
0

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

ALVARO SIGUINÉ JADEL LEMOS

ABORDAGEM DIALÓGICA COMO PROPOSTA DIDÁTICO-
METODOLÓGICA PARA O ENSINO DE FÍSICA 

Niterói, RJ

2017



1

ALVARO SIGUINÉ JADEL LEMOS

ABORDAGEM DIALÓGICA COMO PROPOSTA DIDÁTICO-
METODOLÓGICA PARA O ENSINO DE FÍSICA 

Dissertação  apresentada  ao  Curso  de  Pós-
Graduação em Ensino de Ciências da Natureza
da  Universidade  Federal  Fluminense,  como
requisito parcial à obtenção do título de Mestre
em Ensino de Ciências da Natureza. 
  
Área de Concentração: Ensino de Física
Linha de Pesquisa: Ensino-Aprendizagem

Orientadora: Profa Msc.  Lucia da Cruz de Almeida

Niterói, RJ
2017



2

ABORDAGEM DIALÓGICA COMO PROPOSTA DIDÁTICO-

METODOLÓGICA PARA O ENSINO DE FÍSICA

Dissertação  apresentada  ao  Curso  de  Pós-
Graduação em Ensino de Ciências da Natureza
da  Universidade  Federal  Fluminense,  como
requisito parcial à obtenção do título de Mestre
em Ensino de Ciências da Natureza. 
  
Área de Concentração: Ensino de Física
Linha de Pesquisa: Ensino-Aprendizagem

Aprovação em, ___ de ________de 2017.

BANCA EXAMINADORA

___________________________________________________________________________

PROFª MSC. LUCIA DA CRUZ DE ALMEIDA – UFF

(Orientadora)

___________________________________________________________________________

PROF. DR. AUGUSTO CESAR DE CASTRO BARBOSA – UERJ

________________________________________________________________

PROFª DR. ISA COSTA – UFF

___________________________________________________________________________

PROFª DR MARIA BERNADETE PINTO DOS SANTOS – UFF



3

AGRADECIMENTO

Aos alunos e  alunas  do Colégio Estadual  Doutor  Armando Sá Couto,  pela  parceria  neste
trabalho, o olhar cativo de vocês me ajudou a superar as adversidades desta caminhada. 

Às professoras do Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências da Natureza da UFF,
que me foram fonte de conhecimento e inspiração. 

À minha orientadora Lucia, professora querida, que me incentivou em todos os momentos
deste curso, sem ela este trabalho não seria possível, não só por sua brilhante contribuição
intelectual, mas também por sempre ter acreditado em mim. 

Aos amigos e familiares que sempre me apoiaram em todos os projetos que encampei, me
encorajando,  sempre  a  seguir  adiante.  Sobretudo  minha  irmã  Bruna,  que  sentiu  minha
ausência, em especial nas vésperas de suas provas.

À minha companheira de todos os dias, Leda, sua beleza me acompanha, “onde quer que eu
vá” deixando minha caminhada muito mais leve. 

A todos os alunos e alunas, funcionários, professores e diretores dos Colégios Estaduais Dr.
Armando Sá Couto e Coronel Serrado, é junto de vocês que se justifica este trabalho.

Aos professores e professoras grevistas e estudantes que ocuparam as escolas durante os cinco
meses de greve e me deram as melhores aulas que eu já tive sobre luta por direitos e por
melhores condições de trabalho, vocês ressignificaram pra mim o sentido do que é público e
coletivo. 



4

“Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo:

os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo.”

Paulo Freire
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RESUMO

Na presente dissertação será apresentada uma proposta didática – metodológica para
o ensino de Física na Educação Básica, que tem como referência os pressupostos do educador
Paulo Freire. Os documentos oficiais, tais como, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional e os Parâmetros Curriculares Nacionais, assim como pesquisas publicadas para o
ensino de Física apontam a necessidade de se aliar teoria e prática para a construção de um
conhecimento científico efetivo, que tenha significado na vida dos educandos e os ajude a
compreender o universo ao seu redor. Para superar um ensino que tradicionalmente é pautado
no acúmulo de informações desconectadas da realidade dos estudantes, tais como fórmulas e
definições, e que são descartadas após o período escolar,  buscamos identificar as principais
contribuições  de  Paulo  Freire  para  um  rompimento  com  a  abordagem  tradicional  dos
conteúdos de Física no Ensino Médio, de modo a torná-lo eficaz aos alunos para além do
momento e espaço escolar. Para tanto, como ponto de partida, realizamos um estudo teórico
com predominância sobre as obras de Paulo Freire, particularmente, nos livros Pedagogia do
Oprimido  e  Pedagogia  da  Autonomia. Freire  propõe  uma  educação  problematizadora,
norteada pelo diálogo entre educandos e educador. Os pressupostos freireanos balizaram a
etapa metodológica seguinte, em que assumimos o duplo papel de professor-pesquisador, com
a  proposição  de  proposta  didático-metodológica  atrelada  ao  tema  “trajeto  para  escola:  o
transporte coletivo” e sua implementação junto a estudantes da 1ª série do Ensino Médio de
uma escola pública do Estado do Rio de Janeiro, situada no município de São Gonçalo, ao
longo do ano letivo de 2016. O diálogo e a busca por uma superação à educação bancária nos
processos de ensino e  de aprendizagem nos conduziram a uma parceria  com os  alunos e
alunas  na  produção  de  vídeos  didáticos  com  ênfase  em  cenas  reais  vivenciadas  pelos
estudantes relacionadas à Mecânica, mais especificamente, ao estudo de forças e movimento.
Para o registro dos dados da investigação utilizamos caderno de bordo, cuja análise subsidiou
os resultados alcançados que, por meio das atividades em sala de aula e das extraclasses,
demonstraram a atualidade do pensamento de Freire, no sentido de sua contribuição para o
rompimento com a abordagem tradicional dos conteúdos e consequente melhoria do ensino de
Física no Nível Médio da Educação Básica, tornando-o eficaz aos alunos e às alunas para
além do momento e espaço escolar. 

Palavras-chave:  Ensino  de  Física.  Paulo  Freire.  Educação  Problematizadora.  Material

Didático. Produção de vídeos. 
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ABSTRACT

In this dissertation a didactic methodological proposal for the teaching of Physics in Initial
Education will  be presented.  The main reference used in  this  study was by Paulo Freire.
 Official  documents,  such  as  the  National  Education  Guidelines  and  Bases  Law  and  the
National Curricular Parameters, as well as published researches for Physics teaching, point to
the  need  to  combine  theory  and  practice  for  the  construction  of  an  effective  scientific
knowledge that  has  a  meaning in  the  lives  of  learners  and helps  them to  understand the
universe around them. In order to overcome a traditional teaching based on the accumulation
of information disconnected from the students' reality, such as formulas and definitions, which
are discarded after the school period,  we seek to identify the main contributions of Paulo
Freire  to  a  rupture  with  the  traditional  Approach  of  the  contents  of  the  Physics  in  High
School, as a way to make it effective for students beyond the time and school space. For that
to happen, the starting point was the realization of a theoretical study in the main works of
Paulo Freire, for example, such as Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia. Freire
proposes a problematical education, guided by the dialogue between students and teachers.
The Freirean assumptions were based on the following methodological stage, in which we
assumed the dual role of professor-researcher, with a proposal of a didactic-methodological
linked to the theme "path to school: public transport" and its implementation with students of
the 1st grade Secondary education of a public school in the State of Rio de Janeiro, located in
the municipality of São Gonçalo, throughout the school year 2016. Dialogue and the search
for an overcoming of banking education in the teaching and learning processes led us to a
partnership with students in the production of didactic videos with an emphasis on real scenes
experienced by the students related to Mechanics, more specifically, the study of forces and
movement. In order to record the data of the research, we used the on-board notebook, whose
analysis subsidized the results achieved, through classroom and extraclass activities, showing
the  current  thinking  of  Freire,  in  the  sense  of  his  contribution  to  the  break  with  the  a
traditional approach to content and a consequent improvement in the teaching of Physics in
the Middle Level of Basic Education, making it effective for students beyond the time and
space of the school.
 
Key-words: Physics  teaching.  Paulo  Freire.  Problematic  Educaticon. Didactic  Material.

Video production. 
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1 INTRODUÇÃO

Por meio de análise dos documentos oficiais, tais como, os Parâmetros Curriculares

Nacionais  para  o  Ensino  Médio  (MEC,  2000a  e  2000b)  –  PCNEM  –,  Orientações

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 2002) – PCN+

e Orientações Curriculares para o Ensino Médio (MEC, 2006) – OCNEM e da revisão de

resultados de pesquisas em Ensino de Física divulgados em revistas e eventos acadêmico-

científicos da área, é possível perceber algumas similaridades nas recomendações feitas em

ambos os casos e o conflito entre o que é sugerido e a prática no contexto escolar, como pode

ser observado nas palavras de Zanetic (2005, p. 21).

Um cidadão contemporâneo é ensinado que a física é esotérica, que nada tem a ver
com a  vida  atual  e  que  não  faz  parte  da  cultura.  Com exceção  de  experiências
isoladas que professores levam para suas salas de aula, muitas vezes decorrentes da
pesquisa em ensino de física desenvolvida no país, no geral a física é mal ensinada
nas escolas. O ensino de física dominante se restringe à memorização de fórmulas
aplicadas na solução de exercícios típicos de exames vestibulares. Para mudar esse
quadro o ensino de física não pode prescindir, além de um número mínimo de aulas,
da conceituação teórica,  da experimentação, da história  da física,  da filosofia da
ciência  e  de  sua  ligação  com  a  sociedade  e  com  outras  áreas  da  cultura.  Isso
favoreceria a construção de uma educação problematizadora, crítica, ativa, engajada
na luta pela transformação social.

Sobre o conflito entre o que é proposto na pesquisa e as práticas na escola, Auler

(2007) sinaliza que uma das principais marcas da educação brasileira é o ensino pautado na

concepção propedêutica, na qual, 

Ensinar  [...]  é  transmitir  algo  pronto,  uma  verdade  absoluta  que  está  fora  do
aprendiz.  Primeiro o professor transmite e o aluno assimila,  para depois (no ano
seguinte, no Ensino Médio, no vestibular, na vida adulta) ser utilizado. Primeiro vem
a teoria, depois a prática (a vivência, a vida vivida). A vivência, normalmente jogada
para  um horizonte  que  ultrapassa  o  espaço-tempo de  escola.  Com isto,  há  uma
desvinculação entre a sala de aula e a realidade social, entre o ‘mundo da escola’ e o
‘mundo da vida’ (p. 171).

Ao tratar do Ensino Médio, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –

LDBEN – estabelece como finalidades para este nível de ensino:

 I  - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica
para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a
ser  capaz  de  se  adaptar  com  flexibilidade  a  novas  condições  de  ocupação  ou
aperfeiçoamento  posteriores;  III  -  o  aprimoramento  do  educando  como  pessoa
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humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e
do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos
dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada
disciplina (BRASIL, 1996).

Esse caráter de terminalidade fornecido à Educação Básica é bem sintetizado nos

PCNEM,  quando  em  suas  bases  legais  colocam  que  o  objetivo  do  Ensino  Médio  é  “a

formação geral, em oposição à formação específica; o desenvolvimento de capacidades de

pesquisar,  buscar informações, analisá-las e selecioná-las;  a capacidade de aprender,  criar,

formular, ao invés do simples exercício de memorização” (MEC, 2000a, p. 5).

Posto desse modo, ao Ensino Médio,  como etapa final da Educação Básica, cabe

garantir ao aluno uma formação útil, no sentido de que independente da sua futura escolha

profissional, aqueles conteúdos escolares aprendidos não sejam descartáveis. Entretanto, para

isto acontecer é preciso que eles estejam relacionados à sua vivência experiencial para além

do contexto escolar. Nessa ótica, a contextualização deixa de ser percebida como estratégia

facilitadora  na  exploração  de  concepções  de  senso  comum ou  como  exemplificação  dos

conteúdos escolares na prática e ganha o status de um dos princípios norteadores no ensino de

Física, como pode ser visto pelo trecho das OCNEM – Física a seguir:

Na contextualização dos saberes escolares, busca-se problematizar essa relação entre
o que se pretende ensinar e as explicações e concepções que o aluno já tem, pois a
natureza faz parte tanto do mundo cotidiano como do mundo científico. Todavia, os
conhecimentos do aluno são frequentemente inconsistentes e limitados a situações
particulares. Assim, não se pretende com a contextualização partir do que o aluno já
sabe e chegar ao conhecimento científico, pois esse não é apenas polimento do senso
comum.  O  que  se  pretende  é  partir  da  reflexão  crítica  ao  senso  comum  e
proporcionar  alternativas  para  que  o  aluno  sinta  a  necessidade  de  buscar  e
compreender esse novo conhecimento (MEC, 2006, p. 51). 

Dito  de  outra  maneira,  “a  contextualização  como  recurso  didático  serve  para

problematizar  a  realidade  vivida pelo aluno,  extraí-la  do seu contexto e  projetá-la  para  a

análise” (Ibid).

Pesquisas no âmbito do Ensino de Física também apontam para a necessidade de

integrar aquilo que é visto na escola com os contextos que o aluno vivencia fora dela, como

forma de dar um melhor sentido ao componente curricular Física na Educação Básica. Sobre

essa questão, Ricardo (2010, p.29) coloca que:

[...]  ao  mesmo  tempo  em  que  os  alunos  convivem  com  acontecimentos  sociais
significativos estreitamente relacionados com a ciência e a tecnologia, e mesmo com
produtos  tecnológicos,  recebem na  escola  um ensino  de  ciências  que  se  mostra
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distante dos debates atuais [...] os alunos acabam por identificar uma ciência ativa,
moderna,  e  que  está  presente  no  mundo  real,  todavia,  distante  e  sem  vínculos
explícitos com uma física que só funciona na escola.

A forma como a Física é apresentada no ensino tradicional se assemelha muito à

crítica de Ricardo, citada anteriormente. De fato, o ensino tradicional se opõe a perspectiva de

uma educação que valoriza a contextualização com princípio norteador, levando-se em conta

que nele, os conceitos, leis e fórmulas são “tratados de forma desarticulada em relação ao

mundo vivido pelo aluno e pelo professor, com insistência na automatização em resolução de

exercícios e na memorização” (ROSA; ROSA, 2012, p. 11).

O  ensino  tradicional  tem  se  mostrado  ineficiente  na  formação  dos  alunos,

particularmente por ser “descontextualizado, compartimentalizado e baseado no acúmulo de

informações” (MEC, 2000a, p. 4), como o caracterizam os PCNEM, ao sugerir a construção

um ensino que seja contextualizado, para ter significado real para o aluno e interdisciplinar,

evitando assim a compartimentalização. 

O ensino tradicional é centrado no professor que utiliza como principal ferramenta a

exposição oral, de modo que os alunos somente ouvem aquilo que é dito a fim de aprender o

conteúdo, que muitas vezes é apresentado como distante de sua realidade.

A  ruptura  com  essa  prática  docente  não  é  um  processo  simples.  Rezende  e

Ostermann (2005), por meio da análise do discurso de um grupo de professores de Física,

constaram, dentre outras dificuldades, que apesar de se sentirem insatisfeitos com os métodos

tradicionais de ensino,  no que se refere à  contextualização,  a dificuldade em relacionar o

conhecimento  científico  (teórico)  com  situações  cotidianas  é  recorrente  no  discurso  dos

professores. Para eles, fazer a “associação de um conhecimento formal descontextualizado do

livro-texto à realidade não se apresenta como um processo simples” (p. 325).

Macedo e Silva (2014), a partir da análise de diversos artigos, documentos oficiais,

teses  e  dissertações,  reconhecem  que,  de  uma  maneira  geral,  é  associado  ao  termo

contextualização a “possibilidade de aproximação e articulação entre os conteúdos escolares e

a realidade do aluno, sendo este,  também, entendido como uma forma de tornar o ensino

desses conteúdos mais significativo para os estudantes” (p. 57). Todavia, esses autores alertam

que o termo contextualização é polissêmico. Nesse sentido, se for levado em conta que a

contextualização  dos  conteúdos  não  se  restringe  a  “articulações  mais  simples  entre  os

conteúdos específicos e o cotidiano do aluno” (RICARDO1, 2005 apud MACEDO; SILVA,

1 RICARDO, Elio Carlos. Competências, Interdisciplinaridade e Contextualização: dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais a uma compreensão para o ensino das ciências. 2005. Tese (Doutorado em Educação 
Científica e Tecnológica) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.
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2014, p. 57), incorporá-la na prática docente, coloca-se com um dos desafios atuais para o

ensino de Física.

Nesta  dissertação,  assumimos  a  perspectiva  de  Santos2 (2007  apud  MACEDO;

SILVA,  2014,  p.  58)  para  o  significado de  contextualização,  cuja  compreensão parte  dos

seguintes objetivos:

1)  desenvolver  atitudes  e  valores  em  uma  perspectiva  humanística  diante  das
questões sociais relativas à ciência e à tecnologia; 2) auxiliar na aprendizagem de
conceitos científicos e de aspectos relativos à natureza da ciência; e 3) encorajar os
alunos  a  relacionar  suas  experiências  escolares  em  ciências  com  problemas  do
cotidiano.

Pelo  exposto,  transparece  que  a  consolidação  de  mudanças  efetivas  na  prática

depende de um rompimento com o ensino tradicional que, por conseguinte, exige a construção

de proposições que permitam superá-lo.

As possíveis formas de construção de proposições alternativas ao ensino tradicional

nos remetem ao pensamento de Paulo Freire. Ao defender um ensino problematizador, este

autor argumentava questionando: “por que não estabelecer uma intimidade entre os saberes

curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduo?”

(FREIRE, 1996, p.30). Além disso, como bem coloca Auler (2007, p. 170), o rompimento

com os pressupostos balizadores do ensino tradicional está condicionado à “reinvenção do

tempo na escola”. Nas palavras desse autor,

A concepção de tempo, que separa o tempo de formação/preparação do tempo de
ação/vivência, em que uma etapa só tem sentido enquanto preparação para outras
etapas, para outros tempos, é altamente desestimulante. Aprende-se para usar, para
participar no futuro. Nesta, o tempo presente é concebido como tempo de preparação
para etapas futuras, para exames futuros, para o vestibular, para a futura cidadania
(IBID).

Assim,  consideramos  que a  busca  por  práticas  educativas  no  ensino  de  Física,

pautadas no viés da contextualização dos conteúdos, em oposição a meras exemplificações

práticas, justifica o objeto de investigação desta dissertação.

Por  meio  de  uma  investigação  teórica  em  livros,  revistas  e  atas  de  eventos

acadêmicos nacionais procuraremos responder a seguinte  questão:  Quais são as principais

contribuições  de  Paulo  Freire  para  um  rompimento  com  a  abordagem  tradicional  dos

2 SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos. Contextualização no ensino de ciências por meio de temas CTS em uma 
perspectiva crítica. Revista Ciência & Ensino, v. 1, número especial, nov. 2007.
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conteúdos de Física no Ensino Médio, de modo a torná-lo eficaz aos alunos para além do

momento e espaço escolar? 

Entendemos que as respostas a essa pergunta nos auxiliarão, tanto na percepção das

possibilidades e dificuldades para as mudanças necessárias no ensino de Física, de modo que

na prática haja uma contraposição à abordagem tradicional, quanto no alcance do objetivo

previsto:  apresentar  uma  sugestão  de  ensino  pautada  na  problematização  da  realidade

vivencial de estudante de uma escola pública da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, em

que o autor desta dissertação é professor de Física.

O problema da investigação e o objetivo a ser alcançado são retomados no Capítulo

2, enquanto que no Capítulo 3 nos dedicamos às principais contribuições de Freire para a

educação brasileira, bem como seus desdobramentos no ensino de Física.

O  capítulo  4  refere-se  aos  principais  aspectos  da  metodologia  adotada.  Cabe

antecipar  que  para  o  desenvolvimento  da  investigação  assumiremos  o duplo  papel  de

professor e de pesquisador, ou seja, o locus da pesquisa será as salas de aula de duas turmas

da 1ª série do Ensino Médio em que ministramos o ensino de Física. 

Nesse sentido,  o  conteúdo da sugestão  de ensino está  atrelado ao currículo e  ao

planejamento da disciplina Física do Colégio Estadual Doutor Armando Sá Couto, escola da

rede pública estadual do RJ, local onde ocorrerá a investigação.

No  Capítulo  5  são  apresentados  os  resultados  da  investigação,  subdivididos  em:

roteiro preliminar da investigação temática – escolha do tema gerador e a reflexão sobre o que

dialogar com os alunos; proposta de ensino, com a incorporação dos elementos decorrentes do

diálogo dos alunos durante a problematização inicial; a sala de aula – o desenvolvimento da

proposta de ensino com os alunos; desafio aos (às) aluno(a)s – avaliação da aprendizagem.

Antecipamo-nos em informar que como desafio aos (às) aluno(a)s será proposto a produção

de vídeos com foco em cenas cotidianas articuladas aos conhecimentos científicos abordados

nos processos  de  ensino e  de aprendizagem, cujo detalhamento também será apresentado

neste Capítulo.

Os vídeos produzidos pelo(a)s estudantes – respostas ao desafio proposto – serão

objeto de novos diálogos entre o(a)s aluno(a)s e o professor, visando dirimir suas dúvidas,

corrigir  possíveis falhas nas explicações de cunho científico e viabilizar a edição final.  A

produção dos vídeos será realizada por grupo de estudantes e, em decorrência do tema gerador

–  transporte  coletivo  no  bairro  da  escola  –,  diferentes  cenas  cotidianas  e  conhecimentos

científicos poderão ser explorados nos vídeos. 
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O produto desta dissertação se constitui em dois vídeos produzidos pelos grupos de

estudantes, ressaltando-se que ele é resultado de um trabalho colaborativo entre aluno(a)s e

professor, como pressupõe um ensino dialógico.

No Capítulo 6 são tecidos  alguns comentários  finais levando-se em conta toda a

experiência  vivida  ao  longo  da  investigação,  confrontando  as  expectativas  delineadas

teoricamente no projeto que deu origem a esta dissertação, com as perspectivas originadas na

realidade prática. 

Esta dissertação ficou marcada pela influência de aspectos políticos que interferiram

diretamente no contexto escolar, a greve dos profissionais da educação do estado do RJ que se

estendeu por aproximadamente cinco meses no ano de 2016, tratando-se da maior greve da

história  neste  estado.   Buscamos,  mantendo coerência  com o referencial  teórico  adotado,

mostrar de maneira humanizada a natureza dinâmica e em certos aspectos imprevisíveis dos

acontecimentos relativos ao ambiente escolar. Nesse sentido, o resgate das ideias de Freire

também é oportuno, já que para ele: “A luta dos professores em defesa de seus direitos e de

sua  dignidade  deve  ser  entendida  como um momento  importante  de  sua  prática  docente,

enquanto prática ética. Não é algo que vem de fora da atividade docente, mas algo que dela

faz parte” (FREIRE, 1996, p. 66).
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2 O PROBLEMA E OS OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO

Procuramos demonstrar que o ensino de Física no Nível Médio da Educação Básica,

para cumprir os propósitos previstos nas atuais diretrizes educacionais do governo brasileiro,

precisa  romper  urgentemente  com  o  modelo  tradicional,  no  qual  impera  o  ensino

propedêutico3. Temos  ciência  que  são  diversas  as  possibilidades  que  viabilizam  esse

rompimento. Contudo, partilhamos do posicionamento daqueles autores que condicionam as

mudanças no ensino a mudanças na prática docente.

Os resultados decorrentes das pesquisas em ensino de Física e/ou Educação Ciências

são importantes subsídios para as mudanças exigidas, contudo, pouco têm influenciado na

sala de aula. Pena e Ribeiro Filho (2008) ao realizarem um estudo, baseado na análise de

bibliografia nacional sobre a relação entre a pesquisa em ensino de Física e a prática docente,

destacam, dentre a visão de outros autores, a de Delizoicov, Angotti e Pernanbuco (2011), que

traz  em  seu  cerne  a  percepção  de  que  a  disseminação  dos  resultados  das  pesquisas  é

satisfatória, contudo, “[...] persiste certa perplexidade diante das dificuldades de aproximação

entre  pesquisa  em Ensino  de  Ciências  e  o  ensino  de  Ciências,  ou  seja,  a  apropriação,  a

reconstrução e o debate sistemático dos resultados de pesquisa na sala de aula e na prática

docente dos professores [...]” (PENA; RIBEIRO FILHO, 2008, p. 432).

Sobre a desintegração entre os resultados das pesquisas em ensino de Física e a sala

de aula, Zeichner4 (1998 apud REZENDE; OSTERMANN, 2005, p. 319) argumenta que uma

justificativa pode ser a ausência do professor em vários momentos da pesquisa: “a) na escolha

das questões a serem investigadas; b) na elaboração do projeto; c) no processo de coleta de

dados ou na sua análise e interpretação; e d) no compartilhamento dos resultados”.

A nosso ver, o mestrado profissional na área de ensino pode ser compreendido como

o elo entre a pesquisa e a sala de aula, já que o professor como conhecedor dos problemas da

sala de aula pode, à luz dos referenciais teóricos, construir soluções, em outras palavras, pode

favorecer a “[...] sintonia entre problemas enfrentados pelas escolas e pela educação brasileira

3 “Ensinar, segundo a concepção propedêutica, é transmitir algo pronto, uma verdade absoluta que está fora do 
aprendiz. Primeiro o professor transmite e o aluno assimila, para depois (no ano seguinte, no Ensino Médio, no 
vestibular, na vida adulta) ser utilizado. Primeiro vem a teoria, depois a prática (a vivência, a vida vivida). A 
vivência, normalmente jogada para um horizonte que ultrapassa o espaço-tempo de escola. Com isto, há uma 
desvinculação entre a sala de aula e a realidade social, entre o ‘mundo da escola’ e o ‘mundo da vida’” (AULER,
2007, p. 171).
4 ZEICHNER, Kenneth. M. Para além da divisão entre professor-pesquisador e pesquisador acadêmico. In: 
GERALDI, Corinta Maria Grisolia; FIORENTINI, Dario; PEREIRA, Elisabete Monteiro de Aguiar (Orgs.). 
Cartografias do trabalho docente. Campinas: Mercado de Letras, 1998.
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e as questões de pesquisa” (DELIZOICOV5, 2004 apud REZENDE; OSTERMANN, 2005, p.

318).

Como  já  mencionado  na  Introdução,  no  desenvolvimento  desta  dissertação

assumiremos um duplo papel: o de professor que reflete, questiona e detecta os problemas da

sala de aula nos processos de ensino e de aprendizagem e o de pesquisador que procura recriar

a sua prática a partir dos subsídios decorrentes das investigações em Ensino de Ciências.

Nesse sentido, optamos por pautar a nossa investigação nas contribuições de Paulo

Freire, por meio da seguinte questão: Quais são as principais contribuições de Paulo Freire

para um rompimento com a abordagem tradicional dos conteúdos de Física no Ensino Médio,

de modo a torná-lo eficaz aos alunos para além do momento e espaço escolar?

As respostas  para essa questão  formarão o alicerce  para o alcance  dos  seguintes

objetivos:

Geral: Apresentar uma proposta de ensino6 pautada na problematização da realidade

vivencial de estudantes da 1ª série do Ensino Médio de uma escola pública da rede estadual de

ensino do Rio de Janeiro, em que o autor desta dissertação é professor de Física.

Específicos:

 - Definir,  de acordo com o planejamento para o ensino de Física da escola e da

realidade de seus alunos, o tema gerador7 que norteará o desenvolvimento da proposta;

- Contribuir para o desenvolvimento da criticidade do(a)s estudantes – sujeitos da

investigação –, levando-os a refletir sobre a realidade que os cerca,  de modo que possam

construir  sua  autonomia  para  fazerem  futuras  escolhas,  analisando  as  possibilidades

relacionadas ao tema gerador – objeto de estudo –  no processo de ensino-aprendizagem;

- Estimular nos e nas estudantes uma postura participativa, colocando-os/as como

protagonistas, tanto no processo dialógico de ensino-aprendizagem, quanto na produção de

recursos audiovisuais que interliguem eventos cotidianos com os conhecimentos científicos

presentes na proposta de ensino.

5 DELIZOICOV, Demétrio. Pesquisa em ensino de ciências como ciências humanas aplicadas. Caderno 
Brasileiro de Ensino de Física, v. 21, n. 2, p. 145-175, 2004.
6 O tema gerador e, consequentemente, os conhecimentos científicos serão definidos posteriormente, em 
consonância com o planejamento didático da disciplina Física na escola e com os limites temporais previstos 
para a conclusão da dissertação.
7 No sentido colocado por Freire e que será detalhado no próximo capítulo.
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3  PAULO  FREIRE:  CONTRIBUIÇÕES  PARA  A  EDUCAÇÃO
BRASILEIRA E SEUS DESDOBRAMENTOS NO ENSINO DE FÍSICA

3.1 PRESSUPOSTOS FREIREANOS E SUA INSERÇÃO NA EDUCAÇÃO FORMAL:
UMA BREVE ANÁLISE

Não daríamos conta aqui de expor os pressupostos freireanos em sua complexidade,

o que demandaria bem mais do que uma dissertação. Assim, neste capítulo apresentaremos

uma análise das principais ideias de Paulo Freire. 

Mesmo passados vários anos em que estudos sobre a obra de Paulo Freire vêm sendo

repercutidos na formação de professores, ainda vemos refletida na prática docente pouco do

pensamento  freireano,  sobretudo  no  ensino  de  Física  na  Educação  Básica,  onde  será

ambientada esta pesquisa. 

A metodologia predominante no ensino de Física e que muitos pesquisadores da área

de  Educação  em  Ciências  denominam  de  ensino  tradicional,  como  mencionamos

anteriormente  na  Introdução,  se  enquadra  no  que  Paulo  Freire  denomina  de  educação

bancária, em que é atribuído ao aluno o papel de mero espectador da ação do professor que

“deposita”  sobre  ele  o  conhecimento  que  possui.  Nas  palavras  de  Freire  (2015),  nesta

concepção de educação “o educador aparece como seu indiscutível agente, como o seu real

sujeito, cuja tarefa indeclinável é ‘encher’ os educandos dos conteúdos de sua narração” (p.

79).

O que podemos observar é que no ensino de Física esse “bancarísmo” se manifesta

por meio da oralidade do professor, cujo objetivo é fazer com que o educando memorize

equações e definições, que muitas vezes não ganham significado concreto. Freire, ao criticar

esse ensino pautado pela oralidade, condena a mera narração dos conteúdos, segundo ele, “a

palavra, nestas dissertações, se esvazia da dimensão concreta que devia ter ou se transforma

em palavra oca, em verbosidade alienada e alienante” (2015, p.80).

Rivalizando com o ensino bancário, Paulo Freire apresenta o ensino problematizador

ou dialógico,  aquele  em que o  professor  procura  criar  possibilidades  para  que  seu  aluno

construa  o  próprio  conhecimento  e  não  transferir  para  ele  o  que  já  possui.  “Assim,  a

experiência existencial do educando é o ponto de partida da educação problematizadora, que o

considera num contexto de vida (numa realidade) passível de ser conhecido e modificado”

(DELIZOICOV, 1983, p.  86).  Para tanto,  o professor deve estar  convencido “[...]  de que

ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua

construção” (FREIRE, 1996, p. 22), reconhecendo que:
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[...] quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma
ao ser formado [...] ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é
ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e
acomodado. Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos,
apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do
outro (FREIRE, 1996, p. 23).

É necessário, portanto, que o professor incorpore para sua dinâmica em sala de aula o

contexto em que sua escola se encontra, tomando a realidade do aluno como ponto de partida,

valorizando aquilo que o educando já sabe, e retornando a esta realidade a fim de perceber se,

por meio das estratégias e recursos adotados, os objetivos propostos foram alcançados. 

Para  Paulo  Freire,  a  ferramenta  essencial  na  construção  de  um  ensino

problematizador é o diálogo. A percepção dos valores contidos na fala do educando por parte

do educador, os seus saberes experienciais, os seus preconceitos acerca de determinado tema,

a  sua  leitura  do  mundo,  constituem  material  de  reflexão  para  ação  futura.  O  educador,

sobretudo, deve com humildade buscar a horizontalização deste momento de reconhecimento

do educando como ser crítico, que tem algo a dizer, ainda que a sua fala careça de aspectos

científicos que só se integrarão ao seu discurso sob a mediatização do educador.

A respeito  do  caminho  da  dialogicidade,  ausente  na  concepção  bancária,  Freire

coloca:

[...]  o  diálogo  é  uma  exigência  existencial.  E,  se  ele  é  o  encontro  em  que  se
solidarizam  o  refletir  e  o  agir  de  seus  sujeitos  endereçados  ao  mundo  a  ser
transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um
sujeito  no  outro,  nem  tampouco  tornar-se  simples  troca  de  ideias  a  serem
consumidas pelos permutantes (FREIRE, 2015, p. 109).

É nessa perspectiva que reside a ideia de “educador-educando”, onde o professor se

coloca também como aprendiz, este “educando-educador”, humanizando-se e distanciando-se

da postura divinizada presente na concepção bancária, onde o educador doa ao educando o

saber que possui (FREIRE, 2015, p.86). O que reforça a exigência por uma postura humilde

do educador-educando onde se abre um diálogo horizontalizado, para que juntos professor e

aluno se deem ao trabalho de investigar os temas que devem ser trazidos para estudo em sala

de aula, mas “isto tudo exige dele que seja um companheiro dos seus educandos, em suas

relações com eles” (FREIRE, 2015, p.86).

A  educação  dialógica  proposta  por  Freire  encara  a  realidade  como  fonte  dos

problemas a serem estudados, analisados, debatidos, inclusive a luz da ciência, a fim de serem
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superados.  Nesse  sentido,  as  práticas  educativas  devem  se  pautar  no  “[...]  respeito  aos

educandos, à sua dignidade, a seu ser formando-se, à sua identidade fazendo-se [...]”, para que

não haja desconsideração às “[...] condições em eles vêm existindo”, ao reconhecimento sobre

“[...]  a importância  dos ‘conhecimentos  de experiência  feitos’ com que chegam à escola”

(FREIRE, 1996, p.64). Para tanto, a tomada de consciência sobre o “inacabamento” do ser

humano, o “exercício da curiosidade” e o “saber escutar” são alguns dos saberes fundamentais

para o exercício de práticas educativas dialógicas. 

Para Freire (1996, p. 86),

Antes de qualquer tentativa de discussão de técnicas de materiais, de métodos para
uma aula dinâmica [...]  é preciso,  indispensável mesmo, que o professor se ache
‘repousado’ no saber de que a pedra fundamental é a curiosidade do ser humano. É
ela que me faz perguntar, conhecer, atuar, mais perguntar, re-conhecer.

Freire  complementa  sua  defesa  pelo  exercício  da  curiosidade,  afirmando  que  a

mesma “[...] convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade de conjecturar, de

comparar, na busca da perfilização do objeto ou do achado de sua razão de ser” (FREIRE,

1996, p. 87).

Sobre o “saber escutar”, Freire é enfático ao afirmar que, na perspectiva da prática

dialógica, o professor deve reconhecer que:

Quem tem o que dizer tem igualmente o direito e o dever de dizê-lo. É preciso,
porém, que quem tem o que dizer saiba, sem sombra de dúvida, não ser o único ou a
única a ter o que dizer. Mais ainda, que o que tem a dizer não é necessariamente, por
mais importante que seja, a verdade alvissareira por todos esperada (FREIRE, 1996,
p. 116).

Desse modo, Freire chama a atenção para o papel do professor ao falar do objeto de

estudo com os seus alunos e alunas. Na sua ótica, o papel fundamental do professor “[...] ao

falar com clareza do objeto, é incitar o aluno a fim de que ele [...] produza a compreensão do

objeto em lugar de recebê-la [...]” (FREIRE, 1996, p. 118). Nesse sentido, Freire reitera seu

pensamento,  enfatizando  que  “[...]  ensinar  não  é  transferir  a  inteligência  do  objeto  ao

educando, mas instigá-lo no sentido de que,  como sujeito cognoscente,  se torne capaz de

inteligir e comunicar o inteligido” (IBID, p. 119).  

Pelo exposto, é possível afirmarmos que a educação dialógica é um desafio, que pode

ser sintetizado de forma emblemática nas palavras de Paulo Freire – “Já agora ninguém educa



19

ninguém, como tampouco ninguém se educa a si  mesmo: os homens se educam entre si,

mediatizados pelo mundo” – (FREIRE, 2015, p.95).

 

3.2  ENSINO  DE  FÍSICA  BALIZADO  PELOS  PRESSUPOSTOS  FREIREANOS:
PRINCIPAIS ASPECTOS

 
A influência  de  Freire  no  ensino  de  Ciências  não é  um fato  novo.  Muenchen e

Delizoicov (2013), ao tratarem das concepções de problematização na educação em ciências,

relembram que no Brasil “[...] a categoria problematização é estruturante de uma perspectiva

curricular  fundamentada  em Paulo  Freire”  (p.  2447)  desde 1989.  Esses  autores  ressaltam

também  a  presença  categoria  problematização  em  livros  “[...]  destinados  à  formação  de

professores da Educação Básica” e também nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino

Fundamental (1989) e do Ensino Médio (2000).

Sobre a perspectiva freireana nos documentos oficiais norteadores para o ensino de

Física, Menezes (2000), apesar de não mencioná-la diretamente ao discorrer sobre a Física

nos  PCNEM,  dá  margem ao  entendimento  da  presença  de  Freire,  já  que  a  motivação  e

proposições apresentadas no referido documento se embasam na “[...]  ideia de uma física

como cultura ampla e como cultura prática, assim como a ideia de uma ciência a serviço da

construção de visão de mundo e competências humanas mais gerais [...]” (MENEZES, 2000,

p. 8).

A  dinâmica  didático-pedagógica,  denominada  de  Três  Momentos  Pedagógicos

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011), é um referencial que dá suporte à “[...]

transposição  da  concepção  de  Paulo  Freire  para  o  espaço  da  educação  escolar”

(DELIZOICOV8,  2008;  MUENCHEN;  DELIZOICOV9,  2012,  apud  MUENCHEN;

DELIZOICOV,  2013)  e  que  tem  se  apresentado  como  opção  para  diversas  iniciativas

educativas que almejam a contraposição ao ensino tradicional.

Por ora, sem nos determos nas funções específicas de cada um dos Três Momentos

Pedagógicos  –  problematização  inicial,  organização  e  aplicação  do  conhecimento  –,  nos

antecipamos em afirmar que os mesmos têm forte  vinculação com a abordagem temática

compreendida como: “[...] perspectiva curricular cuja lógica de organização é estruturada com

base  em temas,  com os  quais  são  selecionados  os  conteúdos  de  ensino  das  disciplinas”

8 DELIZOICOV, DEMÉTRIO. La Educación en Ciencias y la Perspectiva de Paulo Freire. Alexandria Revista 
de Educação em Ciência e Tecnologia, 1(2), 2008.
9 MUENCHEN, Cristiane; DELIZOICOV, Demétrio. A construção de um processo didático-pedagógico 
dialógico: aspectos epistemológicos. Revista Ensaio, Belo Horizonte, 14(3), 2012.
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(DELIZOICOV;  ANGOTTI;  PERNAMBUCO,  2011,  p.  189).  Nessa  perspectiva,  “a

conceituação científica da programação é subordinada ao tema” (IBID).

Em Freire, a abordagem temática ganha significado, a partir da compreensão do que

ele denomina de universo temático: “um conjunto de ‘temas geradores’ sobre os níveis de

percepção da realidade do oprimido e de sua visão de mundo sobre as relações  homens-

mundo e homens-homens para uma posterior discussão de criação e recriação” (LINHARES,

2008, p. 10142). 

Freire  é  enfático  ao  afirmar  que  só  através  de  uma  prática  dialógica  pode  se

desenvolver a investigação temática sobre esta realidade na qual se encontram os alunos, pois

o educador, enquanto problematizador, não deve “apenas dissertar sobre ela e jamais doar-lhe

a conteúdos que pouco ou nada tenham a ver com seus anseios, com suas dúvidas, com suas

esperanças, com seus temores” (FREIRE, 2015, p.120).

Desta  busca  coletiva,  denominada investigação temática,  onde o educador  se  faz

educando  e  o  educando  também se  faz  investigador,  devem emanar  os  temas  geradores,

problematizadores da realidade objetiva do aluno. Nas palavras de Freire (2015, p. 121): “O

momento deste buscar é o que inaugura o diálogo da educação como prática da liberdade”.

Esta investigação exige a adoção de metodologias que fomentem o pensar crítico, para que o

educando se veja presente na construção e estruturação da temática a ser explorada. 

Em  relação  ao  ensino  de  Física,  a  abordagem  temática  tem  sido  explorada  por

diversos  autores10 (ANGOTTI,  1993;  HUNSCHE;  DELIZOICOV,  2011;  AULER;

DALMOLIN;  FENALTI,  2009;  SANTOS,  2008)  e  também  tem  sido  respalda  pelas

Diretrizes, pelos PCNEM e também pela Base Nacional Comum Curricular, ainda em fase de

coleta de críticas e sugestões, como pode ser confirmado pela seguinte orientação: “[...] os

componentes curriculares da área de conhecimento Ciências da Natureza devem possibilitar a

construção de uma base de conhecimentos contextualizada, envolvendo a discussão de temas

[...]” (MEC, 2015, p. 150).

Nascimento e Linsingen11 (2006 apud LEITE; FEITOSA, 2011, s/ p.), com objetivo

de  discutir  a  interface  entre  o  ensino  de  Ciências  Naturais  e  as  concepções  freireanas,

concluem, ainda que de modo parcial, que as ideias de Freire apresentam como contribuição

relevante “[...] a perspectiva de se enfatizar o lado crítico do Ensino de Ciências”.

Santos (2008), buscando também pontos de confluência entre Freire e o ensino de

CTS, ressalta o aspecto humanístico presente na proposta freireana, já que para Freire “[...]

10 Esses autores são citados a título de exemplo, já que universo é bem mais amplo.
11 NASCIMENTO, T.G.; LINSINGEN, I. Von. Articulações entre o enfoque CTS e a pedagogia de Paulo Freire 
como base para o ensino de ciências. Convergencia, v. 13, n. 42, Toluca, 2006.
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não existe educação fora da sociedade humana, sendo assim, sua proposta é essencialmente

uma pedagogia humanística voltada para as condições humanas, que deve considerar o mundo

no qual homens e mulheres estão inseridos” (SANTOS, 2008, p. 114).

A nosso ver, é possível afirmar que em Freire, encontramos princípios norteadores

para um ensino de Física que se contraponha à perspectiva enciclopédica, conteudista e sem

significado para as práticas sociais dos alunos. Um ensino de Física respaldado na concepção

de uma prática educativa que “[...] coloca ao professor [...] o dever de não só respeitar os

saberes com que os educandos [...] chegam a ela [escola] – saberes socialmente construídos na

prática comunitária –, mas também, [...] discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses

saberes em relação com o ensino dos conteúdos (FREIRE, 1996, p. 30).
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4 METODOLOGIA

A  abordagem  metodológica  traçada  nesta  dissertação  assumiu  etapas  com

características diferentes, contudo, sequenciais.

A primeira  etapa  refere-se  à  busca  de  resposta  para  a  pergunta  da  investigação

descrita no Capítulo 2. Ela teve como característica um estudo teórico sobre as obras de Paulo

Freire, particularmente, os livros Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia. Esse

estudo foi complementado com o levantamento e análise de fontes secundárias relativas a

estudos sobre o ensino de Física na perspectiva freireana, como procuramos demonstrar no

Capítulo 3. Essa etapa metodológica indicou a necessidade de efetivas mudanças na prática

docente, particularmente, no que se refere à relação entre o conteúdo escolar e as experiências

vivenciais dos alunos. Assim, na proposição de uma atividade ensino, o tema problematizador

do contexto do/da estudante (tema gerador) é o que fará aflorar a necessidade de apreensão de

novos  conhecimentos  (conteúdo  escolar)  ao  invés  do  caminho  inverso:  apresentação  do

conteúdo  seguida  de  exemplificações  e/ou  aplicações,  algumas  vezes  sem  nexo,  com  a

realidade e expectativas dos alunos e alunas.

A segunda etapa destina-se ao alcance dos objetivos propostos, dentre os quais a

proposição de uma atividade de ensino. Sendo assim,  foram definidos o tema gerador – o

trajeto para a escola - transporte coletivo no bairro – e as formas de abordagem temática dos

conhecimentos  científicos,  incluindo  o  delineamento  dos  recursos  didáticos.  Para  essas

definições, foram levadas em consideração as orientações de Freire (2015) e os momentos

pedagógicos descritos por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011).

Freire  orienta  que  para  um ensino  problematizador  é  preciso  que  o  educador  se

esforce para propor aos estudantes uma reflexão sobre situações que lhe são corriqueiras, que

precisam ser modificadas, mas que em muitas vezes não lhes são percebidas. É o que Paulo

Freire chama de “situações-limites”. 

A escolha do tema gerador visa “propor aos indivíduos dimensões significativas de

sua  realidade,  cuja  análise  crítica  lhes  possibilite  reconhecer  a interação de suas partes”

(FREIRE, 2015, p. 134).

A terceira etapa foi dedicada às atividades de ensino junto aos alunos. Assim, em

termos de investigação foram levadas em consideração as orientações da pesquisa qualitativa.

Sobre esse tipo de pesquisa, Moreira (2003, p. 22), fundamentado em Jacob12 (1987), alerta

que: 

12 Jacob, E. Qualitative research traditions: a review. Review of Educational Research. 57 (1): 1-50, 1987.
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Pesquisa qualitativa é um termo que tem sido usado alternativamente para designar
várias  abordagens  à  pesquisa  em  ensino,  tais  como  pesquisa  etnográfica,
participativa  observacional,  estudo  de  caso,  fenomenológica  construtivista,
interpretativa, antropológica cognitiva. Cada uma dessas abordagens forma um todo
coerente, englobando suposições internamente consistentes sobre natureza humana,
sociedade,  objeto  de  estudo  e  metodologia  [...],  porém  compartilham  muitas
semelhanças e por questão de simplicidade são comumente chamadas de pesquisa
qualitativa.

Apesar  de  a  terminologia  pesquisa  qualitativa  ser  bastante  difundida,  Erickson13

(1986  apud  MOREIRA,  2003,  p  22)  prefere  e  justifica  o  uso  da  denotação  pesquisa

interpretativa. De acordo com esse autor, o termo “interpretativa”:

[...]  é  mais  inclusivo,  não dá à pesquisa a  conotação  de  ser  essencialmente  não
quantitativa e, principalmente, porque sugere a característica básica comum de todas
essas abordagens – o interesse central da pesquisa na questão dos significados que as
pessoas  atribuem a  eventos  e  objetos,  em suas ações e  interações  dentro de  um
contexto social e na elucidação e exposição desses significados pelo pesquisador.

Nesse sentido,  vale  ressaltar  que  na pesquisa interpretativa  encontramos respaldo

para essa dupla função professor-pesquisador, já que a mesma envolve: “a) intensa e ampla

participação no contexto pesquisado, b) cuidadosos registros do que ocorre nesse contexto

juntamente com outras fontes de evidência [...] e c) análise reflexiva de todos esses registros e

evidências  assim  como  descrição  detalhada  [...]”  (ERICKSON,  1986  apud  MOREIRA;

ROSA, 2009, p. 9).

A coleta  de  dados  visa  os  aspectos  qualitativos  e,  sendo  assim,  recorremos  à

observação e ao registro de situações nos processos de ensino e de aprendizagem em sala de

aula. Ao final de cada aula o professor pesquisador preencherá um caderno campo com as

principais reflexões decorrentes dos diálogos com os e as estudantes.  Esse caderno campo,

geralmente denominado de diário de bordo, pode ser compreendido, de acordo com Porlán e

Martín14 (1997 apud PIRES; UHMANN; GÜLLICH, 2013), como um “guia para reflexão

sobre a prática,  favorecendo a tomada de consciência do professor sobre seu processo de

evolução e sobre seus modelos de referência”. Como relembra Genovez (2005), o diário de

campo se mostra adequado à pesquisa qualitativa na medida em que possibilita a captura e a

descrição dos “[...] significados produzidos pelos sujeitos nas situações vividas” (s/p). 

13 ERICKSON, F.. Qualitative methods in research on teaching. In: Wittrock, M.C. (Ed.), Handbook of research 
on teaching. (3rd. ed.) New York: Macmillan Publishing Co, 1986.
14 PORLÁN, Rafael; MARTÍN, José. El diario del profesor: um recurso para investigación em el aula. Díada: 
Sevilla, 1997.
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Na quarta etapa foram analisados os dados coletados durante as etapas anteriores, de

modo a expressar os principais aspectos que emergiram da proposta de ensino na ação, ou

seja, nas atividades com os sujeitos da investigação – os alunos e as alunas.

A quinta  etapa  refere-se  à  análise  dos  resultados  do  trabalho  colaborativo  entre

professor e  grupos de estudantes das  turmas na produção de recursos  midiáticos  (vídeos)

sobre  eventos  cotidianos  relativizados  pelo  conhecimento  científico. Além  de  permitir  a

avaliação da aprendizagem dos estudantes, os resultados alcançados nesta etapa viabilizarão a

elaboração  do  produto  –  uma  coletânea  de  vídeos  cujo  conteúdo  será  detalhado

posteriormente.
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5  DA  REFLEXÃO  À  PRÁTICA:  CONSTRUÇÃO  E  APLICAÇÃO
PROPOSTA DE ENSINO

5.1 O CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO

O Colégio Estadual Doutor Armando Sá Couto (CEDASC) pertence à rede estadual

de educação do Rio de Janeiro, com sede no município de São Gonçalo (região metropolitana

do RJ), no bairro Largo da Ideia, localidade fronteiriça com o município de Itaboraí e, sendo

assim, atende a estudantes oriundos dos dois municípios. Na Figura 1 encontram-se duas fotos

do colégio, nas quais é possível observar o muro externo, a fachada e um pouco da área de

acesso.

Figura 1: Fotos do CEDASC.

Fonte: <https://www.google.com.br/maps/place/C.E.+DR.+Armando+SA+Couto/@-22.8254997>.

A  escola,  além  do  Ensino  Médio,  atende  ao  segundo  segmento do  Ensino

Fundamental  (Fundamental  II).  Apesar  de  ser  comum a  oferta  da  Educação  de  Jovens  e

Adultos em escolas públicas da rede estadual do RJ, esta escola se restringe à oferta do ensino
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regular, com funcionamento nos três turnos (manhã, tarde e noite). Nos turnos matutino e

noturno é oferecido somente o Ensino Médio e no turno vespertino, o Fundamental II.

No  ano  letivo  de  2016,  estavam matriculados  no  Fundamental  II  e  no  Médio,

respectivamente, 142 e 167 alunos. 

O Ensino Médio, no turno da manhã, é composto por quatro turmas: duas da 1ª série,

uma da 2ª série e outra da 3ª série, enquanto que no noturno uma turma de cada série. Esse

número de turmas do Ensino Médio caracteriza  a  escola  como de  pequeno porte  quando

comparada a outras da rede estadual. Além disso, seu público é majoritariamente das classes

menos favorecidas.

O prédio da escola é antigo, fazendo parte de suas instalações: 6 salas de aula onde o

único recurso é a lousa, uma biblioteca recém reformada em trabalho conjunto de professores,

alunos/as e coordenação/direção, um laboratório de informática desativado, um refeitório e

uma pequena quadra de esportes, que está bem degradada, com buracos e traves enferrujadas

e sem redes, dificultando a prática de outros esportes além do futebol.

Como já mencionado, o ambiente da investigação será as duas turmas de 1ª série do

matutino, composta por cerca de 40 alunos e alunas, na faixa etária de 14 - 16 anos, cuja

principal ocupação é o estudo. 

Em 2016, o calendário letivo precisou ser reformulado em decorrência da greve dos

profissionais da educação do Estado do Rio de Janeiro, que exigiam melhores condições de

salário e de trabalho e contou com adesão massiva da categoria, segundo dados do Sindicato

dos  Profissionais  da  Educação  (SEPE),  e  o  apoio  dos  alunos  e  alunas,  que  ocuparam

aproximadamente  70  escolas  como forma de  protesto.  Vale  destacar  que  este  movimento

estudantil, além do apoio às reivindicações dos professores, lutava por pauta própria. 

Esta greve teve início no dia 02 de março e foi suspensa em 27 de julho, com retorno

dos professores grevistas às escolas, no entanto, em primeiro de agosto teve início o recesso

escolar (férias) dos alunos, que em calendário original se estenderia até 29 de agosto por conta

dos Jogos Olímpicos que aconteceram no município do Rio de Janeiro. Todavia, a Secretaria

Estadual de Educação (SEEDUC), por meio de uma circular interna, suspendeu o recesso e

convocou aqueles professores que aderiram ao movimento grevista para começarem o período

de reposição em 11 de agosto, mesmo sabendo que a frequência dos alunos seria muito baixa.

Apesar  de  forte  adesão  da  categoria  em  todo  o  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  no

CEDASC poucos professores decidiram por entrar em greve, entre estes o professor autor

deste trabalho, o que impactou diretamente no contexto da pesquisa. 
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Portanto é relevante destacar aqui, que em paralelo ao calendário regular, o professor

em questão reestruturou o planejamento da disciplina, levando em conta a reposição das aulas

relativas  ao  período  de  greve  em  horário  suplementar  (incluindo  sábados  letivos)  e

flexibilizou os  conteúdos relativos  aos  1º  e  2º bimestres  com aqueles previstos  para o 3º

bimestre.

Para as escolas do Estado do Rio de Janeiro,  vale,  a partir  de 2012, o Currículo

Mínimo como referência para que os professores elaborem seus planos de aula, o que não

limita  os  conteúdos  que  serão  abordados e,  sendo  assim,  não  restringe  a  autonomia  do

professor, mas estabelece as competências e habilidades que devem estar presentes em todas

as escolas da rede estadual. Segundo a SEEDUC, o objetivo deste documento “é orientar, de

forma clara e objetiva, os itens que não podem faltar no processo de ensino- aprendizagem,

em cada disciplina, ano de escolaridade e bimestre” (SEEDUC, 2012a).

O  Currículo  Mínimo  é  dividido  em  4  partes,  cada  uma  correspondendo  a  um

bimestre  do  ano  letivo  e  tendo  como título  um tema central,  amplo,  de  onde  partem os

conteúdos  a  serem  trabalhados.  Para  a  disciplina  Física,  essa  distribuição  de  temas  por

bimestre na 1ª série é a seguinte: 1º bimestre – cosmologia e movimento; 2º bimestre – forças;

3º  bimestre  –  relatividade  restrita  e  geral;  4º  bimestre  –  impulso,  momento  linear  e

conservação do momento (SEEDUC, 2012b). 

Nos primeiros encontros com os alunos que aconteceram no mês de Fevereiro, antes

do período de greve, foram ministradas duas aulas, onde professor e turma discutiram sobre o

movimento do Sol em relação à escola, como problematização inicial para abordar, dentro do

tema  Cosmologia,  a  seguinte  competência  e  habilidade  “conhecer  as  relações  entre  os

movimentos da Terra, da Lua e do Sol para a descrição de fenômenos astronômicos (duração

do dia/noite, estações do ano, fases da Lua, eclipses, marés etc.)” (SEEDUC, 2012b, p.5). 

Após  o  período  de  greve,  foi  preciso  que  o  professor  retomasse  algumas  dessas

discussões anteriores, aproveitando para dar início ao processo de investigação temática, que

tem como principal ferramenta o diálogo com os estudantes, visando os conteúdos previstos

no Currículo Mínimo para os dois primeiros bimestres.

Para a  determinação do tema gerador  foi  importante  correlacionar  a  realidade da

comunidade escolar onde estão inseridos os educandos com os conteúdos pré determinados,

neste caso, pelo Currículo Mínimo. É neste sentido que o transporte no bairro surge como

perspectiva para ser o tema gerador. 

Outro  fator  preponderante  para  a  determinação  deste  tema  está  relacionado  a

experiências  vividas  pelo  professor-pesquisador  como  usuário  do  transporte  coletivo,
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inclusive  na  mesma linha  que  muitos  alunos  e  alunas  fazem uso,  e  ser  esse  um assunto

recorrente nos diálogos entre educandos e educador ao longo dos anos em que este leciona na

referida escola.

Já foi possível perceber que, neste ano, muitos alunos e alunas das turmas onde será

ambientada a pesquisa, fazem uso do transporte coletivo diariamente para ir e vir da escola,

enfrentando  para  isso  alguns  obstáculos  que  podem  ser  problematizados  e  alvo  de  uma

proposta  de  ensino  baseada  nos  pressupostos  freireanos,  que  é  um  dos  objetivos  desta

investigação. 

5.2 CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA DE ENSINO: O TRANSPORTE COLETIVO NO

TRAJETO PARA A ESCOLA

5.2.1 A reflexão do professor: o embrião da proposta

Em  sua  proposta  de  educação  problematizadora,  Paulo  Freire  argumenta  que  a

reflexão  do  professor  sobre  quais  assuntos  pode  dialogar  com  os  alunos  faz  parte  do

planejamento e antecede o encontro com estes. Nas palavras de Freire, “para esta concepção

como prática da liberdade, a sua dialogicidade comece, não quando o educador – educando se

encontra  com  os  educando–educadores  em  uma  situação  pedagógica,  mas  antes,  quando

aquele se pergunta em torno do que vai dialogar com estes” (2015, p. 115). 

Pensando  em  uma  proposta  de  ensino  que  deva,  por  meio  do  diálogo,  abarcar

situações  práticas  do  cotidiano  dos  estudantes  sem  perder  de  vista  as  recomendações  e

exigências estabelecidas (Currículo Mínimo) pela escola contexto da investigação, sugerimos,

com base em um levantamento prévio realizado pelo professor frente ao contexto em que a

escola está inserida , o tema “transporte coletivo no bairro”. Na escolha desse tema foi levado

em consideração o conhecimento experiencial do professor-pesquisador, em decorrência de

sua  atuação docente  a  cerca  de  2  anos  na  escola  campo da  investigação,  que  o  levou a

conhecer a rotina de ida e volta à escola de grande parte dos alunos e alunas que lá estudam. 

Este levantamento,  além das ideias de Freire já mencionadas, também teve como

aporte as recomendações que Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) fazem ao transportar

os  pressupostos  freireanos  para  o  ensino  de  Ciências.  Os  momentos  pedagógicos,  assim

denominados  por  estes  autores,  consistem  em  três  etapas  com  funções  específicas  e

diferenciadas entre si. São elas: a problematização inicial,  organização do conhecimento e

aplicação do conhecimento (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011, p. 200). 



29

A problematização é o momento para o professor verificar as concepções que os

alunos têm sobre o tema,  para isso ele deve planejar  sua abordagem de maneira  que “os

alunos sejam desafiados a expor o que estão pensando sobre as situações” (DELIZOICOV;

ANGOTTI;  PERNAMBUCO,  2011,  p.  200).  Dividimos  em  três  partes  este  momento

pedagógico:

1ª Parte: Roteiro de investigação temática – confirmação da pertinência da escolha

prévia do tema gerador – transporte coletivo no bairro – a partir de  diálogo com os alunos,

visando identificar as vivências experienciais dos estudantes relativas às idas e vindas para

escola. Um dos objetivos é fazer um levantamento de quantos alunos fazem uso do transporte

coletivo diretamente para ir e voltar da escola, e quantos e quais são aqueles que vão a pé, ou

através de outro meio de transporte. 

Este diálogo deve permitir ao professor-pesquisador perceber a frequência com que

os estudantes fazem uso do transporte coletivo e as suas experiências vivenciais, não só no

trajeto casa-escola e vice-versa, mas também em outros deslocamentos no bairro ou saída e

retorno. 

2ª  Parte:  Problematização  –  questões  originárias  das  críticas,  comentários  e

problemas expostos pelos estudantes na 1ª parte.  A expectativa é que  esta problematização

seja  feita,  da  maneira  como  sugerida  por  Delizoicov,  Angotti  e  Pernambuco,  “questões

inicialmente discutidas num pequeno grupo, para, em seguida, serem exploradas as posições

dos vários grupos com toda a classe, no grande grupo” (2011, p. 200).

Neste momento o professor assume a postura mediatizadora, a fim de estimular os

alunos e alunas a um desapego da situação por eles descrita e provocar-lhes a uma reflexão

mais crítica do que está sendo levantado.

3ª Parte: orientação aos estudantes para a realização de filmagens de flagrantes que

evidenciem as questões por eles mencionadas na problematização.

Nesta  parte  os  alunos/as  são  convidados/as,  para,  lançando  mão  da  tecnologia

(celular,  smartphone etc) que está ao alcance de todos e todas, a trazer de maneira concreta

para a sala de aula as vivências que, por meio das filmagens dos flagrantes, serão analisadas

nas etapas seguintes. Nesta atividade é facultado aos estudantes realizá-la individualmente ou

em pequenos grupos (+ ou – 3 alunos).

Após uma primeira análise dos vídeos em sala de aula, os alunos deverão enviá-los

ou repassá-los ao professor15.

15 A forma como o professor receberá os arquivos das filmagens será acordada com os alunos, podendo ser, via 
internet ou transferência para o computador do professor.
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Seguida da problematização inicial, o momento pedagógico denominado organização

do conhecimento tem por função selecionar os conhecimentos científicos necessários para a

compreensão dos temas. Dividimos este momento pedagógico em outras três partes. 

4ª Parte: Contextualização – identificação, em parceria com os(as) estudantes, dos

conhecimentos científicos (Física) relacionados com as questões da problematização.

Dos  diálogos  anteriores  alguns  conflitos  cognitivos  devem  surgir.  Explicações

baseadas somente na intuição e que não necessariamente são justificáveis do ponto de vista

científico. Neste momento o professor desempenha também um papel importante na mediação

desses conflitos de ideias com o conhecimento científico que pode ser usado para sanar tais

lacunas de conhecimento.

5ª  Parte:  Construção  de  uma  matriz  que  contemple,  simultaneamente,  os

conhecimentos  físicos  previstos  no  currículo  mínimo  e  as  questões  do(a)s  estudantes

identificadas na problematização. 

Uma matriz hipotética, baseada na percepção do professor-pesquisador, na qual são

destacados  possíveis  subtemas  decorrentes  da  1ª  Parte  da  problematização  é  ilustrada  no

Esquema 1 a seguir.

Esquema 1: Matriz hipotética relativa a possíveis subtemas explicitados pelos(as) estudantes na 1ª Parte
da Problematização.

Fonte: Autor.
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No  Esquema  2  são  apresentadas  possíveis  correlações  dos  subtemas  da  matriz

hipotética com os conhecimentos científicos. 

Esquema 2: Correlações dos subtemas da matriz hipotética com os conhecimentos científicos de Física.

Fonte: Autor.

6ª Parte: Definição das estratégias e recursos didáticos. Para abordar os diferentes

conteúdos  decorrentes  da  parte  anterior  é  preciso,  por  parte  do  professor-pesquisador,  a

sistematização do conteúdo.

Para  o  terceiro  e  último  momento  pedagógico,  a  aplicação  do  conhecimento,

pressupomos  uma  divisão  em  duas  partes.  Neste  momento,  assim  como  no  anterior,  o

conhecimento específico deve ser sistematizado, a fim de que os alunos possam ter autonomia

para  interpretar  as  situações  de  maneira  crítica  e  possivelmente  apresentar  soluções  às

questões levantadas na problematização inicial.

7ª  Parte:  Sistematização  do  conteúdo  científico  –  caso  as  estratégias  e  recursos

adotados na 6ª parte tenham obtido êxito, e o estudante incorporou o conhecimento científico

sistematizado na  etapa  anterior,  nesta  7ª  parte  ele  deverá  “analisar  e  interpretar,  tanto  as

situações  iniciais  que  determinaram  seu  estudo  como  outras  situações  que,  embora  não
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estejam  diretamente  ligadas  ao  motivo  inicial,  podem  ser  compreendidas  pelo  mesmo

conhecimento” (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011, p. 202).

8ª Parte: Produção de vídeos por grupos de aluno(a)s - Continuação das filmagens,

com  incorporação  dos  conhecimentos  científicos  nas  explicações  das  cenas  flagradas

previamente  (3ª  Parte  do  primeiro  momento  pedagógico).  Apesar  de  ser  uma  atividade

extraclasse, o diálogo professor – aluno(a)s não se torna dispensável, muito pelo contrário,

deve  ser  mantido,  permitindo a  eliminação de  dúvidas,  tanto  sobre o  conteúdo científico

quanto na forma de sua incorporação no vídeo.

5.2.2 A consolidação da proposta na sala de aula: principais resultados

Após  período  político  turbulento,  por  conta  da  longa  greve  deflagrada  pelos

profissionais da educação do Estado do Rio de Janeiro, a investigação, alvo desta dissertação,

de fato se iniciou no ambiente escolar.

O reencontro com a turma na primeira aula após o período de greve causou a todos

uma sensação de ser aquele o primeiro dia de aula do ano, e para muitos alunos de fato era,

pois os mesmos não haviam ido às aulas nas primeiras semanas do ano letivo. O que passou a

ser um desafio a mais para por em prática todas as ações previstas no delineamento desta

pesquisa. 

Assim,  para  não  deixar  de  atender  ao  estabelecido  para  o  ensino  de  Física  no

currículo  mínimo do Estado do Rio  de  Janeiro,  o  professor  reelaborou seu  planejamento

inicial,  optando pela  seguinte  estratégia:  no horário  regular  de aula,  seriam abordados os

conteúdos relativos ao primeiro bimestre (cosmologia e movimento) e ao segundo bimestre

(forças),  enquanto  que  nas  aulas  de  reposição  (contra  turno  e  sábados  letivos)  seriam

abordados os conteúdos relativos ao terceiro bimestre (relatividade restrita e geral) e ao quarto

bimestre (impulso, momento linear e conservação da quantidade de movimento).

Nos  primeiros  encontros,  foi  discutida,  em  sala,  a  ideia  de  relatividade  do

movimento. A discussão se deu principalmente do ponto de vista histórico e filosófico, no

qual o professor, no papel de mediador, incentivou os/as alunos/as a refletirem se o conflito,

acontecido no passado, entre os modelos geostático e heliostático de universo, não foi apenas

um conflito de escolha de referencial, visando, assim, contextualizar política e socialmente à

época em que este embate foi tratado.

A estreita  relação  da  temática  com conteúdos  previamente  estudados  por  alguns

alunos nas aulas de História e de Filosofia favoreceu a descentralização da figura do professor
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na condução dos diálogos, tornando o processo de reflexão mais dialógico, pois muitos alunos

e  alunas  puderam  acrescentar  visões  que  haviam  sido  amadurecidas  nas  aulas  dessas

disciplinas  e  também,  foram convidados/as,  pelo  professor,  a  colocar  as  suas  concepções

baseadas no senso comum.

Na primeira aula foi possível, apresentar aos alunos e alunas, por meio de narrativa e

ilustrações, uma breve retrospectiva histórica da evolução dos modelos planetários, desde a

Física  Aristotélica  até  o  embate  entre  ciência  e  religião  que  se deu com os  trabalhos  de

Galileu. 

Após  esta  aula,  foi  proposta  uma  atividade  avaliativa,  com  questões  relativas  à

narrativa da abordagem histórica e outras voltadas ao confronto de interpretações baseadas no

senso comum e percebidas pelo professor durante os diálogos com os estudantes com aquelas

aceitas pela ciência ao longo da história, cujas questões se encontram no Apêndice 8.

Na  segunda  aula,  foi  realizada  uma  atividade  visando  consolidar a  ideia  de

referencial. A turma foi dividida em grupos, com, em média, 4 alunos. Cada grupo deveria

construir  uma bússola  simples,  usando copo  de  plástico  de  guaraná  natural  (ou  de  outra

bebida,  cujo material  do copo seja  similar),  a  tampa de alumínio que veda o copo dessa

bebida, uma agulha de costura e um ímã. A responsabilidade de trazer a agulha para a aula

ficou a cargo dos grupos, enquanto que os demais materiais, o professor foi o responsável.

Para  construção da  bússola,  os  grupos foram orientados a  adotarem os  seguintes

procedimentos: encher o copo com água; recortar um pedaço pequeno da tampa de alumínio e

colocá-lo para flutuar na água do copo; atritar a agulha com o ímã para magnetizá-la; colocar

a agulha sobre o recorte de alumínio; aguardar que a agulha ficasse na posição de equilíbrio.

As fotos da Figura 2 ilustram essa bússola simples.

Figura 2: Fotos que ilustram a bússola simples construída pelos alunos e alunas.

Fonte: autor.
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Para verificar o bom funcionamento das bússolas construídas pelos grupos de alunos

e alunas, o professor usou um aplicativo de celular que simula uma bússola real. As bússolas

construídas  pelos  grupos  estariam  corretas  caso  o  direcionamento  das  agulhas  estivesse

coerente  com  o  do  aplicativo  e  também  se,  quando  retiradas  da  posição  de  equilíbrio,

retornassem à direção inicial. 

Figura 3: Bússola construída pelos alunos e alunas e a imagem do aplicativo na tela do celular.

Fonte: Autor.

Assim, com todas as bússolas funcionando corretamente, os/as alunos/as puderam

identificar,  com alguma razoabilidade as  direções  Norte  e  Sul,  usando como referência  a

posição  do  nascer  do  Sol.  O  professor  chamou  a  atenção  para  o  fato  de  que  por  este

experimento ter sido realizado no período final do Inverno, em uma data bem próxima ao

equinócio, a posição do nascer do Sol estava bem alinhada à direção Leste. 

Usando a escola como sistema de referencial, os/as alunos/as fizeram como atividade

avaliativa um mapa indicando as direções cardeais determinadas pela bússola (Norte e Sul) e

pelo nascer do Sol (Leste, neste caso) e identificaram a rua principal da escola e a posição da

casa de cada um dos integrantes do grupo.

Neste momento, foi possível dialogar com os/as alunos/as sobre alguns aspectos da

ida e volta deles e delas até escola, tendo sido possível identificar que a maioria faz uso do

transporte coletivo neste trajeto. 

Na aula  seguinte,  os  grupos  entregaram os  mapas  e  relatórios  sucintos  contendo

informações  como,  por  exemplo,  o  tempo  que  cada  integrante  do  grupo  leva,  desde  o

momento em que sai de sua residência, até chegar à escola. 

Muitos alunos neste momento reclamaram do tempo de espera do ônibus,  pois a

distância entre a casa deles e a escola, não justifica o tempo informado no relatório, ou seja, o
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tempo  total  que  eles  dispendem. Essa  reclamação  oportunizou  o  início  de  um  diálogo

professor-alunos/as  sobre  a  diferença  conceitual  entre  velocidade  média  e  velocidade

instantânea. A problematização surgiu da própria crítica dos estudantes sobre a reduzida frota

de ônibus na comunidade,  que faz com que eles demorem a chegar  até a escola,  mesmo

sabendo que a distância que percorrem não é grande e que em geral os ônibus se movem com

rapidez.

A partir de estimativa de valores para as velocidades médias dos ônibus, baseada no

limite de velocidade permitida para as vias e também pela sugestão do professor que faz uso,

tanto do transporte coletivo quanto de transporte particular, no trajeto do ponto próximo da

casa dos/das alunos/as até a escola e, usando o tempo que eles permanecem dentro do coletivo

neste  percurso,  foi  proposto  pelo  professor,  como  atividade  avaliativa,  que  os  alunos

estimassem,  a  partir  da  definição  de  velocidade,  a  distância  entre  os  pontos  de  subida

(residência) e descida (escola) do ônibus de cada um/uma dos/das alunos/as. Com esse valor

estimado da distância,  foi  solicitado,  então,  que eles/elas calculassem as suas velocidades

médias desde o momento que chegam ao ponto do ônibus até a descida no ponto da escola. 

Na Tabela 1 abaixo são apresentados alguns resultados retirados dos cadernos de

alunos/as que usam ônibus para ir à escola. Estes resultados apresentam uma discrepância em

relação ao valor “real”, que pode ser estimado pelo professor ao analisar o mapa feito pelos

próprios alunos. Esta margem de erro era esperada, não só pelo valor subjetivo estimado pelos

alunos para a velocidade média do ônibus em movimento, mas também pela maneira como

eles mediram o tempo em que o coletivo se manteve em movimento, pois nem todos eles

usaram um cronômetro para fazer as pausas necessárias.

Tabela 1: Exemplos de resultados obtidos pelos/as alunos/as no cálculo da distância casa-escola e
velocidade média do ônibus. 

Aluno(a) Tempo Total (min) Tempo em
movimento (min)

Velocidade média
de movimento

(Km/h)

Distância estimada
(Km)

A 70 30 60 30 

B 20 10 40 6,6 

C 25 12 40 8

D 25 10 50 8,3 

E 15 10 60 10 

F 15 8 60 8 

Fonte: autor.
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Mesmo com valores aproximados ficou claro para os alunos que a velocidade média

deles, desde o momento em que saem de casa até o momento que chegam à escola é bem

menor do que a velocidade média estimada para o período de tempo que permanecem dentro

do ônibus. 

A seguir, na Tabela 2, encontram-se os valores obtidos pelos mesmos alunos/alunas

para as velocidades médias com o uso das distâncias estimadas e do tempo total (tempo de

espera no ponto do ônibus + tempo de percurso).

Tabela 2: Valores obtidos pelos alunos/as para a velocidade média com o tempo total despendido no trajeto
(espera do ônibus + percurso).

Aluno(a) Velocidade Média (km/h)

A 25,7

B 19,8

C 19,2

D 19,9

E 40

F 32

Fonte: autor.

A discussão dos resultados em sala de aula levou os/as alunos/as a reforçarem a ideia

de que a frota de ônibus na comunidade é reduzida, uma vez que esta seria a principal razão

para dispenderem tanto tempo aguardando a chegada do ônibus ao ponto.

Os/As estudantes que afirmaram não usar o ônibus para ir para escola, o caso de um

que afirmou ir de moto e de duas meninas que vão a pé, fizeram os mesmos cálculos usando

dados dos/as colegas e participaram de toda a discussão, tendo em vista que fazem uso do

transporte coletivo em outros momentos.

Além do tempo de espera pelo o transporte devido à reduzida frota de ônibus no

bairro,  outra  crítica  recorrente  feita  pelos/as  alunos/as  foi  em relação  à  dupla  função  do

motorista, que também é responsável por receber a passagem, como pode ser observada, por

exemplo, nas palavras de um dos alunos: “Eu também acho errado o motorista receber só um

salário, para mim ele teria que receber tanto para dirigir quanto para receber a passagem”.

É  possível  perceber  na  fala  do  aluno  um  sentimento  de  injustiça  pelo  fato  do

motorista receber um salário para exercer dupla função, mas foi possível ao professor, a partir
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deste comentário, fazer uma abordagem qualitativa de uma questão quantitativa que foi usada

em umas das avaliações discursivas exigidas pela escola. O enunciado da questão explicitava

a seguinte situação: 

“Um caminhão se desloca com velocidade constante de 144 Km/h. Suponha que o

motorista cochile durante 1,0 s. Qual a distância, em metros, percorrida pelo caminhão nesse

intervalo de tempo se ele não colidir com algum obstáculo?”

Então, utilizando os dados desta questão como pano de fundo, a turma, mediatizada

pelo professor, foi instigada a refletir sobre o comentário do aluno citado acima, sobre os

riscos da dupla função exercida pelos motoristas, que ocorre em todas as linhas de ônibus que

fazem o transporte no bairro onde a escola está localizada, mas que não ocorre em outros

bairros notadamente mais nobres.

O fato de o motorista ser o responsável por receber o dinheiro da passagem, conferir

e dar o troco aos passageiros se torna perigoso a partir do momento em que tudo isso ocorre,

geralmente, enquanto o ônibus está em movimento. 

Os/As alunos/as refizeram a questão, adotando um valor para a velocidade média

mais coerente com o que eles/elas vivenciam na rotina do ir e vir no transporte coletivo no

bairro,  e  com o novo valor  da  distância  percorrida,  concluíram que  não  é  somente  uma

questão de injustiça social com o trabalhador. Além do fato já percebido pelos alunos/alunas

que os donos das empresas de ônibus economizam e,  consequentemente,  lucram pagando

apenas um salário para que o trabalhador exerça a dupla função, a reflexão com base em

dados numéricos  reais,  levou-os/as  a  percepção que há também negligência em relação à

segurança dos passageiros e passageiras.

Esta reflexão está de acordo com a proposta pedagógica de Freire quando permite

que o educando – educador, por meio de seu contexto social busque ferramentas no ensino

formal para criticá-la a fim de ser parte da mudança. Nas palavras de Freire (2015):

Enquanto na prática ‘bancária’ da educação, anti-dialógica por essência,  por isto,
não comunicativa,  o educador deposita no educando o conteúdo programático da
educação, que ele mesmo elabora ou elaboram para ele, na prática problematizadora,
dialógica por excelência, este conteúdo, que jamais é ‘depositado’, se organiza e se
constitui  na  visão  do  mundo dos  educandos,  em que  se  encontram seus  ‘temas
geradores’ (p. 142).

Outro comentário recorrente por significativa parcela dos estudantes relacionava-se

aos conceitos de aceleração e de conservação quantidade de movimento. A necessidade do uso

do  cinto  de  segurança  provocou  opiniões  divergentes  em  sala  de  aula,  poucos  alunos
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argumentaram ser dispensável tal item, enquanto que a maioria alertou para a necessidade de

seu uso como fator de segurança.

O conceito de aceleração havia surgido em diversos outros momentos das aulas, mas

ainda  não  tinha  sido  sistematizado  formalmente  pelo  professor  com  os  educandos.  Para

formalizar o conceito de aceleração, o professor optou por explorar as Leis de Newton como

ponto de partida. 

A aproximação dos alunos e alunas com a 1ª Lei de Newton se deu por meio de duas

atividades práticas. Na primeira, os estudantes eram desafiados a fazer cair exatamente dentro

de uma garrafa PET uma moeda de 10 centavos colocada sobre um rolo de fita  adesiva,

colocado, por sua vez, na abertura da garrafa PET, conforme ilustra a foto da Figura 4 

Figura 4: Foto do arranjo utilizado em uma das atividades sobre a 1ª Lei de Newton.

Fonte: autor.

Os alunos se surpreenderam com a facilidade de realizar o desafio, pois a moeda, na

maioria  das vezes,  acertava o alvo,  ou seja,  caía  dentro da garrafa.  Os/As alunos/as logo

perceberam que esta facilidade para acertar a moeda na garrafa estava relacionada ao conceito

de Inércia. Muitos estudantes demonstraram conhecimento prévio acerca deste conceito e, de
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imediato,  fizeram  a  ponte  com  questões  levantadas  anteriormente  sobre  a  segurança  no

transporte coletivo.  Essa articulação deveu-se principalmente as observações  dos alunos e

alunas na segunda atividade prática, uma demonstração do professor, que simulava a Inércia

do movimento, na qual, a moeda era colocada sobre um caderno de capa lisa e, em seguida, o

conjunto  caderno-moeda  era  colocado  em  movimento  na  horizontal,  com  velocidade

constante, de modo que colidisse com uma parede da sala de aula.

Neste momento muitos estudantes reproduziram o comportamento da moeda com o

próprio corpo simulando o que acontece quando o ônibus freia bruscamente.

Paralelamente  a  essas  atividades,  o  cronograma  escolar  estabelecido  pela

coordenação da escola seguia normalmente. De acordo com esse cronograma, são reservadas

semanas do ano letivo para a realização de avaliações da aprendizagem escritas, nas quais, há

a suspensão das aulas e os/as alunos/as vão à escola somente para realizá-las. No contexto da

prática  educativa,  isso  acarretou  falta  de  tempo  para  ampliação  e  aprofundamento  das

discussões. 

A escola solicita que seja realizada uma avaliação discursiva e os alunos e alunas se

preparam  para  isso.  O  professor/pesquisador  optou  por  aproveitar  este  momento  para

diagnosticar se os estudantes haviam se apropriado dos conceitos de velocidade e aceleração,

objeto de estudo nas aulas anteriores e o resultado foi positivo para a maioria dos estudantes.

Esta  semana  escolar  de  avaliação  ocorreu  na  quarta  semana  após  o  retorno  do

período  de  greve,  marcando  o  final  de  um bimestre.  Entretanto,  como  já  explicado,  em

decorrência  das  aulas  de  reposição  devido  à  greve,  dois  bimestres  foram  realizados

simultaneamente  –  um  durante  o  turno  e  outro  no  contra  turno  –.  Nesse  sentido,  cabe

esclarecer  que houve prejuízo nos  processos  de ensino e  de aprendizagem dos conteúdos

previstos para os 3º e 4º bimestres. Apesar do acontecimento das aulas de reposição (contra

turno) desde o retorno após o período de greve, a frequência às aulas pelos/as estudantes ficou

muito aquém do esperado.

Como descrito  no tópico  5.2.1 (A reflexão do professor:  o embrião da proposta)

estavam previstas  nos  momentos  pedagógicos  a  filmagens  de  flagrantes  e  a  produção de

vídeos que evidenciassem a problematização, os diálogos, as discussões e o conhecimento

científico sistematizado nas aulas. Então, como proposta de atividade avaliativa, o professor

sugeriu que os alunos se organizassem em grupos de no máximo 4 alunos/alunas, para buscar

flagrantes de situações em que pudessem ser percebidos,  no ir e vir  deles em transportes

coletivos no bairro, algumas das situações/temas das aulas. Neste momento, os/as estudantes

relembraram algumas críticas que já haviam explicitado e acrescentaram outras. 
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Para produzir as filmagens, os alunos foram orientados pelo professor a tomarem os

cuidados necessários, tanto em relação à exposição dos/as outros/as passageiros/as, caso os

mesmos  se  sentissem  constrangidos  com  a  filmagem,  quanto  à  segurança  dos  próprios

estudantes, uma vez que os mesmos já haviam mencionado sobre os riscos de movimentos

bruscos  causados  pela  instabilidade  do  ônibus  e  até  mesmo  de  assaltos  que  ocorrem

eventualmente na região.  

5.3 OS VÍDEOS PRODUZIDOS PELOS ALUNOS

De acordo com as orientações  do professor foram formados 6 grupos de alunos,

sendo três de cada turma da 1ª série.

Apesar das filmagens terem acontecido ao longo do período letivo equivalente ao 3º

Bimestre,  os  resultados  só foram entregues  ao professor  após  o período de provas,  como

última atividade de avaliação da aprendizagem do ano.

Dos 6 grupos, apenas 3 apresentaram as filmagens de flagrantes com as respectivas

justificativas  para  fazê-las.  Ao todo foram 5  vídeos,  já  que  um dos  grupos  apresentou 3

filmagens. Apenas os flagrantes feitos por dois grupos possibilitaram discussões posteriores às

filmagens e produção de roteiros para a consolidação de dois vídeos.

No Quadro I apresentamos uma síntese com os principais aspectos das filmagens a

partir do olhar dos alunos e alunas dos grupos.

Quadro I: Principais aspectos das filmagens a partir do olhar dos alunos e alunas dos grupos.

Filmagem Propósito dos
alunos(as)

Adequação ao
propósito

Exploração do
conteúdo científico

Uma  viagem
relaxante

Flagrar  um  movimento
brusco  de  um
passageiro,  que  dormia
sentado  durante  a
viagem, em decorrência
do  movimento  do
ônibus.

A  intenção  foi  boa,
entretanto,  não  se
concretizou  na  prática
-  não  houve
movimento  brusco  do
ônibus  durante  a
filmagem.

Demonstrar os efeitos da
1ª  Lei  de  Newton  em
movimentos  retilíneos
com  mudanças  bruscas
de  velocidade  e/ou  em
movimentos curvilíneos.

Quando  o
acostamento se
movimenta.

Avaliar a velocidade do
ônibus  (alta,  média  ou
baixa), por meio de duas
auto  filmagens  no
interior  do  ônibus  com
vista  exterior;
Demonstrar a influência

A intenção  foi  boa  e
contribuiu  para  a
produção  de  vídeo
didático,  com  roteiro
previamente elaborado
por meio de discussão
do professor com os/as

Explorar  o  movimento
relativo  do  ambiente
externo  ao  ônibus
(fachadas  de  casas,
árvores  etc)  para  avaliar
a velocidade do veículo;
tornar  perceptível  o
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da velocidade do ônibus
no  movimento  dos
passageiros  em  seu
interior  e,  por
conseguinte,  atestar  a
necessidade  do  uso  do
cinto de segurança. 

alunos/as do grupo. movimento  dos
passageiros  em  relação
ao ônibus. 

Uma  lombada
no caminho

Flagrar  um  movimento
brusco  de  uma
passageira  (aluna  do
grupo)  em  decorrência
da  passagem do ônibus
por  uma  lombada  na
rodovia.

A intenção  foi  boa  e
contribuiu  para  a
produção  de  vídeo
didático,  com  roteiro
previamente elaborado
por meio de discussão
do professor com os/as
alunos/as do grupo.

Tornar  perceptível  o
movimento  dos
passageiros  devido  ao
movimento do ônibus.

Um  bate  papo
no ônibus

Mostrar a dificuldade de
se manter em equilíbrio
ao  viajar  em pé  dentro
de um ônibus que faz o
trajeto  até  a  escola,
através  de filmagem de
dois  alunos  que
conversam  em  pé  no
corredor do mesmo.

A  intenção  foi  boa,
mas  os  alunos  só
conseguiram  flagrar
pequenos  instantes  de
instabilidade.  Foi
possível  usar  trechos
da  filmagem  para
discutir  sobre  as
condições  estruturais
do  ônibus,  que
aparecem  bem
precárias  em
determinados
momentos do vídeo.

Através dos movimentos
dos  passageiros  em  pé
dentro do ônibus explorar
as  condições  de
equilíbrio  estabelecidas
na  primeira  lei  de
Newton  e  discutir  quais
as  causas  das  forças
fictícias  que  causam
instabilidade  nos
passageiros  que  tentam
ficar equilibrados.

Fonte: autor.

Os vídeos  que  foram entregues  a  tempo das  discussões  em sala  junto  às  turmas

foram: “quando o acostamento se movimenta” e “uma lombada no caminho”. No primeiro

deles um aluno faz uma autofilmagem a fim de mostrar a velocidade do ônibus através do

movimento  do  mesmo  em  relação  à  paisagem  externa.  Neste  momento  o  conteúdo  de

relatividade  do  movimento  já  tinha  sido  sistematizado  e,  assim,  foi  possível  perceber  a

aprendizagem dos/as alunos/as deste grupo ao lançarem mão deste conhecimento. 

No segundo vídeo (uma lombada no caminho), uma aluna que está em um acento

flagra o movimento de sua colega, que está no acento a sua frente, no momento em que o

ônibus passa por uma lombada, é possível então, perceber o movimento brusco da aluna. 

Durante a problematização destes vídeos em sala de aula, foi retomada a discussão

sobre  a  necessidade  do  uso  do  cinto  de  segurança  nos  coletivos,  que  neste  caso  não  é

obrigatório de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CBT). 
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A turma se divide em relação a este tema, muitos alunos argumentam que o cinto de

segurança só seria útil em caso de colisões mais intensas, mas muitos outros acham que este

dispositivo daria mais estabilidade aos passageiros nos casos em que o ônibus se movimenta

em velocidades altas. 

Os  comentários  dos/das  estudantes  durante  essas  aulas  serviram de  subsídios  na

elaboração de um roteiro para um vídeo didático produzido pelo professor em parceria com

os/as  alunos/as.  Este  vídeo  é  apresentado  como  parte  do  produto  educacional  desta

investigação,  no  qual  foram  incorporadas  as  filmagens  dos/das  estudantes,  com  textos

elaborados  a  partir  do  roteiro  pré-estabelecido  e  que  visam  à  problematização  e  à

sistematização do conteúdo e uma música de fundo escolhida pela turma.  

A versão final do vídeo possibilita uma abordagem problematizadora e dialógica dos

conteúdos relacionados à relatividade do movimento, na qual é feita a avaliação da velocidade

do ônibus  a  partir  do movimento  relativo  da paisagem,  e  também da 1ª  Lei  de Newton,

durante  a  discussão  sobre  o  uso  do  cinto  de  segurança.  Ressaltamos,  todavia,  que  a

perspectiva problematizadora e dialógica está condicionada à prática docente do professor ou

professora ao utilizar o vídeo nos processos de ensino e de aprendizagem. Na reprodução do

vídeo é esperada a reprodução com pausas que oportunizem aos alunos e às alunas a reflexão

e a exposição de suas ideias/conhecimentos de modo a gerar os salutares diálogos em sala de

aula. Nesse sentido vale relembrar Freire ao tratar do papel do professor e do ensino: 

Meu papel fundamental, ao falar com clareza sobre o objeto, é incitar o aluno afim
de que ele, com os materiais que ofereço, produza a compreensão do objeto em lugar
de recebê-la, na íntegra, de mim. [...] ensinar não é transferir a inteligência do objeto
ao educando, mas instigá-lo no sentido de que, como sujeito cognoscente, se torne
capaz de inteligir e comunicar o inteligido (FREIRE, 1996, p. 118-119).

Dentre os demais vídeos enviados pelos grupos, aquele denominado no Quadro I

como um “bate papo no ônibus” serviu para elaboração de um segundo vídeo didático. Apesar

de não ter havido uma discussão com toda a turma posterior a visualização do vídeo pelo

professor,  o mesmo pode, por meio de uma conversa com os/as  estudantes do grupo que

apresentaram a filmagem, elaborar um roteiro que contemplasse suas intenções.

Nesta filmagem os/as alunos/as intencionaram flagrar algumas situações rotineiras do

ir e vir para escola que, na visão deles, teria relação direta com o conteúdo estudado. Mas

durante o tempo de filmagem não ocorreu nenhum evento que, na opinião dos/das alunos/as

pudesse ser relacionado de forma direta com o conteúdo, porém, em meio à investigação
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temática, no diálogo com os/as alunos/as, o professor pode perceber que alguns aspectos do

conteúdo  estudado  poderiam  ser  problematizados  de  maneira  subjetiva  com  as  imagens

fornecidas.

Assim, levando em conta a análise sobre o que foi dito pelos/as estudantes durante a

investigação temática, foi possível ao professor a elaboração de um roteiro que deu origem a

um segundo vídeo didático que também integrará o produto educacional desta dissertação.

Vale ressaltar que houve contribuição das filmagens realizadas pelos grupos que não

serviram para produção de vídeo didático, no sentido que foram úteis como ferramenta para a

contextualização do conteúdo.  A partir  do momento  em que o educando se coloca como

alguém que busca, por meio da sua experiência pessoal, de sua prática cidadã, a evidência de

uma teoria que muitas vezes lhe é apresentada como algo que só ocorre no universo escolar e

que  não  deve  ter  nenhuma  conexão  com  a  prática,  ele  se  torna  o  agente  principal  da

construção do seu conhecimento. 

Os/As alunos/as que se engajaram na realização da atividade proposta pelo professor,

ao voltar para casa, ou no caminho para escola, ligaram o seu celular dentro do ônibus, sabiam

o  que  estavam  procurando,  e  ainda  que  não  tenham  conseguido  um  eventual  flagrante

adequado para  elaboração de  um vídeo didático  que  servisse de  referência  para  aulas  de

Física, transformaram o seu próprio olhar sobre o transporte coletivo quando o colocaram

como o seu objeto de estudo. 

Esta  mudança  na  ótica,  leitura  de  mundo  no dizer  de  Freire,  dos/das  estudantes

transpareceu  nitidamente  quando  relataram ao  professor  suas  intenções,  nas  quais  muitas

vezes já posicionavam a câmera do celular para filmar em uma direção onde se esperava, pela

experiência diária, que algo iria ocorrer. 
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6 COMENTÁRIOS FINAIS

O desenvolvimento  desta  dissertação  ao  apresentar  a  demanda  por  mudanças  no

ensino de Física, de modo a contribuir para que a escola cumpra o seu papel na formação de

jovens para o pleno exercício da cidadania, procurou demonstrar a atualidade e adequação do

pensamento freireano como referencial teórico.

Ao nos debruçarmos sobre as obras de Freire, percebemos que seus pressupostos vão

ao encontro de muitas das perspectivas apontadas nos documentos oficiais e nas pesquisas em

Ensino de Física, no sentido de romper com a prática tradicional ou, como denomina Freire,

com a educação bancária,  que se limita  a  uma abordagem fria,  desconexa da experiência

vivencial do aluno e por isso para ele, sem significado e, consequentemente, sem motivação

para a aprendizagem. 

Freire critica, em sua obra “Pedagogia do oprimido”, principal referência para este

trabalho,  a  postura  do  professor,  apontada  em pesquisas  na  área  de  ensino  de  Física,  de

distanciamento da realidade dos educandos em sua abordagem dos conteúdos. Uma crítica

feita  por  Freire  e  que  pode  ser  perfeitamente  relacionada  à  maneira  hermética  como  o

conhecimento científico vem sendo comunicado é a seguinte: “como posso dialogar, se me

sinto participante de um gueto de homens puros, donos da verdade e do saber, para quem

todos os que estão fora são ‘essa gente’, ou são ‘nativos inferiores’?” (2015, p.111).

O diálogo e problematização apresentadas no referencial teórico foram confirmados

por  meio da investigação como ferramentas  essenciais  para a  efetiva  contextualização do

conteúdo.  Contextualização  esta  que,  repetimos, vai  além  da  mera  exemplificação  de

determinadas situações relacionadas ao objeto de estudo. 

A contextualização balizada pelos pressupostos freireanos surge, primeiramente, do

levantamento das questões de interesse da comunidade escolar, que só podem ser percebidas

pelo educador se este assumir uma postura dialógica, já que nas palavras de Freire (2015),

[...]  o  diálogo  é  uma  exigência  existencial.  E,  se  ele  é  o  encontro  em  que  se
solidarizam  o  refletir  e  o  agir  de  seus  sujeitos  endereçados  ao  mundo  a  ser
transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um
sujeito no outro, nem tampouco torna-se simples troca de ideias a serem consumidas
pelos permutantes (p.109).

A reflexão  sobre  estes  diálogos  permite  ao  professor  mediatizar,  por  meio  de

problematizações  pertinentes  às  questões  levantadas,  a  interação  entre  o  conhecimento

científico formal e aquele baseado nas experiências de vida dos educandos.
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Os/As  estudantes  participantes  das  atividades  propostas  estavam  tendo  o  seu

primeiro contato com a disciplina Física na sua vida acadêmica, levando-se em conta que no

segundo segmento do Ensino Fundamental apenas alguns tópicos de Física são contemplados

como  conteúdo  curricular  da  disciplina  de  Ciências  no  9º  ano,  a  cargo,  geralmente,  de

professores com formação em Ciências Biológicas. Essa forma de contato dos/das estudantes

com a Física no ambiente escolar nos permitiu perceber que eles/elas traziam alguns mitos a

respeito desta disciplina, mitos reforçados em conversas com pessoas mais velhas que muito

provavelmente vivenciaram um ensino tradicional na sua Educação Básica.

Foi  possível  perceber  que  a  metodologia  adotada  gerou  uma  ruptura  com  o

paradigma trazido pelos/pelas alunos/as – algo inútil para sua vida fora da escola. A imersão

dos conteúdos estudados no dia a dia dos estudantes facilitou esta ruptura. À medida que iam

sendo estimulados a participarem dos diálogos os/as estudantes iam sendo apresentados/as as

problematizações inerentes à avaliação crítica de qualquer realidade.

Vale ressaltar que a perspectiva do professor-pesquisador sobre o que previamente

vai  dialogar  com os  educandos é  viva  e  pulsante  e  não fria  e  engessada e,  sendo assim,

determinante nas escolhas de materiais e abordagens didáticas usadas na sistematização do

conteúdo, conforme descrito anteriormente no tópico 5.2.2.

Muitas  possibilidades  de  problematização  do  conteúdo  foram  inviabilizadas,

principalmente em decorrência da maneira ineficiente como a reposição de aulas do período

de greve ocorreu, pois na prática não houve reposição, uma vez que a frequência dos/das

alunos/alunas às aulas nos sábados e no contra turno foi muito baixa.

Apesar  da  proposta  de  produção  dos  vídeos  ter  sido  vista  com  entusiasmo  por

alguns/algumas  estudantes,  o  caráter  quantitativo  das  avaliações  fez  com  que  eles/elas

priorizassem  mais  as  notas  do  que  o  desenvolvimento  cognitivo,  acarretando  com  que

muitos/as deles/delas não se entregassem de fato ao projeto, ou seja, realizaram as filmagens

por  fazer,  apenas  para  não  perder  pontos. Isto  pode  ser  observado  em parte  do  material

entregue ao professor,  no qual  não aparece nenhum flagrante que tivesse relação com os

pontos abordados durante a problematização. 

Mesmo  com  esses  desafios,  foi  possível  contextualizar  os  conteúdos  que  foram

formalizados e produzir dois vídeos a partir da mobilização dos/das alunos/as, sendo que em

um deles o roteiro elaborado foi balizado pela discussão coletiva em sala de aula.

Entendemos que o desenvolvimento da investigação que nos propusemos a realizar

permite afirmar a atualidade do pensamento de Freire, no sentido de sua contribuição para a

melhoria  do  ensino  de  Física  no  Nível  médio  da  Educação  Básica,  por  meio  de  um
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rompimento  com a  abordagem tradicional  dos  conteúdos,  de  modo  a  torná-lo  eficaz  aos

alunos e alunas para além do momento e espaço escolar.

 Romper com a educação bancária no ensino de Física, é participar de uma educação

libertadora, que ao protagonizar o/a educando/a, dando-lhe voz e capacidade para analisar a

sua realidade de forma crítica e constitutiva a um conhecimento efetivo.
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8 APÊNDICE: ATIVIDADE AVALIATIVA

C.E. DR. ARMANDO SÁ COUTO

Professor: Siguiné                 Data: ____ / _____ / ______

Aluno: _______________________________ nº ______    Turma:  

AVALIAÇÃO DE FÍSICA

1) Responda de acordo com a tirinha a seguir:

No  último  quadrinho,  personagem  Garfield  faz  uso  de  um  conceito  importante  no  estudo  dos

movimentos. Explique que conceito foi este e justifique por que Garfield está correto ao discordar do

seu dono.
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2)  Explique,  quais  motivos  fizeram  com que  Copérnico  não  revelasse  seu  modelo  para  os  seus

contemporâneos.
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3) Como chamamos este modelo em que o Sol é o centro do Universo?
_____________________________________________________________________________

4) Explique, quais motivos fizeram com que o modelo de Ptolomeu fosse bem aceito em sua época. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5) Como chamamos este modelo em que a Terra é o centro do Universo?
_____________________________________________________________________________

6) A Terra gira em torno do Sol com velocidade de aproximadamente de 30 Km/s. Considerando esta

velocidade constante, calcule a distância percorrida pela terra em 2min?
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7)  Duas  pessoas  sentadas  nas  poltronas  de um ônibus conversam animadamente,  enquanto ele  se

desloca em uma estrada com velocidade de 100 km/h. A respeito desta situação, responda:

a) Qual é a velocidade das pessoas em relação ao motorista do ônibus?

_____________________________________________________________________________

b) Qual é a velocidade das pessoas em relação à estrada?

__________________________________________________________________________________

8) Considere que dadas as condições, a velocidade de propagação do som no ar é de 340 m/s e que,

devido ao movimento de rotação da Terra,  um ponto no Equador tem velocidade de 1.700 km/h.

Compare essas duas velocidades. Qual é maior?

9) (ENEM - 2009) Na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu (100-170 d.C.)

afirmou a tese do geocentrismo, segundo a qual a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol, a

Lua e os planetas girariam em seu redor em órbitas circulares. A teoria de Ptolomeu resolvia de modo

razoável os problemas astronômicos da sua época. Vários séculos mais tarde, o clérigo e astrônomo

polonês Nicolau Copérnico (1473-1543), ao encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu, formulou a

teoria do heliocentrismo, segundo a qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo, com a

Terra, a Lua e os planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo e matemático

alemão Johannes Kepler (1571- 1630), depois de estudar o planeta Marte por cerca de trinta anos,

verificou que a sua órbita é elíptica. Esse resultado generalizou-se para os demais planetas. A respeito

dos estudiosos citados no texto, é correto afirmar que:

 
(A) Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas, por serem mais antigas e tradicionais.
(B) Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo inspirado no contexto político do Rei Sol.
(C) Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada

pelas autoridades.
(D) Kepler estudou o planeta Marte para atender às necessidades de expansão econômica e científica

da Alemanha.

Cálculos:

                                                                                                                                                     

Cálculos:
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(E)Kepler apresentou uma teoria científica que,  graças aos métodos aplicados,  pôde ser testada e

generalizada.


