problema a ser trabalhado em sala de aula foi levado após a apresentação.
Podemos considerá-la, por conseguinte, como uma forma de instruir os alunos para o próximo
problema. As ações apresentadas agora indicam Elementos de Regulação: professor define os
grupos e troca o ambiente em que acontece a aula. Organizamos todas as ações no quadro

DISCURSO DA PRÁTICA

10.

Discurso Regulativo
Princípio de Regulação
1) professor pede aos alunos se
reunirem em grupos de 4 ou 5
pessoas;
2) disse que recolheria as tabelas
preenchidas como forma de avaliação;
3) na segunda situação o professor
define os grupos e troca o ambiente
em que acontece a aula;

Discurso Instrucional

1) distribuição e leitura do problema junto com os
alunos;
2) construção da tabela de fatos na lousa dando
exemplos de seu preenchimento;
3) os alunos elaboraram hipóteses;
4) buscaram informações no texto do problema;
5) planejaram como fariam a pesquisa individual e
o que pesquisariam;
6) distribuição de especificações elétricas de 4
aparelhos elétricos;
7) orientação oral de quais eram as grandezas
elétricas especificadas e explicação sobre seus
significados;
8) apresentação de como se calcula o consumo de
energia elétrica dos aparelhos;
9) Apresenta correção de atividades dos alunos
quanto a procedimentos e conteúdos específicos.
Quadro 11: Discurso da Prática do Professor ao basear-se em Andrade (2007).

Fechando a análise das ações do professor e as que aparecem nos trabalhos de
Andrade (2007) e em Palma e Leite (2006), podemos perceber a reprodução, de forma
recontextualizada, de todos os procedimentos de sala de aula indicados nos trabalhos como
explicitado no quadro 11.
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4.6.2 Discurso da PBL: Um discurso geral

A partir de um levantamento de artigos sobre PBL encontramos variações nas formas
em que se pensa e utiliza essa abordagem, portanto não há um Discurso único. Cada
instituição recontextualiza a abordagem segundo seus interesses e tradição. Pelo menos é o
que indicam muitos dos trabalhos quando afirmavam que esta abordagem educacional foi
adotada por faculdades de medicina no mundo todo, as quais realizavam adaptações de acordo
com seus interesses e necessidades (CAMP, 1996; LEE e KWAN, 1997; CHARLIN, MANN
e HANSEN, 1998).
A PBL teve origem no ano de 1966 quando um grupo de professores da Faculdade de
Medicina da McMaster University de Ontário, Canadá, planejou um currículo com o objetivo
de se afastar da estrutura convencional da época em que os alunos recebiam o conteúdo
passivamente e não o assimilavam, aproximando-se de um ensino no qual o estudante tivesse
uma postura mais ativa (LEE e KWAN, 1997). Junior et al. (2008) indicam como problema
da educação médica nesta época a crescente produção de informações e de conhecimentos
técnicos que deveriam ser de domínio do profissional, porém que no tempo do curso não era
possível abordar grande parte destes. Também, os profissionais formados pelos currículos
tradicionais mostravam deficiências como falta de visão humanística, baixa capacidade de
comunicação e baixa capacidade de trabalho em equipe.
Os problemas citados indicam uma necessidade de se ensinar uma quantidade maior
de conteúdos conceituais dirigidos à profissão médica em um pequeno espaço de tempo bem
como o desenvolvimento de habilidades. Lee e Kwan (1997) corroboram esta afirmação
quando acrescentam como objetivo mais importante do currículo estruturado em PBL a
aquisição de habilidades pelo aluno para continuar aprendendo ao longo da vida, ou seja,
habilidades de investigação, avaliação crítica de informações, comunicação e trabalho em
grupo. Em síntese a pesquisadora Moraes (2004) define PBL como:

A PBL é um método de ensino-aprendizagem assentado numa aprendizagem
baseada em problemas. Trata-se de uma metodologia inovadora na formação do
médico, diferente daquela do ensino tradicional que é baseada principalmente na
memorização de conteúdos, centrados no saber do professor, e cujo currículo
disciplinar separa ciências básicas e clínicas, reservando os primeiros anos para
estudos teóricos e os últimos para a prática. O ensino-aprendizagem na PBL focaliza
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. A aprendizagem é centrada no
estudante, no aprender a aprender, na integração dos conteúdos das ciências básicas
e clínicas além dos conhecimentos interdisciplinares (MORAES, 2004, p.9).
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Devido à grande quantidade de trabalhos e concepções sobre a PBL existentes até
1998, os pesquisadores Charlin, Mann e Hansen (1998) tentaram definir uma base teórica
comum entre as práticas PBL que já eram adotadas não só na área médica, mas também em
vários outros cursos, encontrando três princípios e quatro efeitos sobre os estudantes:

(1) The problem acts as a stimulus for learning; (2) it is an educational approach, not
an isolated instructional technique, and (3) it is a student-centered approach, and
four criteria concerning their effect on student learning: (1) active processing of
information; (2) activation of prior knowledge; (3) meaningful context; and (4)
opportunities for elaboration/organization of knowledge (p.323).

Com base nos três princípios é que os autores definem o que é e o que não é PBL.
Mesmo assim a abordagem sofre modificações em diferentes contextos, então os autores
definem dez dimensões que podem ser alteradas pelas instituições quando trabalham com a
PBL.
1) Quem seleciona os problemas: Os problemas podem ser selecionados pela equipe
que definiu o currículo; por uma equipe a partir de sugestões dos alunos ou; serem formulados
pelos próprios alunos.
2) O propósito do problema: O propósito do problema pode ser assegurar que os
estudantes dominem um conhecimento específico de uma área; ajudar os estudantes a
dominarem um grupo de conceitos ou técnicas; conduzir os estudantes até certa parte de um
campo do saber; tirar proveito de interesses relevantes ou intrínsecos dos alunos para conduzir
o aprendizado; ou apresentar um problema que seja típico da futura profissão.
3) Natureza dos objetivos educacionais e controle de sua seleção: Os objetivos
educacionais variam com os objetivos do programa, do curso ou do próprio nível do
problema. Eles podem ser inseridos antes, durante, ou ao final da atividade. São os objetivos
específicos do problema.
4) Natureza da tarefa: É sempre importante que o problema, para que assim se
defina, seja relevante ao aluno. Na formação de médicos, a natureza da tarefa pode ser a
exploração de um fenômeno; a construção de um diagnóstico; o planejamento de uma
investigação ou de um tratamento; ou qualquer outra tarefa relevante à profissão.
5) A apresentação do problema: O problema pode ser apresentado de muitas
maneiras. Um caso real, uma simulação de caso real, ou um problema de lápis e papel.
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6) Formato do problema: Diz respeito ao número de aulas para o qual o problema foi
planejado e o grau de sua complexidade. Ele pode ser planejado para ser resolvido em uma,
duas, ou três sessões de estudo e pode ser revisto em níveis diferentes de ensino com
diferentes graus de complexidade.
7) Processos seguidos pelos estudantes: A PBL pode combinar processos de trabalho
em grupo e individual, com ou sem um tutor. O importante é que a aprendizagem seja
autodirigida pelo estudante, quer dizer:

Problem-based learning processes are self-directed to the extent that learners
identify the areas for learning raised by the problem, formulate them into relevant
questions, search out resources, and apply the new knowledge to the problem
(CHARLIN, MANN E HANSEN, 1998, p. 327).

8) Recursos utilizados: Os recursos utilizados pelos alunos para resolver os
problemas podem ser cedidos pelo professor ou buscados por eles mesmos. Como se pretende
que os alunos sejam cada vez mais independentes, o que se verifica é um início orientado pelo
professor e à medida que eles resolvem problemas mais complexos ficam responsáveis por
procurar seus próprios meios para resolução.
9) A função do tutor: A função do tutor é menos diretiva e mais orientadora. Ele deve
problematizar, ampliar a informação, analisar e identificar estruturas de pensamento.
10) Formas de avaliação: A avaliação da aprendizagem dos estudantes pode ser
individual ou em grupo, porém deve ser condizente com o método de ensino adotado. Como
exemplos de avaliação Charlin, Mann e Hansen (1998) citam avaliações de múltipla escolha,
escrita de um breve ensaio e a realização de uma prática orientada.
A partir dessas dimensões caracterizadas e dos princípios da PBL apontados, tentamos
construir o Discurso da PBL presente no artigo. O texto tenta ser imparcial quanto a valores,
apresentando muitas ações que podem ser realizadas durante a utilização da abordagem
educacional. Tentamos generalizar as ações que compõem o Discurso Instrucional da PBL da
seguinte forma:
Discurso Instrucional:

1 – O ensino deve se orientar por problemas previamente
selecionados com propósitos e objetivos bem definidos;
2 – Os alunos devem executar procedimentos de investigação,
planejamento, busca e compartilhamento de informações,
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formular questões relevantes, buscar o conhecimento apropriado
e aplicá-lo na resolução do problema;
3 – Um problema pode ser formulado para ser trabalhado em
uma ou mais sessões de estudo;
4

–

A

resolução

de

problemas

deve

ser

realizada

preferencialmente em grupos, mas pode intercalar com
atividades individuais;
5 – Pode ou não haver um professor para problematizar,
identificar estruturas de raciocínio, ampliar informações e
direcionar os alunos aos objetivos dos problemas, isso pode ser
feito por um aluno orientador;
6 – A avaliação pode ser feita em grupo ou individual e de
diferentes maneiras desde que condizente com o processo de
ensino.

A seleção e elaboração dos problemas, seus propósitos e natureza das tarefas a serem
desenvolvidas durante as atividades propostas, segundo a PBL, serão adequadas de acordo
com os valores e normas estabelecidos pelo nível de ensino e pelas instituições proponentes
do curso. Mesmo assim identificamos alguns valores gerais da PBL.
Discurso Regulativo:

1 – Os problemas devem fazer sentido, serem relevantes aos
alunos de forma a motivá-los. Isso garante que o aluno tenha
uma aprendizagem significativa;
2 – O conhecimento prévio do aluno deve ser ativado;
3 – O aluno deve ter liberdade para dirigir seus estudos e ser o
principal responsável no processo de aprendizagem;
4 – Conhecimento relevante é o que pode ser aplicado na área do
curso;

Parece-nos contraditório o item três, que diz respeito à liberdade do aluno dirigir seus
estudos, se forem direcionados procedimentos específicos de um método científico em
particular valorizado pela instituição de ensino ou pelo proponente dos problemas, o aluno
não terá liberdade.
Onze anos mais tarde os pesquisadores Li, Du e Stojcevski (2009), preocupados com
os elementos de mudança que deveriam ser observados para se assumir a abordagem nas
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instituições de Ensino Superior e garantir seu sucesso, também se colocaram a apontar os
princípios da PBL. Segundo eles, o problema continuou sendo considerado o início do
processo de aprendizagem, além de guiá-lo e direcioná-lo, porém os pesquisadores dão grande
importância à estruturação do currículo baseado em PBL que exige, então, uma
sistematização para sua construção uma vez que é o principal elemento para se adotar a
abordagem educacional na instituição.
Para Li, Du e Stojcevski (2009), na PBL, os alunos definem as estratégias de
aprendizagem que executarão para solucionar o problema. Assumindo seu papel na
aprendizagem, os estudantes se sentem-se mais motivados aos estudos. O posicionamento
mais autônomo do aluno exige uma mudança no papel do professor que deixa de ser um
transmissor e passa a ser um mediador. Em terceiro lugar, a construção do conhecimento não
é considerada como atividade individual, mas sim coletiva. Entendem que a habilidade de se
trabalhar em cooperação com outros membros da equipe é o que acontece em situações reais
depois que os alunos terminam a graduação.

Comparado à maneira tradicional de aprendizado individual, a PBL requer uma
mudança do convencional trabalho individual para um interpessoal e cooperativo
(LI, DU e STOJCEVSKI, 2009, p. 3, tradução livre).

Em quarto e último lugar, sempre buscando um contexto real para a aprendizagem, os
pesquisadores consideram que os problemas reais não se limitam a um tema específico muito
menos a uma única maneira de solução. Assim, entendem que “a PBL encoraja o estudo
interdisciplinar envolvendo conteúdos e métodos de várias disciplinas e temas (Li, Du e
Stojcevski, 2009, p.3)”.
Podemos,

então,

acrescentar

como

Discurso

Regulativo

o

conhecimento

ensinado/aprendido não se restringe a um conteúdo específico, várias áreas do saber são
acessadas quando um problema real é abordado.
Com os poucos trabalhos citados já se podem constatar que a PBL tem como contexto
de origem a Educação Médica e foi recontextualizada para outras graduações como a
engenharia e a computação. Para levar a abordagem para as salas de aula da Educação Básica
outras modificações deveriam ser realizadas.
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4.7 AÇÕES COM ORIGEM NO CAMPO DA PRÁTICA

As US que revelam ações de origem no Campo da Prática são Elementos de
Regulação que permitem ao professor desenvolver as atividades de sua aula e ter adesão da
maioria dos alunos.
A3.(6) a participação dos alunos é recompensada com pontos que são marcados na
própria lousa e depois anotados para se transformarem em mais uma nota no fim do
bimestre.;
A4.(16) Falei que isso era uma forma de avaliação.;
A11.(10) A motivação que eu coloquei, não sei se certa ou errada, mas foi falar que
aquilo era a prova, aquilo ia ter nota de prova. Então eles, os alunos, se
empenharam;

Os Elementos de Regulação estão atrelados a uma compensação à participação dos
alunos através de notas. Em todos os momentos de reprodução de Discursos, o Contexto da
Prática se colocava. Quando no momento de escolher como trabalhar em sala de aula foi
levado em consideração o intervalo de tempo muito pequeno entre as aulas que iniciaram o
ano letivo, as estruturas das aulas seguiam a estruturação problematização, organização do
conhecimento e retomada de questões com a intenção de que todo o tempo da aula fosse
utilizado evitando desordem entre os alunos. A preocupação com a gramática e a escrita dos
alunos, além da compreensão dos conceitos físicos, é fruto da percepção deste como uma
necessidade dos alunos. O uso de avaliação escrita é uma prática comum das instituições de
ensino.

4.8 AS AÇÕES DO PESQUISADOR

Agora trataremos de analisar as US que indicam ações do pesquisador iniciante.
Procuramos por concepções de pesquisa que sua prática revela. Começamos pela US A1.(3).

A1.(3) Eu comecei já a pesquisa que é sobre a elaboração de uma atividade, um
material, para trabalhar problemas que foram elaborados a partir de uma perspectiva
CTSA;
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A afirmação denota que para o pesquisador inicial a pesquisa inicia-se com a
atividade de obtenção de dados, ou seja, que ela está na prática do pesquisador. Não está
sendo devidamente considerado o papel da teoria embasando as ações. Citar a CTSA também
indica despreparo teórico por não definir corretamente com o que pretendia trabalhar. Outra
US que corrobora a afirmação anterior revela a citação de outra abordagem educacional, a
resolução de problemas.

A4.(3) antes de chegar nessas questões [questões sobre o funcionamento da
subestação], como eu estou propondo uma atividade baseada na resolução de
problemas, achei coerente a gente praticar essa metodologia visando uma
eletricidade mais básica.;

O despreparo teórico também se revela nas ações isoladas para obtenção de dados sem
um critério.
A11.(16) Um grupo, que não são os melhores alunos da sala, não são os piores, são
alunos que a gente consideraria como medianos porque eles cumprem com as
atividades, fazem perguntas pertinentes e têm uma conduta exemplar, perguntei se
eu poderia gravá-los fazendo a sua solução do problema. E eles permitiram. Então
eu tenho essa gravação para fazer a análise se houve ou não discussão, que eu sei
que houve;

Em uma pesquisa acadêmica todo procedimento deve ser fundamentado e justificado.
A ação de realizar gravação em áudio de apenas um grupo de alunos, em apenas uma
situação, revela uma tentativa de reproduzir um procedimento que aparece em Andrade
(2007), como descreve o trecho a seguir:

A observação ocorreu ao longo do período do desenvolvimento dos três problemas.
O registro da observação foi realizado por gravação de áudio e um caderno de
campo, as anotações eram feitas ao final de cada dia de atividade (ANDRADE,
2007, p.65).

Outra US que indica ação de origem no Campo Acadêmico da Pesquisa é a opção por
reduzir a jornada de trabalho.
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A1.(5) enquanto trabalhava na rede pública com carga de 20 horas semanais. No ano
de 2011 a jornada de trabalho foi reduzida para 10 aulas semanais;

A decisão de diminuir a carga de trabalho em sala de aula teve como motivadores sua
participação em disciplina na pós-graduação para concluir os créditos obrigatórios do
mestrado e que lhe exigia grande tempo, a participação no Projeto Observatório da Educação
o qual era bolsista e assim, não dependendo financeiramente do salário do cargo. São
Elementos Regulativos da ação: obrigação com a pós-graduação e o apoio financeiro da
bolsa.
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CONCLUSÃO

Estivemos, nesta pesquisa, interessados em expor o processo de recontextualização de
práticas pedagógicas, advindas de diferentes Campos, realizado por um professor iniciante.
Mais especificamente falando, aventuramos-nos na tarefa de delinear os princípios que o
influenciaram para (re)interpretar, entender, adaptar e transformar um conhecimento novo,
chamando isso de Discurso Pedagógico do Professor.
Para responder a questão de pesquisa: “Qual o Discurso Pedagógico do Professor
Iniciante?” Nossa resposta abrangerá 3 aspectos: Os anos iniciais da profissão docente como
continuação do processo formativo do professor, a formação inicial como estruturante de
valores que regulam a prática docente a longo prazo e a influência da pesquisa na prática
docente.
O início da docência: Tratando dos saberes dos professores que fundamentam o ato
de ensinar, Tardif e Raymond (2000) indicam que estes advém de diversas fontes como a
formação inicial e continuada de professores, o currículo, a socialização escolar, o
conhecimento das disciplinas a serem ensinadas, experiência na profissão, cultura pessoal e
profissional, aprendizagem com colegas, entre outras e indicam uma lista de saberes docentes,
segundo as próprias definições dos professores.

... gostar de trabalhar com jovens e crianças, ser capaz de seduzir a turma de alunos,
dar provas de imaginação, partir da experiência dos alunos, ter uma personalidade
atraente, desempenhar o seu papel de forma profissional sem deixar de ser autêntico,
ser capaz de questionar a si mesmo. Enfim, os professores destacam bastante sua
experiência na profissão como fonte primeira de sua competência, de seu “saberensinar” (TARDIF e RAYMOND, 2000, p. 212–213).

De fato não podemos negar a influência do contexto da prática no Discurso Regulativo
do professor, não só quanto aos valores construídos sobre o ato de ensinar, mas também a
dinâmica da escola, cheia de situações inesperadas que precisa administrar. Apareceram como
elementos do Discurso do Professor com origem no contexto da prática: um elemento de
regulação, ou seja, estratégia de sala de aula voltada à regulação dos alunos durante as aulas –
negociação das ações dos alunos por meio da atribuição de notas para as atividades;
elementos regulativos de sua prática como o número de aulas, a necessidade de avaliar para
classificar, preocupação com conteúdos não relacionados às especificidades da disciplina e
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facilidade em locomover-se na escola utilizando os recursos disponíveis como televisão e kit
multimídia. Tais elementos que influenciam a recontextualização do professor foram
adquiridos durante sua vivência no contexto da prática, constituindo o seu processo de
aprender a ensinar, o que está de acordo com o trabalho de Feiman citado por Marcelo Garcia
(1999), o qual indica os iniciais de docência como a terceira etapa do processo de aprender a
ensinar do professor.
As adaptações realizadas com base nos elementos do contexto da prática foram:
modificação da Tabela de Fatos, a interferência na formação dos grupos de alunos segundo
suas observações, a apresentação em PowerPoint como forma de discutir os erros dos alunos e
explicar os procedimentos desejados durante a atividade. Como tais modificações foram
sendo desenvolvidas com o passar das aulas, sem um planejamento prévio a logo prazo,
identificamos que seu agir é baseado em grande parte na intuição, na criatividade e no
improviso.
Por outro lado, por integrar um projeto que incentiva a criação de pequenos grupos de
pesquisa dentro das escolas públicas, o professor participa do Campo Acadêmico, no qual a
reflexão com base teórica é valorizada, portanto podemos concluir que, quando se prepara
para as aulas, os procedimentos legitimados pelo campo da prática têm maior influência do
que a reflexão teórica. Em outras palavras, o professor valoriza mais a prática do que o
trabalho teórico.
A Formação Inicial: Se por um lado o contexto da prática apresenta-se com muitos
elemento regulativos do ato de ensinar do professor, encontramos elementos regulativos
marcantes que prevaleceram entre seus valores desde a Formação Inicial. São eles: a
importância de perceber o envolvimento dos alunos nas atividades, a percepção da associação
feita por alunos em sala de aula como fator de influência do processo de aprendizagem, e a
valorização da interação entre professor e alunos. Os princípios citados atribuem ao papel do
professor em sala de aula uma posição ativa, sem desconsiderar a mobilização dos alunos no
processo de aprendizagem. Sendo os elementos regulativos os valores que guiam a prática
docente, a Formação Inicial teve e tem grande influência na identidade do professor. Isso
pode ser resultado da pouca vivência na posição de professor até o momento (3 anos) e ao
vínculo contínuo com os professores da Formação Inicial até então.
A Pesquisa na Prática Docente: Ter escolhido uma abordagem nova dos conteúdos
escolares diferente das orientadas pelo Currículo da Escola e a realização de adaptações e
modificações que julgassem necessárias em suas aulas são sinais de autonomia do professor.
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Não foi a prática de pesquisa que desenvolveram tal autonomia, mas sim o conhecimento do
contexto em que atua aliado aos valores educacionais adquiridos até o início de exercício.
Quanto à relação teoria e prática pedagógica, nas análises de ações do professor
novato que se lançava para a pesquisa da própria prática, apareceram evidências de uma
concepção de investigação que ainda não considerava importante: o aprofundamento teórico,
ou, se existia, não apareceu na sua prática. Essa concepção aparece quando ele se lança para
registrar dados das suas aulas, sem dar a devida atenção para ações de um estudo prévio e
planejamento das ações segundo referenciais que sustentassem suas ações.
O despreparo teórico apontado nas análises das ações desse pesquisador iniciante
aparece quando não consegue definir ao certo a abordagem educacional que pretendia estudar
(PBL, Resolução de Problemas, CTSA) e nos procedimentos de pesquisa isolados como a
gravação da discussão de um grupo de alunos durante uma atividade sem um planejamento
prévio. O despreparo teórico quanto ao ato de pesquisar e o lançar-se à prática sem
aprofundamento teórico são evidências da concepção de uma pesquisa baseada apenas na
prática.
Por fim, o uso da Teoria da Recontextualização de Basil Bernstein para identificar os
Discursos Regulativos e Instrucionais na prática do professor contribuiu para a Investigação
sobre a Própria Prática por possibilitar afastamento entre o pesquisador e objeto de estudo,
diminuindo a subjetividade das análises. Para o professor a identificação de valores, de
Elementos de Regulação e limites da própria prática docente permitiu uma autoanálise crítica,
possibilitando chances de mudança, reorganização e reestruturação de ações no contexto da
prática. Usar a identificação de Discursos segundo Bernstein junto ao trabalho de análise
possibilitou, também, uma forma de leitura de textos mais crítica, questionadora, que revela
mais detalhes quanto às suas origens, intenções e Elementos Regulativos.
Como proposta para futuros trabalhos vislumbramos a possibilidade de melhor mapear
as transformações que ocorrem em teorias educacionais segundo o olhar da Teoria da
Recontextualização. Um exemplo é a própria PBL, que podemos descrever os processos de
recontextualização ao passar do Campo de Ensino da Saúde para os Campos de Ensino de
Engenharia, Informática, Ensino de Ciências, etc.
Para concluirmos, entre as dificuldades presentes na realização desta pesquisa esteve o
processo de formação do pesquisador que é professor. A apropriação do Discurso Regulativo
(valores) e do Discurso Instrucional (familiaridade com instrumentos de pesquisa) da
academia, possuem propósitos direcionados a cumprir com exigências que podem não ser
legítimas para os agentes do Campo Escolar. Assim, sempre existiu dentro do pesquisador,
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que é professo,r um choque de valores e interesses, que devem cumprir com as necessidades
ora da academia, ora da escola. Poderia existir um contexto que aproximasse melhor estes
dois Campos? Esperamos encontrá-los nas interações entre Universidade e Escola.
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ANEXOS

ANEXO 1: Relato da Aula de 16/02/2011 – Quarta-feira

(1) Hoje é dia 16 de fevereiro e eu dei aulas de manhã no terceiro colegial A e no terceiro
colegial B; (2) [As aulas começaram dia 10 de fevereiro, quinta-feira passada, mas os
professores iniciaram as atividades na escola nos dias 8 e 9 de fevereiro. É o que chamam de
planejamento escolar].; (3) Eu comecei já a pesquisa; (4) [Inicia-se o segundo ano do
mestrado, sendo o primeiro dedicado à realização de 4 disciplinas na academia; (5) enquanto
trabalhava na rede pública com carga de 20 horas semanais. No ano de 2011 a jornada de
trabalho foi reduzida para 10 aulas semanais; (6) e no primeiro semestre ele deveria concluir
seus créditos de disciplinas na pós-graduação; com a disciplina “Modalidades de Conteúdo
Curricular no Contexto da Educação para a Ciência: Subsídios para o Planejamento de
Condições de Ensino e de Avaliação”. (7) No dia 12 de dezembro de 2010 ele realiza
apresentação virtual para o grupo de pesquisa Educação Continuada de Professores e
Avaliação Formativa sobre seu projeto de pesquisa, o que implica na decisão de tomar dados
no início do ano de 2011],; (3) que é sobre a elaboração de uma atividade, um material, para
trabalhar problemas, que foram elaborados a partir de uma perspectiva CTSA; (8) [Sua ideia
inicial era construir problemas passíveis de se trabalhar com PBL a partir do contexto da
cidade. Seria uma maneira de se trabalhar com as abordagens PBL e CTSA, ambas não
dominadas por ele na época, porém lhe fazia sentido esse pensamento]. (9) A escola está meio
conturbada nestes dias porque o governo propôs que os horários dos professores fossem
lançados no sistema e ele [a secretaria da educação do Estado de São Paulo] disse que esse
sistema ia rodar e elaborar o horário de todos os professores. Acontece que o sistema não
funciona e nós temos já uma semana de aula e os professores não sabem que aulas vão dar
amanhã. Então eu passei ontem e hoje ajudando na confecção do horário,; por isso não tive
tempo de refletir mais antes de entrar na sala de aula. (10) A primeira aula eu já sabia o que
iria fazer porque já tinha pensado no contexto utilizado; [O conceito de contexto utilizado é o
apresentado em Palma e Leite (2006) em trabalho sobre a viabilização de se utilizar questões
produzidas por alunos do oitavo ano escolar para se utilizar na aprendizagem baseada na
resolução de problemas (PBL). Para as autoras o contexto é algo que intriga, cativa, provoca
os alunos para daí então produzirem suas questões. Pode ser um texto, um filme, um jornal,
etc.], (10) sabia que eu ia construir perguntas problemas com os próprios alunos para que na
próxima aula eu elaborasse as outras situações de aprendizagem.; (11) Eu estou inserindo na
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minha pesquisa como avaliação o portfólio, estou vendo se vai ser interessante usar o diário
de aprendizagem.;
(12) Para iniciar a aula contei minha própria experiência enquanto morador da cidade há
um ano, enfatizando minha percepção sobre as quedas de energia no lugar. Relatando fatos
ocorridos em casa e na escola fui procurando dar abertura para que os alunos também
relatassem experiências ocorridas. Após a discussão gerada e percebendo que houve uma
identificação dos alunos com a problemática, propus que fossem formados grupos de quatro
alunos e que fossem registradas, em uma folha sulfite entregue previamente, perguntas que
eles gostariam de fazer sobre o tema.;(13) Cada turma teve um envolvimento diferente na
etapa de formulação das perguntas. Bom. (14) A experiência no terceiro A foi muito bacana,
como eu aprendi a usar o gravador só de noite, eu não levei para a sala de aula, mas o terceiro
A tem essa característica de serem muito questionadores com relação ao conteúdo, quando eu
levei o contexto, eles perguntaram bastante, fizeram perguntas muito relevantes, bem
elaboradas [Turma descrita pelos professores da escola como muito competitiva no sentido de
quererem tirar as maiores notas]; (23) As perguntas vieram para o viés político, por um viés
de direitos e deveres. Também em algumas perguntas eu percebo que dá para encaixar os
conteúdos de física que é meu principal interesse. Uma aula foi tempo suficiente para fazer
esse debate. Assim que eu coloquei o problema da falta de energia da cidade, eles já se
identificaram com o problema. Muitos alunos fizeram relatos de experiências com isso aí,
falaram o que sabiam, deu uma discussão muito boa.; (15) Depois dessa discussão, bacana, aí
eu propus que eles se reunissem em grupos de 4 alunos, no máximo 4 alunos, e elaborassem
juntos coisas que eles queriam saber sobre esse assunto. Feito isso, eu distribuí folhas sulfite
para cada grupo, falei para que eles aperfeiçoassem suas perguntas, juntassem e me
entregassem.; Eu tô com o material aqui. (14) [Mesmo a turma sendo caracterizada como boa
pelo professor, muitos alunos se distraiam facilmente com conversas não relacionadas à aula.
Podia-se perceber a formação de dois grupos, o de competidores de nota e os que queriam
ficar ocultos para o professor.; (16) Todas as perguntas foram digitalizadas e passadas para
uma planilha no Calc (software livre que substitui o Excel)].
(17) O terceiro B é uma turma um pouco mais difícil de trabalhar, mas são pessoas muito
bacanas [o professor sempre manteve uma relação mais amigável com essa turma. Ela era
mais homogênea quanto à participação nas aulas, porém menos comprometida com trabalhos
e realização de tarefas. Um aluno e uma aluna em particular necessitavam de tratamento
cuidadoso porque facilmente se irritavam e um bate-bocas sem fim se iniciava], mas não tem
aquele interesse pelo estudo como o terceiro A. (18) Talvez pela própria cultura da escola que
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parece incentivar que os alunos que são das séries “As” são superiores.; Bom, o fato é que a
discussão foi bem menor. Expus o problema e a maioria concordou que existe o problema na
cidade, mas não houve aquele diálogo como eu esperava. E como essa exposição de contexto
ficou menos atraente, talvez não menos atraente, mas não tivesse a motivação inicial
necessária [Os alunos não estavam à vontade para expor situações como os da turma A, (19)
vale lembrar que foi a primeira aula do ano com esse professor, mesmo que ele já fosse
conhecido da turma devido ao trabalho no ano anterior, geralmente os alunos não esperam
discutir conteúdos no primeiro dia de aula do professor],; percebi que as perguntas que eles
geraram foram numa quantidade menor. Às vezes eram perguntas que, eu dando exemplos de
questões, eles usavam os próprios exemplos como perguntas. Então, a maioria não posso
considerar que as perguntas são deles próprios. (20) É lógico que eu preciso analisar mais
profundamente as questões,; (21) mas amanhã eu tenho que dar mais uma aula pra eles, na
primeira aula. Eu penso em fazer uma atividade que eu já desenvolvo ao longo dos anos
quando eu trabalho com eletricidade que é a classificação de aparelhos e trazer coisas do
cotidiano pra eles.; Então eu vou tentar fazer essa atividade e pedir que eles complementem as
perguntas que fizeram pra mim. (22) Todos os alunos, tanto do terceiro A quanto do terceiro
B me entregaram os e-mails, e eu vou fazer uma lista de e-mails para manter maior contato
com eles; [Da terceira série A foram 22 e-mails e da 3ª B, 17]. Fim.
ANEXO 2: Questões Formuladas pelos Alunos Durante as Aulas de 16/02/2011

Grupo 1

Turma A
Grupo 2

Grupo 3

1) Como posso proteger meus eletrodomésticos e outros?
2) Por que na zona rural acaba (cai) mais energia que na zona urbana?
3) Como funciona a subestação? Como é gerada a energia?
4) Em média uma subestação pode abastecer quantas cidades? (Redes de Energia)
5) Caso haja danos em equipamentos domésticos e empresariais com a queda de energia, posso conseguir
reembolso do dinheiro?
6) Realmente essa subestação [de Arealva] está em funcionamento? Se caso haja dano em algum
equipamento da subestação Arealva ficaria sem energia?
7) Essa subestação está em um lugar adequado? Ela causa algum dano à cidade? (Ambiental, material.
Moral)
8) O tempo influência no funcionamento da subestação?
1) Qual foi a principal função [motivo] para a criação da subestação?
2) Por que construíram uma subestação e não uma estação?
3) Quanto tempo durou a obra? Houve problemas durante a construção? Quais? Como foram
solucionados?
4) Em função desta subestação, quanto tempo irá demorar para construir uma estação?
5) Se um aparelho for danificado em função das quedas de energia, como ficará para recuperar o aparelho?
6) Pode haver um custo [prejuízo] no sistema elétrico da casa?
7) Qual o tempo de vida útil desta subestação?
8) Em caso de danos materiais, a quem devo acionar? E em quanto tempo?
1) A subestação está funcionando?
2) O que podemos fazer para melhorar a falta de energia? [acabar com a falta de energia]
3) Por que acaba tanto a força em nossa cidade?
4) De quanto foi o gasto nesta obra?
5) Qual o local da obra?
6) O que as autoridades podem fazer para melhorar?
7) Quais cuidados devemos tomar?
8) Para que serve a subestação: para acabar com a falta de energia ou para melhorar [melhorar a
distribuição]?
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Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Turma B

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

1) Por que mesmo com a subestação ainda continuam as quedas de energia?
2) Qual a diferença de Arealva antes e depois da subestação?
3) A subestação está realmente funcionando?
4) A subestação é compatível com a cidade?
5) Por que acaba a energia apenas em determinados lugares?
6) Por que 220V é mais econômico que 110V?
1) Se algum aparelho meu for danificado por causa da queda de energia quem é o responsável?
2) Por que tem vezes que a força acaba na cidade inteira, mesmo não tendo tempo de chuva?
3) Qual parte da cidade sofre mais com isso?
1) Por que mesmo com a subestação ainda continuam as quedas de energia?
2) Quanto foi gasto com a construção desta subestação?
3) O que podemos fazer para proteger os eletrodomésticos dessas quedas?
4) Por que agora com o funcionamento da subestação, quando acaba a energia volta mais rápido?
5) Que benefícios teremos com a construção da subestação?
6) Caso queime algum eletrodoméstico com a queda de energia, teremos alguma indenização?
1) Por que mesmo depois da subestação ter sido ligada, continuam as quedas de energia?
2) Existe alguma lei que defenda o cidadão prejudicado? Se existe essa lei, a quem devemos recorrer?
3) Como é gerada e energia na sustação?
4) Após a queda de energia, ela volta manualmente ou automaticamente?
1) Por que ocorre muita queda de energia na cidade de Arealva?
2) Qual significado da subestação?
4) Como podemos resolver o problema de queda de energia?
1) Por que ocorre muita queda de energia na cidade de Arealva?
2) O que é subestação e como funciona?
3) Por que quando chove muito a energia fica piscando?
4) Por que as pessoas tiram os eletrodomésticos e eletrônicos da tomada quando acaba a energia?
5) Caso a água escorra pelos fios pode ocorrer um curto circuito?
6) Por que a subestação não está resolvendo problema?
7) Por que quando não estamos molhados e mexemos em algum objeto ligado a energia levamos choque?
8) Por que quando o fio de energia está desencapado levamos choque?
9) Por que quando encostamos um fio no outro dá curto?
10) Quem criou a subestação e quando?
1) O que é subestação? Para que se utiliza?
2) Por que há tanta queda de energia?
3) O que é um gerador?
4) Por que às vezes acaba a energia na cidade e nos sítios não, sendo que são distribuídas pela mesma
hidrelétrica?
5) Qual a relação entre energia e água? A energia vem da água?
1) Como funciona a subestação de energia elétrica?
2) A subestação (de Arealva) está em funcionamento? Está-se, por que não faz o efeito desejado?
3) Qual o significado de subestação?
4) O que acontece no processo de subestação que causa a queda de energia?
5) Quem inventou a subestação? Quando?
1) Por que mesmo depois da subestação ter sido ligada, continua a queda de energia?
2) Existe alguma lei que defenda o cidadão prejudicado? Se existe, a quem devemos recorrer?
3) Como é gerada a energia na subestação?
4) Após a queda de energia ela volta anualmente ou automaticamente?
1) A água que escorre pelos fios elétricos pode acarretar um curto circuito?
2) O tempo de relação com a queda de energia?
3) Por que ocorre a queda de energia?
4) A umidade do ar pode afetar a energia?
1) O que é subestação?
2) Tem perigo a energia ficar caindo e voltando para os aparelhos eletrônicos?
3) Por que às vezes tem energia na cidade e no sítio não?
4) Como funciona a subestação? E resolve o problema de falta de energia?

ANEXO 3: Relato da Aula de 17/02/2011 – Quinta-feira

Hoje é dia 17 de fevereiro e eu acabei de dar a segunda aula no terceiro B [Foi apenas uma
aula de 50 minutos] (1) Como eu percebi que esta foi uma turma que participou menos, uma
participação não tão voltada à física, conceitos, ideias mais sólidas de eletricidade, fiz uma
atividade de mostrar a eletricidade no cotidiano deles.; Então, como? (2) Eu comecei
perguntando o que é eletricidade, se eles sabiam onde estava e pedi para que eles fizessem
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uma lista no caderno com vinte itens que eles encontrassem na casa deles ou na rua ou no
trabalho, que tivesse alguma coisa a ver com eletricidade; (3) [Esta atividade está no Caderno
do Aluno e consiste em pedir para que eles elaborem uma lista com itens que julguem ter
alguma relação com eletricidade. Feita a lista os alunos precisam criar categorias para os itens
que escreveram, justificando cada uma; (4) O papel do professor é fazer com que os alunos
percebam as transformações de energia que ocorrem em cada grupo de aparelhos.]; (5) Não
foi difícil fazer essa atividade, eles são uma turma muito bacana, é lógico que eu me divirto
muito dando aula, então eu passo um bem estar pra a turma. E eles participaram bem, fizeram
a lista, num segundo momento, propus que eles fizessem categorias dessa lista que eles
fizeram.; (6) [Dessa maneira o professor fica à vontade para andar pela sala de aula e tirar
algumas dúvidas e fazer sugestões. A aula é muito dialogada e a participação dos alunos é
recompensada com pontos que são marcados na própria lousa e, depois, anotados para se
transformarem em mais uma nota no fim do bimestre.; O diálogo foi melhor neste dia e os
alunos entenderam rápido a proposta de atividade, diferente da aula passada com a
formulação de questões sobre a subestação.] Apareceram muitos aparelhos, por exemplo,
ferro de passar roupa, chuveiro, a televisão, o DVD, liquidificador. Apareceram também
corrente elétrica, gerador de eletricidade, base de carbono. (7) Tenho 2 alunos que já fizeram
curso técnico de eletricidade, ou estão fazendo, e um fez curso de instalações elétricas. Esse é
um aluno bem quieto, inclusive ontem ele disse pra mim que não tem muitas dúvidas porque
ele trabalha e fez o curso de instalação residencial.; As categorias propostas principalmente
pelas meninas foram: coisas que usamos na cozinha, coisas que usamos na sala. (8) Depois eu
trouxe a discussão para categorias que levem ao conceito de transformação de energia.; É
transformar energia elétrica em movimento, transformar eletricidade em calor, transformar
eletricidade em ondas eletromagnéticas, transformar eletricidade em luz. Equipamentos que
armazenam energia, bateria e capacitor.; (9) Eles me perguntaram por que, o que é um
capacitor. Neste caso eu dei uma explicação sucinta porque eu não posso ficar, por causa
dessa metodologia, parar para fazer algumas explicações a eles; (10) [O grande interesse em
se valer da PBL era o de motivar os alunos a buscarem suas próprias respostas. Serem mais
autônomos.]; (11) Tanto que não é do feitio deles [dos alunos], não estão acostumados com a
educação centrada neles.; (12) Houve também uma pergunta sobre o aquecedor solar. Como
funciona, como que esquenta? [O professor questiona o porquê da pergunta]; Então, aqui na
cidade, foram entregues muitas casinhas construídas para a população que eles chamam de
“as casinhas”. Em todas essas casinhas tem uma placa de aquecedor solar, no telhado, do lado
tem o recipiente que armazena a água. (13) Então eles estavam confundindo a função do
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reservatório com a função da placa. Como é que a água esquenta ali? Anotei a pergunta e
acho interessante não perder isso de foco, porque é curiosidade deles.; (14) [Com a
possibilidade de conversar com o professor, os alunos sentiam-se livres para fazer perguntas e
contar suas histórias. Isso fazia com que a turma prestasse mais atenção nas explicações do
professor e nas falas dos colegas]; Fim.

ANEXO 4: Relato da Aula de 23/02/2011 – Quarta-feira – Parte 1
[Aqui o horário escolar já está definido] Hoje é quarta-feira, dia 23 de fevereiro. Hoje eu dei
mais duas aulas no terceiro B e duas aulas no terceiro A. Na aula passada eu tinha levantado
as dúvidas e curiosidades que eles tinham sobre eletricidade a partir de um contexto dado que
era a falta de energia elétrica na cidade. (1) Lendo as perguntas formuladas pelos alunos
percebi que havia uma tendência a perguntas do tipo de clientes que querem explicações.
Tentei separar as perguntas em categorias.; (2) Algumas perguntas eram sobre o
funcionamento da estação, e eram as que me interessavam mais [Porque seu intuito era
trabalhar os conceitos de corrente, tensão, resistência, energia e potência, conceitos
trabalhados anualmente pelo professor com as terceiras séries do ensino médio]; Como ela
funcionava? Para que servia? Qual sua capacidade de abastecimento de energia? Havia uma
relação de proporcionalidade no tamanho da subestação e no tamanho da cidade? Outras
questões se referiam há danos de aparelhos elétricos acarretados por quedas bruscas de
energia elétrica e suas formas de proteção. Estas foram as duas categorias de perguntas que
eu consigo relacionar mais diretamente com a Física. É o funcionamento da subestação e a
proteção de equipamentos elétricos dentro de uma casa. Mas (3) antes de chegar nessas
questões, como eu estou propondo uma atividade baseada na resolução de problemas, achei
coerente a gente praticar essa metodologia visando uma eletricidade mais básica.; (4) [Com
receio de não conseguir elaborar um bom problema passível de se trabalhar com a PBL,
resolvo buscar problemas prontos, o que o faria gastar menos tempo nesta etapa da
metodologia.]; (5) Então eu entrei no site da Universidade Delaware, e me cadastrei, e lá
todos os cursos são baseados na aprendizagem baseada em problemas e eles têm um banco de
situações-problemas; que, inclusive aceita que se postem outros problemas. Cada problema é
identificado no site por seu nome, nome de seu autor, disciplina que lhe é sugerida, palavraschave e sugestão de sites para pesquisa dos alunos. Neste caso, o único objeto traduzido e
utilizado foi o problema. (6) A condução da atividade em sala de aula foi a apropriação que
o professor tinha da PBL naquele momento, que era a de repetir os passos realizados no
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trabalho de Andrade (2007); (7) Eu peguei uma [situação-problema], traduzi, adaptei
também, para o português, e basicamente é a história de duas garotas que moram juntas e elas
discutem sobre quem gasta mais energia. Então, eu imprimi uma história para cada aluno.; (8)
Minha hipótese inicial era que o aluno do ensino médio tem dificuldade de organizar o
pensamento e de se organizar para resolver um problema. Se eu deixá-los [os alunos] agir por
conta própria neste momento seria muito complicado, muito difícil desenvolver a atividade,
foi o que percebi na dissertação da Mariana Bologna de Andrade, que trabalhou com a
Aprendizagem Baseada em Problemas para o ensino de biologia no ensino médio.; (9) Na
dissertação citada fica claro que a falta do aluno estudar, falta de hábito, interfere muito no
resultado do desempenho deles na aprendizagem.; (10) Então, propus utilizar uma tabela
idêntica a que a Mariana Bologna propôs e a construí com eles.; (11) Na tabela há quatro
campos a serem preenchidos: Fatos – fatos são onde os alunos têm que descrever o problema.
Hipóteses – hipóteses são afirmações sore possíveis soluções para o problema. Metas de
estudo – seriam formas de testar as hipóteses com perguntas, dúvidas, informações que eles
precisam obter. E o plano de ação é como eles vão se organizar fora da escola para buscar
informações que ajudem a elaborar na próxima aula a solução do problema.; Então, na
primeira aula do dia foi isso que aconteceu, tanto no terceiro B quanto no terceiro A. (12) A
primeira aula ocorreu no terceiro B, também primeira aula do dia. Eles estavam com a mente
fresca, aqui na cidade o calor é insuportável. As salas que nós estamos são muito pequenas e
com pouca ventilação. Isso influencia diretamente na qualidade do ensino aprendizagem nas
aulas.; Bom, (13) entreguei para cada um o problema e lemos juntos. Depois da leitura do
problema, fui fazendo a construção da tabela de fatos na lousa, e iniciei seu preenchimento
com um exemplo em cada campo. Depois, para terminar, pedi para que eles se reunissem em
grupo de 4 ou 5 pessoas, de preferência nos grupos que eles fizeram na última aula, para
concluírem a tabela de fatos.; (14) Durante o restante da aula, anotei quem sentou com quem
em minha agenda e verifiquei também quais os grupos que mais discutiam ou não sobre a
situação.; Percebi um envolvimento bem interessante da maioria dos alunos. (15) Feito isso,
cada grupo me entregou uma folha com a tabela de fatos preenchida. Cada grupo passou a
limpo as suas metas, hipóteses, fatos e plano de ação. Falei que isso era uma forma de
avaliação.; (17) Estou desistindo da parte do portfólio, porque implicaria em pedir para os
alunos comprarem pastas ou outro material além de seus cadernos. Isso acarretaria em
algum tipo de repreensão de pais e direção por exigir que os alunos necessitem gastar
dinheiro e deixar o caderno de lado.; Bom, todos fizeram e entregaram. (18) A questão
principal do problema era os alunos pesquisarem como se calcula o consumo de energia de
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aparelhos elétricos e eles tinham que chegar à ideia que pra você consumir, verificar se um
aparelho gasta mais do que outro, é preciso relacionar potência com o tempo de uso.; Então
essa foi a primeira aula no terceiro B, o que se repetiu no terceiro A. As aulas eram em
seguida, somente após o intervalo é que eu voltaria nas turmas para dar a segunda aula.
Primeira parte.

ANEXO 5: Situação-Problema Utilizada na Aula de 23/02/2011

Circuitos Cruzados

Cris: Quanto tempo você demora para secar seu cabelo? - Grita Cris na cozinha. Estou
tentando fazer a tarefa de física!
Paty: Você quer a resposta em fração de anos? - Responde Paty do banheiro. Aí você pode se
divertir fazendo a conversão para minutos consultando a parte de trás de seu livro!
Cris: Você está aí há pelo menos 20 minutos. Sabe, acho que você deveria pagar uma taxa
extra na conta de energia. Aposto que gasta uma hora por dia secando seu cabelo. Cinco reais
a mais por mês seria algo justo.
Paty: Você deve estar brincando Cris. Você fica com sua luz acesa a noite toda. Tenho
certeza que gasta mais energia elétrica do que eu! Do que você tem medo afinal?
Cris: É, mas às vezes você adormece com sua estridente TV ligada. Aposto que gasta muito
mais do que minha pequena luz de noite.
Paty: Ah! Por favor! Isso é uma vez por mês e olha lá. Sua luz é pequena, mas é toda a noite.
Tem ainda seus banhos demorados. Aposto que demora o dobro do que eu e gasta mais que
meu secador de cabelo. O que tanto faz dentro do banheiro?
Qual das duas companheiras deveria pagar mais na conta de energia, Paty ou Cris? Quanto a
mais?
ANEXO 6: Tabela de Fatos Explicativa Usada na Aula de 23/02/2011
Tabela de fatos
Fatos
Coloque aqui quais as ideias principais que
aparecem no problema. Qual é o problema?

Hipóteses
Quais hipóteses você possui para a solução
desse problema? O que você acha sobre a
possível solução?

Metas de Estudo
Plano de Ação
Quais conceitos e informações você precisa
Como vocês vão se organizar para responder
pesquisar para testar suas hipóteses e elaborar o problema? O que vão fazer?
uma solução satisfatória do seu problema?
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ANEXO 7: Relato da Aula de 23/02/2011 – Quarta-feira – Parte 2

Parte 2 do dia 23 de fevereiro de 2011. (1) A segunda aula nos terceiros colegiais foi
planejada de acordo com o que imaginei ser necessário aos alunos saberem para solucionar
o problema dado; (2) Após trabalhar com uma situação-problema e usando a metodologia da
aprendizagem baseada em problemas, eu preparei uma aula tradicional com o tema unidades
de medida; [Tradicional está sendo usado para diferenciar as aulas planejadas para se
trabalhar com a PBL das que são habituais do professor]. (3) Se repararmos bem, a minha
proposta dessa aula, mesmo que seja tradicional, era trabalhar com a potência, tensão e
corrente, sem entrar em definições ainda, mas trabalhar a relação entre potência e consumo de
energia elétrica; (4) Então, motivados pelo interesse em elaborar suas respostas para o
problema dado na aula anterior, percebi uma motivação a mais para a aula.; (5) Como
material para essa aula, imprimi para cada dupla de alunos, especificações elétricas de uma
geladeira, de um ar-condicionado, de um secador de cabelo e de um chuveiro elétrico.
Discutimos quais eram as grandezas elétricas, seus nomes e as suas respectivas unidades.
Chegamos à discussão que a potência tinha a ver com consumo, que eles já tinham uma ideia
prévia tanto no terceiro B quanto no terceiro A. E nós calculamos o consumo de energia
considerando que cada aparelho ficasse ligado durante uma hora e meia. Feito isso, a tarefa de
casa foi que eles estimassem, através do tempo de banho de cada pessoa da sua casa, o
consumo de energia elétrica relacionado ao chuveiro, mensalmente.; (6) O que eu fiz foi
intercalar uma atividade de PBL com uma aula tradicional.; (7) No terceiro A foi bem
tranquilo, as aulas se desenrolaram bem, mas foi graças a eu já ter uma boa liberdade com os
alunos, um conhecimento e no terceiro B também foi muito interessante, a aula foi bacana.;
(8) Agora eu preciso pensar em formas de extrair o que eles estão entendendo ou não da
matéria.; Por hoje é só.
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ANEXO 8: Tabela de Fatos construídas pelos alunos do período da manhã.
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ANEXO 9: Relato da Aula de 24/02/2011 – Quinta-feira

Hoje é dia 24 de fevereiro de 2011. (1) Dei aula no terceiro C usando a ABP; (2) Assim como
no terceiro A e no terceiro B, a primeira aula eu dediquei ao problema do consumo de energia
elétrica e expliquei sobre os procedimentos para resolução do problema e como eles deveriam
se organizar preenchendo a tabela de fatos; (3) Uma das diferenças dessa turma para as
outras é que as aulas de Física estão agrupadas em sequência [Aulas dupla]; (4) Foi mais
difícil trabalhar nesta sala. Há uma aluna que interrompe muito a aula. O pessoal também
apresenta um pouco mais de dificuldade, então, eu levei mais tempo para que eles
entendessem como se executa a atividade do que nas outras turmas; Ainda bem que minhas
aulas nessa turma são duplas, então dá para eu gerenciar bem o tempo. (5) Bom, eu acredito
que o fato de serem as duas últimas aulas do período da tarde, o calor e o cansaço influencia
no desempenho dos alunos; (6) Na tabela de fatos um grupo me chamou atenção, que na parte
fatos, eles colocaram dados importantes para resolver o problema e eu não tinha percebido
que essa parte é fundamental também, eu pensava que o preenchimento da coluna fatos era
escrever a pergunta do problema. Esses alunos me ajudaram a perceber que, além disso,
fatos são todos os dados que a situação-problema fornece, porque pra mim a parte fatos era
apenas para identificar o problema, mas eles foram além, eles identificaram o problema e
também registraram informações relevantes que o problema continha. Por exemplo, o tempo.
Eles anotaram as falas que sugeriam o tempo de uso de cada aparelho, fazendo uma
estimativa a partir da análise do diálogo das garotas do problema. Isso foi muito legal; (7)
Infelizmente tem grupos que não funcionam. Eu vou ter que influenciar na formação dos
próximos grupos. Isso aconteceu também nas outras turmas, alguns membros de grupos não
se dedicaram ao problema ficavam matando o tempo. Como eu já verifiquei onde havia
diálogo, onde havia discussão troca de ideias, o próximo passo agora é eu formular os grupos
para eles trabalharem; (8) Nessa metodologia (PBL), se o aluno não quiser, não se interessar
pela atividade, não dá pra trabalhar realmente. O que está motivando esses alunos, a priori, é
que eu estou falando que a todo papel que eles me entregam está sendo atribuída uma nota.
Uma forma de avaliação; (9) Tem aqueles que fazem só o mínimo, mas a discussão, quando
iniciada, é bem profícua, eles estão dialogando muito, muito mesmo. Eu acho isso um ponto
importante; (10) Logo após a situação de aprendizagem eu preparei uma aula mais tradicional,
sobre o consumo de energia elétrica; (11) Como havia menos tempo para essa etapa da aula
porque demoramos na parte de interpretação do problema, e esta informação de como
calcular o consumo de energia, como considerar a potência e o tempo eram importantes para
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o entendimento dos alunos, eu tentei ser sucinto, fui mais rápido ao ponto, e acredito que foi
realmente importante;, porque, na hora de preparar o plano de ação, os alunos me
perguntaram por várias vezes: “Professor, eu tenho que calcular a energia, como eu faço isso?
Como que eu calculo?” Então eu pedi para que eles colocassem isso na meta de estudo; Como
eu coloquei isso na meta de estudo, algo que só foi feito por esses alunos da tarde; quando
comecei a falar sobre o tema na lousa, eu percebi que eles se interessaram muito mais; Eles
sabiam o que eles queriam aprender ali; (12) Então essa metodologia de relacionar uma aula
com a ABP e uma aula tradicional que traga informações que eles precisam para resolver o
problema tá funcionando muito bem, por enquanto, mas a percepção da necessidade da
informação deve partir dos alunos;

ANEXO 10: Exemplos de Tabelas de Fatos Construídas pelos Alunos da Tarde
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Anexo 11: Relato da Aula de 02/03/2011 – Quarta-feira

Hoje é dia 2 de março e eu dei as quarta e quinta aulas do bimestre para os terceiros colegiais
B e A. O terceiro colegial B, (1) era necessário que os alunos trouxessem as suas pesquisas
sobre as potências dos aparelhos para que, em sala de aula, fizessem estimativas de tempo, de
uso desses aparelhos para calcular o consumo da Cris e da Paty, que são personagens da
situação-problema dada na aula anterior; (2) A maioria dos alunos do terceiro B não fez a
pesquisa. Isto foi um problema para o encaminhamento da estratégia de ensino, mas mesmo
assim eu dei prosseguimento na atividade; (3) Eles se organizaram em grupos, mantendo os
integrantes da última aula da semana passada, e tinham que compartilhar as informações
buscadas entre si para solucionar o problema; (4) Para os grupos que não tinham buscado
informações sobre a potência dos aparelhos em casa, pedi para que chutassem potências para
esses aparelhos ou buscassem com os alunos da sala que fizeram a pesquisa. Depois os
alunos tinham que responder a pergunta “quem deveria pagar mais na conta de energia e
quanto a mais?” em forma de um texto, colocando suas justificativas e contas; (5) Houve um
pouco de dificuldade no começo porque os alunos não entendiam a proposta; (6) Essa
atividade eu pensei que daria para fazer em uma aula só. Na verdade foram necessárias as
duas aulas com essa turma, porque alguns grupos demoraram mais para terminar. Quase
metade da turma terminou faltando uns 20 minutos para terminar a segunda aula. Este tempo
que ficaram ociosos prejudicou os outros grupos devido ao excesso de barulho na sala de
aula; (7) Em geral a participação foi boa. Eu falo isso porque houve bastante perguntas
relacionadas ao tema. Muita discussão que eu percebi sobre o problema em si. Contudo, os
alunos parecem depender muito do professor ainda; (8) O trabalho em grupo apresentou
problemas. Problemas do tipo que às vezes quem sabia um pouquinho mais pegava pra si o
trabalho excluindo os colegas, então prejudicou um pouco a discussão, o diálogo que era para
ser praticado; (9) Em outros casos houve o abandono de alguns membros alegando que não
iriam fazer a atividade porque os colegas não colaboravam; (10) A motivação que eu
coloquei, não sei se certa ou errada, mas foi falar que aquilo era a prova, aquilo ia ter nota de
prova. Então eles, os alunos, se empenharam; (11) Eu registrei alguns que não foram
participativos, mas foi a minoria [Três alunos]. Principalmente aqueles que faltaram na aula
anterior, ficaram totalmente perdidos mesmo; (12) No terceiro A, a realidade foi totalmente
diferente. Quando eu falei da atividade, todos os grupos apresentaram a pesquisa. Todos.
Alguns até haviam trazido respostas em forma de um trabalho para entregar; (13) Bom, como
essa não era a proposta. A proposta era que eles elaborassem um texto coletivo na sala de aula
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usando os dados que eles trouxeram; (12) Todos fizeram. Ah! Desculpa. Um grupo não fez a
pesquisa, apenas um. Faltaram três membros do grupo e as duas que vieram colocaram a
culpa nestes que faltaram; (14) Bom, foi muito interessante, eles pesquisaram realmente a
potência de vários tipos de aparelhos. Justificaram o tempo de uso de cada um, levantaram
problemas que eu não havia percebido também; mas mesmo assim, (15) os alunos me
chamavam menos nessa sala. Eles foram um pouco mais independentes e realmente confiaram
na discussão entre eles. Eu vejo isso como um bom sinal. Um sinal de autonomia entre eles;
(16) Um grupo, que não são os melhores alunos da sala, não são os piores, são alunos que a
gente consideraria como medianos porque eles cumprem com as atividades, fazem perguntas
pertinentes e têm uma conduta exemplar, perguntei se eu poderia gravá-los eles fazendo a sua
solução do problema. E eles permitiram. Então eu tenho essa gravação para fazer a análise se
houve ou não discussão, que eu sei que houve; (17) Agora estou indo para o HTPC e vou
levar a proposta, a situação de aprendizagem que eu utilizei [Anexo 14]. Imprimi a situaçãoproblema com uma possibilidade de solução e com referências para todos os professores para
eles se inteirarem da PBL;

ANEXO 12: Transcrição da Discussão entre um Grupo de Alunos

Aluna 1: Lê o pedaço do texto que a gente fez.
Aluna 2: Das duas companheiras quem deveria pagar mais é a Cris pelo fato dela mesmo
usando menos aparelhos elétricos, ela os usa por mais tempo. Criando um gasto de energia
maior que a Paty. Que mesmo usando os aparelhos, ela usa por mais tempo.
Aluno 3: E mesmo usando mais aparelhos é isso?
Aluna 2: É.
Aluna 1: Porque é assim, como eu falei, tipo, o tempo de uso que nem foi calculado a luz,
assim, como se fosse assim usada a noite inteira né....
Aluno 3: Ah é. A gente tem que explicar o tempo que a gente pegou né. As horas escolhidas
para o chuveiro...
Aluna 2: As horas escolhidas para o chuveiro?
Aluna 1: É, porque assim, ó...
Aluna 2: As horas ou o tempo?
Aluna 1: Porque a gente não tinha o tempo, por isso a gente pegou isso daí.
Aluna 2 (redigindo a redação): Tempo escolhido pelo grupo para o chuveiro, não é?
Aluna 1: Não, não. Coloca assim, para a elaboração das contas. Coloca aí para a elaboração
das contas e …(3min42s)
(conversa sobre materiais escolares)
(4min15s) Aluna 1: Gente, volta para a gente acabar logo isso aí.
Aluna 2: O tempo escolhido pelo grupo para elaboração das contas... Foi uma estimativa.
Aluna 1: É porque a gente não tinha... Eu acho que um banho de 20 minutos é um banho
muito demorado. Uma pessoa demorar 20 minutos num banheiro, ela está lavando o banheiro,
está fazendo alguma coisa.
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Aluno 3: Impossível ficar 20 minutos no banheiro.
Aluna 2: É o tempo que eu levo. Eu deixo 5 minutos o condicionador na cabeça. Mais 5para
lavar. Mais 10 para me esfregar e mais 10 para me enxaguar.
Aluna 1: Deixa eu falar.
Aluna 3: O tempo escolhido pelo grupo para a elaboração das contas foi uma estimativa...
Aluna 1: O aluno 3, quanto tempo você leva para tomar banho?
Aluno 3: Uns 15, 20.
Aluna 2: Vamos colocar assim ó. A elaboração das contas foi uma estimativa do grupo de
acordo com que cada um usa.
Aluno 3: Legal. Aí começa a Cris, pois é um tempo considerado demorado, né?
Aluna 1: Para gente é.
Aluna 2: O grupo colocou 21 minutos para a Cris...
Aluno 3: Pois é um tempo considerado demorado para um banho. O da Paty tem um tempo de
10 minutos pois o texto fala que... então, e o da Paty foi considerado...
Aluna 2: Eu tô na Cris ainda.
(discussão sobre borracha)
Aluno 3: Onde você está? Vírgula...
Aluna 2: Vírgula.
Aluno 3: O tempo escolhido da Paty foi de 10 minutos porque o texto fala que a Cris demora
o dobro de tempo que a Paty. Por isso se a Cris demora 20 minutos, a Paty demora 10.
Aluna 1: Mas assim, ó. Não teria como fazer assim, ó, uma pergunta. E se tivesse colocado
que as duas tivessem demorado o mesmo tempo no banho? Não teria dado alguma coisa
diferente? Porque assim, a gente coloca 20 min, mas se a gente pensar assim, que a Cris
demora 22 minutos, e a Paty demora 20 minutos, entendeu? Tem diferença.
Aluno 3: Mesmo assim. A Paty gastaria mais energia né?
Aluna 1: Por vai também o tempo que cada uma usa... Vou fazer uma outra pergunta. Você
fez a conta do tanto que cada eletrodoméstico gasta certo?
Aluno 3: No mês. Vixi! A Cris gasta 8,45. Em dinheiro ela gasta 13. Eu achei que era pouco
mas se você pensar bem, imagina uma casa com três pessoas.
Aluna 2: E na minha que são 6?
(????)
Aluna 1: Deixa eu fazer uma pergunta. A gente tá vendo aqui que está sendo levado em conta
o tempo gasto de energia né. Porque se fosse ver o tempo gasto de água...
Aluno 3: Daria para tirar uma conclusão né? Tipo assim, a conta... Você não tem que ver a
energia que o objeto vai usado, porque mesmo ele gastando muita energia, não quer dizer que
ele tá puxando muita energia...
Aluna 1: Outra pergunta então. Se a gente coloca 10 minutos corridos, é do tempo que ela liga
o chuveiro certo? E se ela tivesse ligado o chuveiro por 10 minutos, só que neste 10 minutos
ela tivesse ligado 15? Porque em 5 minutos ela tivesse ligado chuveiro e estivesse fazendo
outra coisa no chuveiro Tivesse lá caindo água.
Aluno 3: Mas querendo ou não, o chuveiro tá ligado.
Aluna 1: Eu quero dizer assim. Calcular a energia é meio bobo calcular a energia. Tinha que
calcular o tempo de água que a pessoa.... a deixa pra lá.
(risadas)
Aluna 2: pode passar a limpo já?
Aluna 1: Não né. Porque ainda tem que cada aparelho...
Aluna 2: Vou ler tudo agora hein.
Aluno 3: Não, só lê este parágrafo aí.
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Aluna 2: O grupo colocou 20 minutos para a Cris, um tempo considerado demorado. O tempo
considerado pela Paty é de 10 minutos, pois pelo contexto lido dava a entender que a Cris
gastava o dobro que a Paty.
Aluno 3: Mas está falando do quê? Do banho?
Aluna 2: É.
Aluno 3: Você não colocou do banho. A pessoa que lê vai falar: Tá falando do quê? Eu falei,
o grupo colocou 20 minutos para Cris, pois... pera aí. O grupo colocou 20 minutos para Cris,
pois é um tempo considerado demorado em relação a um banho.
Aluna 1: Mas deixa eu falar uma coisa. O texto tá meio pobre, vocês não acham? Porque a
gente deveria colocar o quanto cada uma usa.
Aluno 3: A gente tá no chuveiro por enquanto. Agora a gente vai falar da luz.
Aluna 1: Ah tá.
Aluno 3: A luz não porque a Paty não...
Aluna 1: Pois é, isso que eu tava querendo dizer.
Aluno 3: Mas ela estava falando, o texto faz uma comparação da luz que a Cris gasta com a
Tv que a Paty usa.
Aluna 1: Então faz uma comparação também no texto.
Aluno 3: É faz aí. No texto tem uma discussão entre as duas sobre a luz, sobre a quantidade de
luz que a Cris usa.
Aluna 2: No texto...
Aluno 3: No texto tem uma discussão entre as duas, sobre a Cris dormir com a luz acesa. Uma
discussão entre as duas sobre a Cris dormir de luz acesa e a Paty dormir com a Tv ligada uma
vez por mês.
Aluna 2: Uma vez por mês?
Aluno 3: É. Ponto. A potência da lâmpada escolhida pelo grupo e a TV é aproximadamente a
mesma.
Aluna 2: Vai devagar.
Aluno 3: Onde você parou?
Aluna 2: Agora uma vez por mês. Agora vai falar...
Aluno 3: Agora me perdi, calma aí. Lê o parágrafo aí.
Aluna 2: A potência...
Aluna 1: Deixa eu fazer uma pergunta. A luz que você colocou aqui é uma lâmpada normal?
Aluno 3: É de 100.
Aluna 1: Ah tá.
Aluno 3: 100 Watts. E a TV escolhida foi uma de 29 polegadas e que gasta 110 W.
Aluna 1: Porque eu tô pensando assim. Têm aquelas lâmpadas lá que elas gastam bem menos
né.
Aluna 2: Mas também não clareia nada.
Aluno 3: Clareia.
Aluna 1: Clareia sim.
Aluna 4: Têm umas que são vermelhas de 60 Watts.
Aluno 3: Vermelha? Incandescente é branca. É fluorescente, branca incandescente, é amarela.
Aluna 4: Ela fica vermelha e não clareia.
Aluna 1: É porque depende também da lâmpada.
Aluna 2: Vai.
Aluno 3: Lê aí.
Aluna 2: No texto tem uma discussão entre as duas sobre a Cris dormir com luz acessa e a
Paty dormir com a Tv ligada uma vez por mês.
Aluno 3: É Cris dorme com a luz acesa todas as noites, também.
Aluna 2: E a Paty dormir com a TV ligada uma vez por mês.
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Aluno 3: É. Uma vez por mês. Ponto na mesma linha. Como a voltagem da lâmpada e da TV
é quase a mesma. A Cris acaba gastando mais energia, pois ela dorme todas as noites com a
luz acesa. Tirando uma conclusão que certos tipos de... chegando a conclusão que certas
lâmpadas gastam a mesma quantidade de energia do que televisores.
Aluna 1:Depois a gente coloca as contas né?
Aluno 3: É. Aí você faz assim. Eu não lembro o nome, mas para você saber a quantidade que
a pessoa gasta em dinheiro você tem que saber o negócio da conta. Que nem aonde minha
prima mora, a conta é mais barata. Quer ver? Oh (chama por outra aluna da sala). Empresta
aquele papel lá pra mim? Aquela que você imprimiu da internet.
Aluna 2: A energia na zona rural é mais barata que na cidade.
Aluna 1: Por quê?
Aluna 2: Também não sei.
Aluno 3: Verdade. No meu vô vem bem menos que aqui. Só para você ter noção, no meu vô,
lá é marcenaria, pensa bem. Ele tem máquina e aquelas coiseras todas. E tipo, lá mesmo
tempo máquinas, gasta o mesmo tanto que em casa. E o que mais fica ligado lá é computador.
Aluna 1: Lá em casa ficam dois computadores o dia inteiro ligados. Lá vem tipo 150, 170 por
mês.
(inaudível)
Aluna 1: O professor, esclarece uma coisa. Eles estavam falando que ali no sítio delas a
energia lá parece que...
Aluno 3: O gasto rural é menor que na cidade.
Professor: Olha, não sei não. É mais barato?
Aluno 3: A conta lá vem menos que na cidade. Que nem o meu vô, ele tem marcenaria lá e
usa umas máquinas e umas coiseiras lá e não vem caro igual em casa. E ele mora um pouco
afastado.
Professor: Devemos pesquisar. Precisamos pesquisar isso.
Aluno 3: (se referindo à gravação) Você vai escutar?
(brincadeiras)
Aluno 3: Aqui, olha o custo residencial. Em São Paulo que eu utilizei para fazer as contas,
que a gente utilizou para fazer as contas, é de 0,281... Eu tô falando, não é para escrever.
Aluna 1: Pera aí então, deixa eu ver se eu entendi.
Aluno 3: Coloca assim. Outro fator que é necessário para..., na outra linha, escreve mais
rápido, para saber a quantidade que gasta de força em dinheiro é o custo residencial.
Aluna 1: Ela pegou no yahoo?
Aluno 3: O custo residencial escolhido pelo grupo foi de São Paulo.
Aluna 2: O custo residencial é de São Paulo?
(Alunos orientam outros grupos)
Aluno 3: O gasto escolhido pelo grupo que é igual 0,28172.
Aluna 2: Que é igual a...
Aluno 3: Que é igual a 0,28172 R$/kWh. Agora passa a limpo e coloca as contas.
(5 minutos de conversa enquanto a Aluna 2 passa a limpo para entregar a resposta ao
professor).
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ANEXO 13: Duas Soluções entregues por Alunos da manhã para a Situação-Problema 1

112

113

114

ANEXO 14: Impresso Levado aos Professores no HTPC
A Aprendizagem Baseada em Problemas caracteriza-se por iniciar o conteúdo por meio de um problema que
seja o mais próximo do real e seja relevante ao aluno. Os problemas não podem ser estruturados com muitas
informações, eles devem fazer o aluno refletir e buscar por novas informações.
O estudo é em grupo e pautado em investigações individuais.
Como exemplo, nas 3ª séries do Ensino Médio levei o seguinte problema:
Circuitos Cruzados
x
x
x
x
x
x

Quanto tempo você demora para secar seu cabelo? - Grita Cris na cozinha. Estou tentando fazer a tarefa
de física!
Você quer a resposta em fração de anos? - Responde Paty do banheiro. Aí você pode se divertir
fazendo a conversão para minutos consultando a parte de trás de seu livro!
Você está aí há pelo menos 20 minutos. Sabe, acho que você deveria pagar uma taxa extra na conta de
energia. Aposto que gasta uma hora por dia secando seu cabelo. Cinco reais a mais por mês seria algo
justo.
Você deve estar brincando Cris. Você fica com sua luz acesa a noite toda. Tenho certeza que gasta mais
energia elétrica do que eu! Do que você tem medo afinal?
É, mas às vezes você adormece com sua estridente TV ligada. Aposto que gasta muito mais do que
minha pequena luz de noite.
Ah! Por favor! Isso é uma vez por mês e olha lá. Sua luz é pequena, mas é toda a noite. Tem ainda seus
banhos demorados. Aposto que demora o dobro do que eu e gasta mais que meu secador de cabelo. O
que tanto faz dentro do banheiro?

Qual das duas companheiras deveria pagar mais na conta de energia, Paty ou Cris? Quanto a mais? Adaptado de
https://primus.nss.udel.edu/Pbl/
Dada a situação-problema, os alunos precisam se organizar para solucioná-la. Propus o preenchimento da tabela
de fatos.
Tabela de Fatos (Exemplo de preenchimento)
Fatos
-O problema é dizer quem gasta mais energia e estimar quanto
a mais.
-Cris dorme com uma lampadinha ligada e fica muito tempo no
banho.
-Paty usa aproximadamente 1hora por dia o secador de cabelo e
de vez em quando dorme com a TV ligada.
Metas de Estudo
-Pesquisar as potências de cada aparelho citado no problema;
-Entender como calcular o consumo de energia de aparelhos
elétricos;
-Saber o preço do kWh.

Hipóteses
-Os aparelhos que consomem mais energia são o secador e o
chuveiro;
-A lâmpada consome uma energia considerável devido ao
grande tempo de uso.

Plano de ação

Essa atividade durou uma aula.
Em seguida dei uma aula tradicional com o tema: Consumo de Energia. A participação e o interesse na aula
foram satisfatórios porque houve participação dos alunos com perguntas e participação maciça nas atividades
propostas.
Na semana seguinte usamos mais duas aulas para os alunos mostrarem os dados pesquisados e elaborarem a
solução em forma de texto. Nele deveriam ter informações que justificassee a resposta, portanto os alunos
exercitaram a habilidade de fundamentar suas ideias, de dialogar e trocar informações com os colegas,
relacionaram as grandezas potência e tempo para o cálculo do consumo de energia e praticaram a resolução de
problemas.
Exemplo de solução (Elaborada pelo professor e apresentada aos alunos após a entrega de seus textos):
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Dados da Pesquisa
Aparelho

Potência Média

Fonte da Pesquisa

Lâmpada

Aproximadamente 15W (e27)

Www.magazineluiza.com.br
www.casasbahia.com.br
www.twenga.com.br

Chuveiro

De 4000W a 6800W

Www.magazineluiza.com.br
www.casasbahia.com.br

Secador de Cabelo

Aproximadamente 1500W

Www.magazineluiza.com.br
www.casasbahia.com.br

TV convencional

De 44W a 70W

Www.magazineluiza.com.br
www.casasbahia.com.br

Aparelho

Potência
Estimada

Tempo de uso
(minutos)

Tempo de uso
(horas)

Consumo de
Energia por dia

Consume Energia por mês

Lâmpada

15W

8

120Wh

3600Wh = 3,6Kwh

Chuveiro

5400W

15

0,25

1350Wh

40500Wh = 40,5Kwh

Secador

1500W

20

1/3

500Wh

15000Wh = 15Kwh

TV convencional

57W

11

627Wh

2508Wh = 2,51Kwh

Consumo aproximado de Cris por mês = 3,6kWh + 40,5kWh = 44,1kWh
Consumo aproximado de Paty por mês = 15kwh + 2,51kWh = 17,51kWh
Segundo a conta da CPFL 1kwh = R$ 0,3235
Então, Cris gasta 44,1 . 0,3235 =R$ 14,27 e Paty gasta aproximadamente 17,51 . 0,3235 = R$ 5,66
Com essas estimativas Cris deveria pagar mais ou menos R$ 9,00 a mais.
Solução
Para saber quem consome mais energia e, por consequência, quem deveria pagar mais na conta de energia ao
final do mês, levamos em consideração as potências de cada aparelho, o tempo que cada fica ligado e o valor do
kWh dado na conta de energia da CPFL de Arealva.
De acordo com o texto, Cris fica a noite inteira com uma lâmpada pequena ligada. Segundo nossa pesquisa, uma
lâmpada que é usada em abajur pequeno é a do tipo E27 e tem uma potência de aproximadamente 15W.
Suponhamos que ela vá dormir às 20h e acorde às 6h da manhã, somando 8horas de sono. Então seu consumo de
energia com a lâmpada será de 120Wh por dia e por mês 3,6 Kwh. Já no banho, imaginamos que ela fique 15
minutos (0,25h), se imaginarmos um chuveiro de potência 5400W, ela gastará 40,5Kwh por mês, totalizando
44,1Kwh por mês.
Paty, por outro lado, não consegue abandonar o secador e a TV fica ligada de vez em quando durante a noite.
Imaginemos uma potência de 1500W para o secador e 57W para a uma TV convencional. Ficando 20 minutos
(1/3 de hora) por dia no secador, ela consumirá 500Wh e, por mês , 15Kwh. Já com a TV, ficando uma noite de
sono de 8horas mais umas 3 horas assistindo antes de ir pra cama, imaginamos que a TV fique ligada 11horas
alguns dias. Como isso acontece poucas vezes, vamos supor que ela goste de um seriado que passa às quintas,
então, uma vez por semana, ela gasta com a TV 627Wh, e por mês 2,51Kwh, totalizando 17,51Kwh por mês.
O valor de 1kwh de acordo com a CPFL é de R$ 0,3235, logo, Cris gastará a mais com suas manias , R$ 14,27 e
Paty R$ 5,66.
Achamos justo que quem deve pagar mais é a Cris, aproximadamente uma quantia de R$ 9,00.
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ANEXO 15: Relato do HTPC de 02/03/2011 – noite
Boa noite. Hoje é dia 2 de março e eu acabei de voltar do HTPC. (1) Como eu encerrei uma
atividade de PBL com os terceiros colegiais da manhã, A e B, eu coloquei no papel todo o
procedimento e levei para compartilhar com os professores; (2) Falei sobre a PBL, expus todo
o procedimento, quais eram os objetivos da ação, quais foram as reações dos alunos que eu
obtive, e coloquei como problemas dessa metodologia o trabalho em grupo: Como fazer para
que os alunos trabalhem de forma efetiva e em grupo? Como evitar os alunos dispersos, que
não se envolvem durante a atividade?; A questão da pesquisa. (3) O terceiro B não trouxe a
pesquisa. Então é um problema que a gente enfrenta na escola pública, os alunos que não
fazem a tarefa, ou a pesquisa individual; (4) E outro ponto é a avaliação. Como avaliar os
alunos? É uma atividade coletiva, mas nós precisamos transformar o desempenho do aluno
em um número, isso é uma realidade escolar; (5) Após a explanação, e com acompanhamento
do material que eu imprimi, os professores fizeram sugestões. Uma sugestão foi: sempre
explicitar, antes de começar o trabalho, que irei fazer perguntas, para cada um dos indivíduos,
sobre o trabalho. Seria uma forma de fazerem, pelo menos que todos estudassem e se
inteirassem do trabalho; (6) Aí eu vejo um problema. Pode ser que um faça toda a pesquisa, a
solução do problema, e o outro só estude. Não é essa intenção porque embora o aluno estude
o conteúdo programado, a habilidade de trabalhar em equipe e realizar suas próprias
pesquisas não será aprendida por ele; (7) Eu quero alimentar o diálogo; (8) Então eu tenho
que fazer o problema mais real possível, o problema tem que ser entendido e ser significativo
para os alunos; (9) mas devido à heterogeneidade de uma turma, vai ser difícil um problema
que faça sentido a todos. O da subestação vai ser o melhor mesmo, porque possuiu o maior
sentido à maioria; (5) Bom, outra sugestão foi que eu colocasse como solução do problema,
de forma oral e onde cada um deveria falar um pouco; Interessante. (10) Houve vários
comentários. Eu não gravei porque eu não queria forçar uma situação. Os ânimos na escola
não estão de bons amigos; (11) Mas, em particular o professor N, procurou-me falando que
ele vai por no papel uma estrutura de trabalho em grupo que ele imaginou e vai me trazer
amanhã; (12) A professora V elogiou bastante o trabalho, achou interessante e pediu uma
folha pra ela. Como ela faz apenas o segundo horário do HTPC, ela não tinha recebido o
material; (13) O professor de química adorou, gostou muito mesmo, inclusive ele me pediu
ajuda para elaborar uma situação-problema para o ensino de química. Nós fizemos a inscrição
dele na universidade de Delaware pela web, lugar onde fica o banco de situações-problemas,
ensinei a ele onde estava, e a gente está programando fazer situações para que ele entenda a
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metodologia e para que os alunos também vão entendendo; Ahn, deixe-me ver. Acho que foi
isso. A professora F também achou interessante. (14) Estou tentando me aproximar dos
professores através do estudo já pensando em formar os Pequenos Grupos de Pesquisa
(PGP); (15) Me propus a estar todos os dias à noite na escola, de forma a estudar a PBL, de
forma a estudar a avaliação, de forma a fazer os meus estudos com relação ao mestrado, na
escola, assim, fazendo o convite para que eles viessem fazer o trabalho junto comigo; Espero
que dê certo. Amém.

ANEXO 16: Relato da Aula de 04/03/2011 – Sexta-feira

Bom dia. Hoje é sexta-feira dia 4 de março. (1) Ontem por eu ter dado aulas no cursinho
comunitário, não consegui fazer a gravação do relato de como foi a aula no terceiro C; [(2) O
cursinho comunitário começou a ser oferecido na própria escola no período noturno. O
material utilizado foi cedido pela Unesp e os professores são voluntários. A maioria dos
alunos do cursinho são também alunos do terceiro C, pois não possuem condições de estudar
na cidade grande mais próxima por dependerem de transporte. Estudando na própria escola
podem aproveitar o transporte utilizado pelos alunos que fazem o Ensino Médio à noite;]
Ontem eu dei aulas pra eles. (3) Como ontem estava um dia muito chuvoso, foram poucos
alunos, vamos dizer, assim, metade da sala. Mas da metade que foi, tivemos 4 grupos que
fizeram a pesquisa; (4) Alguns falaram que a pesquisa estava com quem faltou, confundindo a
atividade com trabalho para entregar; (5) Expliquei que eles precisavam elaborar a solução
para o problema em sala de aula, com os dados que pesquisaram; (6) Esta turma foi muito
mais difícil para realizar a atividade, difícil mesmo. Alguns grupos que não trouxeram a
atividade, a pesquisa, fizeram um texto totalmente incoerente, sem explicar suas respostas e
conclusões, cheio de achismos. Não se basearam nas hipóteses como é a proposta da
atividade; Mesmo assim, (7) a maioria dos grupos entregou os trabalhos, que duraram duas
aulas e alguns ficaram sem entregar; (8) Eu tive até que usar o meu modelo, a sugestão de
solução que fiz, a resposta que fiz do problema no dia anterior;, terça-feira, pesquisei tudo
bonitinho, organizei os dados em uma tabela com referencias, tipos de lâmpadas e televisões,
chuveiro, etc. e levei como exemplo para eles. Depois desse exemplo é que eles começaram a
se sair melhor; (9) Então, eu percebo que a turma tem muita gente, assim, boa né. Mas
também tem muito aluno que quer só fazer o mínimo. Não se interessaram em estudar de fato;
(10) Eu vi uma mudança de postura em alguns alunos que no ano passado apresentavam esse
perfil, de não querer estudar e este ano já estão perguntando mais e se empenhando; Todas as
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turmas acharam difícil a atividade; Mas, depois que terminou, foi significativa a atividade.
(10) Mas essa mudança de postura foi muito interessante e vai contribuir muito com o ensino.
Muitos desses alunos estão fazendo cursinho à noite, cursinho comunitário onde sou professor
voluntário dando aula lá; Então é isso. (11) Agora eu tenho que analisar esses dados e tenho
uma semana para colocar a casa em ordem; [(12) Na próxima semana não haveria aulas, pois
dia 9 seria quarta-feira de cinzas, não havendo aulas. Quinta e sexta também tiveram as
aulas suspensas devido ao transporte escolar municipal não correr nestes dias;].
(13) Eu acabei de consultar os e-mails dos alunos das terceiras séries e fiz uma listagem no
meu e-mail particular. A ideia é mandar para eles as suas próprias perguntas digitalizadas em
forma de arquivo pdf e também mandar uma solução que propus para o problema, modelo de
solução para eles terem uma referência para futuros trabalhos; (14) Também já pretendo fazer
algum tipo de investigação acerca dessa metodologia de aprendizagem. Quero saber: Quais
foram as maiores dificuldades? O que eles acham do trabalho em grupo? O que eles
entenderam do conteúdo de física até agora? E o que eles ainda têm dúvida?[Anexo 18]; Bom,
continuação do dia 4 de março. (15) Estou fazendo um e-mail, em vez de eu colocar o que
eles estão entendendo do conteúdo, eu estou pensando em formular algumas questões que me
mostrariam, ou não, o domínio do conteúdo. Então, vou fazer perguntas sobre algo da casa
deles, como consumo e a potência de alguns de seus aparelhos; [Depois que enviei o e-mail]
Eu preferi colocar apenas 5 questões que foram as seguintes: O que você achou mais difícil
em resolver o problema da Cris e da Paty? Você concordou com o resultado do grupo? Por
quê? O que você acha do trabalho em grupo? O que você não gostou neste tipo de trabalho?
Para complementar sua nota, responda: Qual aparelho gasta mais energia na sua casa e por
quê? Coloquei isso para incentivá-los de alguma forma, mesmo que seja com a nota. É melhor
do que eu perguntar “o que eles entenderam da matéria”, porque assim é uma coisa prática;
Eles vão fazer. Se o preço do kWh fosse R$ 0,25 só esse aparelho gastaria quanto por mês? É
uma coisa particular, bem mais simples, eles vão fazer consultando a própria residência e já
vão ter uma ideia do aparelho que gasta mais energia na casa deles. (16) Eu posso até fazer
um trabalho de porcentagem. Mas vou passar isso para o professor de matemática;
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ANEXO 17: Três Soluções Entregues por Alunos da tarde da Situação-Problema 1
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ANEXO 18: E-mail Encaminhado aos Alunos

Bom dia.
Você está recebendo um arquivo pdf com as questões que seu grupo criou sobre o tema “Por
que Arealva tem tanta falta de energia?” Guardem suas questões por enquanto e vamos tentar
respondê-las com o tempo.
Também envio um modelo de solução para o problema de Cris e Paty. Elaborei a tabela de
fatos, organizei os dados da pesquisa e elaborei o texto com todas as informações que achei
necessárias. Este tipo de problema não possui uma única resposta correta. Ela se constrói
sobre as hipóteses e dados que o grupo define.
Quero agora que responda as seguintes perguntas:
1) O que você achou mais difícil para resolver o problema da Cris e da Paty?
2) Você concordou com o resultado do grupo? Por quê?
3) O que você acha do trabalho em grupo?
4) O que você não gostou neste tipo de trabalho?
5) Para complementar sua nota, responda:
a) Qual o aparelho que mais gasta energia na sua casa e por quê?
b) Se o preço do Kwh fosse R$ 0,25, só esse aparelho gastaria quanto por mês?
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ANEXO 19: Avaliação Utilizada pelo Professor

AVALIAÇÃO DE FÍSICA
Nome:____________________________________nº_____série_____
1) Mimo e Kika são irmãos e cada um recebeu um presente de seu pai. Mimo
ganhou um carrinho de controle remoto com as seguintes especificações
elétricas: 3V – 5W e Kika recebeu uma boneca que fala com as seguintes
especificações: 2V – 6W. Os dois irmãos começam a discutir sobre qual dos
dois brinquedos gasta mais energia. Resolva a questão para as crianças e
responda qual o brinquedo que consome mais energia e por quê.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2) Utilizando a equação “Corrente = Potência dividido por Tensão”, calcule a
corrente total fornecida pelo gerador do circuito representado abaixo. (Deixe
registrado o procedimento de resolução do exercício)

50V

200W

100W

3) Uma geladeira de 2000W é ligada em uma tomada de 220V, calcule a
corrente elétrica que a tomada deve fornecer para a geladeira funcionar.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
4) Em uma casa há apenas uma tomada de Tensão 120V na sala, porém, neste
cômodo ficam ligados a TV de 100W, um DVD de 75W e um ventilador de
25W com o uso de um “T”. Com o tempo, um cheiro de queimado começou a
surgir da tomada. O que pode ter acontecido?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________
5) Utilizando a equação (P=T.I) responda: Um chuveiro elétrico, ligado em
120V, é percorrido por uma corrente elétrica de 10A, durante 5 minutos.
Quantas horas levaria uma lâmpada de 100W, ligada nesta rede, para consumir a
mesma energia elétrica que foi consumida pelo chuveiro?
________________________________________________________________
______________________________________________________________
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ANEXO 20: Relato da Preparação de uma nova Situação-Problema – 29/03/2011 –
Terça-feira

Bom dia, hoje é 29 de março e (1) eu estou elaborando a segunda situação de aprendizagem,
situação-problema. Eu quero trabalhar os conceitos de corrente elétrica e resistência. Então,
adaptei uma situação-problema tirada do site da Universidade Delaware, traduzi e fiz algumas
adequações; O problema é o seguinte. O título é: férias do meio de ano em curto-circuito.
“Você deveria estar em um ônibus para a praia no sábado de manhã. Primeiro dia de suas
férias de meio de ano. Mas em vez disso, você está em uma van, indo para Bauru com alguns
de seus colegas. Então, você pensa: O que ganhamos com isso? Nós deveríamos estar indo
para a praia. Na estação passada um grupo de amigos começou a falar sobre onde ir nas férias.
Uns sugeriram Praia Grande, outros Bertioga. Então, Sara e Lucas, dois amigos que moram
com você, começaram a falar sobre casas para desabrigados. Projeto que estimula estudantes a
usarem suas férias de meio de ano para ajudar na construção e reforma de casas para famílias
carentes. Pouco tempo depois, eles tinham convencido 15 amigos, incluindo você, a juntar
esforços nas férias para renovar casas velhas a poucos quilômetros de Bauru. Assim que
chegaram à casa escolhida, vocês foram recebidos por duas pessoas, Sharon e Sten. Que os
recepcionaram dizendo: Trabalharemos com vocês neste projeto, orientando-os no trabalho.
Sharon explica: “Nesta casa temos 2 quartos, uma sala, cozinha, um banheiro e uma área de
serviço pequena. Ela precisa ser renovada completamente. Certo. Arrancaremos o reboque de
muitos cômodos para que a fiação elétrica seja renovada.” Sten pergunta se alguém possui
algum conhecimento sobre eletricidade e circuitos, pois necessita de um assistente de
eletricista. Seus amigos, incluindo Sara e Lucas, começaram a murmurar: “Eu não quero.
Quero pintar. O que é um circuito?”Você finalmente responde: “Estou aprendendo sobre
circuitos nas aulas de física com o professor Bruno. Talvez eu possa ajudar.” Sharon te
apresenta para Luan, o eletricista. Luan te puxa para a cozinha e pergunta o que você sabe
atualmente sobre eletricidade e circuitos. Algumas questões que precisarão ser respondidas
são: 1) O que é um circuito? 2) O que é um curto-circuito? 3) Como fazer um disjuntor
funcionar? 4) Qual a diferença entre um disjuntor e um fusível? 5) Como são os fios em uma
residência? 6) Quais as tensões mais utilizadas nas casas? 7) Por que precisamos de mais do
que um tipo de voltagem? 8) Como determinamos qual disjuntor deverá ser utilizado na casa?
9) Como decidir um número seguro de circuitos que a casa precisa? 10) Além do acima
exposto, o que mais é necessário saber sobre circuitos e eletricidade para ajudar na reforma de
uma casa? Luan te encaminha ao futuro morador da casa, Sr. Silva, para que você faça
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perguntas sobre a cozinha e, com as informações, ajude a definir a fiação elétrica deste
cômodo. Quais perguntas você deve fazer ao Sr. Silva? Dependendo das respostas, quais
materiais e quanto de cada um Luan deverá separar para fazer a instalação elétrica da cozinha
desta casa? Qual será o custo médio?
(2) É, agora eu fico imaginando como utilizar a tabela de fatos nesse exercício. Não é
um exercício tão simples, vai exigir bastante pesquisa. Eu acho que darei um tempo maior
para eles fazerem esse daqui. Bom, então é isso. Vou fazer, agora, as adaptações;

ANEXO 21: Relato de Aula no dia 30/03/2011 – Quarta-feira

Boa tarde. Hoje é 30 de março e hoje eu dei aulas no terceiro A e no terceiro B. (1) Eu
comecei a aula levando, no PowerPoint, [Anexo 22] novamente a tabela de fatos e fiz recortes
de respostas que os próprios alunos fizeram, colocando nos slides. [Para cada turma preparei
uma apresentação diferente porque utilizei os trabalhos dos próprios alunos como exemplos,
assim, trocando a turma, trocavam-se os trabalhos discutidos. Não foram utilizados nomes,
somente os principais erros e acertos que apareceram nos trabalhos da turma]; (2) Então,
coloquei as respostas deles nos slides e fui falando o que era coerente de colocar nos fatos,
discuti o que era uma hipótese e o que não era. O que era meta de estudo e o que não era e o
plano de ação. Com exemplos deles mostrando o que estava certo e o que estava errado; (3)
Parece-me que, pelas questões que surgiram durante a aula, os alunos passaram a entender
melhor o que eu quero dessa tabela de fatos; (4) Também levei fragmentos dos textos
formulados como solução da situação-problema, mostrando aos alunos problemas de
coerência, quando parágrafos são escritos sem a preocupação com o entendimento de quem
está lendo; (5) Foi possível também utilizar trechos das suas soluções que utilizavam as
palavras potência e energia, para discutir o significado na frase e seu real significado para a
Física; Então, bati bastante na tecla de saber responder, ler o que está escrevendo; Bom, na
(6) segunda aula, tanto no terceiro A quanto no terceiro B eu levei a situação de
aprendizagem, a situação-problema 2. Os grupos foram montados por mim, eu interferi dessa
vez, modifiquei alguns grupos; (7) Durante essa fase de leitura e planejamento de ações fui
acessado menos pelos alunos do terceiro A, eu vejo isso como positivo. Eles estão
conseguindo caminhar mais sem o professor; (8) Mas mesmo assim eu passei e conversei com
todos os grupos dando dicas e explicações extras; (9) O que motivou os alunos a fazerem a
atividade, também, foi que eu disse que a todo o momento eles estavam sendo avaliados, que
eu estava avaliando o desenvolvimento da atividade em cada grupo; (10) No terceiro B essa
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estratégia de montar os grupos foi mais difícil. Houve muitos questionamentos e brigas entre
alunos e professor, mas justifiquei que estava separando os grupos para que eles
conseguissem trabalhar melhor, para modificar a forma que eles estavam trabalhando e
conseguir grupos mais atuantes; (11) Consegui grupos menores onde o maior grupo foi de 4
alunos. Também mudei o ambiente levando os alunos para o laboratório da escola que
também é usado como sala de vídeo e apresentações. Cada grupo ficou em uma bancada
diferente; Então, eu acho que isso favoreceu também a atividade. (12) No terceiro A, não
houve questionamento nenhum sobre a formação dos grupos;, porém, um aluno me chamou a
atenção. Tentei colocar o W com um grupo de alunos que tem responsabilidade e fazem as
atividades como pedido e se preocupam em entender o que estão fazendo, porém ele ficou de
lado. Não se ateve nem à leitura do texto; (13) Mas, em geral, houve uma boa participação
dos alunos, só que não deu tempo para eu recolher a tabela de fatos. Próxima aula eu irei
recolher essa tabela e continuar com a segunda parte do problema; (14) Percebi que eles têm
grande dificuldade de identificar o que são hipóteses, mas hoje, depois da explicação, eu
percebi uma melhora no preenchimento da tabela. Foi muito mais rápido e as respostas mais
próximas do ideal; Vai ser interessante fazer essa comparação.

ANEXO 22: Slides Usados nas Aulas
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Anexo 23: Relato da Aula do dia 06/04/2011 – Quarta-feira

Boa tarde, boa tarde. Hoje é dia 6 de abril de 2011 e eu acabo de dar aula no terceiro A e no
Terceiro B. (1) Como continuação da situação-problema 2 sobre a instalação elétrica de uma
casa, comecei a respondê-la construindo a tabela de fatos e percebi que a profundidade que
você pode chegar à resposta de um problema depende muito de quem está respondendo; (2)
Um problema aberto permite que o aluno levante suas próprias problemáticas, faça seus
próprios questionamentos e vá solucionando-os um a um; (3) O problema desta nova situação
é: “quais perguntas eu tenho que fazer para o dono da casa para definir como será a instalação
elétrica da cozinha?” e eu tenho que saber quais são os equipamento elétricos: fios, disjuntor e
suas especificações para comprar estes materiais; (4) Então, o aluno deve compreender que
ele não tem que fazer a instalação elétrica, mas buscar as informações necessárias para que ela
seja feita; (5) Ele precisa ler muito bem o texto e tirar as informações que contém nele; (6)
Mas os alunos não leem. Não fazem uma reflexão sobre as coisas que estão fazendo. Eles
estão muito acostumados em fazer, fazer, fazer sem refletir. Estou tendo dificuldades neste
ponto aí; E outra coisa, (7) esta situação não teve tanta adesão dos alunos quanto a anterior;
(8) A situação é mais aberta, não tem tantas informações e vai exigir bastante pesquisa; (9)
Mas eles não se movem, não estão se movendo, a situação não foi cativante para eles. Então
isso não é um problema; (10) Planejei para essa aula de hoje, que mesmo que eles tivessem
trazido a pesquisa, eu ia abordar alguns conceitos sobre corrente e tensão, utilizando um
experimento demonstrativo com 2 pilhas e 2 lâmpadas utilizando-o como forma de
problematização para inserir as relações entre as grandezas elétricas envolvidas na Lei de
Ohm, e também preparei uma seção só de exercícios para trabalhar técnicas de resolução com
equações através de exercícios repetitivos. E assim foi feito, uma aula discutindo sobre o
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problema e uma aula fazendo exercícios; E (11) na semana que vem nós teremos duas aulas.
Uma aula avaliação em grupo, onde o grupo tem que elaborar o texto explicativo dessa
situação problema e a segunda aula é uma avaliação tradicional com exercícios que eles estão
praticando, treinando mesmo, nesta aula; Que a gente começou hoje. (12) No terceiro B foi
muito mais complicado dar aula. Na verdade foi complicado no terceiro A e no terceiro B. Por
que será que foi complicado?; Bom, no terceiro A eu percebo... eu preciso gravar, tô sentindo
a necessidade de gravar estes alunos; (13) Mas preciso, agora, imaginar uma fórmula de
avaliar o que eles estão aprendendo ou não; (14) Bom, segunda-feira será o simulado
bimestral da escola; (15) Quarta-feira que vem eu tenho que dar uma avaliação que
transforme numa nota a participação dos alunos nas aulas do bimestre; (16) Com a análise
do texto da tabela de fatos eu quero avaliar o que eles estão ou não entendendo; É isso aí.

ANEXO 24: Relato da Aula do dia 14/04/2011 – Quinta-feira

Bom dia, hoje é dia 15 de abril e ontem eu dei aulas para o terceiro colegial C, da tarde,
concluindo a situação de aprendizagem 2. (1) Eu percebi que a adesão dessa turma e também
do terceiro A, foi mais significativa. Porém eu tive problemas com muitos alunos que não
realizaram a pesquisa prévia; (2) Inclusive alguns me falaram de sua dificuldade em fazer
pesquisa uma vez que moram no sítio e não têm internet na casa deles. Bom, mas isso foi a
minoria; (3) A maioria poderia ter realizado essa atividade, inclusive eu gostei muito que
alguns alunos fizeram, com entrevistas com profissionais: (vendedores de eletrodomésticos,
de lojas de equipamentos elétricos). Eu gostei dessa participação deles; (4) Na escola, neste
período, tem aluno que falta muito. Então, quando os alunos chegaram para a atividade da
aula de ontem, não tinham participado da aula anterior, participado da primeira aula da
situação-problema; (5) Isso é um problema nas escolas públicas brasileiras; (6) Não existe
entre muitos alunos uma assiduidade que permita o professor trabalhar uma sequência de
atividades com eles. Eles não conseguem ver que uma aula está interligada com a outra; (7) A
adesão do terceiro C foi maior porque essa nota estava relacionada a nota bimestral. Então,
foi um tipo de motivação extrínseca que eu adotei para efetivamente haver a participação
desses alunos; (8) Eu tenho que avaliar quais foram os conteúdos procedimentais e
conceituais trabalhados neste caso; (9) Nesta situação-problema em particular, houve mais
conteúdos procedimentais. Conteúdo de física mesmo acredito que foi pouco. Por isso eu
estou concluindo que eu preciso pensar em uma forma de trabalhar mais conteúdos
conceituais com esses alunos; (10) Eu também dei uma avaliação individual para os alunos e
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eu tenho que corrigir; (11) Mas no terceiro B eu fiz essa avaliação e parece que alguns
conceitos não foram bem assimilados mesmo que estes tenham sido poucos; (12) No terceiro
B, ontem, dia 13 de abril, eles realizaram uma avaliação escrita. Mas parece que eles não
foram muito bem. (13) Eles tinham dificuldade, algo que eu pensava que era muito claro para
os alunos era a forma de pensar, de relacionar potência com energia, com consumo de
energia. Porque a situação-problema 1 a gente trabalhou praticamente isso. Mas não foi o que
eu percebi corrigindo a avaliação; Então eu tenho um problema aí. (14) No terceiro A fizemos
apenas a atividade. A atividade durou duas aulas; (15) Eles irão fazer uma avaliação escrita
quarta-feira que vem; (16) A situação-problema 2 não ficou legal, não é boa não. Tem que
mexer nela, pensar os erros e tentar modificar para o ano que vem; (17) Mas estou ficando
meio desanimado com essa metodologia aí; (18) Vamos ver, estudando aí a CTS, se pode
contribuir para essa metodologia; Então, relembrando mais uma vez. (19) As dificuldades que
encontrei na sala de aula foram: o trabalho em grupo. Eu tenho que estudar referenciais que
abordem o trabalho em grupo em sala de aula. Poucos alunos sabem trabalhar em equipe; (20)
Compromisso com a pesquisa: parece que aos poucos eles estão se mexendo mais com
relação a isso; (21) Não dá, realmente, no ensino médio, para você basear um currículo inteiro
na aprendizagem baseada em problemas. Você pode usá-la como um apoio para desenvolver
conteúdos procedimentais; (22) Ao “pé da letra” como eu entendi na dissertação da Mariana
Andrade, que a ABP, ela inicia o conteúdo com um problema; (23) Acredito que, aos poucos,
eles vão pesquisando o conteúdo necessário para resolver os problemas e a profundidade
desses estudos é definida pelos alunos; mas (24) os alunos do ensino médio geralmente
cumprem apenas o necessário para garantir a nota no fim do bimestre e é difícil garantir que
um problema seja tomado como um problema pelo aluno de forma a motivá-lo; (25) Cada
disciplina já carrega em si uma carga, um status, que antes de começar o ano letivo o aluno já
se propõe ou não a estudar; (26) Então, esta divisão entre os alunos de gostar ou não de uma
disciplina, ou de humanas ou de exatas, existe e é forte isso na escola; É isso.
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ANEXO 25: Roteiro
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ANEXO 26: e-mail de 8 de agosto de 2008

AULAS MONTADAS PARA O ENSINO DE FÍSICA NA ESCOLA PÚBLICA
COM BASE NA PROPOSTA DO ESTADO
Estrutura adotada para uma aula

- Material de apoio, o que podemos utilizar na aula:
1. Experimentos
2. Simulações de pc
3. Filme

4. Lista de exercícios
5. Textos Científicos
6. Métodos de avaliação

PARTE 1 - Problematização
x Discussão crítica de uma situação da realidade visando sua compreensão a partir da visão
que o aluno tem sobre ela;
x Ligação do conteúdo com situações reais que os alunos conhecem e presenciam;
x Produção de controvérsias (Quebra de paradigmas).
Como fazer isso?
 Questões Prévias;
 Leitura e discussão de textos;
 Atividades experimentais.
PARTE 2 - Organização do conhecimento
x
x
x
x

Definições, conceitos, leis e relações necessárias para a compreensão da visão científica;
Analogias;
Resolução de exercícios;
Elaboração de textos.
PARTE 3 - Retomada das questões iniciais

Atividades que visam retomar o conhecimento que vem sendo incorporado pelo aluno
para interpretar as situações da problematização inicial bem como outras que sejam
explicadas pelo mesmo conhecimento.
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ANEXO 27: Unidades de Significados da Ampliação 1

A1.(1) Hoje é dia 16 de fevereiro e eu dei aulas de
manhã no terceiro colegial A e no terceiro colegial
B;

Indica a separação dos alunos em
turmas nomeadas por letras; A escola
divide os alunos em turmas.

A2.(2) [As aulas começaram dia 10 de fevereiro,
quinta-feira passada, mas os professores iniciaram as A escola dedicou dois dias para
atividades na escola nos dias 8 e 9 de fevereiro. É o planejar as atividades do semestre;
que chamam de planejamento escolar];
A afirmação indica que ele considera
pesquisa como a tomada de dados. O
estudo prévio não foi considerado
neste momento como pesquisa; O
A1.(3) Eu comecei já a pesquisa ... (3) que é sobre a
trecho apresenta uma tentativa de
elaboração de uma atividade, um material, para
explicar sua pesquisa. Indica confusão
trabalhar problemas, que foram elaborados a partir
sobre seus objetivos. Elaborar
de uma perspectiva CTSA;
atividades é próprio da função de
professor. Há aqui certa interferência
entre estar como professor e como
pesquisador.
A1.(4) [Inicia-se o segundo ano do mestrado, sendo Exigência da academia. Cursar
o primeiro dedicado à realização de 4 disciplinas na disciplinas específicas para o mestrado
em ensino de ciências;
academia];
O professor pôde optar por sua
jornada de trabalho; Por que ele
reduziu sua carga horária? No início
A1.(5) enquanto trabalhava na rede pública com carga de de 2011 ele começa a receber bolsa
20 horas semanais. No ano de 2011 a jornada de trabalho mestrado, o que complementa sua
foi reduzida para 10 aulas semanais;
renda e o libera, consequentemete,
para se dedicar mais às atividades da
academia. Opção que tem relação
direta com o Campo Acadêmico;
A1.(6) [no primeiro semestre ele deveria concluir
seus créditos de disciplinas na pós-graduação];

Exigência da academia. Cursar
disciplinas específicas para o mestrado
em ensino de ciências;

A1.(7) [No dia 12 de dezembro de 2010 ele realiza
apresentação virtual para o grupo de pesquisa
Educação Continuada de Professores e Avaliação
Formativa sobre seu projeto de pesquisa, o que
implica na decisão de tomar dados no início do ano
de 2011];

Atividade comum do campo
acadêmico. Compartilhar
conhecimentos. Por que tomar dados
no início do ano? R: ele escolheu
previamente o conteúdo de física que
gostaria de estudar e o período da
coleta de dados foi definido pela
ordem que esse conteúdo aparecia no
currículo. Algo do campo da escola (o
currículo) determinou uma ação
comum ao campo acadêmico. Por que
tomar dados no início de 2011?
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A1.(8) [Sua ideia inicial era construir problemas
passíveis de se trabalhar com PBL a partir do
contexto da cidade. Seria uma maneira de se
trabalhar com as abordagens PBL e CTSA, ambas
não dominadas por ele na época, porém lhe fazia
sentido esse pensamento];
A1. (9) A escola está meio conturbada nestes dias
porque o governo propôs que os horários dos
professores fossem lançados no sistema e ele [a
secretaria da educação do Estado de São Paulo] disse
que esse sistema ia rodar e elaborar o horário de
todos os professores. Acontece que o sistema não
funciona e nós temos já uma semana de aula e os
professores não sabem que aula vão dar amanhã.
Então eu passei ontem e hoje ajudando na confecção
do horário;
A1.(10) A primeira aula eu já sabia o que iria fazer
porque já tinha pensado no contexto utilizado... (10)
sabia que eu ia construir perguntas problemas com
os próprios alunos para que na próxima aula eu
elaborasse as outras situações de aprendizagem.;

Professor com atribuição que não lhe
compete. Aparece aqui uma
influência externa, a Secretaria da
Educação. Mas como foi essa
intervenção?

Indica planejamento prévio da aula,
mas só de uma aula. Mostra a
intenção de utilizar esta aula para
preparar as próximas.

Indica opções para instrumentos de
avaliação, porém diz que é para a
A1.(11) Eu estou inserindo na minha pesquisa como pesquisa. Parece confundir se os
instrumentos são para coletar dados
avaliação o portfólio, estou vendo se vai ser
para a pesquisa ou para avaliar os
interessante usar o diário de aprendizagem;
alunos. Nova confusão entre professor
e pesquisador.
A1.(12) Para iniciar a aula contei minha própria
experiência enquanto morador da cidade há um ano,
enfatizando minha percepção sobre as quedas de
energia no lugar. Relatando fatos ocorridos em casa
e na escola fui procurando dar abertura para que os
alunos também relatassem experiências ocorridas.
Após a discussão gerada e percebendo que houve
uma identificação dos alunos com a problemática,
propus que fossem formados grupos de quatro
alunos e que fossem registradas, em uma folha
sulfite entregue previamente, perguntas que eles
gostariam de fazer sobre o tema.;

O trecho relata os procedimentos
utilizados durante a aula. É a
realização do professor. Os
procedimentos que podem ser
verificados são: 1) Exposição de um
problema; 2) Abertura para que os
alunos se posicionassem ou
opinassem sobre o problema; 3) Os
alunos se organizam em grupos e
elaboram questões sobre o tema
exibido; 4) o professor se posiciona
de forma a dialogar com os alunos.
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A1.(13) Cada turma teve um envolvimento diferente
na etapa de formulação das perguntas;

A1.(14) A experiência no terceiro A foi muito
bacana, como eu aprendi a usar o gravador só de
noite, eu não levei para a sala de aula, mas o terceiro
A tem essa característica de serem muito
questionadores com relação ao conteúdo, quando eu
levei o contexto eles perguntaram bastante, fizeram
perguntas muito relevantes, bem elaboradas [Turma
descrita pelos professores da escola como muito
competitiva no sentido de quererem tirar as maiores
notas]. As perguntas vieram para o viés político, por
um viés de direitos e deveres. Também em algumas
perguntas eu percebo que dá para encaixar os
conteúdos de física que é meu principal interesse.
Uma aula foi tempo suficiente para fazer esse
debate. Assim que eu coloquei o problema da falta
de energia da cidade, eles já se identificaram com o
problema. Muitos alunos fizeram relatos de
experiências com isso aí, falaram o que sabiam, deu
uma discussão muito boa.; (14) [Mesmo a turma
sendo caracterizada como boa pelo professor, muitos
alunos se distraiam facilmente com conversas não
relacionadas à aula. Podia-se perceber a formação de
dois grupos, o de competidores de nota e os que
queriam ficar ocultos para o professor.;
A1.(15) Depois dessa discussão, bacana, ai eu
propus que eles se reunissem em grupos de 4 alunos,
no máximo 4 alunos, e elaborassem juntos coisas
que eles queriam saber sobre esse assunto. Feito isso,
eu distribuí folhas sulfite para cada grupo, falei para
que eles aperfeiçoassem suas perguntas, juntassem e
me entregassem.;
A1.(16) Todas as perguntas foram digitalizadas e
passadas para uma planilha;

Segundo Bernstein a escola pode
produzir ou reproduzir desigualdades
sociais. A diferença no envolvimento
das turmas pode ser resultado das
características dos grupos de alunos.
Mas os diferentes envolvimentos diz
respeito a que? R: Quando o professor
fala que a "Cada turma teve um
envolvimento diferente", ele está se
referindo ao número de alunos que se
propuseram a realizar as atividades
propostas por ele. Os diferentes
envolvimentos são os diferentes
níveis de comprometimento dos
alunos com a situação de sala de aula.

Descrição de uma das turmas. Em um
primeiro momento o professor atribui
características à turma, dando a
impressão que todos seus alunos
possuem essas carcacterísticas.
Depois reconhece que há diferenças
quanto a participação e concepção de
escola entre eles.

Indica os procedimentos realizados
em sala de aula. Esses procedimentos
tem origem na PBL?

O procedimentos de guardar e
organizar informações é uma prática
da pesquisa acadêmica.
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A1.(17) O terceiro B é uma turma um pouco mais
difícil de trabalhar, mas são pessoas muito bacanas
[o professor sempre manteve uma relação mais
amigável com essa turma. Ela era mais homogenia
quanto a participação nas aulas, porém menos
comprometida com trabalhos e realização de tarefas.
Um aluno e uma aluna em particular necessitavam
de tratamento cuidadoso porque facilmente se
irritavam e um bate-bocas sem fim se iniciava], mas
não tem aquele interesse pelo estudo como o terceiro
A;

Descrição de uma das turmas. A
turma não possui uma cultura escolar
como a outra, mas apresentam
características entre os alunos que são
próximas.

A1.(18) Talvez pela própria cultura da escola que
parece incentivar que os alunos que são das séries
“As” são superiores;

Apresenta vestígios de uma
estratificação realizada pela ou na
escola. Essa cultura da estratificação é
da escola ou da sociedade?

A1.(19) [vale lembrar que foi a primeira aula do ano
com esse professor, mesmo que ele já fosse
Indica uma tradição escolar.
conhecido da turma devido ao trabalho no ano
anterior, geralmente os alunos não esperam discutir
conteúdos no primeiro dia de aula do o professor],;
A1.(20) percebi que as perguntas que eles geraram
foram numa quantidade menor. As vezes eram
perguntas que, eu dando exemplos de questões, eles
usavam os próprios exemplos como perguntas.
Então, a maioria não posso considerar que as
perguntas são deles próprios. É lógico que eu preciso
analisar mais profundamente as questões,;

O procedimentos de análise é comum
do campo acadêmico. Porém, como o
professor se propôs a elaborar as
situações de aprendizagem para as
aulas subsequentes após cada aula, ele
precisa realizar essa prática.

A1.(21) mas amanhã eu tenho que dar mais uma aula
pra eles, na primeira aula. Eu penso em fazer uma
atividade que eu já desenvolvo ao longo dos anos
quando eu trabalho com eletricidade que é a
classificação de aparelhos e trazer coisas do
cotidiano pra eles.

O não planejamento prévio de uma
sequência de aulas faz com que o
professor procure por ações já
realizadas anteriormente para cumprir
com o compromisso escolar. As ações
são reutilizadas mudando apenas sua
justificativa.
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Anexo 28: Dimensões das Unidades de Significados

Ações de Sala de Aula
A1.(1) Hoje é dia 16 de fevereiro e eu dei aulas de manhã no terceiro colegial A e no terceiro colegial B;
A1.(3) Eu comecei já a pesquisa (3) que é sobre a elaboração de uma atividade, um material, para trabalhar
problemas, que foram elaborados a partir de uma perspectiva CTSA;
A1.(5) enquanto trabalhava na rede pública com carga de 20 horas semanais. No ano de 2011 a jornada de
trabalho foi reduzida para 10 aulas semanais;
A1.(7) No dia 12 de dezembro de 2010 ele realiza apresentação virtual para o grupo de pesquisa Educação
Continuada de Professores e Avaliação Formativa sobre seu projeto de pesquisa, o que implica na decisão de
tomar dados no início do ano de 2011]
A1.(12) Para iniciar a aula contei minha própria experiência enquanto morador da cidade há um ano, enfatizando
minha percepção sobre as quedas de energia no lugar. Relatando fatos ocorridos em casa e na escola fui
procurando dar abertura para que os alunos também relatassem experiências ocorridas. Após a discussão gerada
e percebendo que houve uma identificação dos alunos com a problemática, propus que fossem formados grupos
de quatro alunos e que fossem registradas, em uma folha sulfite entregue previamente, perguntas que eles
gostariam de fazer sobre o tema.;
A1.(13) Cada turma teve um envolvimento diferente na etapa de formulação das perguntas;
A1.(14b) [Mesmo a turma sendo caracterizada como boa pelo professor, muitos alunos se distraiam facilmente
com conversas não relacionadas à aula. Podia-se perceber a formação de dois grupos, o de competidores de nota
e os que queriam ficar ocultos para o professor.;
A1.(15) Depois dessa discussão, bacana, ai eu propus que eles se reunissem em grupos de 4 alunos, no máximo
4 alunos, e elaborassem juntos coisas que eles queriam saber sobre esse assunto. Feito isso, eu distribuí folhas
sulfite para cada grupo, falei para que eles aperfeiçoassem suas perguntas, juntassem e me entregassem.;
A1.(16) Todas as perguntas foram digitalizadas e passadas para uma planilha no Calc (software livre que
substitui o Excel)].
A1.(22) Todos os alunos, tanto do terceiro A quanto do terceiro B me entregaram os e-mails, e eu vou fazer uma
lista de e-mails para manter maior contato com eles;
A3.(2) Eu comecei perguntando o que é eletricidade, se eles sabiam onde estava e pedi para que eles fizessem
uma lista no caderno com vinte itens que eles encontrassem na casa deles ou na rua ou no trabalho, que tivesse
alguma coisa a ver com eletricidade;
A3.(3) [Esta atividade está no Caderno do Aluno e consiste em pedir para que eles elaborem uma lista com itens
que julguem ter alguma relação com eletricidade. Feita a lista os alunos precisam criar categorias para os itens
que escreveram, justificando cada uma;
A3.(6a) a participação dos alunos é recompensada com pontos que são marcados na própria lousa e depois
anotados para se transformarem em mais uma nota no fim do bimestre.;
A3.(6b) [Dessa maneira o professor fica à vontade para andar pela sala de aula e tirar algumas dúvidas e fazer
sugestões. A aula é muito dialogada;
A3.(8) Depois eu trouxe a discussão para categorias que levem ao conceito de transformação de energia.;
A3.(12) Houve também uma pergunta sobre o aquecedor solar. Como funciona, como que esquenta? [O
professor questiona o porquê da pergunta]. Então eles estavam confundindo a função do reservatório com a
função da placa. Como é que a água esquenta ali? Anotei a pergunta e acho interessante não perder isso de foco,
porque é curiosidade deles.;
A4.(1) Lendo as perguntas formuladas pelos alunos percebi que havia uma tendência a perguntas do tipo de
clientes que querem explicações. Tentei separar as perguntas em categorias.;
A4.(5) Então eu entrei no site da Universidade Delaware, e me cadastrei, e lá todos os cursos são baseados na
aprendizagem baseada em problemas e eles tem um banco de situações-problemas;
A4.(7)a. Eu peguei uma [situação-problema], traduzi, adaptei também, para o português, e basicamente é a
história de duas garotas que moram juntas e elas discutem sobre quem gasta mais energia. (7)b. Então, eu
imprimi uma história para cada aluno.;
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A4.(10) Então, propus utilizar uma tabela idêntica a que a Mariana Bologna propôs e a construí com eles.;
A4.(13) entreguei para cada um o problema e lemos juntos. Depois da leitura do problema, fui fazendo a
construção da tabela de fatos na lousa, e iniciei seu preenchimento com um exemplo em cada campo. Depois
para terminar, pedi para que eles se reunissem em grupo de 4 ou 5 pessoas, de preferência nos grupos que eles
fizeram na última aula, para concluírem a tabela de fatos.;
A4.(14) Durante o restante da aula, anotei quem sentou com quem em minha agenda e verifiquei também quais
os grupos que mais discutiam ou não sobre a situação.;
A4.(15) Feito isso cada grupo me entregou uma folha com a tabela de fatos preenchida. Cada grupo passou a
limpo as suas metas, hipóteses, fatos e plano de ação.;
A4.(16) Falei que isso era uma forma de avaliação.;
A7.(5) Como material para essa aula, imprimi para cada dupla de alunos, especificações elétricas de uma
geladeira, de um ar-condicionado, de um secador de cabelo e de um chuveiro elétrico. Discutimos quais eram as
grandezas elétricas, seus nomes e as suas respectivas unidades. Chegamos à discussão que a potência tinha a ver
com consumo, que eles já tinham uma ideia prévia tanto no terceiro B quanto no terceiro A. E nós calculamos o
consumo de energia considerando que cada aparelho ficasse ligado durante uma hora e meia. Feito isso, a tarefa
de casa foi que eles estimassem, através do tempo de banho de cada pessoa da sua casa, o consumo de energia
elétrica relacionado ao chuveiro, mensalmente.;
A9.(2) Assim como no terceiro A e no terceiro B, a primeira aula eu dediquei ao problema do consumo de
energia elétrica e expliquei sobre os procedimentos para resolução do problema e como eles deveriam se
organizar preenchendo a tabela de fatos;
A11.(2) A maioria dos alunos do terceiro B não fizeram a pesquisa. Isto foi um problema para o
encaminhamento da estratégia de ensino, mas mesmo assim eu dei prosseguimento na atividade;
A11.(3) Eles se organizaram em grupos, mantendo os integrantes da última aula da semana passada, e tinham
que compartilhar as informações buscadas entre si para solucionar o problema;
A11.(4a) Para os grupos que não tinham buscado informações sobre a potência dos aparelhos em casa, pedi para
que chutassem potencias para esses aparelhos ou buscassem com os alunos da sala que fizeram a pesquisa;
A11.(4b) Depois os alunos tinham que responder a pergunta:” quem deveria pagar mais na conta de energia e
quanto a mais?” em forma de um texto, colocando suas justificativas e contas;
A11.(10) A motivação que eu coloquei, não sei se certa ou errada, mas foi falar que aquilo era a prova, aquilo ia
ter nota de prova. Então eles, os alunos se empenharam;
A11.(13) Bom, como essa não era a proposta. A proposta era que eles elaborassem um texto coletivo na sala de
aula usando os dados que eles trouxeram;
A11.(16) Um grupo, que não são os melhores alunos da sala, não são os piores, são alunos que a gente
consideraria como medianos porque eles cumprem com as atividades, fazem perguntas pertinentes e tem uma
conduta exemplar, perguntei se eu poderia gravar eles fazendo a sua solução do problema. E eles permitiram.
Então eu tenho essa gravação para fazer a análise se houve ou não discussão, que eu sei que houve;
A15.(1) Como eu encerrei uma atividade de PBL com os terceiros colegiais da manhã, A e B, eu coloquei no
papel todo o procedimento e levei para compartilhar com os professores;
A15.(2) Falei sobre a PBL, expus todo o procedimento, quais eram os objetivos da ação, quais foram as reações
dos alunos que eu obtive, e coloquei como problemas dessa metodologia o trabalho em grupo: Como fazer para
que os alunos trabalhem de forma efetiva e em grupo? Como evitar os alunos dispersos, que não se envolvem
durante a atividade?;
A15.(15) Me propus a estar todos os dias a noite na escola, de forma a estudar a PBL, de forma a estudar a
avaliação, de forma a fazer os meus estudos com relação ao mestrado, na escola, assim, fazendo o convite para
que eles viessem fazer o trabalho junto comigo;
A16.(5) Expliquei que eles precisavam elaborar a solução para o problema em sala de aula, com os dados que
pesquisaram;
A16.(8) Eu tive até que usar o meu modelo, a sugestão de solução que fiz, a resposta que fiz do problema no dia
anterior;, terça-feira, pesquisei tudo bonitinho, organizei os dados em uma tabela com referencias, tipos de
lâmpadas e televisões, chuveiro, etc. e levei como exemplo para eles. Depois desse exemplo é que eles
começaram a se sair melhor;
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A20.(1) eu estou elaborando a segunda situação de aprendizagem, situação-problema. Eu quero trabalhar os
conceitos de corrente elétrica e resistência. Então, adaptei uma situação-problema tirada do site da Universidade
Delaware, traduzi e fiz algumas adequações;
A21.(1) Eu comecei a aula levando no PowerPoint [Anexo 22] novamente a tabela de fatos e fiz recortes de
respostas que os próprios alunos fizeram, colocando nos slides. [Para cada turma preparei uma apresentação
diferente porque utilizei os trabalhos dos próprios alunos como exemplos, assim, trocando a turma, trocavam-se
os trabalhos discutidos. Não foi utilizado nomes, somente os principais erros e acertos que apareceram nos
trabalhos da turma];
A21.(2) Então, coloquei as respostas deles nos slides e fui falando o que era coerente de colocar nos fatos,
discuti o que era uma hipótese e o que não era. O que era meta de estudo e o que não era e o plano de ação. Com
exemplos deles mostrando o que estava certo e o que estava errado;
A21.(4) Também levei fragmentos dos textos formulados como solução da situação-problema, mostrando aos
alunos problemas de coerência, quando parágrafos são escritos sem a preocupação com o entendimento de quem
está lendo;
A21.(5) Foi possível também utilizar trechos das suas soluções que utilizavam as palavras potência e energia,
para discutir o significado na frase e seu real significado para a Física;
A21.(6) segunda aula, tanto no terceiro A quanto no terceiro B eu levei a situação de aprendizagem, a situaçãoproblema 2. Os grupos foram montados por mim, eu interferi dessa vez, modifiquei alguns grupos;
A21.(8) Mas mesmo assim eu passei e conversei com todos os grupos dando dicas e explicações extras;
A21.(11) Consegui grupos menores onde o maior grupo foi de 4 alunos. Também mudei o ambiente levando os
alunos para o laboratório da escola que também é usado como sala de vídeo e apresentações. Cada grupo ficou
em uma bancada diferente;
A23.(10a) Planejei para essa aula de hoje, que mesmo que eles tivessem trazido a pesquisa, eu ia abordar alguns
conceitos sobre corrente e tensão, utilizando um experimento demonstrativo com 2 pilhas e 2 lâmpadas;
A23.(10b) também preparei uma sessão só de exercícios para trabalhar técnicas de resolução com equações
através de exercícios repetitivos;

Planejamento
A1.(10) A primeira aula eu já sabia o que iria fazer porque já tinha pensado no contexto utilizado...(10) sabia que
eu ia construir perguntas problemas com os próprios alunos para que na próxima aula eu elaborasse as outras
situações de aprendizagem.;
A1.(20) É lógico que eu preciso analisar mais profundamente as questões,;
A1.(21) mas amanhã eu tenho que dar mais uma aula pra eles, na primeira aula. Eu penso em fazer uma
atividade que eu já desenvolvo ao longo dos anos quando eu trabalho com eletricidade que é a classificação de
aparelhos e trazer coisas do cotidiano pra eles.
A3.(1) Como eu percebi que esta foi uma turma que participou menos [terceiro B], uma participação não tão
voltada à física, conceitos, ideias mais sólidas de eletricidade, fiz uma atividade de mostrar a eletricidade no
cotidiano deles.;
A4.(3) antes de chegar nessas questões [questões sobre o funcionamento da substação], como eu estou propondo
uma atividade baseada na resolução de problemas, achei coerente a gente praticar essa metodologia visando uma
eletricidade mais básica.;
A4.(8) Minha hipótese inicial é que o aluno do ensino médio tem dificuldade de organizar o pensamento e de se
organizar para resolver um problema. Se eu deixa-los [os alunos] agir por conta própria neste momento seria
muito complicado, muito difícil desenvolver a atividade, foi o que percebi na dissertação da Mariana Bologna de
Andrade, que trabalhou com a Aprendizagem Baseada em Problemas para o ensino de biologia no ensino
médio.;
A7.(1) A segunda aula nos terceiros colegiais foi planejada de acordo com o que imaginei ser necessário os
alunos saberem para solucionar o problema dado;
A7.(8) Agora eu preciso pensar em formas de extrair o que eles estão entendendo ou não da matéria.
A9.(7) Infelizmente tem grupos que não funcionam. Eu vou ter que influenciar na formação dos próximos
grupos. Isso aconteceu também nas outras turmas, alguns membros de grupos não se dedicaram ao problema
ficavam matando o tempo. Como eu já verifiquei onde havia diálogo, onde havia discussão troca de ideias, o
próximo passo agora é eu formular os grupos para eles trabalharem;
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A11.(17) Agora estou indo para o HTPC e vou levar a proposta, a situação de aprendizagem que eu utilizei
[Anexo 14]. Imprimi a situação-problema com uma possibilidade de solução e com referências para todos os
professores para eles se inteirarem da PBL;
A15.(4) E um outro ponto é a avaliação. Como avaliar os alunos? É uma atividade coletiva, mas nós precisamos
transformar o desempenho do aluno em um número, isso é uma realidade escolar;
A15.(8) Então eu tenho que fazer o problema mais real possível, o problema tem que ser entendido e ser
significativo para os alunos;
A15.(9) mas devido a heterogeneidade de uma turma, vai ser difícil um problema que faça sentido a todos. O da
subestação vai ser o melhor mesmo porque possuiu o maior sentido à maioria;
A15.(14) Estou tentando me aproximar dos professores através do estudo já pensando em formar os Pequenos
Grupos de Pesquisa (PGP);
A16.(11) Agora eu tenho que analisar esses dados e tenho uma semana para colocar a casa em ordem;
A16.(13) Eu acabei de consultar os e-mails dos alunos das terceiras séries e fiz uma listagem no meu e-mail
particular. A ideia é mandar para eles as suas próprias perguntas digitalizadas em forma de arquivo pdf e também
mandar uma solução que propus para o problema, modelo de solução para eles terem uma referência para futuros
trabalhos;
A16.(14) Também já pretendo fazer algum tipo de investigação a cerca dessa metodologia de aprendizagem.
Quero saber: Quais foram as maiores dificuldades? O que eles acham do trabalho em grupo? O que eles
entenderam do conteúdo de física até agora? E o que eles ainda têm dúvida?[Anexo 18];
A16.(15) Estou fazendo um e-mail, em vez de eu colocar o que eles estão entendendo do conteúdo, eu estou
pensando em formular algumas questões que me mostraria ou não o domínio do conteúdo. Então, vou fazer
perguntas sobre algo da casa deles, como consumo e a potência de alguns de seus aparelhos;
A16.(16) Eu posso até fazer um trabalho de porcentagem. Mas vou passar isso para o professor de matemática;
A20.(2) É agora eu fico imaginando como utilizar a tabela de fatos nesse exercício. Não é um exercício tão
simples, vai exigir bastante pesquisa. Eu acho que darei um tempo maior para eles fazerem esse daqui. Bom,
então é isso. Vou fazer agora as adaptações;
A23.(1) Como continuação da situação-problema 2 sobre a instalação elétrica de uma casa, comecei a respondela construindo a tabela de fatos e percebi que a profundidade que você pode chegar na resposta de um problema
depende muito de quem está respondendo.
A23.(4) Então, o aluno deve compreender que ele não tem que fazer a instalação elétrica, mas buscar as
informações necessárias para que ela seja feita;
A23.(5) Ele precisa ler muito bem o texto e tirar as informações que contém nele;
A23.(11) na semana que vem nós teremos duas aulas. Uma aula avaliação em grupo, onde o grupo tem que
elaborar o texto explicativo dessa situação problema e a segunda aula é uma avaliação tradicional com exercícios
que eles estão praticando, treinando mesmo, nesta aula;
A23.(13) Mas preciso, agora, imaginar uma fórmula de avaliar o que eles estão aprendendo ou não;
A23.(15) Quarta-feira que vem eu tenho que dar uma avaliação que transforme numa nota a participação dos
alunos nas aulas do bimestre;
A23.(16) Com a análise do texto da tabela de fatos eu quero avaliar o que eles estão ou não entendendo;
A24.(8) Eu tenho que avaliar quais foram os conteúdos procedimentais e conceituais trabalhados neste caso;
A24.(9) Nesta situação-problema em particular, houve mais conteúdos procedimentais. Conteúdo de física
mesmo acredito que foi pouco. Por isso eu estou concluindo que eu preciso pensar em uma forma de trabalhar
mais conteúdos conceituais com esses alunos;
A24.(10) Eu também dei uma avaliação individual para os alunos e eu tenho que corrigir;
A24.(15) Eles irão fazer uma avaliação escrita quarta-feira que vem;
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Julgamento de Valor
A1.(14a) A experiência no terceiro A foi muito bacana..., mas o terceiro A tem essa característica de serem
muito questionadores com relação ao conteúdo, quando eu levei o contexto eles perguntaram bastante, fizeram
perguntas muito relevantes, bem elaboradas [Turma descrita pelos professores da escola como muito competitiva
no sentido de quererem tirar as maiores notas];
A1.(23) As perguntas vieram para o viés político, por um viés de direitos e deveres. Também em algumas
perguntas eu percebo que dá para encaixar os conteúdos de física que é meu principal interesse. Uma aula foi
tempo suficiente para fazer esse debate. Assim que eu coloquei o problema da falta de energia da cidade, eles já
se identificaram com o problema. Muitos alunos fizeram relatos de experiências com isso aí, falaram o que
sabiam, deu uma discussão muito boa.
A3.(5) Não foi difícil fazer essa atividade, eles são uma turma muito bacana, é lógico que eu me divirto muito
dando aula, então eu passo um bem estar pra a turma. E eles participaram bem, fizeram a lista, num segundo
momento, propus que eles fizessem categorias dessa lista que eles fizeram.
A7.(3) Se repararmos bem, a minha proposta dessa aula, mesmo que seja tradicional, era trabalhar com a
potência, tensão e corrente, sem entrar em definições ainda, mas trabalhar a relação entre potência e consumo de
energia elétrica;
A7.(4) Então, motivados pelo interesse em elaborar suas respostas para o problema dado na aula anterior, percebi
uma motivação a mais para a aula.;
A7.(7) No terceiro A foi bem tranquilo, as aulas se desenrolaram bem, mas foi graças a eu já ter uma boa
liberdade com os alunos, um conhecimento e no terceiro B também foi muito interessante, a aula foi bacana.;
A9.(9) Tem aqueles que fazem só o mínimo, mas a discussão, quando iniciada, é bem profícua, eles estão
dialogando muito, muito mesmo. Eu acho isso um ponto importante;
A9.(11) Como havia menos tempo para essa etapa da aula porque demoramos na parte de interpretação do
problema, e esta informação de como calcular o consumo de energia, como considerar a potencia e o tempo eram
importantes para o entendimento dos alunos, eu tentei ser sucinto, fui mais rápido ao ponto, e acredito que foi
realmente importante porque, na hora de preparar o plano de ação, os alunos me perguntaram por várias vezes:
“Professor eu tenho que calcular a energia, como eu faço isso? Como que eu calculo?” Então eu pedi para que
eles colocassem isso na meta de estudo; Como eu coloquei isso na meta de estudo, algo que só foi feito por esses
alunos da tarde; quando comecei a falar sobre o tema na lousa, eu percebi que eles se interessaram muito mais;
Eles sabiam o que eles queriam aprender ali;
A9.(12) Então essa metodologia de relacionar uma aula com a ABP e uma aula tradicional que traga informações
que eles precisam para resolver o problema tá funcionando muito bem por enquanto, mas a percepção da
necessidade da informação deve partir dos alunos;
A11.(7) Em geral a participação foi boa. Eu falo isso porque houve bastante perguntas relacionadas ao tema.
Muita discussão que eu percebi sobre o problema em si. Contudo, os alunos parecem depender muito do
professor ainda;
A11.(8) O trabalho em grupo apresentou problemas. Problemas do tipo que às vezes quem sabia um pouquinho
mais pegava pra si o trabalho excluindo os colegas, então prejudicou um pouco a discussão, o diálogo que era
para ser praticado;A11. (9) Em outros casos houve o abandono de alguns membros alegando que não iriam fazer
a atividade porque os colegas não colaboravam;
A11.(15) os alunos me chamavam menos nessa sala. Eles foram um pouco mais independentes e realmente
confiaram na discussão entre eles. Eu vejo isso como um bom sinal. Um sinal de autonomia entre eles;
A15.(3) O terceiro B não trouxe a pesquisa. Então é um problema que a gente enfrenta na escola pública, os
alunos que não fazem a tarefa, ou a pesquisa individual;
A15.(6) Aí eu vejo um problema. Pode ser que um faça toda a pesquisa, a solução do problema, e o outro só
estude. Não é essa intenção porque embora o aluno estude o conteúdo programado, a habilidade de trabalhar em
equipe de realizar suas próprias pesquisas não serão aprendidos por ele;
A16.(6) Esta turma foi muito mais difícil para realizarem a atividade, difícil mesmo. Alguns grupos que não
trouxeram a atividade, a pesquisa, fizeram um texto totalmente incoerente, sem explicar suas respostas e
conclusões, cheio de achismos. Não se basearam nas hipóteses como é a proposta da atividade;
A16.(9) Então, eu percebo que a turma tem muita gente, assim, boa né. Mas também tem muito aluno que quer
só fazer o mínimo. Não se interessaram em estudar de fato;
A16.(10) Eu vi uma mudança de postura em alguns alunos que no ano passado apresentavam esse perfil, de não
querer estudar e este ano já estão perguntando mais e se empenhando;(10) Mas essa mudança de postura foi
muito interessante e vai contribuir muito com o ensino. Muitos desses alunos estão fazendo cursinho a noite,
cursinho comunitário onde sou professor voluntário dando aula lá;
A21.(3) Parece-me que, pelas questões que surgiram durante a aula, os alunos passaram a entender melhor o que
eu quero dessa tabela de fatos;
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A21.(7) Durante essa fase de leitura e planejamento de ações fui acessado menos pelos alunos do terceiro A, eu
vejo isso como positivo. Eles estão conseguindo caminhar mais sem o professor;
A21.(14) Percebi que eles têm grande dificuldade de identificar o que são hipóteses, mas hoje, depois da
explicação eu percebi uma melhora no preenchimento da tabela. Foi muito mais rápido e as respostas mais
próximas do ideal;
A23.(7) esta situação não teve tanta adesão dos alunos quanto a anterior;
A24.(1) Eu percebi que a adesão dessa turma e também do terceiro A, foi mais significativa. Porém eu tive
problemas com muitos alunos que não realizaram a pesquisa prévia;
A24.(16) A situação-problema 2 não ficou legal, não é boa não. Tem que mexer nela, pensar os erros e tentar
modificar para o ano que vem;
A24.(19) As dificuldades que encontrei na sala de aula foram: o trabalho em grupo. Eu tenho que estudar
referenciais que abordem o trabalho em grupo em sala de aula. Poucos alunos sabem trabalhar em equipe;
A24.(20) Compromisso com a pesquisa: parece que aos poucos eles estão se mexendo mais com relação a isso;
A24.(21) Não dá, realmente, no ensino médio, para você basear um currículo inteiro na aprendizagem baseada
em problemas. Você pode usar ela como um apoio para desenvolver conteúdos procedimentais;
A24.(22) Ao “pé da letra” como eu entendi na dissertação da Mariana Andrade, que a ABP, ela inicia o conteúdo
com um problema;
A24.(23) Acredito que aos poucos eles vão pesquisando o conteúdo necessário para resolver os problemas e a
profundidade desses estudos é definida pelos alunos;
A24.(24) os alunos do ensino médio geralmente cumprem apenas o necessário para garantir a nota no fim do
bimestre e é difícil garantir que um problema seja tomado como um problema pelo aluno de forma a motivá-lo;
(25) Cada disciplina já carrega em si uma carga, um status, que antes de começar o ano letivo o aluno já se
propõe ou não a estudar;
A24.(26) Então, esta divisão entre os alunos de gostar ou não de uma disciplina, ou de humanas ou de exatas,
existe e é forte isso na escola;
A1.(20a) percebi que as perguntas que eles geraram foram numa quantidade menor. As vezes eram perguntas
que, eu dando exemplos de questões, eles usavam os próprios exemplos como perguntas
A11.(14) Bom, foi muito interessante, eles pesquisaram realmente a potência de vários tipos de aparelhos.
Justificaram o tempo de uso de cada um, levantaram problemas que eu não havia percebido também;
Explicativa
A1.(2) [As aulas começaram dia 10 de fevereiro, quinta-feira passada, mas os professores iniciaram as atividades
na escola nos dias 8 e 9 de fevereiro. É o que chamam de planejamento escolar].
A1.(4) [Inicia-se o segundo ano do mestrado, sendo o primeiro dedicado à realização de 4 disciplinas na
academia;A1.(6) e no primeiro semestre ele deveria concluir seus créditos de disciplinas na pós-graduação;
A1.(8) [Sua ideia inicial era construir problemas passíveis de se trabalhar com PBL a partir do contexto da
cidade. Seria uma maneira de se trabalhar com as abordagens PBL e CTSA, ambas não dominadas por ele na
época, porém lhe fazia sentido esse pensamento].
A1.(9) A escola está meio conturbada nestes dias porque o governo propôs que os horários dos professores
fossem lançados no sistema e ele [a secretaria da educação do Estado de São Paulo] disse que esse sistema ia
rodar e elaborar o horário de todos os professores. Acontece que o sistema não funciona e nós temos já uma
semana de aula e os professores não sabem que aula vão dar amanhã. Então eu passei ontem e hoje ajudando na
confecção do horário,;
A1.(17) O terceiro B é uma turma um pouco mais difícil de trabalhar, mas são pessoas muito bacanas [o
professor sempre manteve uma relação mais amigável com essa turma. Ela era mais homogenia quanto a
participação nas aulas, porém menos comprometida com trabalhos e realização de tarefas. Um aluno e uma aluna
em particular necessitavam de tratamento cuidadoso porque facilmente se irritavam e um bate-bocas sem fim se
iniciava], mas não tem aquele interesse pelo estudo como o terceiro A.
A1.(18) Talvez pela própria cultura da escola que parece incentivar que os alunos que são das séries “As” são
superiores.
A1.(19) vale lembrar que foi a primeira aula do ano com esse professor, mesmo que ele já fosse conhecido da
turma devido ao trabalho no ano anterior, geralmente os alunos não esperam discutir conteúdos no primeiro dia
de aula do o professor],;
A3.(3) [Esta atividade está no Caderno do Aluno e consiste em pedir para que eles elaborem uma lista com itens
que julguem ter alguma relação com eletricidade. Feita a lista os alunos precisam criar categorias para os itens
que escreveram, justificando cada uma;
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A3.(7) Tenho 2 alunos que já fizeram curso técnico de eletricidade, ou estão fazendo, e um fez curso de
instalações elétricas. Esse é um aluno bem quieto, inclusive ontem ele disse pra mim que não tem muitas dúvidas
porque ele trabalha e fez o curso de instalação residencial.;
A3.(13) [Com a possibilidade de conversar com o professor, os alunos sentiam-se livres para fazer perguntas e
contar suas histórias. Isso fazia com que a turma prestasse mais atenção nas explicações do professor e nas falas
dos colegas];
A4.(4) [Com receio de não conseguir elaborar um bom problema passível de se trabalhar com a PBL, o professor
resolve buscar problemas prontos, o que o faria gastar menos tempo nesta etapa da metodologia.];
A4.(6) A condução da atividade em sala de aula foi a apropriação que o professor tinha da PBL naquele
momento que era a de repetir os passos realizados no trabalho de Andrade (2007);
A4.(18) A questão principal do problema era os alunos pesquisarem como que se calcula o consumo de energia
de aparelhos elétricos e eles tinham que chegar à ideia que pra você consumir, verificar se um aparelho gasta
mais do que outro, é preciso relacionar potência com o tempo de uso.;
A4.(17) Estou desistindo da parte do portfólio, porque implicaria em pedir para os alunos comprarem pastas ou
outro material além de seus cadernos. Isso acarretaria em algum tipo de repreensão de pais e direção por exigir
que os alunos necessitem gastar dinheiro e deixar o caderno de lado.;
A7.(6) O que eu fiz foi intercalar uma atividade de PBL com uma aula tradicional.;
A9.(3) Uma das diferenças dessa turma para as outras é que as aulas de Física estão agrupadas em sequência
[Aulas dupla];
A9.(4) Foi mais difícil trabalhar nesta sala. Há uma aluna que interrompe muito a aula. O pessoal também
apresenta um pouco mais de dificuldade, então eu levei mais tempo para que eles entendessem como se executa
a atividade do que nas outras turmas;
A9.(5) Bom, eu acredito que o fato de ser as duas últimas aulas do período da tarde, o calor e o cansaço
influenciam no desempenho dos alunos;
A9.(8) Nessa metodologia (PBL), se o aluno não quiser não se interessar pela atividade, não dá pra trabalhar
realmente. O que está motivando esses alunos, a priori, é que eu estou falando que a todo papel que eles me
entregam está sendo atribuída uma nota. Uma forma de avaliação;
A11.(5) Houve um pouco de dificuldade no começo porque os alunos não entendiam a proposta;
A11.(6) Essa atividade eu pensei que daria para fazer em uma aula só. Na verdade foram necessárias as duas
aulas com essa turma, porque alguns grupos demoraram mais para terminar. Quase metade da turma terminou
faltando uns 20 minutos para terminar a segunda aula. Este tempo que ficaram ociosos prejudicou os outros
grupos devido ao excesso de barulho na sala de aula;
A11.(12) No terceiro A à realidade foi totalmente diferente. Quando eu falei da atividade, todos os grupos
apresentaram a pesquisa. Todos. Alguns até haviam trazidos respostas em forma de um trabalho para entregar;
(12) Todos fizeram. Ah! Desculpa. Um grupo não fez a pesquisa, apenas um. Faltaram três membros do grupo e
as duas que vieram colocaram a culpa nestes que faltaram;
A15.(5) Após a explanação, e com acompanhamento do material que eu imprimi, os professores fizeram
sugestões. Uma sugestão foi: sempre explicitar, antes de começar a atividade que irei fazer perguntas, para cada
um dos indivíduos, sobre o trabalho. Seria uma forma de fazerem, pelo menos que todos estudassem e se
inteirassem do trabalho; (5) Bom, outra sugestão foi que eu colocasse como solução do problema uma
apresentação oral e onde cada um deveria falar um pouco;
A15.(10) Houve vários comentários. Eu não gravei porque eu não queria forçar uma situação. Os ânimos na
escola não estão de bons amigos;
A15.(11) Mas, em particular o professor N, me procurou falando que ele vai por no papel uma estrutura de
trabalho em grupo que ele imaginou e vai me trazer amanhã;
A15.(12) A professora V elogiou bastante o trabalho, achou interessante e pediu uma folha. Como ela faz apenas
o segundo horário do HTPC, não tinha recebido o material;
A16.(1) Ontem por eu ter dado aulas no cursinho comunitário, não consegui fazer a gravação do relato de como
foi a aula no terceiro C;
A16.(2) O cursinho comunitário começou a ser oferecido na própria escola no período noturno. O material
utilizado foi cedido pela Unesp e os professores são voluntários. A maioria dos alunos do cursinho são também
alunos do terceiro C, pois que não possuem condições de estudar na cidade grande mais próxima por
dependerem de transporte. Estudando na própria escola podem aproveitar o transporte utilizado pelos alunos que
fazem o Ensino Médio de noite;
A16.(3) Como ontem estava um dia muito chuvoso, foram poucos alunos, vamos dizer, assim, metade da sala.
Mas da metade que foi tivemos 4 grupos que fizeram a pesquisa;
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A16.(4) Alguns falaram que a pesquisa estava com quem faltou, confundindo a atividade com trabalho para
entregar;
A16.(7) a maioria dos grupos entregou os trabalhos que durou duas aulas e alguns ficaram sem entregar;
A16.[(12) Na próxima semana não haveria aulas, pois dia 9 seria quarta-feira de cinzas, não havendo aulas.
Quinta e sexta também tiveram as aulas suspensas devido o transporte escolar municipal não correr nestes dias;
A21.(9) O que motivou os alunos a fazerem a atividade, também, foi que eu disse que a todo momento eles
estavam sendo avaliados, que eu estava avaliando o desenvolvimento da atividade em cada grupo;
A21.(10) No terceiro B essa estratégia de montar os grupos foi mais difícil. Houve muitos questionamentos e
brigas entre alunos e professor, mas justifiquei que estava separando os grupos para que eles conseguissem
trabalhar melhor, para modificar a forma que eles estavam trabalhando e conseguir grupos mais atuantes;
A21.(12) No terceiro A, não houve questionamento nenhum sobre a formação dos grupos;, porém, um aluno me
chamou a atenção. Tentei colocar o W com um grupo de alunos que tem responsabilidade e fazem as atividades
como pedido e se preocupam em entender o que estão fazendo, porém ele ficou de lado. Não ateve-se nem à
leitura do texto;
A23.(3) O problema desta nova situação é: “quais perguntas eu tenho que fazer para o dono da casa para definir
como será a instalação elétrica da cozinha?” e eu tenho que saber quais são os equipamento elétricos: fios,
disjuntor e suas especificações para comprar estes materiais;
A23.(8) A situação é mais aberta, não tem tantas informações e vai exigir bastante pesquisa;
A23.(14) Bom, segunda-feira será o simulado bimestral da escola;
A24.(2) Inclusive alguns me falaram de sua dificuldade em fazer pesquisa uma vez que moram no sítio e não
tem internet na casa deles. Bom, mas isso foi a minoria;
A24.(3) A maioria poderia ter realizado essa atividade, inclusive eu gostei muito que alguns alunos fizeram, com
entrevistas com profissionais: (vendedores de eletrodomésticos, de lojas de equipamentos elétricos). Eu gostei
dessa participação deles;
A24.(4) Na escola, neste período, tem aluno que falta muito. Então, quando os alunos chegaram para a atividade
da aula de ontem, não tinham participado da aula anterior, participado da primeira aula da situação-problema;
A24.(6) Não existe entre muitos alunos uma assiduidade que permita o professor trabalhar uma sequência de
atividades com eles. Eles não conseguem ver que uma aula está interligada com a outra;
A24.(7) A adesão do terceiro C foi maior porque essa nota estava relacionada a nota bimestral. Então, foi um
tipo de motivação extrínseca que eu adotei para efetivamente haver a participação desses alunos;
A24.(11) Mas no terceiro B eu fiz essa avaliação e parece que alguns conceitos não foram bem assimilados
mesmo que estes tenham sido poucos;
A24.(12) No terceiro B, ontem, dia 13 de abril, eles realizaram uma avaliação escrita. Mas parecem que eles não
foram muito bem.
A24.(14) No terceiro A fizemos apenas a atividade. A atividade durou duas aulas;
A15.(13) O professor de química adorou, gostou muito mesmo, inclusive ele me pediu ajuda para elaborar uma
situação-problema para o ensino de química. Nós fizemos a inscrição dele na universidade de Delaware pela
web, lugar onde fica o banco de situações-problemas, ensinei a ele onde estava, e a gente está programando fazer
situações para que ele entenda a metodologia e para que os alunos também vão entendendo;
Posicionamento
A4.(11) Na tabela há quatro campos a serem preenchidos: Fatos – fatos é onde os alunos tem que descrever o
problema. Hipóteses – hipóteses é o que eles pensam que poderia solucionar o problema. Metas de estudo –
seriam formas de testar as hipóteses com perguntas, dúvidas, informações que eles precisam obter. E o plano de
ação é como eles vão se organizar fora da escola para buscar informações que ajudem a elaborar na próxima aula
a solução do problema.;
A7.(2) Após trabalhar com uma situação-problema e usando a metodologia da aprendizagem baseada em
problemas, eu preparei uma aula tradicional com o tema unidades de medida;
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A9.(6) Na tabela de fatos um grupo me chamou atenção, que na parte fatos, eles colocaram dados importantes
para resolver o problema e eu não tinha percebido que essa parte é fundamental também, eu pensava que o
preenchimento da coluna fatos era escrever a pergunta do problema. Esses alunos me ajudaram a perceber que,
além disso, fatos são todos os dados que a situação-problema fornece, porque pra mim a parte fatos era apenas
para identificar o problema, mas eles foram além, eles identificaram o problema e também registraram
informações relevantes que o problema continha. Por exemplo, o tempo. Eles anotaram as falas que sugeriam o
tempo de uso de cada aparelho, fazendo uma estimativa a partir da análise do diálogo das garotas do problema.
Isso foi muito legal;
A23.(2) Um problema aberto permite que o aluno levante suas próprias problemáticas, faça seus próprios
questionamentos e vá solucionando-os um a um;
A3.(10) [O grande interesse em se valer da PBL era a de motivar os alunos a buscarem suas próprias respostas.
Serem mais autônomos.]A3.(11) Tanto que não é do feitio deles [dos alunos], não estão acostumados com a
educação centrada neles.;
A4.(2) Algumas perguntas eram sobre o funcionamento da estação, e eram as que me interessavam mais [Porque
seu intuito era trabalhar os conceitos de corrente, tensão, resistência, energia e potência, conceitos trabalhados
anualmente por ele com as terceiras séries do ensino médio];
A4.(9) Na dissertação citada fica claro que a falta do aluno estudar, falta de hábito, interfere muito no resultado
do desempenho deles na aprendizagem.;
A11.(1) era necessário que os alunos trouxessem as suas pesquisas sobre as potencias dos aparelhos para que e
em sala de aula, fizessem estimativas de tempo de uso desses aparelhos para calcular o consumo da Cris e da
Paty, que são personagens da situação-problema dada na aula anterior;
A15.(7) Eu quero alimentar o diálogo;
Desabafo
A23.(6) Mas os alunos não lêm. Não fazem uma reflexão sobre as coisas que estão fazendo. Eles estão muito
acostumados em fazer, fazer, fazer sem refletir. Estou tendo dificuldades neste ponto ai;
A23.(9) Mas eles não se movem, não estão se movendo, a situação não foi cativante para eles. Então isso não é
um problema;
A23.(12) No terceiro B foi muito mais complicado dar aula. Na verdade foi complicado no terceiro A e no
terceiro B. Por que será que foi complicado?;
A24.(13) Eles tinham dificuldade, algo que eu pensava que era muito claro para os alunos era a forma de pensar,
de relacionar potência com energia, com consumo de energia. Porque a situação-problema 1 a gente trabalhou
praticamente isso. Mas não foi o que eu percebi corrigindo a avaliação;
A24.(17) Mas estou ficando meio desanimado com essa metodologia ai;
A24.(18) Vamos ver estudando ai a CTS, se pode contribuir para essa metodologia;

