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APRESENTAÇÃO

Por  meio  de  uma  investigação  teórica  em  revistas,  atas  de  eventos  acadêmicos

nacionais  e  livros,  procuramos  responder  a  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?

Na construção de resposta para essa questão, Freire (1996) é convincente ao afirmar

que “formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas”

(p. 14). Todavia, Freire também é convincente na compreensão de que essa formação dos

alunos e alunas exige do professor a tomada do processo de ensino como objeto de reflexão.

Assim,  uma  releitura  de  Freire,  cujos  principais  aspectos  serão  retomados  em

momento posterior, nos possibilitou refletir e buscar novas atitudes no fazer docente, de modo

a alcançar uma prática na qual “[...] quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é

formado forma-se e forma ao ser formado” (FREIRE, 1996, p. 23). Para tanto, ao invés de um

ensino para os alunos e alunas, foram ser perseguidas as condições para que houvesse um

processo de aprendizagem, no qual os e as estudantes se transformassem em sujeitos ativos na

e reconstrução daquilo que era ensinado, juntamente com o professor como sujeito integrante

do processo (FREIRE, 1996).

Mudança na percepção e na reformulação das práticas de ensino impõe ao professor,

dentro  dos  limites  exigidos  pelos  sistemas  educacionais,  práticas  diferenciadas  para  a

avaliação da aprendizagem. Nesse sentido, o produto educacional, que ora apresentamos, deve

ser  compreendido  como  o  resultado  da  aprendizagem  de  conteúdos  apreendidos  em  um

processo de ensino dialógico e, como tal, foi produzido também de maneira dialógica, ou seja,

com base na parceria professor - alunos/alunas.

Desse  modo,  com  o  produto  educacional  temos  a  pretensão  de  demonstrar  a

apreensão  dos  conteúdos  ensinados  por  meio  da  apresentação  em  vídeos,  produzidos

cooperativamente  pelos  alunos/alunas  e  professor,  da  releitura  de  uma  situação  real  –  o

transporte coletivo nos trajetos de ida e de vinda para/da escola –, advinda dos conhecimentos

explorados nas aulas de Física da primeira série do Ensino Médio, bem como de discussões

em grupo em torno da situação vivida nas cenas retratadas e que se repetem diariamente na

vida dos/as estudantes, de uma escola pública da rede estadual de educação do Rio de Janeiro.



4

1 FREIRE, A PROPOSTA DE ENSINO E O PRODUTO EDUCACIONAL

Paulo Freire defende o ensino problematizador ou dialógico como aquele em que o

professor  procura  criar  possibilidades  para  que  os/as  estudantes  construam  o  próprio

conhecimento em contraposição à mera transferência do conhecimento do professor para os

alunos e alunas.

Para tanto, é necessário que o professor incorpore ao seu fazer docente o contexto em

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

de valorizar 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.

 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

superados. Consequentemente, 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 que eles vêm existindo”, ao reconhecimento

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

escola” (FREIRE, 1996, p. 64). 

A ótica freireana remete ao professor, por meio de sua fala sobre o objeto de estudo,

o fundamental papel de incitar os alunos e as alunas a produzirem a compreensão do objeto

em  lugar  de  recebê-la  (FREIRE,  1996).  Nessa  perspectiva,  ensinar  não  se  reduz  a

transferência da inteligência do objeto aos/às alunos/as. Pelo contrário, exige competência do

professor para instigá-los/las a se tornarem capazes de “inteligir e comunicar o inteligido”

(FREIRE, 1996, p. 119).

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). 

Assim, na dissertação de mestrado – Abordagem dialógica como proposta didático-

metodológica para o ensino de Física – que deu origem ao produto educacional, foi proposto e

implementado um projeto de ensino com o tema gerador “trajeto de ida e volta para a escola

em transporte coletivo”. Essa escolha teve por base uma análise prévia do professor de Física,

autor do produto educacional, sobre as vivências experienciais dos alunos e alunas oportunas

à exploração inicial de suas leituras de mundo e construção, quando necessária, de um novo
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olhar por meio do acesso ao conhecimento científico previsto no currículo da escola ambiente

da investigação.

Fica claro neste  momento a importância  da inserção do investigador  no universo

temático para o delineamento do tema. Inserção que deve ocorrer não só pelo diálogo com

os/as alunos/as a respeito da realidade deles e delas, mas também pela vivência do professor

dentro desta realidade como usuário do transporte coletivo no ir e vir do bairro, que fez com

que o diálogo frutificasse. Como argumenta Freire, a investigação “tem de constituir-se na

comunicação,  no  sentir  comum  uma  realidade  que  não  pode  ser  vista  mecanicistamente

compartimentada,  simplesmente  bem  –  ‘comportada’,  mas  na  complexidade  de  seu

permanente vir a ser” (2015, p. 140).

O  desenvolvimento  da  dissertação  e  o  produto  educacional  se  entrelaçam  na

perspectiva  do  seguinte  objetivo  específico:  Estimular  nos/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.

As atividades  de ensino foram balizadas por uma matriz hipotética (Esquema 1),

construída a partir da percepção do professor-pesquisador relativa às experiências vivenciais

dos estudantes no uso do transporte coletivo nas idas e vindas da escola.

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

 

Fonte: Autor.
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No Esquema 2 é  apresentada uma previsão de correlações dos subtemas da matriz hipotética

com os conhecimentos científicos que poderiam ser geradas nos diálogos com os alunos e alunas.

 

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

Fonte: Autor.

 A aplicação da proposta de ensino com alunos e alunas do 1º Ano do Ensino Médio

do Colégio Estadual Doutor Armando Sá Couto (CEDASC) apresentou poucas variações em

relação aos Esquemas 1 e 2, todavia, contribuíram para a explicitação de novos subtemas

entrelaçados aos conhecimentos científicos, dentre os quais, os mecanismos disponíveis nos

ônibus  para  a  segurança  dos  passageiros  –  que  se  caracterizou  como elemento-chave  na

produção dos vídeos.

Esta produção foi permeada por diálogos entre o professor e os/as alunos/as. A partir

da  filmagem  de  flagrantes  de  cenas  cotidianas  nos  transportes  coletivos,  realizadas  com

intenções  explicitadas  pelos  alunos  e  alunas,  foram  selecionadas  para  a  versão  final  do

produto as que se encontram no Quadro 1.
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Quadro 1: Caracterização das filmagens dos flagrantes de cenas cotidianas nos transportes
coletivos utilizadas na produção dos vídeos didático – produto educacional. 

Filmagem Propósito dos alunos(as) Adequação ao
propósito

Exploração do conteúdo
científico

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  da  velocidade
do  ônibus  no  movimento
dos  passageiros  em  seu
interior e, por conseguinte,
atestar  a  necessidade  do
uso do cinto de segurança. 

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

Explorar  o  movimento
relativo  do  ambiente
externo  ao  ônibus
(fachadas  de  casas,
árvores etc) para avaliar a
velocidade  do  veículo;
tornar  perceptível  o
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
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
parecem  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.
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2 O PRODUTO EDUCACIONAL

Como já mencionado, o produto educacional se constitui de dois vídeos didáticos

produzidos por meio de ações colaborativas entre professor, alunos e alunas que vivenciaram,

no  decorrer  do  ano  letivo  de  2016,  como  estudantes  da  1ª  Série  do  Ensino  Médio  do

CEDASC, uma proposta de ensino de Física fundamentada nos pressupostos freireanos.

Entendemos  que  este  produto  educacional,  composto  pelos  vídeos  didáticos

Movimento Relativo - Uso do cinto de segurança1 e vídeo didático Equilíbrio no Busão – A

importância dos itens de segurança2, demonstra a pertinência de tornarmos os/as educandos

em protagonistas nos processos de ensino e de aprendizagem e, também, na divulgação da

releitura do mundo a partir da construção do conhecimento científico. 

1 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=YLiZIo3i8d8&t=16s>.

2 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=N3bPkhGf-BA&t=2s>.

https://www.youtube.com/watch?v=N3bPkhGf-BA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=YLiZIo3i8d8&t=16s


9

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de o produto ter sido desenvolvido com alunos e alunas de uma determinada

realidade, consideramos que seu conteúdo e a forma de exploração das situações cotidianas

são pertinentes no processo de ensino de outros/outras estudantes, sobretudo em contextos

escolares diversificados. 

O  transporte  coletivo  faz  parte  da  vivência  dos/das  estudantes  não  somente  no

momento de ir e vir para a escola, mas também em diversas outras circunstâncias, portanto

trata-se de um tema de fácil contextualização para diversos conteúdos, o que nos faz acreditar

no potencial deste produto como referência para a produção de novos vídeos que consigam

dar conta de outras cenas cotidianas correlacionadas aos conhecimentos inerentes à Física. 

Freire ao defender a educação problematizadora, que ao nosso olhar, será o único

caminho para o uso deste material, pois exige uma prática dialógica, argumenta que é preciso

“propor aos indivíduos dimensões significativas de sua realidade,  cuja análise  crítica lhes

possibilite reconhecer a interação de suas partes” (FREIRE, 2015, p.134).

Assim, esperamos que este produto, além de servir de material didático, lembrando

que para Freire (1996) o papel fundamental do professor, ao falar com clareza do objeto, é

incitar  os educandos e  educandas,  com os  materiais  didáticos oferecidos,  na produção da

compreensão do objeto em lugar de simplesmente recebê-la do professor ou professora, seja

útil na percepção de que a mudança no fazer docente é difícil, porém, não é impossível.

Por fim, ratificamos as palavras de Freire (1996, p. 39) ao considerar que “[...] na

formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a

prática.  É  pensando criticamente  a  prática  de  hoje  ou de  ontem que se pode melhorar  a

próxima prática”.
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