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RESUMO

O objetivo desta dissertação é compreender os sentidos construídos por estudantes do
Ensino Médio, participantes do Projeto Léo, o Robô de DaVinci, no que diz respeito ao
conhecimento científico, observar como eles lidam com esse conhecimento e quais
implicações surgem de uma organização informal de ensino que preza pela autonomia,
o diálogo, o respeito às vontades individuais. O projeto Léo foi realizado pela
Universidade Federal de Lavras (UFLA) em parceria com a Escola Estadual Cristiano
de Souza (EECS), ambas situadas na cidade de Lavras, MG. O objetivo foi estimular os
estudantes do Ensino Médio a prosseguir nos seus estudos e buscar carreiras ligadas às
Engenharias. Durante os anos de 2013 e 2014 acompanhei o desenvolvimento do
projeto, fazendo observações das atividades e entrevistas com os envolvidos, o que
rendeu notas de campo, fotos, gravações de áudio e vídeo. O material produzido foi
estudado com base numa compreensão bakhtiniana do discurso. Como referencial
teórico metodológico adoto a Teoria Histórico Cultural e busco dialogar com as
compreensões de Vigotski e Bakhtin acerca do papel das relações sociais e da
linguagem nos processos de ensino aprendizagem. Especificamente são destacados os
conceitos de dialogia, processos de compreensão e polifonia em Bakhtin, assim como a
compreensão de Vigotski a respeito de mediação, conscientização e do processo de
construção do conhecimento científico. As relações construídas no LEO contribuíram
para que os alunos pudessem ressignificar o seu papel dentro do próprio processo de
aprendizagem, tornando-se mais autônomos, responsáveis e motivados. O aprendizado
de Ciências voltado para a prática permitiu que os estudantes conseguissem vincular tal
conhecimento ao mundo da vida.

Palavras e expressões-chave: Ensino de Ciências, Construção de sentidos e
significados, Construção de conhecimento científico.

ABSTRACT

The objective of this work is to understand the meanings constructed by Middle School
Students, participants in the Project named Léo, O Robô de DaVinci, about the
Scientific knowledge , watch how they deal with that knowledge and what implications
arise from a non-formal education organization that values autonomy , dialogue ,
respect for individuals wills. The Leo Project was conducted by the Universidade
Federal de Lavras (UFLA) in partnership with the public school named Cristiano de
Souza (EECS), both located in the city of Lavras, MG. The objective of this Project was
to encourage middle school students to continue their studies beyond the basic level and
pursue careers related to engineering. During the years 2013 and 2014 followed the
development of the project, making observations of activities and interviews with those
involved, which yielded field notes, photos, áudio and vídeo recordings. The discursive
material produced was studied based on Bakhtin's understanding of speech. As
theoretical framework I adopt the Theory Cultural History and seek dialogue with the
understanding of Vygotsky and Bakhtin about the role of social relations and language
in teaching and learning processes. Specifically the concepts of dialogism are posted,
understanding processes and polyphony in Bakhtin, as well as understanding of
Vygotsky about mediation, awareness and scientific knowledge construction process.
The relationships built in LEO helped the students could reframe their role in the
learning process it self, becoming more autonomous , responsible and motivated. The
science of learning focus on the practice allowed the students were able to link this
knowledge to the world of life.

Key words and expressions: Science Education, Sense Construction of meanings and
senses, Scientific Knowledge Construction .
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INTRODUÇÃO

Vivemos em uma sociedade considerada democrática. Neste cenário, garantir que todo
cidadão tenha condições de emitir opinião, e dialogar com outras opiniões, deveria ser
prerrogativa básica. Entretanto, em assuntos que dizem respeito à ciência e sua relação com a
sociedade, uma minoria legitimada pelo saber científico, propaga uma lógica perversa de
exclusão social ao impor sua autoridade nos processos de tomada de decisão.
Quem decide sobre a melhor forma de utilização dos recursos naturais? Quem define a
melhor estrutura educacional para a nossa sociedade? Quais interesses estão sendo privilegiados
no processo de desenvolvimento tecnológico? A quem interessam os ônus e bônus da
intervenção humana sobre a natureza em função do progresso?
Estamos vivenciando e reproduzindo uma sociedade marcada por sérios problemas
socioeconômicos e ambientais, e o que se observa é que a maioria dos indivíduos se isenta de
participar da tomada de decisões importantes para sua vida, principalmente no campo das
ciências naturais, por se julgarem inaptos, reconhecendo assim um discurso que impõe a
legitimidade de poucos locutores.
O trabalho que aqui apresento, surge da vontade de ver uma educação científica mais
crítica, voltada aos interesses sociais, e por que não individuais? Uma educação que possibilite
desenvolver sujeitos mais conscientizados quanto ao seu papel de agente transformador da
sociedade.
Entre os anos de 2013 e 2014 tive a oportunidade de acompanhar um empreendimento
educativo batizado de Léo, O Robô de Da Vinci (LEO), que foi desenvolvido pela
Universidade Federal de Lavras em parceria com a Escola Estadual Cristiano de Souza na
cidade de Lavras, MG. O projeto teve como objetivo estimular jovens estudantes da Educação
Básica, da rede pública de ensino, a prosseguir seus estudos além do Ensino Médio, se
interessando pela área de engenharia, com foco numa formação integral do ser humano. Ele
conseguiu aliar conhecimento acadêmico e conhecimento vivencial, numa perspectiva ampla,

14

aliando conhecimentos das áreas de matemática, engenharia, artes e ciências da natureza, num
ambiente que privilegiou a autonomia e o interesse dos estudantes.
Nesta oportunidade, pude fazer observações, tomar notas e fazer entrevistas
semiestruturadas, para compreender não só a estrutura do LEO, mas também sua influência na
formação dos estudantes envolvidos. Todo o processo de investigação teve como referencial a
maneira como Vigotski e Bakhtin tratam o papel das interações sociais nos processos de
compreensão, e consequentemente, como afetam as relações de ensino-aprendizagem. O papel
da mediação e das interações dialógicas nas relações de ensino aprendizagem, os processos de
compreensão e conscientização e a construção de conhecimento científico são evidenciados.
Partindo de tal paradigma, me fiz alguns questionamentos a respeito da escola pública que
temos construído. E se a escola respeitasse os educandos como sujeitos ativos no seu processo
de aprendizagem? E se os conteúdos, currículos, metodologias fossem construídos tomando
como base a necessidade, interesse, curiosidade e vontade dos educandos? E se os professores
se colocassem como mediadores, estimulando os educandos, dentro do seu próprio percurso, a
atingir estágios de desenvolvimento cognitivo que sozinhos eles não seria capazes? Finalmente,
como essa postura refletiria nos sentidos construídos pelos estudantes a respeito da física
escolar, do seu papel dentro do processo de ensino aprendizagem? É esse conjunto de questões
que, direta ou indiretamente, constitui o eixo em torno do qual esta dissertação vai-se
estruturando.
No primeiro capítulo, coloco os primeiros pressupostos desta investigação e uma exposição
a respeito do Ensino de Física na escola brasileira. Tida como uma das disciplinas mais
problemáticas do ensino médio, a Física tem sido vista de modo traumático nas escolas.
Algumas considerações são levantadas a esse respeito tomando como referência o perfil da
disciplina mostrado nos documentos balizadores do ensino de Física escolar: Os Parâmetros
Curriculares Nacionais para a área de Ciências da Natureza (PCN e PCN+ de Física), a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação de 1996 (LDB/96), as Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio (DCNEM), e no contexto da educação básica em Minas Gerais, o Currículo
Básico Comum (CBC). O principal ponto de interesse que tornou relevante a leitura de tais
documentos foi a possibilidade de atrelar, teoricamente, os ideais expressos em tais documentos
às demandas do movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA) e à Teoria
Histórico Cultural, que embasa essa investigação.
No segundo capítulo, apresento o ambiente da pesquisa: o Projeto Léo, O Robô de Da Vinci
(LEO). Como um caso enquadrado na categoria dos Projetos de Trabalho, o LEO, com sua
perspectiva dialógica, possibilitou um espaço de construção de conhecimento não só para os
alunos envolvidos nas tarefas demandadas, mas também para professores, orientadores e para
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mim. Todos os envolvidos puderam participar de um rico empreendimento, com vistas à
melhoria das condições de aprendizagem de estudantes da educação básica. Neste capítulo são
apresentados os envolvidos, a dinâmica e a estrutura do LEO. Algumas considerações são
traçadas com base no referencial teórico já mencionado.
No terceiro capítulo, apresento os referencias teóricos e metodológicos desta investigação.
Nele são discutidos alguns aspectos da Teoria Histórico Cultural de Lev Vigotski e da Teoria da
Enunciação de Mikhail Bakhtin. As contribuições de Vigotski cooperam com a compreensão de
como os indivíduos se constituem a partir de suas interações com o meio que os cerca. O olhar
de Bakhtin para a linguagem, enquanto reflexo das estruturas sociais, amplia a compreensão ao
estudar as relações dialógicas constituintes do processo de ensino aprendizagem. Procuro
enfocar os processos de compreensão e como eles se relacionam ao processo de aprendizagem
na perspectiva dos dois autores, considerando que ambos procuram compreender o homem em
sua totalidade, articulando dialeticamente aspectos internos e externos na relação entre sujeito e
sociedade. Nesta perspectiva foi possível abordar uma concepção de construção do
conhecimento e tomada de consciência como processos históricos e culturais que se desenrolam
por meio da linguagem.
No quarto capítulo apresento os dados coletados por meio de entrevistas semiestruturadas,
observação participante e testes. Discuto tais resultados com o objetivo de compreender os
sentidos construídos pelos estudantes participantes do LEO acerca do seu papel dentro do
próprio processo de aprendizagem, o que é feito à luz dos referenciais apresentados no capítulo
3. Os enunciados produzidos no contexto pesquisa dentro do LEO foram gravados em áudio e
posteriormente transcritos para estudo, com base numa compreensão bakhtiniana da
conversação. No decorrer do processo de pesquisa pude também acumular notas e fazer alguns
registros fotográficos, o que ajudou a compreender o contexto mais amplo das situações
estudadas.
No quinto capítulo, apresento minhas últimas colocações para este momento, mas não
encerro as possibilidades de compreensão de discussão, uma vez que elas continuam a ocorrer
com frequência. Pudera eu dispor de mais tempo para pensar em tais questões, certamente o
assunto não se esgotaria com facilidade, porém para o escopo deste trabalho acredito que tais
discussões possam ter relevância no âmbito acadêmico e prático para suscitar mais
questionamentos a respeito dos temas tratados. Acredito que este trabalho não se encerra com
esta dissertação, mas que a partir daqui, posso, com mais maturidade, seguir por novas
possibilidades abertas por esta experiência.

16

CAPÍTULO 1
O ENSINO DE FÍSICA NO BRASIL HOJE: PERSPECTIVAS E LIMITAÇÕES

1.1 -Um panorama geral

O panorama da Física escolar, no Brasil hoje, aponta para um ensino bastante
ineficiente: currículos inadequados nas escolas, alunos que não aprendem, déficit de
profissionais capacitados para atuar no ensino básico, desmotivação, desinteresse,
apatia, falta de adequação à realidade; e a lista continua.
Na escola, temos a imagem geral de um ensino no qual a Física é tida como
prerrogativa de especialistas. Ensinada com fins propedêuticos, cujos conteúdos são
trabalhados de maneira excessivamente dedutiva e desatualizados. (Mortimer, 1996;
Carvalho e Vannuchi, 1996; Nardi, 1998; Cachapuz, 2001; Souza, 2002; Medeiros,
2005; Carvalho, 2010; etc.).
Omite-se o desenvolvimento realizado durante os séculos XX e XXI (Menezes,
1988; Zanetic, 1989; Angotti e Delizoicov, 1991; Terrazzan, 1994; dentre outros) e o
aprendizado ainda é centrado na interação individual de alunos com materiais
instrucionais. Além disso, os educandos são expostos, quase que exclusivamente, ao
discurso do professor, que atua monologicamente. Os recursos tecnológicos, que aos
poucos estão sendo incorporados ao ambiente escolar, ainda não são usados como
ferramentas básicas e indispensáveis, o que já acontece no mundo da vida.
Só é possível apontar tais problemas partindo-se de algum ideal, da vontade de
chegar a algum lugar. No caso da dissertação que começa a ser apresentada aqui, parto
do ideal expresso na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 (LDB/96) que, ao
reestruturar o Ensino Médio no final do século XX, afeta diretamente a organização da
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Física escolar, instaurando, mesmo que teoricamente, um novo paradigma para os anos
finais da Educação Básica.
A LDB/96 se apresenta como um marco importante para o Ensino de Física, uma
vez que propõe uma educação voltada às necessidades do presente do estudante e
preocupada com a maneira deste atuar em sociedade. A partir dela, o Ensino Médio
passa a ser considerado a etapa final da educação básica e, a ele, é conferido a ele
estatuto de direito universal. Com isso a LDB/96 propõe que as escolas superem os
paradigmas de ensino técnico/profissionalizante e do ensino propedêutico - aquele
voltado para etapas posteriores de escolarização.
A Física Escolar, que tradicionalmente valorizou métodos instrucionais, materiais,
conteúdos e currículos, passa então a ser pensada a partir da perspectiva do educando,
sendo relacionada à sua vida, às suas relações com a sociedade e com o ambiente.
Essa orientação ideológica estende-se, obrigatoriamente, para os demais documentos
balizadores da educação pública em nível médio: as Diretrizes Curriculares Nacionais
do Ensino Médio – DCNEM; os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s; os
documentos particulares dos estados como o CBC – Currículo Básico Comum, no caso
do estado de Minas Gerais e assim, as escolas públicas passam a refletir os mesmos
ideais expressos na LDB/96.
O movimento de adequação da Física escolar aos ideais da LDB/96 afetou, direta e
indiretamente, as políticas públicas para a educação, a formação de professores e as
pesquisas no campo de Ensino de Física. Seria de se esperar que tais mudanças
resultassem em melhorias na sala de aula, na postura dos estudantes e dos docentes,
assim como nos resultados das avaliações externas e internas, o que nem sempre ocorre.
No entanto, não faltam propostas de superação para esta situação, muitas das quais têm
sido elaboradas, tanto na área de pesquisa em ensino de Física/Ciências quanto na área
das políticas públicas para a educação.
Teoricamente, os ideais de reformulação da Educação Básica podem ser
relacionados às demandas do movimento Ciência Tecnologia Sociedade e Ambiente
(CTSA) e à Teoria Histórico Cultural (THC) que embasam a investigação que
apresento. Tais aspectos serão tratados a seguir.

1.1.1 - As diretrizes oficiais para o ensino de física
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Nas escolas brasileiras, o Ensino de Física está orientado pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN’s). Particularmente no âmbito dos estados, dos municípios
e das escolas, outros documentos são adotados. Todos foram elaborados a partir das
bases legais instituídas pela Lei de Diretrizes e Bases da educação de 1996 (LDB/96) e
das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), juntamente com
as orientações dos PCN’s.
A partir da implementação das novas bases legais para a educação brasileira, surgiu
a necessidade de reestruturação desta, como parte de uma política mais geral de
desenvolvimento social. Tal reestruturação teve como objetivo possibilitar a capacitação
do cidadão brasileiro para se adequar à nova concepção de mundo estruturada pela
sociedade atual, de modo que permitisse ao país superar o quadro de extrema
desvantagem em relação aos índices de escolarização e de nível de conhecimento que
apresentam os países desenvolvidos (BRASIL,2006).
Da escola reestruturada, espera-se a capacidade de desenvolver o educando,
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e
fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores(Brasil, 1996).
Tais pressupostos afetam diretamente a reestruturação do Ensino de Física nas escolas
públicas, uma vez que confere um novo caráter ao Ensino Médio.
A partir da implementação da LDB/96, o Ensino Médio passa a ser considerado
etapa final da educação básica. Assim, propõe-se uma reforma para que o ensino médio
que ocorreu no passado ora com pretensões técnicas/profissionalizantes, ora com
pretensões propedêuticas, possa garantir que o educando seja capaz construir uma
postura favorável para enfrentar os desafios educacionais da atualidade.
Tais documentos deixam claro que, para que assim ocorra, uma reforma curricular
ou de metodologias não basta. A LDB/96 exige um novo paradigma para as etapas
finais da Educação Básica, na qual a valorização da experiência escolar e a vinculação
entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais são colocados como novos
princípios norteadores. Sendo assim, não cabe mais às escolas construir um currículo
apenas conteudista e voltado para etapas posteriores de escolarização, nem um ensino
médio exclusivamente técnico e profissionalizante.
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O ensino médio gratuito passa a ser um direito de todos com a sua universalização,
ou seja, é preciso garantir que os conteúdos, currículos e metodologias sejam adequados
para atender tanto aos sujeitos que terão a oportunidade de continuar seus estudos,
sejam eles técnicos ou acadêmicos; quanto os sujeitos que desejarem optar pela inserção
direta no mercado de trabalho. São contemplados ainda, aqueles que não darão
continuidade aos estudos, nem entrarão no mercado de trabalho, mas que precisam
exercer com dignidade sua cidadania participando da tomada de decisão social.
A partir das normas gerais estabelecidas pela LDB/96 e pelas DCNEM é possível
chegar à conclusão de que o ensino médio deve trazer consigo um ensino com alto nível
de adequação à realidade social, histórica, geográfica e econômica do educando; sem
deixar que se caia num pragmatismo exagerado. Concomitantemente deve-se vislumbrar
a possibilidade de extrapolação e generalização do conhecimento escolar para além da
sua realidade imediata.
Os conteúdos curriculares tornam-se veículos para a difusão de valores fundamentais
ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à
ordem democrática (Brasil, 1996) e devem considerar as condições de escolaridade dos
alunos em cada estabelecimento, além de orientar para o trabalho.
Juntamente com as metodologias e as formas de avaliação, os conteúdos devem ser
organizados de modo que ao final do ensino médio o educando seja capaz de
demonstrar possuir domínio dos princípios científicos e tecnológicos modernos assim
como das formas de linguagem contemporânea.

1.1.2 - Competências e habilidades

Os PCN’s trazem como objetivo para todas as áreas do conhecimento a necessidade

de combinar conhecimentos práticos, de maneira contextualizada para que respondam
às necessidades da vida contemporânea, com conhecimentos mais amplos e abstratos,
que correspondam a uma cultura geral e a uma visão de mundo mais abrangente..
Para a área das Ciências da Natureza, Matemática e Tecnologias, isto
é particularmente verdadeiro, pois a crescente valorização do
conhecimento e da capacidade de inovar demanda cidadãos capazes
de aprender continuamente, para o que é essencial uma formação geral
e não apenas um treinamento específico (Brasil, 1999).
20

Considerando-se a importância das tecnologias referentes à área de Ciências da
Natureza, o caráter prático das disciplinas tornou-se evidente. A escola cedeu lugar,
enquanto espaço de transmissão de conhecimento, ao espaço de promoção de
competências e habilidades em conjunto com os conceitos mais abstratos tratados nas
disciplinas escolares.
O desenvolvimento de competências e habilidades é colocado como objetivo central
para a elaboração de um currículo, em detrimento da aquisição de conteúdos. Assim,
espera-se que o currículo seja atraente, moderno e amplo. Contemplando na medida do
possível diversos interesses e estilos de aprendizagem, de modo a proporcionar espaço
para o desenvolvimento de competências cognitivas, competências práticas e
competências sociais que todo cidadão deve ter. Tais competências estão associadas à
capacidade de descrever e interpretar a realidade, de planejar ações e de agir sobre o
real.
O currículo deve propiciar ao estudante compreender algumas das
tecnologias desenvolvidas a partir do conhecimento gerado pela
Física. Os equipamentos tecnológicos devem ser examinados do ponto
de vista das soluções encontradas para os propósitos a que se destinam
e do impacto social e econômico que eles produzem na vida das
pessoas. Nessa perspectiva, os artefatos e soluções tecnológicas têm
um valor pedagógico relevante (SEE-MG, 2007).

Enquanto local privilegiado de transmissão de conhecimentos, o papel da escola
não se sustenta mais. O novo paradigma esperado para o processo de ensino
aprendizagem exige que a escola seja capaz de conduzir os processos formativos para
muito além da aquisição de conhecimento.
De maneira geral, não é mais um problema ter acesso a livros didáticos na escola
pública, eles são distribuídos gratuitamente para todos os estudantes. Com a internet,
qualquer conteúdo pode ser pesquisado. Mesmo nos locais de concentração da
população com baixo poder aquisitivo, não é raro encontrar estudantes com acesso à
rede. Os adolescentes tem acesso a meios e dispositivos para se conectar à internet e
conseguir informação/conteúdo de uma maneira muito mais prática, muito mais rápida,
muito mais dinâmica e muito mais atraente do que a escola pode oferecer.
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Diante destas novas condições o processo educativo deve tomar dimensões mais
amplas e abarcar, se possível, o todo das relações humanas. No ambiente escolar, o
estudante está em contato com pessoas e possibilidades que podem ajudá-lo a enxergar
além da sua realidade objetiva, portanto estas relações devem ser valorizadas. Assim
como os programas, os conteúdos, as metodologias, e os processos avaliativos que
permitam levar em consideração as trocas mútuas entre as pessoas, nas suas relações
sociais e com o ambiente.

Os documentos oficiais citados aqui apontam para a necessidade de se compreender
o processo educativo como uma construção coletiva, um espaço de diálogo possibilitado
pela escola, promovido pelo sistema escolar e partilhado com a comunidade.

1.1.3 - Alguns problemas do Ensino de Física apontados nos documentos

Os Parâmetros Curriculares Nacionais e, no caso do estado de Minas Gerais, o
Currículo Básico Comum (CBC), apontam alguns fatores para o insucesso e a rejeição
da Física por parte dos estudantes. Numa perspectiva bastante realista e ainda atual,
mostram uma Física escolar descontextualizada, compartimentalizada e baseada no
acúmulo de informações. De um modo geral, eles atribuem tal condição à maneira como
a disciplina tem sido trabalhada na Escola Básica.
A prática tradicional conteudista, preocupada em primeiro plano com “o quê
ensinar”, em detrimento do “porque ensinar”, leva a elaboração de currículos baseados
em uma lista de conteúdos demasiadamente extensa, que impede o aprofundamento
necessário e a instauração de um diálogo construtivo. Conteúdos são tratados de forma
excessivamente abstrata e distante da realidade do aluno, privilegiando-se a teoria e a
abstração, desde o primeiro momento, em detrimento de um desenvolvimento gradual
da abstração que, pelo menos, parta da prática e de exemplos concretos.
O ensino de Física tem-se realizado frequentemente mediante a apresentação de
conceitos, leis e fórmulas, de maneira desarticulada, distanciados do mundo vivido
pelos alunos e professores e não só, mas também por isso, vazios de significado. A
utilização de fórmulas aplicadas em situações artificiais, tal como solução de exercícios
repetitivos e abstratos, desvincula a linguagem matemática que essas fórmulas
representam de seu significado físico efetivo, pretendendo que o aprendizado ocorra
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pela automatização ou memorização e não pela construção do conhecimento através das
competências adquiridas.
Relevando a importância do papel que a imaginação, a criatividade e a crítica
cumprem na produção do conhecimento científico, o conhecimento é apresentado aos
alunos como um produto acabado, fruto da genialidade de mentes como as de Galileu,
Newton ou Einstein. A impressão que se passa desta forma é a de que na Física não
resta mais nenhum problema significativo a resolver, ou não pelo menos no nível médio
de escolarização. Assim, a justificativa para o ensino da Física neste nível passa a ser
então a preparação do jovem para uma etapa posterior de escolarização. A compreensão
mais profunda dos temas tratados é adiada para outros níveis de ensino ou para um
futuro inexistente (SEE-MG, 2007).

1.2 - Algumas propostas de superação

1.2.1 – Propostas contidas nos documentos oficiais

Em oposição a essa realidade, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino
de Física e o Currículo Básico Comum de Minas Gerais propõem uma Física escolar
cada vez mais próxima do mundo real e das coisas do nosso cotidiano. Que permita
aosujeito desenvolver a capacidade de interpretação dos fatos, fenômenos e processos
naturais, situando e dimensionando a interação do ser humano com a natureza, como
parte da própria natureza em transformação. Ela precisa ser apresentada ao educando
como parte de um processo histórico, como objeto de contínua transformação que está
associado às outras formas de expressão e produção humanas.
Espera-se que ela inclua a compreensão do conjunto de equipamentos e
procedimentos, técnicos ou tecnológicos, do cotidiano doméstico, social e profissional
desenvolvidos a partir do conhecimento científico. Dando ênfase aos aspectos
tecnológicos e sociais desta ciência e ao impacto socioeconômico que eles produzem na
vida das pessoas, espera-se que que esse conhecimento permita a expansão da
compreensão dos alunos em relação aos aspectos históricos e sociais da realidade.
Trata-se de construir uma visão da Física que esteja voltada para a formação de um
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cidadão contemporâneo, atuante e solidário, com instrumentos para compreender,
intervir e participar na realidade ativamente.
Ao relacionar a Física e a cultura, deve-se levar em conta como ela influencia
outras ciências e outras manifestações culturais, na medida em que ajuda a construir
uma nova visão do mundo e dos fenômenos naturais. Deve vir a ser reconhecida como
um processo cuja construção ocorreu ao longo da história da humanidade, impregnado
de contribuições culturais, econômicas e sociais, que vem resultando no
desenvolvimento de diferentes tecnologias e, por sua vez, por elas impulsionado.
Sob tal perspectiva, é imprescindível considerar o mundo vivencial dos alunos: sua
realidade próxima ou distante, os objetos e fenômenos com que efetivamente lidam ou
os problemas e indagações que movem sua curiosidade, para a efetivação de uma Física
cujo significado o aluno possa perceber no momento em que aprende, e não em um
momento posterior ao aprendizado. O conhecimento físico “em si mesmo” não basta
como objetivo, mas deve ser entendido, sobretudo, como um meio, um instrumento para
a compreensão do mundo, podendo ser prático, mas permitindo ultrapassar o interesse
imediato.

Levando-se em conta o momento de transformações em que vivemos, promover a
autonomia para aprender deve ser preocupação central, devendo buscar-se competências
que possibilitem a independência de ação e aprendizagem.
Para que de fato possa haver uma apropriação desses conhecimentos, as leis e
princípios gerais precisam ser desenvolvidos passo a passo, a partir dos elementos
próximos, práticos e vivenciais, buscando dar significado ao conhecimento escolar,
mediante a contextualização e evitando a compartimentalização, mediante a
interdisciplinaridade.
Assim, é desejável que o currículo da disciplina esteja voltado para a educação
geral do cidadão e para o desenvolvimento de competências cognitivas, competências
práticas e competências sociais, específicas para a realidade de cada escola. Que seja
atraente e estimulante, incorporando sempre que possível, o desenvolvimento científico
a partir do século XX.

1.2.2 – Ensino de Física com enfoque CTSA
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“Com a crescente ‘privatização’ da investigação não estão sendo
deixadas de lado necessidades essenciais e universais pelo fato de que
não são imediatamente rentáveis?” (Zaragoza, 2001: 1-2, apud Auler
2003)

O Movimento denominado Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), que mais tarde
viria a englobar preocupações ambientais (CTSA), começou a tomar corpo em meados
do século XX. Desde seu início surgiu como uma posição contestatória de alguns
segmentos sociais, principalmente nos países capitalistas centrais, contra a tecnocracia
que se instalava na sociedade por detrás de um discurso de prosperidade e progresso.
O movimento foi crescendo linearmente com o sentimento de que o
desenvolvimento científico, tecnológico e econômico não estava conduzindo, linear e
automaticamente, ao desenvolvimento do bem-estar social. Fatos como a crescente
degradação do ambiente e a relação entre Ciência, Tecnologia e as guerras, foram
determinantes para a constatação de que os avanços da C&T não conduziam,
necessariamente, ao bem estar social e à melhoria das condições de vida, como o
discurso dominante pretendia fazer parecer.
Na academia circulavam as ideias de Kuhn (1962), questionando a concepção
tradicional de ciência, o que suscitou novas reflexões no campo da história e filosofia da
ciência nos meios acadêmicos. Ao mesmo tempo, movimentos sociais se organizaram
para reivindicar uma posição mais democrática na tomada de decisão em ciência e
tecnologia. Tal foi o contexto de surgimento da CTSA enquanto movimento e linha de
pesquisa. Foi esse olhar crítico que acarretou uma realocação dos temas relativos a
C&T, passando-os de um espaço de suposta neutralidade para o campo do debate
político (Lujánet al. 1996).
Alguns segmentos sociais passaram a tomar consciência sobre o modo como as
escolhas vão sendo feitas no campo científico, sendo definidas não por meios neutros,
mas considerando que a ciência e a tecnologia incorporam, materializam interesses e
características de sociedades ou de grupos sociais hegemônicos (Fourez, 1999). Assim,
“pela primeira vez nos tempos modernos os valores e objetivos da atividade científica
começaram a ser questionados” (Herrera, 1982, p. 91). O movimento CTSA começou a
ressaltar a importância da participação pública nas tomadas de decisão sobre C&T,
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“assim como a necessidade de formular espaços e ações para propiciar e incentivar essa
participação” (Contier e Marandino, 2009).
O controle social e a “criação de mecanismos democráticos para a tomada de
decisões sobre as políticas em C&T” (Esteves e Moura, 2009, p. 3) passaram a ser
bandeiras centrais do movimento em escala global. O objetivo era tornar a dinâmica dos
processos de tomada de decisões relativos a C&T mais democráticos, para que assim,
mais atores sociais pudessem participar, contrariando o modelo tecnocrático de decisões
vigente (García, Cerezo e López, 1996).
A nova compreensão acerca da C&T teria contribuído para a "quebra do belo
contrato social para a CT" (Auler, 2003), que encontra respaldo no modelo linear de
progresso, no qual o desenvolvimento científico gera desenvolvimento tecnológico, que
gera o desenvolvimento econômico que determina, por sua vez, o desenvolvimento
social (bem estar social).

A mudança cultural em curso, a "politização" da C&T, produziu desdobramentos
curriculares no ensino superior e secundário. No Brasil, o movimento CTS, que tornouse linha de pesquisa, tem mostrado sinais de crescimento desde a década de 1990
(Cachapuz et al., 2008).
As ideias de Paulo Freire tem sido o referencial nacional de maior visibilidade
dentro das pesquisas da área. A politização da C&T, e a rejeição aos modelos
tecnocráticos, abre espaço para que o homem se expresse enquanto cidadão, enquanto
agente modificador de sua história. Esse ideal está em consonância com a crença na
vocação ontológica do ser humano em ser sujeito histórico e não objeto, defendida por
Paulo Freire (Auler, 2003).

1.2.2.1 - O movimento CTSA e a Educação

De cunho crítico e contestador, desde a sua origem, o movimento CTSA repercutiu
em vários segmentos sociais e causou grande impacto principalmente na Educação em
Ciências. A abordagem CTSA, na educação científica, visa à superação de um ensino
conteudista, com disciplinas desconectadas, de finalidade propedêutica e desvinculadas
da realidade do aluno.
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Segundo Auler (2007), A perspectiva propedêutica, traduzida em objetivos
educacionais, tem resultado em desdobramentos como, por exemplo: preparar o aluno
para exames externos do tipo vestibular; preparar futuros cientistas e preparar o
"cidadão do futuro". Ensinar, a partir de tal perspectiva, é “transmitir algo pronto, uma
verdade absoluta que está fora do aprendiz” (p. 171), desvinculando a teoria da prática e
o “tempo de aprender” do “tempo de viver”. Para o autor a “anulação do presente,
enquanto espaço-tempo de significação, a não-vivência do presente, sendo a satisfação
jogada para o futuro” (p. 171) implica em um quadro de frustração e desmotivação que
culmina no abandono e na evasão.
Fruto da inadequação dos conteúdos às expectativas e necessidades dos estudantes,
os quadros de desmotivação e frustração, podem ser revertidos num quadro mais
positivo, quando a educação leva em consideração a realidade imediata do educando.
Como coloca Waks (1994), utilizar o enfoque CTS para tratar problemas locais que
afetam as comunidades dos estudantes pode incentivar uma ação social mais ampla,
despertando o interesse e o envolvimento do estudante nos temas relacionados à C&T.
Os conteúdos, se desenvolvidos na perspectiva da compreensão de
temáticas locais significativas, possuem um potencial papel
transformador. Porém, os conteúdos presentes na maioria dos manuais
didáticos, particularmente nos de Física do Ensino Médio, são
absolutamente insuficientes no sentido de contribuir para a
compreensão de situações ligadas à vida dos estudantes. Vários
professores-pesquisadores (Menezes, 1988; Zanetic, 1989; Angotti e
Delizoicov, 1991; Terrazzan, 1994; dentre outros) têm denunciado
este aspecto, salientando que, nesta disciplina, são trabalhados,
majoritariamente, conhecimentos físicos desenvolvidos de 1600 a
1850 aproximadamente. Zanetic (1989), por exemplo, defendia a
necessidade de começar a trabalhar os conhecimentos físicos
desenvolvidos, no século XX, antes que ele acabasse. Acabou o século
e muito pouco mudou (Auler, 2003, p. 10).

O ensino de Ciências com enfoque CTSA, de acordo com Marcondes et al. (2007),
tem a função de preparar os futuros cidadãos a participarem ativamente no processo
democrático de tomada de decisões na sociedade. Mas como defende Auler (2007), essa
preparação deve acontecer no tempo presente, para que o estudante, mesmo numa esfera
local restrita, consiga vislumbrar hoje a importância e a necessidade de discutir tais
temas. Para esse autor é preciso trabalhar não o aprender para participar, mas o aprender
participando, de forma que o aprender ocorre “no processo de busca de respostas, de
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encaminhamentos para problemas contemporâneos, na procura de respostas para
situações existenciais, na reinterpretação e ressignificação da experiência vivida” (p.
184). Ele conclui que não se forma um sujeito participante e autônomo falando sobre
autonomia e democracia, mas exercitando-as.
Auler defende ainda que a educação em Ciência/Física deve, também, propiciar a
compreensão do entorno da atividade científico tecnológica, potencializando a
participação de mais segmentos da sociedade civil, não apenas na avaliação dos
impactos pós-produção, mas principalmente na definição de parâmetros em relação ao
desenvolvimento científico tecnológico. Ele defende também, a participação na
definição da agenda de investigação. Ele justifica tal posição alegando que: (i) a
resolução de muitos dos graves problemas contemporâneos não podem ser resolvidos
apenas no âmbito da Ciência e da Tecnologia uma vez que estes estão configurados
dentro de determinadas relações sociais; (ii) garantia de participação da sociedade nas
definições que envolvem seu destino e (iii) participação na agenda de investigação para
garantir que sejam realizadas pesquisas em áreas de interesse social e não apenas
visando o lucro privado.
Santos e Mortimer (2000) criticam a maneira como os temas sociais estão sendo
inseridos na escola, eles consideram que não adianta apenas alocar tais temas no
currículo, se não houver uma mudança significativa na prática e nas concepções
pedagógicas. Para os autores corre-se o risco de simplesmente maquiar os “currículos
atuais com pitadas de aplicação das ciências à sociedade” (p. 157) se não houver uma
compreensão do papel social do ensino de ciências. Argumentam ainda ser fundamental
que se tenha definido o tipo de cidadão que a educação ajuda a formar: se capitalista,
consumista e individualista ou preocupado com questões ambientais. É preciso definir
também o modelo de tecnologia desejada: se clássica, eco desequilibrada ou de
desenvolvimento sustentável; bem como o modelo de decisão, que está intimamente
vinculado à participação que será desenvolvida junto aos estudantes. É preciso ter
atenção quanto aos pressupostos que envolvem uma dinâmica de tomada de decisão
democrática.
Auler (2003) entende que a superação de uma percepção ingênua e mágica da

sociedade hoje exige uma compreensão dos sutis e delicados processos de interação
entre ciência, tecnologia e sociedade. Essa compreensão exige um desvelamento do
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discurso ideológico vinculado à C&T que defende que a sociedade entregue seu destino
à tecnocracia na intenção de receber de volta o progresso científico e tecnológico.
Para Cachapuz (1999) a orientação CTSA, em termos de organização curricular, aponta
para uma educação em Ciências que valorize as interações entre ciência, tecnologia,
sociedade e ambiente, de modo que os temas relativos ao ambiente e à sociedade não
figurem como meras aplicações para abordar temas de ciência e tecnologia, mas que
sejam vistos como ponto de partida. Para o autor, nesta orientação está incorporada a
dimensão axiológica. Ele coloca ainda que, nesta concepção, a educação em Ciências
não se limita à construção de conceitos. O ponto de partida para a aprendizagem devem
ser “situações-problemas”, de preferência relativas a contextos reais.
Moraes (1998) coloca que, se a produção do conhecimento é hegemonicamente
disciplinar e fragmentada, no processo ensino-aprendizagem, precisamos buscar formas
de apropriação e compreensão não tão fragmentadas. Deste modo, a abordagem CTSA
seria bastante viável, uma vez que os seres humanos vivem inevitavelmente em
contextos de interação. Para que a ciência escolar faça sentido, e seja deslocada pelo
aluno do mundo escolar, para o mundo da vida, é necessário lançar mão de um ensino
de ciências que seja capaz de relacionar conteúdos disciplinares na explicação de
fenômenos que ocorrem em contextos de alta complexidade, como na vida real.
Assim como coloca Cachapuz (1999), numa educação para a cidadania, que é
pressuposto da abordagem CTSA, deve-se ir além dos objetivos centrados nos
conteúdos e nos processos da Ciência marcados por "epistemologias internalistas". Ele
destaca que no contexto da formação para a cidadania, não se pode continuar preso aos
limites estreitos de uma disciplina, assim como o processo pedagógico não deve se
restringir à sala de aula. O meio circundante, a comunidade passam a integrar o contexto
educacional e devem, necessariamente, estar dentro da escola.
De forma alguma a abordagem CTSA postula a supressão do ensino de disciplinas,
porém, tal abordagem exige que a aprendizagem disciplinar deixe de ter um fim em si,
ou apenas uma finalidade futura, passando a constituir-se em meios, em ferramentas
para a compreensão de temas socialmente relevantes.
Neste sentido Fourez (1999) coloca um questionamento: “ensinamos nós a biologia,
a química, a física, a matemática, ou ensinamos os jovens a desenvolver-se no mundo?”.
Ele discute que esses dois objetivos não são necessariamente contraditórios e argumenta
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que até pode ser interessante ensinar as disciplinas por elas mesmas, mas que, sem a
necessária vinculação ao interesse do estudante estes podem acabar por se tornar
desgostosos com os conteúdos científicos. De fato, é isto que observamos nas salas de
aula. Não que a ciência deva ser feita exclusivamente por fins pragmáticos, porém o
espírito científico, questionador, investigador, não aflora distante do contexto do desejo e
da curiosidade.

Os estudantes de Ensino Médio, de modo geral, demonstram falta de motivação e de
interesse para estudar Ciências/Física, assim como incapacidade de assimilação dos
conteúdos disciplinares e utilização destes fora da sala de aula. Por isso, considero
importante a inserção da abordagem CTSA no ensino de Ciências/Física, para que os
estudantes sejam capazes de aprender criticamente, de se colocar diante do mundo com
as ferramentas que a ciência proporciona e transformar o mundo ao seu redor de
maneira consciente; para que o estudante se conscientize do seu papel de sujeito ativo e
transformador. Assim como coloca Freire (2005), a vocação ontológica do ser humano é
“ser mais” (p. 32), ser sujeito histórico e não objeto, o que implica em uma mudança
cultural, de uma “cultura de silêncio” (p. 56) para uma “cultura de participação”.
Mesmo que os estudos em CTSA se constituam numa grande diversidade de temas,
que são tratados em colaboração multidisciplinar, há de se notar um núcleo comum, que
caracteriza a área. Cerezo (1998) definiu esse núcleo em três categorias, a saber: o
rechaço da imagem de ciência como uma atividade pura, neutra; a crítica da concepção
de tecnologia como ciência aplicada e neutra e a rejeição de estilos tecnocráticos.
A partir desses pressupostos o educando pode tomar consciência das forças que
atuam na sociedade e como essas forças determinam o seu destino. Quais interesses
estão sendo defendidos e quais interesses estão sendo suprimidos. A tomada de
consciência crítica oferece ao sujeito a oportunidade de tomar as rédeas do seu futuro
intervindo ativamente no curso dos acontecimentos.

1.2.3 – Educar para Alfabetizar e Letrar em Ciência

Considerando um ensino de Ciências preocupado com a formação cidadã, voltado
para ação e atuação em sociedade, que tenha por objetivo promover capacidades e
competências entre os estudantes, a fim de permitir-lhes a participação nos processos de
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decisões do dia-a-dia aparecem, na literatura nacional, os termos: Alfabetização
Científica (AC), Letramento Científico (LC) e Enculturação Científica (EC). Apesar da
variação de nomenclaturas, Sasseron afirma que:
No cerne das discussões levantadas pelos pesquisadores que usam um
termo ou outro estão as mesmas preocupações com o Ensino de
Ciências, ou seja, motivos que guiam o planejamento desse ensino
para a construção de benefícios práticos para as pessoas, a sociedade e
o meio-ambiente (Sasseron, 2011, p. 60).

Com a pretensão de definir tal tema num conceito “mais claro quanto a sua
compreensão e mais coeso quanto seus objetivos” (p. 59), a autora apresenta
particularidades de cada um.
Segundo ela a Enculturação Científica pressupõe que o sujeito possa, a partir dos
processos de ensino/aprendizagem, participar ativamente da cultura científica,
discutindo e tomando decisões que necessitem do conhecimento de ideias e conceitos
científicos;
(...) o ensino de Ciências pode e deve promover condições para que os
alunos, além das culturas religiosa, social e histórica que carregam
consigo, possam também fazer parte de uma cultura em que as noções,
ideias e conceitos científicos são parte de seu corpus. Deste modo,
seriam capazes de participar das discussões desta cultura, obtendo
informações e fazendo-se comunicar. (Sasseron, 2011, p. 60).

Segundo ela, o termo Letramento Científico é escolha daqueles autores que se
baseiam nos trabalhos das linguistas Ângela Kleiman e Magda Soares.
Soares (1998) define o letramento como sendo “resultado da ação de
ensinar ou aprender a ler e escrever: estado ou condição que adquire
um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se
apropriado da escrita” (p.18).

Kleiman (1995) comenta sobre a complexidade do conceito, mas
adota sua definição como sendo o “conjunto de práticas sociais que
usam a escrita enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em
contextos específicos para objetivos específicos” (p.19).

Já o termo Alfabetização Científica aparece nos trabalhos baseados nas ideias sobre
alfabetização do Paulo Freire:
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“...a alfabetização é mais que o simples domínio psicológico e
mecânico de técnicas de escrever e de ler. É o domínio destas técnicas
em termos conscientes. (...) Implica numa auto formação de que possa
resultar uma postura interferente do homem sobre seu contexto.”
(p.111, 1980); (Sasseron, 2011, pág. 60, grifo meu).

No campo de Ensino de Ciências, essa temática tem sido trabalhada, ampliando as
discussões e ao mesmo tempo tentando delimitar cada um dos termos, com suas
aplicabilidades e definições.

Para Santos e Schnetzler (1997), Letramento Científico envolve a compreensão do
impacto da ciência e da tecnologia sobre a sociedade em uma dimensão voltada para a
compreensão pública da ciência dentro do propósito da educação básica de formação para
a cidadania.

Krasilchik e Marandino (2004)entendem que o termo alfabetização científica já se
consolidou na prática social, apesar da distinção entre alfabetização e letramento. Nesse
sentido, elas consideram que a alfabetização já engloba a ideia de letramento.
Para Yamada e Motokane (2013)ser alfabetizado cientificamente não significa ser
cientista ou possuir todos os conhecimentos sobre ciência, mas ter acesso a um conjunto
de ações que caracterizam a cultura científica, como por exemplo: formular hipóteses,
desenvolver habilidades de leitura e escrita, explicar fenômenos e argumentar.
Chassot (2003)considera que se fará uma alfabetização científica quando o ensino da
ciência, em qualquer nível, contribuir para a compreensão de conhecimentos,
procedimentos e valores que permitam aos estudantes tomar decisões e perceber tanto as
muitas utilidades da ciência e suas aplicações na melhora da qualidade de vida, quanto
as limitações e consequências negativas de seu desenvolvimento. Compreende que
assim, homens e mulheres poderão ser mais críticos, diante das situações em que
precisam se posicionar na vida (Chassot, 2006).
Para Lorenzeti e Delizoicov (2003),a Alfabetização Científica objetiva que os
assuntos científicos sejam cuidadosamente apresentados e discutidos, compreendendo
seus significados para que sejam aplicados no entendimento do mundo.
Ao considerar o campo da Alfabetização e do Letramento na Educação, a
diferenciação entre os termos torna-se mais clara. De uma maneira bastante simplista, a
alfabetização estaria relacionada ao conhecimento e reconhecimento dos símbolos e
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signos, à apropriação do sistema alfabético e ortográfico de escrita, enquanto o
Letramento estaria relacionado aos usos deste sistema em contextos não artificiais.
A Alfabetização já foi marginalizada, como um subproduto do letramento,
entretanto, atualmente considera-se a necessidade de síntese, de uma articulação entre
os dois sistemas, cada qual com suas metodologias de trabalho específicas, em função
do desenvolvimento cognitivo do educando. Os dois processos podem se mesclar e
complementar, os sujeitos podem se tornar letrados à medida que são alfabetizados.
Com relação ao campo de Ensino de Ciências, posso concluir que, nesse momento,
ainda não chegamos a um ponto de definição objetiva. Os termos ainda se assemelham
bastante e são aplicados para tratar os mesmo problemas. Entendo que ainda temos um
caso de polissemia.
Não é um objetivo meu definir qual seria o melhor conceito a ser empregado no
campo do Ensino de Ciências, se Alfabetização Científica ou Letramento Científico.
Apenas considero a necessidade de se pensar as implicações sociais de um ensino de
Física voltado para o domínio vivencial, que permita a conscientização dos sujeitos
para o contexto sócio econômico e político da vida.
Acredito que o processo de apropriação dos signos culturais próprios das ciências,
deva ser desenvolvido concomitantemente à conscientização de tal prática. Os conceitos
e fórmulas ganham sentido, e podem ser internalizados, à medida que existe a
possibilidade de adequação ao mundo vivencial. Alfabetização e Letramento devem
ocorrer simultaneamente no processo de desenvolvimento do conhecimento científico.
Sendo necessário optar pela utilização de algum termo, escolho Alfabetização. Uso
a palavra, assim como Paulo Freire a usou por acreditar que, no contexto da sua obra, o
termo extrapola o significado adotado atualmente para tal palavra.
A alfabetização, assim como entende Paulo Freire, é tida como um processo de
construção de significados e saberes, a partir de conexões que o sujeito faz entre a
palavra e o mundo no qual ele vive. Esse processo nos leva a pensar num sujeito
político e crítico, que desenvolve capacidades cognitivas úteis para que ele possa agir
conscientemente sobre o mundo. Desse modo, a alfabetização deve possibilitar que o
sujeito desenvolva a capacidade de organizar seu pensamento de maneira lógica, além
de auxiliar na construção de uma consciência mais crítica em relação ao mundo que a
cerca.
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“De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a
leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas
por uma certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer,
de transformá-lo através de nossa prática consciente. Este movimento
dinâmico é um dos aspectos centrais, para mim, do processo de
alfabetização” (Freire, 2005, pág. 20- grifo meu).

A Alfabetização Científica, nessa perspectiva, visa superar o ensino meramente
propedêutico e disciplinar, baseando-se em pressupostos do movimento CiênciaTecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA). Ela tem sido postulada, cada vez mais,
enquanto dimensão fundamental numa dinâmica social de crescente tentativa de
conscientização da sociedade em relação ao desenvolvimento Científico-Tecnológico e
suas consequências.
“Assume-se que a ACT (alfabetização cientifico - tecnológica) deve
propiciar uma leitura crítica do mundo contemporâneo, cuja dinâmica
está crescendo relacionada ao desenvolvimento científico-tecnológico,
potencializando para uma ação no sentido de sua transformação”.
(Auler, 2003, p.2)

Essa perspectiva pressupõe o ensino de conceitos, associado à problematização de
construções históricas realizadas sobre a atividade científico-tecnológica, adotando uma
postura de não neutralidade da Ciência e da Tecnologia, o que potencializa uma
compreensão mais crítica sobre interações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e
Ambiente.
A Alfabetização deve possibilitar uma leitura do mundo numa perspectiva dialética
(Freire, 1987). Partindo deste pressuposto, os referenciais de Vigotski e Bakhtin
dialogam entre si, e com as ideias de Paulo Freire, podendo ser tratadas no contexto da
Alfabetização Científica, como abordada nesta dissertação.
Nesta perspectiva, o papel da conscientização a partir da aprendizagem (Vigotski,
2001) e (Freire, 1987) e dos processos de compreensão ativa (Bakhtin, 1995) são
determinantes para que o sujeito possa atuar como agente transformador do seu contexto
sócio cultural.

1.2.4 – Uso educativo da Robótica
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De acordo com Veen e Vrakking (2009), os alunos que estão em processo de
escolarização hoje “atuam em uma cultura cibernética global com base na multimídia”

(p.12) e para eles, a escola está fora do mundo real. Os jovens pertencentes à geração, a
que chamam geração Homo Zappiens, são como processadores ativos de informação,
que tem a capacidade de resolver problemas “de maneira muito hábil, usando estratégias
de jogo e sabendo se comunicar muito bem” (p.12). Para tais autores, a escola vai no
caminho contrário ao dessa geração e não consegue aproveitar o potencial e nem suprir
as suas demandas.
Para Veen e Vrakking (2009) a escola precisa estruturar-se com amplas fontes de
informação, envolver seus alunos com situações complexas e desafiadoras, possibilitar
que o aluno possa expressar sua capacidade de objetividade, mostrando-lhe uma visão
geral do todo e negociando os detalhes a serem explorados.
A escola deve permitir a investigação. Possibilitar aos alunos que utilizem sua
capacidade de inovar, de criar estratégias, formular perguntas e resolver problemas
inéditos. É com essa realidade que eles lidam concretamente e não com a realidade
escolar artificial que os obriga a ler manuais, seguir passos, observar recomendações
externas e reproduzir informações desconectadas aos seus problemas (Mattos, 2010). A
escola deve estimular a criatividade e possibilitar o acesso criativo e inovador ao
computador, à internet e aos demais recursos multimídia.
A nova geração aprende muito mais, e melhor, quando pode
administrar a sua aprendizagem, eles cresceram influenciados por
jogos e pela comunicação online, onde estão expostos a situações nas
quais precisam tomar as rédeas e coordenar as situações, e a escola
deve aceitar e exigir alunos ativos, criativos e que tomem a frente da
suas aprendizagens (Mattos, 2010, p. 25-26).

As novas gerações de alunos não conseguem mais ver sentido no modo como as
escolas atuam em suas vidas. A escola atual apresenta uma realidade contraproducente
de aprendizagem, priorizando conteúdos, tarefas, formas, fontes de informação e meios
de comunicação pobres e altamente artificiais (Mattos, 2010). Tal realidade, que preza
por “conteúdos pré-estabelecidos para formar um padrão de aluno, está centrada no
paradigma da transmissão de conhecimento para a formação em massa” (Mattos, 2010,
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p.151), o que não condiz com as necessidades e expectativas da nova geração que se
encontra nas escolas.
Como é possível constatar a partir do que foi colocado até aqui, não faltam
propostas de mudança para o sistema de educação, mudanças que afetem a forma de
ensinar, o papel do professor, o papel dos educandos, o papel da escola, as relações no
ambiente escolar. Espera-se uma adequação do sistema de ensino não só às novas
tecnologias, mas aos novos modos de pensar, de se relacionar, aos novos hábitos. O
aluno precisa de uma aula mais interativa para que o conteúdo da escola o atraia, uma
proposta interessante para levar um pouco de interatividade às salas de aula é a
possibilidade de utilização da robótica com fins educativos.
Sob o ponto de vista do ferramental tecnológico para educação, a
robótica é uma tecnologia emergente que tem se tornado elemento
praticamente obrigatório nas escolas modernas devido à sua
possibilidade de atuação em diversas dimensões. A temática associada
aos robôs – representantes inatos das novas tecnologias no imaginário
do jovem da atualidade – tem mostrado grande aceitação pelos
mesmos. Mais do que isso, essa temática tem propiciado o surgimento
de um novo leque de atividades práticas construtivas: kits robóticos
têm sido frequentemente utilizados em escolas de primeiro grau à
universidades, com excelentes resultados em todos os níveis em
termos de mudança de paradigma para o aprendizado baseado na
experimentação, trabalho em grupo e motivação do corpo discente.
Interessantes experiências têm demonstrado que a robótica pode atuar
como inclusora, não apenas digitalmente ou tecnologicamente, mas
socialmente, levando alunos a se integrarem de maneira efetiva à sua
comunidade escolar e à sociedade. Mais do que isso, a robótica tem
sido utilizada como ferramenta para o ensino de conteúdos
transversais, tais como ciências, física, matemática, geografia, história
e até mesmo português. Disponível em: obr.org.br, acesso em
dezembro de 2013.

Através da Robótica, o professor cria ambientes de aprendizagem que estimulam a
construção de conhecimento com imaginação e criatividade. Dessa forma o robô pode
ser compreendido como um artefato cognitivo que os alunos utilizam para explorar e
expressar suas próprias ideias (Papert, 1986).
No Brasil este é um campo de pesquisa recente, entretanto, no cenário internacional
a Robótica educativa já adquiriu lugar de destaque. Não se trata de apenas uma simples
ferramenta, mas de um recurso que poderá promover, dentre outros, a pesquisa, o
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desenvolvimento do raciocínio lógico, o trabalho em grupos, o diálogo entre campos do
saber (Francisco Júnior, Vasques e Francisco, 2010).

No que se refere ao uso da robótica em contextos educativos dois ramos de pesquisa
podem ser distinguidos: a Tecnologia Educativa e a Educação Tecnológica. Segundo
Miranda (2007), a Tecnologia Educativa é uma área que engloba estudos que tratam da
aplicação tecnológica, qualquer que seja, nos processos educacionais. Seu objetivo de
investigação contempla os recursos e avanços técnicos e, sobretudo, os processos que
potencializam o ensinar e o aprender. A Educação Tecnológica implica um âmbito de
pesquisa e reflexão mais amplo que o anterior, pois trata de saber usar a tecnologia e
analisar sua evolução e repercussão na sociedade.
A inserção da Robótica no contexto da Educação Tecnológica, além de tornar o
ambiente acadêmico mais atraente devido ao seu apelo lúdico, proporciona a
experimentação e estimula a criatividade. À medida que é possível integrar conceitos
teóricos a uma aplicação prática, os conhecimentos deixam de se apresentar como
estruturas teóricas abstratas e passam a se apresentar como necessidades práticas. Assim
a aquisição de conhecimento se torna mais atraente, por estar vinculada ao mundo da
vida. Desse modo, os estudantes são assim impulsionados a explorar novas ideias e
descobrir novas formas de significar os conceitos aprendidos em sala de aula.

1.3- Encaminhamento da investigação

E se a escola respeitasse os educandos como sujeitos ativos no seu processo de
aprendizagem? E se os conteúdos, currículos, metodologias fossem construídos
tomando como base o interesse, a curiosidade e a vontade deles? E se os professores se
colocassem como mediadores, estimulando o educando, dentro do seu próprio percurso,
a atingir estágios de desenvolvimento cognitivo que sozinho ele não seria capaz? Como
essa postura refletiria nas representações construídas pelos estudantes a respeito da
física escolar, do seu papel dentro do processo de aprendizagem? Como seriam as
relações construídas nesse ambiente?
Todos esses questionamentos, e ainda outros, surgiram no caminho desta
investigação, foi na tentativa de ampliação do meu entendimento em relação a tais
colocações que ela foi surgindo.
37

Para fazer desta curiosidade, deste interesse, um projeto de pesquisa, procurei por
propostas educativas que utilizassem a Robótica como ferramenta para uma formação
diversa daquela adotada na escola pública, para conhecer os seus processos e os seus
resultados.
Praticamente todas as universidades federais do país contam com projetos de
Robótica educativa voltados para estudantes do Ensino Médio. Em geral estes
programas estão concentrados nos departamento de Engenharia (elétrica e controle e
automação) e de Computação. O mais comum é que essas universidades desenvolvam
atividades com alunos convidados de várias escolas, públicas e particulares, de nível
Fundamental e Médio, de escolas regulares ou técnicas, para concorrer nas Olimpíadas
Brasileiras de Robótica. A OBR é uma olimpíada científica que conta com apoio do
CNPq e tem como objetivos: estimular os jovens participantes a seguir carreiras
científico-tecnológicas, identificar jovens talentosos e promover debates e atualizações
no processo de ensino-aprendizagem brasileiro. As universidades também buscam
competições internacionais, mas nesses casos o enfoque não está no processo de
aprendizagem, nem nos conteúdos, mas na competição.
Um caso destoante da regra geral, foi o projeto concebido em parceria pela
Universidade Federal de Lavras (UFLA) e a Escola Estadual Cristiano de Souza
(EECS), ambas situadas na cidade de Lavras, Minas Gerais. Esse projeto,
diferentemente dos demais, desde o início teve como foco a relação entre o estudante e a
escola (estudante/conhecimento). Seu objetivo foi, além de incentivar os educandos para
carreiras de engenharia, garantir que a evasão diminuísse na escola e na universidade e
que os estudantes fossem motivados para aprender. Esse projeto contou com a
colaboração de uma equipe multidisciplinar, que acompanhou os estudantes durante as
atividades em aspectos técnicos e educacionais, e priorizou uma visão interdisciplinar
aliando diversas áreas de conhecimento. O projeto denominado Léo, o Robô de Da
Vinci, será apresentado em detalhes no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 2
O PROJETO LÉO, O ROBÔ DE DA VINCI (LEO)

Na busca por projetos que utilizassem a Robótica Educacional como ambiente de
aprendizagem, refinei minha procura utilizando os seguinte critérios: (a) propostas de
Universidades Públicas, (b) Parcerias com Escolas Estaduais e (c) Trabalho com Estudantes do
Ensino Médio.
Apenas duas propostas atenderam a todos critérios, uma na Bahia e outra em Minas Gerais.
Os projetos de Robótica, geralmente atendem estudantes de Ensino Fundamental e Ensino
Médio simultaneamente, e os estudantes se dispõem a participar do projeto a partir de um
convite prévio. Os convites podem ser feitos em escolas, públicas ou particulares, também por
meio de redes sociais e publicidade, depois do processo de seleção as equipes trabalham nas
Universidades sem vinculação com a escola de origem dos estudantes. Os projetos não passam,
por isso, a participar do cotidiano das escolas. Optei pelo projeto de Minas Gerais não apenas
pela proximidade geográfica do meu local de residência, mas por se opor, em vários aspectos
aos demais projetos que utilizam a Robótica Educativa. Apresento abaixo a proposta desse
projeto.

2.1 – Os objetivos do projeto LEO

Preocupado com as altas taxas de evasão nos cursos de Engenharia da Universidade Federal
de Lavras (UFLA), o professor Roberto Braga, do Departamento de Engenharia de Controle e
Automação da mesma universidade, começou a elaborar um projeto de iniciação científica para
alguns dos seus alunos de graduação. Com esse projeto, seu objetivo foi o de mudar a
mentalidade dos alunos em relação à Engenharia e ao papel do engenheiro dentro da sociedade,
além de motivá-los a seguir no curso e na carreira.
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Para o Roberto, o curso e a carreira de engenheiro estão muito além do aparente tecnicismo
com o qual a profissão é tratada atualmente. Para ele a profissão de engenheiro exige das
pessoas uma mentalidade aberta para a contextualização, assim como capacidade de solucionar
problemas por meio de observações e interação com a natureza. Segundo o professor
Quando os estudantes ingressam no curso de Engenharia de Controle e
Automação da UFLA, ficam entusiasmados com as potencialidades de
aplicação no Laboratório de Robótica. Porém, o primeiro desafio é
superar as disciplinas de Cálculo, Geometria Analítica, Algoritmos e
Física, com maiores índices de reprovação, ao mesmo tempo em que
descobrem que um engenheiro precisa ter habilidades além daquelas
especificamente técnicas. Parte dessa dificuldade está na formação no
Ensino Médio, onde as disciplinas de Física e Matemática muitas
vezes não atraem a atenção dos jovens para aplicações práticas. Além
disso, existe o paradigma de que apenas os estudantes que sobressaem
na área de exatas devem optar por cursos superiores de Engenharia.
[por
Roberto
Braga
Alves
Jr,
disponível
em
http://robertobragajr.blogspot.com.br, acesso em maio de 2013].

Ele também pretendia, com esse projeto, chegar até alunos do Ensino Médio e motivá-los a
prosseguir nos seus estudos, de preferência optando por cursos na área de Engenharia. Assim, a
Escola Estadual Cristiano de Souza (EECS) foi convidada a estabelecer uma parceria para o
desenvolvimento do projeto na cidade de Lavras, Minas Gerais.
Para a elaboração e execução do projeto foi montada uma equipe multidisciplinar;
composta por professores universitários das áreas de Engenharia, Ciências da Computação e
Educação, por um professor de Física da educação básica e alunos de graduação do curso de
Engenharia de Controle e Automação.
O projeto propôs o acompanhamento técnico e educacional de um grupo de estudantes do
Ensino Médio, para que, aplicando conhecimentos básicos adquiridos nesta etapa de
escolarização, eles fossem capazes de construir robôs autômatos.
As obras de Leonardo Da Vinci foram eleitas como tema central do projeto devido à sua
capacidade de integração entre diversas áreas do conhecimento, uma característica almejada
para a elaboração dos trabalhos. O histórico e mítico Leão, idealizado e construído por Da Vinci
para conceder honrarias ao rei Francisco I da França, foi o símbolo escolhido, que acabou
nomeando o projeto.
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Figura 2.01: Banner de apresentação do projeto

Figura 2.02:Banner de apresentação do projeto na entrada da Escola Estadual Cristiano de Souza.

A proposta de atuação do LEO foi elaborada numa perspectiva multidisciplinar e voltada
para a relação entre o conhecimento técnico-científico e o mundo da vida. O projeto surgiu
como uma alternativa às práticas relacionadas à robótica educacional tradicionalmente
realizadas. No Leo a competição, principal característica das feiras e olimpíadas de robótica
para estudantes da Educação Básica, cedeu espaço à cooperação. Da mesma forma, o trabalho
com conteúdos excessivamente técnicos, cedeu espaço a um trabalho mais amplo, que permitiu
aliar o conhecimento técnico necessário, às componentes curriculares do Ensino Médio e aos
temas transversais numa perspectiva ampla e integrada.
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O LEO buscou despertar o interesse dos estudantes de Ensino Médio pela área de
Engenharia motivando-os a estudar os conteúdos escolares e estimulando uma mudança de
mentalidades. Era desejado que ao final do projeto, os estudantes conseguissem entender que a
Engenharia não deveria ser tratada de modo tão técnico, e sim de maneira mais ampla, associada
a outras áreas do conhecimento.
O projeto Léo, O Robô de DaVinci, um projeto multidisciplinar, visa
apresentar uma alternativa aos modelos de olimpíadas e competições
diversas que criam uma segregação reunindo semelhantes e evitando
que os conteúdos sejam transversais. Uma das dificuldades para a
formação de engenheiros, encontra-se na barreira oferecida pelas
disciplinas do tipo matemática e física ainda no Ensino Fundamental e
Médio, evitando que o estudante possa perceber que o engenheiro
precisa ter mais habilidades além daquelas especificamente técnicas.
Da mesma forma, os novos estudantes de engenharia, produto deste
meio que compartimenta conteúdos criam dificuldades em valorizar
conteúdos que não sejam estritamente ligados à questão técnica,
ficando assim resistentes ao entendimento teórico básico dos
fenômenos e dos instrumentos usados para solucionar e modelar tais
fenômenos. (Resumo do projeto).
Assim, era desejado que fossem realizadas propostas de trabalho multidisciplinares,
relacionando (pelos menos) as quatro áreas de conhecimento escolhidas para serem
contempladas pelo projeto: Ciências da natureza, Matemática, Engenharia e Artes. Os
idealizadores do projeto optaram pelas áreas de Ciências da Natureza e Matemática por
acreditarem que a falta de conhecimento nessas áreas desencoraja a escolha pela área de
Engenharia, além de causar problemas para que o estudante seja bem sucedido nas disciplinas
básicas do curso de graduação em Engenharia. Esta área do conhecimento foi escolhida para
empreender uma mudança de mentalidades, mostrando que a Engenharia precisa ser
considerada além do mero tecnicismo com o qual é tratada, pois implica também em relações
socioambientais, econômicas e culturais mais amplas. A área de artes foi escolhida para
trabalhar também a questão estética, tão presente nas obras de Leonardo DaVinci.

2.2 - A estrutura, a organização e os personagens do LEO

Foi estabelecida a divisão do projeto em quatro grupos de trabalho. Cada um desses grupos
foi composto por cinco estudantes do Ensino Médio, sendo que, em cada grupo, um dos
estudantes teve a função de tutor. O estudante tutor, ou coordenador de área como passou a ser
conhecido, recebeu uma bolsa de estudos e tinha a função de organizar o seu grupo, assim como
estabelecer o diálogo entre o seu grupo com os demais e com a coordenação do projeto. A
escolha dos tutores foi feita por indicação do professor de Física da escola. Ele escolheu alunos
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que, a seu ver, se encaixavam no perfil do projeto, que fossem bons alunos, demonstrassem
responsabilidade e que tivessem afinidade, ou apresentassem interesse pela área de
conhecimento representada pelo grupo.
Cada um dos grupos ficou responsável por uma área do conhecimento e foi batizada pelos
próprios integrantes: Matemática - Olimpo, Engenharia - VinciBridge, Artes - AeroVinci e
Ciências da Natureza – Ulisses. Mesmo que burocraticamente cada grupo representasse apenas
uma área do conhecimento, eles foram estimulados, o tempo todo, a relacionar umas áreas com
as outras na elaboração do projeto.
Inicialmente, as equipes de trabalho foram montadas com todos os alunos que
demonstraram interesse em participar do projeto. Tais equipes trabalharam juntas
experimentalmente por um mês em grandes grupos de estudo. Como o projeto só tinha
capacidade para suportar 20 estudantes do Ensino Médio, sendo cinco por grupo, ao final do
mês experimental, os coordenadores de área, junto com o professor da escola e o bolsista de
iniciação científica selecionaram três integrantes definitivos para cada equipe. Os critérios de
avaliação foram: responsabilidade, assiduidade, interesse e bom relacionamento na equipe.
No total, vinte e seis pessoas se envolveram diretamente na execução das atividades do
projeto. Três professores da UFLA, dois estudantes da UFLA, um professor da EECS e vinte
alunos do ensino médio da EECS. Para assegurar a privacidade de tais sujeitos, uma vez que
suas palavras e ações serão constantemente evocadas nesta dissertação, atribui a cada um deles
um nome fictício. Na Tabela 1 apresento de modo sucinto a função e as atribuições de tais
sujeitos dentro do LEO.

Tabela 2.01: apresentação das atribuições e funções dos sujeitos da pesquisa dentro do LEO.
Função

Responsáveis

Atribuições

Coordenação

Coordenador Geral: Rogério
(professor universitário).

Coordenar o projeto como um
todo, interligar as diversas áreas,
responsável pelos recursos.

Coordenador do projeto na
escola: Francisco (professor de
Física na Educação Básica).

Coordenar o projeto na escola e
supervisionar as atividades dos
estudantes de graduação e de
educação básica na escola

Aspectos técnicos: Rui e
Rômulo. (professore
universitários).

Colaborar na execução dos
autômatos.

Aspectos educacionais: Romeo
(professor universitário)

Colaborar nos aspectos
educacionais.

Colaboração
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Bolsistas de iniciação científica

Estudantes tutores (Ensino Médio)

Frente 1: Douglas (aluno de
graduação).

Acompanhar os estudantes da
educação básica, fazer a ligação
mais direta entre a UFLA e a
EECS.

Frente 2: Joana
graduação).

Montagem
dos
autômatos:
réplica do Leão de Da Vinci e do
kit que será oferecido aos
estudantes.

(aluna

de

Área de artes: Diogo
Área de ciências da natureza:
Luíza
Área de engenharia: Wilson
Área de matemática: Thales

Componntes das equipes (Ensino Médio)

Área de artes: Matheus, Alex,
Júlia e Natália.
Área de ciências da natureza:
Clara, João, Pedro e Lívia

Todos os estudantes tutores tem
a função burocrática de organizar
as equipes, supervisionar os
trabalhos
e
dinamizar
a
comunicação com o bolsista de
iniciação que os acompanha.
Apesar
de
os
tutores
apresentarem
uma
função
burocrática, todo os estudantes
tem como atribuição desenvolver
seus projetos.

Área de engenharia: Maria,
Jonas, Túlio e Letícia.
Área de matemática: Laura,
Rodolfo, Thiago e Anna.

Depois de definido o grupo de trabalho do Projeto, como apresentado na Tabela 2.01, os
integrantes passaram a se reunir da seguinte forma:
I- O professor de Física da EECS, os professores da UFLA e os bolsistas de iniciação científica,
uma vez por semana na UFLA, onde discutiam aspectos organizacionais, avaliavam ações,
planejavam e reviam decisões.
II- O bolsista de iniciação científica, o professor de Física da EECS e todos os estudantes se
reuniam uma vez por semana, na primeira fase e quinzenalmente na segunda fase. Os encontros
ocorriam na escola e em horário de aula. Nos encontros gerais os grupos discutiam sobre o que
estava sendo feito nos grupos de trabalho, tiravam dúvidas, trocavam informações e faziam
alguma atividade com a totalidade dos estudantes.
III- Os grupos de estudantes, uma ou duas vezes por semana em horários extraclasse, na escola,
para realizar as atividades do projeto: discutiam, pesquisavam, elaboravam e executavam os
projetos de trabalho.
Inicialmente os coordenadores marcavam reuniões mais frequentes, até que os alunos
estivessem familiarizados com a nova dinâmica de trabalho. À medida que os grupos se
conscientizavam da sua autonomia e responsabilidade, as atividades programadas pela
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coordenação foram se tornando mais escassas, assim como asreuniões entre os grupos e os
coordenadores. Os estudantes passaram, com o tempo, a se organizar e a trabalhar de maneira
autônoma, tanto na definição dos horários de encontro, quanto no planejamento e execução das
atividades e os coordenadores passaram a trabalhar como orientadores da atividade, atuando de
acordo com a necessidade, o interesse e a procura dos meninos.
As atividades do projeto acabaram se estruturando de forma descentralizada à medida que
todos os integrantes foram tomando consciência de suas atribuições e limitações dentro do
grupo. Mesmo a existência de um coordenador de área dentro do grupo, não impediu que os
demais estudantes se entendessem como iguais, em termos de atribuições na equipe. Talvez em
função disso as estruturas verticais, idealizadas no começo do projeto foram se dissolvendo. De
início, as interações deveriam obedecer a uma hierarquia verticalizada (figura 2.03) que foi
cedendo espaço a uma relação dialógica mais complexa (figura 2.04).

Figura 2.03: interações previstas (idealizadas).
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Figura 2.04: Iterações realizadas (concretizadas).

Até com Rogério, o coordenador geral do LEO, que só esteve com os estudantes
fisicamente algumas vezes, foi estabelecida uma relação dialógica direta, superando a
expectativa de relação mediada pelo Douglas, o bolsista de iniciação científica. Douglas seria
um canal de comunicação entre os estudantes e Rogério, o que foi superado pela criação de um
canal de comunicação mais dinâmico: um grupo de discussão no Facebook.

2.3 – As atividades realizadas no decorrer do Projeto

As atividades do projeto foram divididas em três fases: a primeira fase foi a de organização
e estruturação dos projetos de trabalho, a segunda fase foi a de construção dos trabalhos e a
terceira fase, construção da feira na qual os trabalhos seriam apresentados para a comunidade
escolar.
Na primeira fase, a partir do que foi estipulado nas reuniões entre os professores
universitários, o professor de educação básica e os bolsistas de iniciação científica aconteceu a
seleção dos quatro estudantes coordenadores de área, essa seleção aconteceu em janeiro de
2013. A primeira reunião com os selecionadosaconteceu no dia 24 de janeiro, na própria escola
e foram discutidas as atividades a serem executas ao longo do ano de 2013, logo depois os
estudantes receberam os primeiros materiais de estudo.

Figura 2.05: Primeira reunião do grupo para informações sobre a
execução do projeto na escola no ano de 2013. Janeiro de 2013.

46

Figura 2.06: Entrega dos materiais aos coordenadores de área na
UFLA. Fevereiro de 2013.

Todo esse grupo – professores, bolsistas de iniciação científica e estudantes coordenadores
de área - participou do processo de seleção da equipe de trabalho. No dia 22 de fevereiro de
2013 aconteceu a apresentação do LEO à Escola Estadual Cristiano de Souza. O evento
aconteceu na própria escola e todos os estudantes do Ensino Médio foram convidados, tendo
comparecido os interessados. Foi feita uma palestra, na qual o professor coordenador do projeto,
o professor coordenador do projeto na escola e o bolsista de iniciação científica explicaram a
proposta do projeto, falaram sobre as orientações gerais e o envolvimento da comunidade
escolar.

Figura 2.07: Palestra de apresentação do LEO à Escola Estadual
Cristiano de Souza. Fevereiro de 2013.

Depois da palestra a procura foi tão grande que superou a capacidade do projeto (de vinte
estudantes), então as primeiras atividades, que foram os grupos de estudo, contaram com um
grande número de estudantes, provisoriamente. Na segunda semana de execução do projeto na
escola (março) foi feita uma reunião com o grupo provisório de trabalho para passar as
explicações e direcionamentos necessários para o processo de separação de equipes. Os
estudantes foram estimulados a escolher um nome para a equipe e um tema do seu interesse para
ser trabalhado. Foram montadas equipes menores também provisórias. Essa foi a etapa de
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familiarização dos estudantes com o projeto, com a pesquisa, com a temática escolhida, com as
pessoas envolvidas.

Figura 2.08: Reunião para direcionar o processo de divisão do grupo
em equipes de trabalho. Março de 2013.

Figura 2.09(a): Primeiras reuniões dos grupos de estudo. Março de
2013.

Figura 2.09(b): Primeiras reuniões dos grupos de estudo. Março de
2013.

Os grupos de estudos se reuniam uma vez por semana, na própria escola e foi escolhido o
horário de aula, por permitir maior frequência dos estudantes às reuniões. Depois de um mês de
trabalho, as equipes provisórias elegeram os membros definitivos para compor cada grupo de
trabalho. Os grupos produziram um jornal/mural para informar à comunidade escolar sobre o
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andamento do projeto. Além dos grupos de estudo foram realizadas outras atividades fora da
escola para diversificar as reuniões do projeto.

Figura 2.10: informativo sobre o LEO para a comunidade escolar
acompanhar os trabalhos desenvolvidos.

Figura 2.11: Visita à I Feira de Automação. UFLA, abril de 2013.

Figura 2.12: Visita ao Departamento de Engenharia da UFLA. UFLA,
maio de 2013.
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Em agosto de 2013 iniciou-se a segunda fase do LEO: a etapa de construção dos projetos.
Cada grupo, responsável por uma área do conhecimento, buscou dentro da obra de Leonardo Da
Vinci um projeto que englobasse o máximo possível das outras áreas do conhecimento. Essa
segunda fase do projeto aconteceu sob a supervisão do Douglas (aluno de iniciação científica) e
do Francisco (professor de Física da escola), eles ajudavam os meninos sempre que era
necessário: levavam material extra e garantiam que os trabalhos se enquadrassem no contexto
histórico das obras de Da Vinci e que relacionassem diversas áreas do conhecimento. Douglas e
Francisco garantiam toda a ajuda que os estudantes precisavam, e Rogério conseguia o material
necessário para a construção dos protótipos. Como projeto de iniciação científica, o LEO contou
com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico –
CNPq etambém com apoio da empresa VALE S.A.
Os grupos de trabalho se reuniam para pesquisar, buscar um tema de interesse para o
desenvolvimento do trabalho, discutir entre si e modelar um projeto. Essas reuniões aconteciam
no mínimo duas vezes por semana, na escola e em horário extraclasse. Um dos grupos se reunia
logo após o horário de aula, e a escola oferecia almoço para eles. Os estudantes se organizavam
livremente, cumprindo os horários que podiam, mas tinham metas internas e externas
estabelecidas. Eles tinham acesso irrestrito às dependências da escola, podiam usar espaços,
como por exemplo, o laboratório de ciências e o laboratório de informática, sem a necessidade
de um professor para acompanhá-los, o que não era permitido aos demais estudantes da escola.
Além de salas de aula, a biblioteca e outros espaços.
Depois de completada a etapa dos grupos de estudo iniciais para reconhecimento dos temas
escolhidos e busca de possíveis projetos, cada grupo escolheu um trabalho: Equipe Ulisses –
barco e parafuso aéreo; Equipe AeroVinci – Aviões e Quiróptero; Equipe Olímpo – catapulta e
Equipe VinciBridge – ponte sem amarras. Apresento abaixo algumas fotos dos processos de
planejamento e montagem dos projetos.

Figura 2.13: Projeto e peças do barco. Equipe Ulisses.
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Figura 2.14: Processo de montagem do barco. Equipe Ulisses.

Figura 2.15: Processo de montagem e projetos experimentais para
o avião. Equipe AeroVinci.

Figura 2.16: Processo de montagem e apresentação da catapulta.
Equipe Olimpo.

51

Figura 2.17: Processo de montagem, apresentação e reunião de estudos
para a construção da ponte sem amarras. Equipe VinciBridge.

A última fase do projeto foi a realização de uma feira, que aconteceu no dia 22 de
novembro de 2013, no pátio daEscola Estadual Cristiano de Souza (EECS). Os estudantes
apresentaram seus trabalhos à comunidade escolar e passaram pela avaliação de uma banca
composta por professores da UFLA.
Os meninos e meninas do LEO falaram ao público a respeito do processo de
desenvolvimento dos seus trabalhos e explicaram aspectos técnicos e científicos envolvidos na
construção e funcionamento dos equipamentos por eles construídos.
Ao fim das apresentações a banca julgou que todos os grupos obtiveram pontuação
equivalente, porém como só havia um prêmio um grupo precisou ser escolhido. A equipe que
levou o prêmio foi a que construiu a ponte arqueada de Da Vinci em escala real com toras de
eucalipto e sem qualquer tipo de fixador (pregos, amarras, etc.). A equipe levou para casa um kit
para montar uma réplica em miniatura do Leão autômato projetado por Leonardo Da Vinci, o
mesmo que inspirou o projeto.
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Figura 2.18: Montagem dos espaços de apresentação.

Figura 2.19: Apresentação dos trabalhos para a banca acadêmica.

Figura 2.20: Visitação pública.
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Figura 2.21: Apresentação dos trabalhos ao público.

2.4 – Caracterização Pedagógica do projeto

Assim como defende Stoppa (2012), a utilização de novas ferramentas tecnológicas acaba
por motivar o aprendizado de teorias tradicionais, como matemática, química, física, dentre
outras, consideradas “difíceis” por parte dos estudantes. O projeto LEO buscou através da
abordagem tecnológica, voltada para a Robótica, trazer a atenção e o interesse dos estudantes da
Escola Estadual Cristiano de Souza EECS para essas disciplinas no intuito de despertá-los para
carreiras da área de Engenharia. Porém as atividades ligadas à robótica foram pontuais,
aconteceram em alguns momentos específicos no decorrer do projeto, mas não foram as
atividades prioritárias.
A prioridade do projeto foi respeitar a autonomia dos estudantes no processo de escolha
dos temas a serem estudados e na escolha do projeto a ser construído. Na contramão dos demais
projetos que utilizam a Robótica Educacional como plataforma de aprendizagem baseados em
aspectos técnicos, voltados para a competição em feiras ou olimpíadas, o Leo priorizou
valorizar a construção de conhecimento e a capacidade de compreensão, baseada no
desenvolvimento de situações reais nas quais o conhecimento escolar fosse necessário para a
realização de tarefas práticas.
A Robótica, enquanto elemento atrativo, figurou apenas como uma tecnologia aplicada a
fins pedagógicos e, de fato, o LEO pode ser enquadrado no paradigma da Pedagogia dos
Projetos.
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A pedagogia de projetos propõe mudanças no paradigma educacional oferecendo ao
estudante um jeito novo de aprender, centrado na interação e no desenvolvimento de atividades
que se tornam experiências educativas complexas e não artificiais. Propõe que os saberes
escolares estejam integrados com os saberes sociais, transformando o espaço escolar em um
espaço vivo. A busca de construção do conhecimento por meio da resolução de problemas reais
colabora para a significação do conhecimento pelo estudante, pois ao estudar ele estará
aprendendo algo que faz sentido e que tem um significado em sua vida (Hernandez, 1998).
Desse modo é possível que ele compreenda o valor do conhecimento, desenvolvendo uma
postura consciente, indispensável para se colocar enquanto agente transformador do seu meio
sócio histórico e cultural. Dentro deste paradigma, tem-se a distinção entre três possibilidades:
os Projetos de Aprendizagem, os Projetos de Trabalho e os Projetos de Ensino (Mattos, 2010).
Um projeto de Aprendizagem pode ser caracterizado como um conjunto de atividades,
ações e procedimentos planejados com o objetivo de produzir conhecimentos e impulsionar a
aprendizagem de alguém. Por meio de uma investigação científica que tenha origem nas
curiosidades individuais do aprendiz, e a partir delas, a construção de conhecimento
interdisciplinar torna-se possível. “Os projetos de aprendizagem privilegiam a investigação, as
escolhas e a criatividade dos aprendizes” (Mattos, 2010, p.154). Tal prática leva os estudantes a
“aprenderem a aprender”, à medida que sua autonomia também se desenvolve, num contexto
em que a construção de conhecimento demanda o estabelecimento de estratégias de trabalho em
grupo, com a cooperação entre aprendizes e orientadores. Uma característica marcante desta
abordagem é a capacidade de absorver as inovações das tecnologias digitais da informação e da
comunicação.
Comparando Projetos de Aprendizagem e Projetos de Ensino, é possível admitir que ambos
sejam opostos. Tais paradigmas diferenciam-se desde sua origem: enquanto o projeto de Ensino
nasce das necessidades do professor e da sequência curricular da escola, o projeto de
aprendizagem nasce das curiosidades e desejos dos alunos (Fagundes, Sato e Maçada, 1999).
Do ponto de vista do aluno, o Projeto de Ensino é artificial e não passa de mero dever
burocrático (escolar) que é feito no intuito de agradar o professor. Por outro lado, partindo do
próprio desejo e interesse do educando, o Projeto de Aprendizagem configura-se em desafios
reais para o estudante (Mattos, 2010).
Os projetos de trabalho são práticas que favorecem o aluno no processo de construção do
seu conhecimento, por meio da criação de estratégias de organização dos conteúdos escolares
em torno de problemas ou hipóteses que geralmente extrapolam a disciplinaridade. Sob essa
perspectiva o currículo escolar pode ter suas disciplinas, até então isoladas, novamente
correlacionadas, interagindo entre si. Os Projetos de Trabalho, assim como os Projetos de
Aprendizagem, levam em consideração as demandas colocadas pelos alunos, valorizando sua
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opinião e fazendo com que sintam a responsabilidade que lhes cabe dentro do próprio processo
de aprendizagem (Hernandez, 1998).
A tabela 2.02 mostra um comparativo das três propostas de projetos. Ela foi formada pela
junção dos pontos de vistas de Fagundes, Sato e Maçada (1999, p. 17), Mattos (2010, p. 165) e
Hernandez (1998).

Tabela 2.02: Quadro comparativo das características dos Projetos de Ensino, Projetos de Aprendizagem e
Projetos de Trabalho.
PROJETOS DE ENSINO

PROJETOS DE
APRENDIZAGEM

PROJETOS DE TRABALHO

Quem escolhe o tema?

Professor, coordenação
pedagógica

Alunos e professores
individualmente e, ao mesmo
tempo, em cooperação

A turma de alunos e o
professor por argumentação,
seleção, exclusão e votação.

Contextos

Arbitrado por critérios
externos e formais

Realidade da vida do aluno

Trabalhos e temas precedentes
e propostas do professor

Arbítrio da sequência de
conteúdos do currículo

Curiosidade, desejo, vontade
do aprendiz

Interesses do professor e da
maioria dos estudantes.

Hierárquicas

Heterárquicas

Oscilam entre hierárquicas e
heterárquicas.

Impostas pelo sistema,
cumpre determinações
sem optar.

Elaboradas pelo grupo,
consenso de alunos e
professores

Elaboradas pelo grupo,
consenso de alunos e
professores.

Transmissão do
conhecimento

Construção do conhecimento

Construção do conhecimento.

Agente

Estimulador/ orientador

Oscila entre agente e
orientador.

Papel do aluno

Receptivo

Agente

Oscila entre receptivo e
agente.

Fontes de informação

Professor

Amplas e diversificadas

Amplas e diversificadas

Linear/monótona

Rede/ Situações complexas e
desafiadoras

Correlacionada e integrada
entre si, extrapola a
disciplinaridade/Integração
dos saberes sociais e escolares

Determinada e fiscalizada
pelo professor

Autônoma, criativa e
inovadora

Amparada e apoiada pelo
professor

Observador passivo

Autor ativo e criativo de suas
aprendizagens

Autônomo, responsável

A quem satisfaz?

Decisões

Definições de regras,
direções e atividades

Paradigma
Papel do professor

Organização curricular

Uso das TIC’s

Atividades do aluno

56

Método principal de
ensino-aprendizagem
Forma para

Aulas expositivas

Investigação

Reprodução de
conhecimentos

Construção de conhecimentos Construção de conhecimento,
e criatividade
conscientização e autonomia

Sociedade a que satisfaz Sociedade Industrial

Sociedade da Informação e
do conhecimento

Interação

Sociedade da Informação e do
conhecimento

Dentre as três possibilidades, aquela na qual o LEO melhor se enquadra é a dos
Projetos de Trabalho. Tal paradigma considera que a função da escola não é apenas
ensinar conteúdos ou vincular instrução com a aprendizagem. Ele exige uma
reorganização do currículo de modo que leve em consideração o tempo e o espaço
escolar específico e tudo o que ocorre fora da escola (Hernandez, 1998). A
fragmentação do conhecimento em disciplinas distanciadas umas das outras e dos
problemas vivenciados pelos alunos cede espaço a temas que perpassam e integram
várias áreas do conhecimento e conteúdos. Ele exige dos educadores uma mudança nos
hábitos e nas práticas, consideradas autoritárias e monótonas,
propiciando a relação dos alunos com as questões sociais, valores e
crenças presentes na cultura e em todo e qualquer contexto social. O
educador passa de transmissor para facilitador do conhecimento, para
que esse possa ser reconstruído e reinventado, objetivando a
consciência e autonomia cognitiva e moral, pois assim o aluno tornarse critico ante a realidade, buscando novos conhecimentos e formas de
auxilio para construir um novo saber. Para se ter sucesso com o
trabalho por projetos é necessário que o aluno assuma
responsabilidade e autonomia, e é fundamental ao profissional da
educação romper com os paradigmas presentes na educação. Romper
com as limitações do cotidiano, com a postura do professor tradicional
passando a ser o mediador e não mais o transmissor de informações,
as quais não fazem referência com a realidade do educando (Silva e
Tavares, 2010).

Trata-se de empreender a re-significação do espaço escolar, transformando-o em um espaço
vivo de interações, aberto ao real e as suas múltiplas dimensões (Leite, 1996). Por meio da
pesquisa e em contextos de interação, professores e estudantes têm a possibilidade de descobrir
coisas novas juntos. Segundo Hernandez (1998) a finalidade do ensino, sob tal perspectiva, é
promover, nos alunos a compreensão dos problemas que investigam (p.86).
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Os projetos de trabalho constituem um planejamento de ensino e
aprendizagem vinculado a uma concepção da escolaridade em que se
da importância não só a aquisição de estratégias cognitivas de ordem
superior, mas também ao papel do estudante como responsável por
sua própria aprendizagem. Significa enfrentar o planejamento e a
solução de problemas reais e oferecer a possibilidade de investigar um
tema partindo de um enfoque relacional que vincula idéias-chave e
metodologias de diferentes disciplinas (HERNANDEZ, 1998, p. 89).

Os Projetos de Trabalho buscam ensinar o estudante a pesquisar a partir de
problemas relacionados com situações reais,extrapolando as condições impostas pelos
currículos tradicionais. Essa prática leva o professor e alunos a definirem estratégias
próprias de busca, ordenação, análise e interpretação de informações, construindo
conhecimentos novos de forma mais autônoma (Alves, 2002). Essa proposta pretende
transgredir a incapacidade da Escola para repensar-se de maneira permanente, dialogar
com as transformações que acontecem na sociedade, nos alunos e na própria educação
(Hernandez, 1998).

2.5 – Sobre o meu processo de interação com o LEO

Acompanhei o LEO entre março de 2013 e março de 2014. A partir de notícias
vinculadas pela internet pude entrar em contato com o coordenador geral que, pela
natureza da minha investigação me encaminhou para conversar diretamente com o
Douglas. Ele foi o bolsista de iniciação científica que acompanhou de perto todas as
etapas de execução do projeto na escola. Meu interesse foi compreender como um
projeto como o LEO, estruturado de maneira quase horizontal, valorizando a
experiência e a autonomia dos estudantes, se estruturou como um ambiente de
aprendizagem em Ciências/Física. Como as relações construídas naquele espaço
poderiam refletir nos estudantes? Quais os sentidos construídos pelos alunos a respeito
do seu papel no próprio processo de aprendizagem, do papel da escola, dos professores,
do estudo, do conhecimento científico, enfim, como o projeto afetaria as representações
dos estudantes inseridos no LEO com relação ao conhecimento científico e à vida
escolar.
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Inicialmente fiz uma entrevista com o Douglas. Sempre muito atencioso, ele me explicou
detalhadamente como o projeto surgiu, quais os seus objetivos, as atividades planejadas e
executadas até então, como o projeto estava estruturado naquele momento e o que estava em
andamento. À época desse encontro, que foi o meu primeiro contato físico com algum
integrante do LEO, a equipe estava desenvolvendo as primeiras atividades com os grupos
definitivos de trabalho. Foi o Douglas quem me levou até a Escola Estadual Cristiano de Souza
e me apresentou à direção e ao professor coordenador do projeto na escola. Nessa ocasião
também pude entrevistar o professor, que me deu um panorama geral do projeto sob o seu ponto
de vista. Todas as portas estiveram sempre abertas, as pessoas foram muito amáveis e
prestativas.
A partir do mês de maio de 2013 comecei a acompanhar as reuniões dos grupos de trabalho.
Escolhi acompanhar as reuniões de trabalho de duas das equipes: a equipe Olimpo, responsável
pela área de Matemática que escolheu como tema a guerra na época de Leonardo DaVinci e a
equipe AeroVinci, responsável pela área de Artes, que escolheu como tema a aerodinâmica na
obra de Leonardo DaVinci. As reuniões dos dois grupos aconteciam em dias próximos, como eu
precisava me deslocar até Lavras, a oportunidade de acompanhar quatro encontros em dois dias
por semana facilitou o trabalho. Nessas oportunidades fiz observações participantes que
renderam fotos, notas de campo e muito aprendizado com os meninos. Também fiz entrevistas
semi estruturadas com os participantes dos grupos para compreender, não só a estrutura do Léo,
como também sua influência na formação dos estudantes envolvidos. Para compreensão do
contexto geral mais amplo da situação tabémfiz observações participantes, nas quais me
coloquei à disposição dos meninos do LEO para interações dialógicas.
Todo o processo de investigação teve como referencial a maneira como Vigotski e Bakhtin
tratam o papel das interações sociais nos processos de compreensão, e consequentemente, como
afetam as relações de ensino aprendizagem.
Como completo para saciar um pouco da curiosidade, apliquei testes em todas as turmas do
Ensino Médio da EECS, para conhecer um pouco mais dos integrantes do LEO no contexto da
escola e de suas respectivas salas de aula. No capítulo que se segue apresento os referenciais
teóricos e metodológicos, e como estruturei a pesquisa.
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CAPÍTULO 3
CONSTRUÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA DA INVESTIGAÇÃO

No presente capítulo, apresento os referencias que fundamentam o percurso
investigativo desta dissertação. Busco apoio em Bakhtin e Vigotski para compreender o
fenômeno por mim pesquisado na perspectiva sociohistórica. Ambos os autores
procuram compreender o homem em sua totalidade, articulando dialeticamente aspectos
internos e externos na relação entre sujeito e sociedade (Ângelo, 2013) e abordam uma
concepção de construção de conhecimento e tomada de consciência como um processo
histórico e cultural que se desenrola por meio da linguagem.

3.1– A linguagem em Bakhtin e Vigotski

Bakhtin percebe a linguagem, o discurso, além das palavras: ele vislumbra, nas
interações discursivas, uma arena onde dialogam os conflitos presente na própria
sociedade. Para ele, a interação verbal constitui a realidade fundamental da língua
(Bakhtin, 2003). A sua teoria da enunciação apresenta um estudo sobre as relações entre
a linguagem e a sociedade, na qual ele coloca o signo - e em particular o signo verbal: a
palavra – sob efeito das estruturas sociais numa perspectiva dialética (Bakhtin/
Volochinov, 1995), que evidencia o modo como duas ou mais vozes entram em contato
nas enunciações (Wertsch e Smolka, 1995).
Nesse sentido é que Silva (2012) entende que Bakhtin instaura a importância do
diálogo. Na sua obra a linguagem torna-se o centro das investigações e o dialogismo a
condição do sentido do discurso (p.28). Como aponta Leal (2003), para Bakhtin todo e
qualquer discurso está marcado pela correlação dinâmica entre vozes diversas que nele
se atualizam e que assim estabelecem seu pertencimento a uma rede de discursos (p.50).
Em outras palavras, o discurso acontece polifonicamente, numa relação de várias vozes
cruzadas, se complementando ou sendo contraditórias (Brandão, 2004). Com sua
perspectiva dialógica, discursiva e polifônica Bakhtin aproxima-se de uma abordagem
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sociohistórica da linguagem (Freitas, 2003), na qual a enunciação (como produto de
atos de fala) não pode ser considerada individualmente, mas como um ato de origem
social (Bakhtin/Volochinov, 1995).
Para Vigotski (1989), a linguagem é o sistema simbólico básico e fundamental de
todos os grupos de seres humanos, ela permite a mediação entre sujeito e objeto do
conhecimento. Enquanto sujeito do conhecimento, o homem não tem acesso direto à
realidade material concreta; esse acesso só acontece de forma mediada e se dá através
dos sistemas simbólicos de que o sujeito dispõe, dentre eles a linguagem verbal.
A ideia de mediação é central para a compreensão das concepções de Vigotski
sobre o desenvolvimento humano como processo sociohistórico (Oliveira, 1992). A
linguagem possibilita a internalização de elementos culturais através do diálogo entre as
dimensões sociais (interpsíquicas) e individuais (intrapsíquicas), o que permite ao
homem superar sua dimensão biológica, tornando-se também um ser cultural.
Através da internalização da cultura, a palavra é um agente no processo de
desenvolvimento das funções mentais superiores. Vigotski deu importância especial à
relação entre pensamento e linguagem, colocando a palavra como mediadora para
compreender a vivência.

3.2 - O discurso como prática social

Para Bakhtin a fala está indissoluvelmente ligada às condições de comunicação, e
estas estão sempre ligadas às estruturas sociais. Sob seu ponto de vista a comunicação
verbal deve ser tratada inseparavelmente das outras formas de comunicação, pois ela
reflete os conflitos e tensões que se estabelecem na própria sociedade: a palavra é a
arena onde se confrontam os valores sociais contraditórios (Bakhtin/ Volochinov,
1995).
A realidade dos fenômenos ideológicos é a realidade objetiva dos
signos sociais. As leis desta realidade são as leis da comunicação
semiótica e são diretamente determinadas pelo conjunto das leis
sociais e econômicas (Bakhtin/ Volochinov, 1995, p.36).

Ele considera todo signo como ideológico e a própria ideologia como um reflexo
das estruturas sociais. Um signo, para Bakhtin é um fenômeno do mundo exterior
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(1995), o que significa que ele não é formado no interior dos indivíduos puramente por
processos psíquicos, mas na inter-relação de tais indivíduos em interações sociais
concretas.
A linguagem, o signo, a palavra sendo de natureza socioideológica, carregam em si
uma realidade que não se encerra na sua materialidade. O domínio do signo é o da
representação; por isso todo signo reflete e refrata outra realidade que lhe é exterior.
“Tal realidade é de conteúdo semiótico e ideológico e sua especificidade reside,
precisamente no fato de que ela se situa entre indivíduos socialmente organizados,
sendo o meio de sua comunicação” (Bakhtin/ Volochinov, 1995, p.35).
As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e
servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. É
portanto claro que a palavra será sempre o indicador mais sensível de
todas as transformações sociais, mesmo daquelas que apenas
despontam, que ainda não tomaram forma, que ainda não abriram
caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem formados. A
palavra, é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais
efêmeras das mudanças sociais (Bakhtin/ Volochinov, 1995, p.41).

Vigotski (1989), ao considerar que a função primordial da fala é o intercâmbio
social, também ressalta a importância da linguagem para além das situações de
comunicação. Ele percebe a linguagem como fundadora de uma nova relação do homem
consigo mesmo e com o mundo, considerando-a constituidora do pensamento e do
sujeito. Para ele, é através da linguagem que o sujeito biológico se torna sujeito
histórico e cultural.
Nessas dimensões o desenvolvimento do sujeito se processa pela experiência social
do homem, que passa a se relacionar consigo e com os outros de forma mediada através
de signos. Os sistemas de signos, como é o caso da linguagem verbal, enquanto
instrumentos da mediação entre os homens, e destes com o meio ambiente, são criados e
transformados pela sociedade ao longo do curso da história humana, ao mesmo tempo
que possibilitam mudanças na forma social e cultural. A experiência histórica do
homem está consolidada nas criações materiais e reflete-se nas formas verbais de
comunicação entre as pessoas sobre esses conteúdos. Dessa maneira, a natureza social
do ser humano torna-se também sua natureza psicológica. Nessa perspectiva o
desenvolvimento humano não se limita a algo introduzido de fora para dentro, antes o
desenvolvimento psicológico do sujeito é resultado de um processo dialético que
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entrelaça duas linhas diferentes: processos elementares, de origem biológica e funções
superiores, de origem sociocultural (Vigotski, 1998, p.61).
O desenvolvimento de estruturas psicológicas superiores nos sujeitos é reflexo da
interiorização de conteúdos historicamente determinados e culturalmente organizados
através do uso da linguagem. No processo de internalização o outro, e o discurso do
outro, orientam as ações do sujeito mediando o processo intercognitivo. A partir da
internalização, que se processa por meio do diálogo entre as dimensões sociais e
individuais, os significados são socialmente compartilhados. Este compartilhamento
através da internalização não implica uma simples imitação ou cópia, dentro do sujeito,
de significados construídos socialmente. O que acontece no plano das relações sociais
torna-se parte do sujeito pela leitura dos significados que a palavra do outro tem sobre o
eu, como o produto de um processo de desenvolvimento enraizado nas ligações entre
história individual e história social (Vigotski, 1984, p.33).
O indivíduo internaliza elementos culturais, a partir dos quais irá construir seus
próprios sentidos, a cultura cria os sujeitos e a própria cultura é uma criação humana.
Assim, a palavra não é somente utilizada como meio de comunicação, mas como agente
no desenvolvimento de funções superiores que permitem ao sujeito orientar seu próprio
comportamento e participar de uma nova forma de prática social.

3.3 - A consciência individual e as relações sociais

Bakhtin e Vigotski acreditam que a consciência é formada socialmente, por meio
de relações estabelecidas entre os indivíduos pela mediação de signos linguísticos. De
acordo com a teoria da enunciação de Bakhtin a palavra, enquanto signo sócio
ideológico, faz parte da formação da consciência do homem. Para ele, a consciência só
se torna consciência quando está impregnada de conteúdo ideológico e semiótico,
“expressão ideológica e psíquica são formadas a partir do mesmo material, o material
semiótico assimilado em sociedade, e se diferenciam à medida que o discurso interior, a
expressão psíquica vai se expressando exteriormente de forma ideológica” (Bakhtin/
Volochinov, 1995, pág.57), o que só pode ocorrer no processo de interação social.
A lógica da consciência é a lógica da comunicação ideológica, da
comunicação semiótica de um grupo social. Se privarmos a
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consciência de seu conteúdo semiótico e ideológico, não sobra nada.
A imagem, a palavra, o gesto significante, constituem seu único
abrigo”(p.36).

Para Bakhtin, a consciência adquire forma e existência nos signos criados por um
grupo organizado no curso de suas relações. “A própria consciência só pode surgir e se
afirmar como realidade enquanto encarnação material em signos” (p.34). Ele entende
que a consciência reflete a lógica e as leis da comunicação ideológica e da interação
semiótica de um grupo social, assim, o homem teria não uma consciência individual,
mas uma consciência social, constituída por meio da linguagem.
O conteúdo do psiquismo individual é tão social quanto a ideologia
porque o indivíduo, enquanto detentor dos conteúdos de sua
consciência, enquanto autor dos seus pensamentos, enquanto
personalidade responsável por seus pensamentos, por seus desejos,
apresenta-se enquanto fenômeno puramente sócio-ideológico. (...) A
própria etapa em que o indivíduo se conscientiza de sua
individualidade e dos direitos que lhe pertencem é ideológica,
histórica e internamente condicionada por fatores sociológicos. Todo
signo é social por natureza, tanto o exterior quanto o interior. (p.58).

Desse modo, existe uma relação dialética entre fatores internos e externos no
processo de constituição da consciência humana, “Todo conteúdo ideológico pode ser
produzido por intermédio do signo interior, por outro lado, todo fenômeno ideológico,
passa pelo psiquismo em seu processo de criação, ou seja, todo signo ideológico
exterior banha-se nos signos interiores, na consciência” (p.57).
Para Bakhtin (1995), a palavra enquanto signo social pode ser compreendida como
instrumento da consciência. “É devido a esse papel excepcional (...) que a palavra
funciona como elemento essencial que acompanha toda a criação ideológica, seja ela
qual for” (p.37). Isso não implica que a palavra possa substituir qualquer signo
ideológico na constituição da consciência, porém na consciência cada signo se apoia em
palavras e é acompanhado por elas.
Vigotski (1998) também enxerga no caráter social da linguagem a origem das
interações que compõem a consciência humana. Para ele, a linguagem tem papel
fundamental na formação do sujeito, mediando semioticamente a interrelação entre o
intersubjetivo e o intrassubjetivo na formação da consciência. No processo de
internalização dos signos sociais a subjetividade do sujeito é constituída. Nesse sentido
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podemos compreender, que em Vigotski, a consciência é uma função com origem
social, na qual os signos apresentam grande importância (Carvalho et.al, 2010).
Para ele, os signos tem origem social e apresentam papel crucial no
desenvolvimento individual (1998, p.51), isto porque os signos possibilitam uma forma
inteiramente nova de comportamento, que permite ao seres humanos ir além dos limites
das funções psicológicas impostas pela natureza, evoluindo para uma nova organização,
culturalmente elaborada, de seu comportamento (p.52).
O uso de signos conduz os seres humanos a uma estrutura específica
de comportamento que se destaca do desenvolvimento biológico e cria
novas formas de processos psicológicos enraizados na cultura (p.54).

Desse modo, a psique é concebida como uma construção histórico-cultural
materialista, contrapondo-se à concepção de consciência metafísica e espiritual,
universal e ahistórica. As palavras, como elementos de fala, são correlativas da
consciência, são as unidades básicas da consciência humana (Vigotski, apud Luria,
1988, p.18).

3.4 - Compreensão e aprendizagem a partir das interações discursivas em Bakhtin

Apesar de não ter escrito especificamente sobre educação e processos de
aprendizagem, é possível compreender que, para Bakhtin, este processo ocorre devido
ao compartilhamento de material semiótico por meio da comunicação social, o que
possibilita a compreensão. Desta forma a compreensão só pode se manifestar através de
um material semiótico. Compreender um signo, nesta perspectiva, consiste em
aproximá-lo de outros signos já conhecidos (Bakhtin/ Volochinov, 1995).
A compreensão, que acontece por meio da significação, é um processo individual e
pode seguir duas vias distintas: a compreensão do signo interior (domínio psíquico) e a
compreensão do signo exterior (domínio ideológico).
Compreender um signo interior significa, neste contexto, relacionar um signo
interior qualquer, com a unicidade dos outros signos interiores, isto é, apreendê-los no
interior de certo psiquismo. “A significação realizada por meio do movimento interior é
dirigida ao próprio organismo, a um indivíduo dado, e determina-se, antes de tudo, no
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contexto de sua individualidade” (p.59). Este processo acontece por meio da
introspecção. Como qualquer ato de compreensão, a introspecção efetua-se
inevitavelmente com certa tendência ideológica. “A introspecção esclarece os signos
interiores com a ajuda do sistema cognitivo dos signos psicológicos” (p.61).
No caso do signo exterior, compreender trata-se de apreender um dado signo em
seu contexto ideológico correspondente. No processo de interação social, uma espécie
de cadeia ideológica estende-se de consciência individual em consciência individual,
ligando-as umas às outras através do compartilhamento do conteúdo semiótico de tais
signos. Do processo de interação entre consciências individuais emergem os signos
(p.34). Desta forma compreensão pressupõe a apreensão dos significados partilhados
por um

grupo socialmente

organizado e a

capacidade de comunicar-se

conscientemente com os membros deste grupo.
A compreensão de cada signo, interior ou exterior, efetua-se em
ligação estreita com a situação em que ele toma forma. Esta situação,
mesmo no caso da introspecção, apresenta-se como a totalidade dos
fatos que constituem a experiência exterior, que acompanha e
esclarece todo signo interior. Esta situação é sempre uma situação
social. Assim como outros processos cognitivos, a introspecção, pode
tomar outros caminhos, mas sempre em todas as condições se
esforça por explicitar ativamente o signo interior e levá-lo a um maior
grau de clareza semiótica. “O processo atinge seus limites assim que o
objeto da introspecção torna-se perfeitamente compreensível, assim
que ele se torna, igualmente, objeto da observação exterior, de
caráter ideológico (sob uma forma semiótica)”. (p.62).

Generalizando é possível admitir que a compreensão é uma resposta a um signo por
meio de signos (Bakhtin/ Volochinov, 1995) sejam eles internos ou externos. É na
dinâmica entre os meios inter e intrapsíquico que o sujeito mobiliza os significados
necessários ao processo de compreensão por meio da linguagem. Para Freitas (2011), a
verbalização (concretização do signo exterior) contribui para uma compreensão mais
clara do discurso interior, organizando melhor o pensamento (signo interior)
A verbalização externa das ideias contribui para uma compreensão
mais clara do discurso interior, organizando melhor o pensamento. O
discurso interior se forma interiorizando o discurso exterior e
mantendo, ainda que em grau diverso, sua característica mais
constitutiva: a dialogicidade (Freitas, 1997).
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Para a autora, em seu caráter externo, os enunciados são instrumentos da relação
com os outros. Tornando-se interiores, eles convertem-se em instrumentos internos e
subjetivos da relação consigo mesmo. É um diálogo consigo mesmo gerado pelo
diálogo com o outro (Freitas, 2011).
Bakhtin salienta a conexão entre a compreensão e a escuta. Para ele a compreensão
é um ato responsivo, participativo, uma vez que é em si um ato de fala interior que
responde, mesmo que não imediata e diretamente, a um ato exterior (Bakhtin, 2012).
Para ele todo enunciado já é uma resposta. Além do objeto de seu teor, todo enunciado
sempre responde (literalmente), de uma forma ou de outra, a enunciados anteriores do
outro (Bakhtin, 2003).
[...] o enunciado daquele a quem respondo (aquiesço, contesto,
executo, anoto etc) é já-aqui, mas sua resposta é porvir. Enquanto
elaboro meu enunciado, tendo a determinar essa resposta de modo
ativo; por outro lado, tendo a presumi-la, e essa resposta presumida,
por sua vez, influi no meu enunciado (precavenho-me das objeções
que estou prevendo, assinalo restrições etc.). Enquanto falo, sempre
levo em conta o fundo aperceptivo sobre a qual minha fala será
recebida pelo destinatário: o grau de informação que ele tem da
situação, seus conhecimentos especializados na área de determinada
comunicação cultural, suas opiniões e convicções, seus preconceitos
(de meu ponto de vista), suas simpatias e antipatias etc.; pois é isso
que condicionará sua compreensão responsiva de meu enunciado
(Bakhtin, 2003, p. 321).

Bakhtin reserva à palavra um importante papel no processo de compreensão.
Enquanto material semiótico ideológico, ela está presente em todos os atos de
compreensão e em todos os atos de interpretação (Bakhtin/ Volochinov, 1995, pág.38).
Ele diferencia ainda dois modos de compreensão: compreensão ativa e compreensão
passiva.
Compreensão passiva é aquela que apenas identifica o sinal e o significado, se
aproximando mais da repetição e da memorização da palavra do outro do que da
compreensão. Neste caso, mesmo que a palavra do outro seja internalizada está excluída
a possibilidade de resposta (Bakhtin/Volochinov, 1995). Assim, à medida que o
discurso do outro é incorporado o sujeito deixa de se desenvolver. Em tal caso,
podemos perceber o que Bakhtin chamou de discurso autoritário. Trata-se de um
discurso monossêmico, inflexível, que exige um reconhecimento incondicional e não
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uma compreensão ativa (Freitas, 2011). O discurso autoritário emana da autoridade e é
imposto ao outro, sendo fechado a uma relação dialógica.
Ao contrário, a compreensão ativa é aquela na qual se estabelece uma luta com a
palavra do outro procurando encontrar nela os seus próprios sentidos (Freitas, 2011).
Neste caso a palavra do outro se torna, em parte, palavra do sujeito falante por meio do
discurso internamente persuasivo e não por simples repetição.
O discurso internamente persuasivo (...) se entrelaça com as palavras
alheias, tornando-se metade minha, metade de outrem. Ele organiza do
interior o conjunto de minhas palavras e estabelece um
relacionamento tenso e conflituoso com as minhas outras palavras
interiormente persuasivas. Ele desperta meu pensamento e minha
palavra autônoma (Freitas, 2011).

Para a autora, o discurso internamente persuasivo apresenta-se com sentido
inacabado, o que permite manter acesas a criatividade e as relações dialógicas no
contexto da consciência do sujeito. Para Bakhtin, ao utilizarmos a palavra internamente
persuasiva
Nós a introduzimos em novos contextos, a aplicamos a um novo
material, nós a colocamos numa nova posição, a fim de obter dela
novas respostas, novos esclarecimentos sobre seu sentido e novas
palavras “para nós” (uma vez que a palavra produtiva do outro
engendra dialogicamente em resposta uma nova palavra nossa)
(Bakhtin, 1993, p.146).

Freitas (2011) entende que o sujeito não se constitui em apenas uma voz interior
particular, mas na forma com que combinamos e dialogamos interiormente com as
muitas vozes que nos falam. Nesse processo “a consciência toma forma e nunca cessa
de tomar forma, como um processo constante de interação entre discursos autoritários e
interiormente persuasivos” (Morson & Emerson, 2008, p. 236 apud Freitas, 2011), o
que só pode acontecer num processo de compreensão ativa.
a compreensão responsiva completa o texto do outro: ela é ativa e
criadora. O sujeito da compreensão não pode excluir a possibilidade
de mudança e até de renúncia aos seus pontos de vista e posições já
prontos. No ato da compreensão desenvolve-se uma luta cujo
resultado é a mudança mútua e o enriquecimento. (Bakhtin, 2003, p.
378).
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Compreender, para Bakhtin, é opor à palavra do outro uma contra palavra, é dar
resposta a um enunciado direcionado a mim. Quanto mais numerosas forem tais
respostas, mais profunda e real será a compreensão. (Bakhtin/ Volochinov, 1995,
pág.133).
O reconhecimento do repetível e já conhecido e a descoberta do novo, são os dois
momentos constituintes da compreensão ativa, e é nesse diálogo que Freitas (2011)
compreende a aprendizagem como um processo no qual o conhecido e o novo se
fundem no ato vivo da compreensão. Para ela, é nesse movimento de transformações
pelas palavras que o desenvolvimento se processa possibilitando a aprendizagem.
Nesse sentido, a compreensão se torna ativa, responsiva, porque
compreender é fazer uma réplica ao discurso do outro, posicionar-se
diante dele. Todos esses aspectos supõem, portanto, não a
identificação, mas um movimento de mudança e transformação que
deve caracterizar toda relação educativa (Freitas, 2011).

O conceito de compreensão ativa de Bakhtin se relaciona com a alfabetização de
Paulo Freire, na medida em que este coloca uma concepção de alfabetização como
prática da liberdade, educação como conscientização, como meio de democratização da
cultura, como oportunidade de reflexão sobre o mundo e a posição e lugar do homem
(Soares, 2007) e não apenas um método sintético para aprender a decodificar sinais.
Para Freire (1983) a alfabetização é um ato criador, no qual o analfabeto apreende
criticamente a necessidade de aprender a ler e a escrever, preparando-se para ser o
agente desta aprendizagem. Assim como na compreensão ativa o sujeito torna-se
consciente, desenvolvendo uma atitude de criação e recriação (postura ativa).

3.5 - A relação entre linguagem e aprendizagem em Vigotski

Vigotski (2001) aborda a constituição e o desenvolvimento do sujeito através da
aprendizagem, e como o conhecimento se processa na mente deste sujeito dando ênfase
à psicogênese. Para tal, delegou especial importância à relação entre o pensamento e a
linguagem, colocando a palavra como mediadora para compreender a vivência, não
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apenas como meio de comunicação, mas como objeto da atividade de comunicação.
Para ele o ponto de partida no processo de aprendizagem, é a palavra, que desde o início
é uma generalização ou um conceito.
Ao estudar os efeitos da interação social, da linguagem e da cultura sobre a
aprendizagem, Vigotski coloca a utilização de conceitos como os instrumentos
preferencias de interlocução com a realidade a partir de uma base de significados já
adquiridos por indivíduos em sociedade. Os processos de ensino-aprendizagem, podem
assim ser compreendidos, como processos mediados, que tendo origem na vida social,
apresentam-se como geradores de procedimentos colaborativos. Estes possibilitam
progressivamente a apropriação e o domínio dos instrumentos culturais e a regulação do
próprio comportamento (2001).
As relações de ensino-aprendizagem direcionam as relações interpessoais no
sentido de promover o desenvolvimento intelectual dos indivíduos em sociedade. O que
se dá pela apropriação dos significados social e historicamente produzidos através de
símbolos e sinais. Tais elementos se colocam como instrumentos de mediação entre
determinado estímulo e a resposta que se deseja obter. Cabe ressaltar, que os sujeitos
em interações sociais não tem seu comportamento limitado a responder aos estímulos,
mas também agem sobre eles transformando-os. Na abordagem histórico cultural, faz-se
necessário perceber o estudante como sujeito de sua própria aprendizagem e não como
um ser passivo, limitado a responder os estímulos oferecidos pelo professor. A
linguagem torna-se uma das mais importantes ferramentas para as elaborações
conceituais e as interações com o mundo.
Os conceitos, em Vigotski, podem ser compreendidos como um sistema de
relações e generalizações contido nas palavras e determinados por processos históricoculturais. Quando internalizados, transformam-se em signos mediadores das funções
mentais superiores. Para Vigotski, o conceito é impossível sem a palavra e o
pensamento conceitual não existe sem o pensamento verbal. Os conceitos são, na
verdade, instrumentos culturais orientadores das ações dos sujeitos em suas
interlocuções com o mundo, e a palavra, se constitui no signo para o processo de
construção conceitual. Por meio dos signos difundidos socialmente, através da
linguagem e de outros mecanismos semióticos, o sujeito é levado do pensamento
abstrato (plano mental) ao pensamento teórico (realidade objetiva) desencadeando um
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aumento do controle do sujeito sobre si mesmo, da autorregulação e da transcendência
em relação ao mundo da experiência imediata (2001).
Para Vigotski, a palavra (ou o conceito) não é um elemento estático, mas está
sendo continuamente transformado, conferindo um aspecto dinâmico ao conjunto das
teorias que o sujeito comporta (Oliveira, 2005). Assim, os conceitos são parte de uma
rede de significados, que constituem as representações do sujeito construídas a partir de
relações estabelecidas entre os sujeitos e os objetos num contexto histórico-cultural
determinado. A questão central do processo de formação de conceitos
é o emprego funcional do signo e da palavra como meio através do
qual o adolescente subordina ao seu poder às suas próprias operações
psicológicas, através do qual ele domina o fluxo dos próprios
processos psicológicos e lhes orienta a atividade no sentido de
resolver os problemas que tem pela frente (Vigotski, 2001, p. 169).

O desenvolvimento conceitual pressupõe o desenvolvimento de muitas funções
mentais superiores, como a abstração, a memória lógica, a atenção, ou seja, implicam
consciência e pensamento reflexivo. Um conceito não é um hábito mental automático e
nem um mero conjunto de conexões associativas assimilados com auxílio da memória.
É sim, um autêntico ato do pensamento.
O processo de formação conceitual seria, portanto, o ato real e
complexo do pensamento que não pode ser ensinado por meio do
treinamento, só podendo ser realizado quando o próprio
desenvolvimento mental da criança já tiver atingido o nível
necessário. “Em qualquer idade, um conceito expresso por uma
palavra representa um ato de generalização” (Vigotski 2001, p.104).

Desse modo, é possível entender que aprender conceitos não é acumular
conhecimentos, mas tomar posse do nível de consciência neles potencializado ao longo
de sua formação. Os conceitos surgem nas relações empíricas com o mundo, como
esquemas de interpretação da realidade, que auxiliam a interpretação de informações
para compreensão dos fatos. Aprender conceitos não é acumular palavras, é passar por
um processo de combinação entre operações mentais que se constitui pelo uso da
palavra. Esse processo deve ser considerado como uma função do crescimento social e
cultural global, que afeta não apenas o conteúdo, mas também o método de raciocínio
(Vigotski, 2001).
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A aprendizagem conceitual está relacionada aos processos de sistematização e de
tomada de consciência, o que não ocorre no processo de construção dos conceitos
espontâneos. O conceito espontâneo não é conscientizado, uma vez que a atenção nele
contida orienta-se para o objeto nele representado e não para o próprio ato de
pensamento que o abarca. Ao contrário, os conceitos científicos são os portões através
dos quais a tomada de consciência penetra no reino dos conceitos infantis (Vigotski,
2001). Enquanto um conceito espontâneo parte de uma alta vinculação com a realidade
imediata, seguindo para uma abstração e generalização progressivas, os conceitos
científicos, ao partirem de generalizações e abstrações, permitem a tomada de
consciência na medida em que se aproximam da realidade objetiva a partir da qual foram
elaborados. Nesse processo não ocorre a transformação de um sistema conceitual em
outro, existe uma influência recíproca que permite a evolução de ambos por vias
diferenciadas.
Nos processos de ensino aprendizagem, a mediação do professor (ou de alguém
mais experiente) impele o sujeito, por meio de acordos culturais, a criar abstrações mais
formais e conceitos mais definidos do que aqueles construídos espontaneamente. O
sujeito é orientado no processo de construção de conceitos, que é fruto de toda a tensão
da atividade de seu pensamento, sendo orientado no caminho da reorganização de suas
funções mentais superiores (Vigotski, 2001).
O papel da mediação é essencial no processo de aprendizagem. Segundo Vigotski
(1998), em qualquer circunstância “o caminho do objeto até a criança e desta até o
objeto passa através de outra pessoa” (p.40). Dessa forma, a criança não aprende
sozinha, seu aprendizado parte do interpessoal para o intrapessoal passando pela
mediação de alguém mais experiente. Através da mediação, são articulados novos e
velhos conhecimentos, ou seja, são estabelecidas novas relações entre os conceitos
espontâneos e os científicos, que lhe permite ir para além de sua realidade mais
próxima. O processo de mediação, só apresenta sentido educativo à medida que age
sobre aquilo que a criança não consegue realizar sozinha, até que ela possa atingir um
nível novo, diferente do atual.
Quando observamos o curso do desenvolvimento da criança na idade
escolar e o processo de sua aprendizagem, vemos efetivamente que
toda matéria de ensino sempre exige da criança mais do que ela pode
dar hoje, ou seja, na escola a criança desenvolve uma atividade que a
obriga a colocar-se acima de si mesma. Isso sempre se refere a um
sadio ensino escolar” (Vigotski, 2001, p. 336).
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Para explicitar a relação que se estabelece entre o aprendizado e o nível de
desenvolvimento do sujeito, Vigotski apresenta o conceito de zona de desenvolvimento
proximal, ou zona de desenvolvimento imediato. Por meio deste conceito, pode-se
entender o espaço no qual, graças à interação e à colaboração de mediadores, o sujeito
pode passar a realizar uma tarefa que não seria capaz de realizar individualmente.
Observando o limiar de aprendizagem dos sujeitos em processo de formação, é possível
fazer uma relação entre o que já sabem com o que podem aprender, assim, o mediador
pode oferecer estímulos que os motivem, proporcionando desafios que coloquem em
ação o potencial de cada sujeito. De acordo com Gasparin,
Para que o educando reflita, invente, e passe a construir os conceitos
científicos é necessário apresentar-lhe situações-problema que o
desafiem a ir além do que já domina. Por isso, o ponto de partida da
aula não é o currículo, ou a explicitação da unidade de conteúdo do
programa da disciplina, mas são os conhecimentos prévios que o
educando leva para a escola dentro da área de conhecimento sobre a
qual o professor trabalhará. Em consequência, antes de ensinar é
necessário ouvir, aprender com os alunos (Gasparin, 1999).

Deste modo, faz-se necessário valorizar as experiências pessoais do estudante, uma
vez que “a educação se faz através da própria experiência do aluno, a qual é
inteiramente determinada pelo meio, e neste processo o papel do mestre consiste em
organizar e regular o meio” (Vigotski, 2004, p. 67). Vigotski ainda acrescenta que “o
processo de educação deve basear-se na atividade pessoal do aluno, e toda a arte do
educador deve consistir-se apenas em orientar e regular tal atividade” (p. 64). Os
conceitos científicos podem adquirir uma significativa influência na construção da
subjetividade quando deixam de ser objetos distantes e estranhos à realidade concreta.
Neste caso, eles podem se transformar, para o estudante, em instrumentos do
pensamento sobre o mundo objetivo. Ao tentar apresentar os conceitos científicos como
universais, estes são despojados das marcas da sua origem. Para que o processo de
ensino aprendizagem seja proveitoso, Gasparin (1999) coloca que
no processo de socialização do conhecimento científico é necessário
ter presente que ‘científico’ não significa neutro (...) o conhecimento é
sempre histórico e, por isso mesmo, datado, carregando as intenções,
as preocupações, as dificuldades de sua sistematização e as soluções
que apresentou para as questões do tempo em que foi produzido e
como foi transposto para a história atual (Gasparin, 1999).
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Para Vigotski a formação da consciência se dá a partir da significação dos conceitos
científicos, pois estes possibilitam à pessoa o entendimento das ações do cotidiano e
saber que sabe. As novas interações produzidas na formação intencional e sistemática
da consciência da realidade constituem psicologicamente o sujeito. Em outras palavras,
o ponto de chegada é a consciência, isto é, saber que sabe, possibilitando ao sujeito uma
compreensão do mundo em que vive, para, então transformá-lo na recriação cultural.
Considerando que a formação da consciência se dá a partir da significação dos conceitos
científicos e este é um processo cultural, tal significação precisa levar em conta não
apenas o significado mais imediato da palavra, mas o seu contexto sociohistórico mais
abrangente, possibilitando ao sujeito o entendimento e a regulação das suas funções
mentais e ações sobre o mundo para que possa participar ativamente das transformações
que é capaz de promover.

3.6 – Aspectos metodológicos

Em acordo com o que foi exposto até aqui, faço nesta investigação uma busca
pelos sentidos construídos em contextos de interações promovidas dentro do projeto
LEO, que foi apresentado no capítulo anterior. Esse projeto foi desenvolvido com o
objetivo

de

influenciar

positivamente

a

relação

entre

estudantes/escola,

estudantes/conhecimento, estudantes/projeto de futuro. Nesse espaço as interações
sociais e a mediação se tornaram os agentes centrais do processo de construção do
conhecimento e das representações acerca do universo escolar dos estudantes.
A linguagem, em seus diversos aspectos, permeou todo esse processo; afinal,
sujeitos socioculturais que somos, vivemos na e pela linguagem, com ela chegamos a
nós mesmos e uns aos outros, para aprender e expressar, para interagir, interatuar.
Tecemos toda uma teia de conhecimentos, subjetivos e objetivos, que influenciam
diretamente o modo como nos colocamos frente ao que está ao alcance da nossa ação.
A teoria histórico-cultural orientou todo o processo de construção metodológica.
Como referencial utilizei os conceitos de Bakhtin e Vigotski, tratados logo acima. Para
Vigotski (2001), estudar alguma coisa historicamente significa estudá-la no seu
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processo de mudança, ou seja, estudar o fenômeno em seu processo vivo, não como um
objeto estático (Freitas, 2009). Na perspectiva vigotskiana, a pesquisa visa compreender
os eventos investigados descrevendo-os e procurando suas possíveis relações. Na
integração do individual com o social, focaliza o acontecimento nas suas mais
essenciais e prováveis relações (Freitas, 2002). A descrição, complementada pela
explicação, vai da observação da aparência (fenótipo) para a compreensão do aspecto
interior (genótipo) do fenômeno estudado.
Outra prerrogativa que se deve atentar ao fazer pesquisa numa perspectiva histórico
cultural é o fato de que o pesquisador é considerado um sujeito que faz parte da situação
de pesquisa e sua ação propicia efeitos sobre os sujeitos participantes (Freitas, 2009).
Para Bakhtin, este é um dos pontos em que as Ciências Humanas, diferem das Ciências
Exatas, enquanto nesta última o pesquisador contempla o objeto e fala sobre ele, mas
não com ele, temos, nas ciências humanas um encontro entre sujeitos, seres expressivos
e falantes (Bakhtin, 2003).
Dessa maneira pesquisador e pesquisado se constituem como dois sujeitos em
interação que participam ativamente do acontecimento da pesquisa. Esta se
converte em um espaço dialógico, no qual todos têm voz, e assumem uma
posição responsiva ativa. “Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo
é de natureza ativamente responsiva [...] toda compreensão é prenhe de
resposta, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se
torna falante” (BAKHTIN, 2003, p.271). (Freitas, 2009).

De acordo com Freitas (2002), a abordagem histórico-cultural aponta para uma
maneira de produzir conhecimento que, enfatizando a compreensão dos fenômenos a
partir de seu acontecer histórico, considera o particular como uma instância da
totalidade social. Sendo assim, importa buscar apreender os sentidos construídos pelos
sujeitos, por meio da compreensão das forças fundamentais que os constituíram. Os
sentidos construídos emergem dessa relação que se dá numa situação específica e que se
configura como uma esfera social de circulação de discursos.
Nesta perspectiva, o pesquisador e suas relações com o sujeito investigado passam
a ter papel protagônico em detrimento dos instrumentos de investigação, que passam a
compor um meio para possibilitar a expressão, a construção do discurso do sujeito.
Freitas compreende os instrumentos metodológicos na pesquisa de abordagem históricocultural como produção de linguagem e expressão do singular. Assim como ela,
compreendo a situação de pesquisa como um encontro dialógico entre sujeitos (Bakhtin,
1992), promotora de desenvolvimento mediado por um outro (Vigotski, 2001). É nesta
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perspectiva que assumo uma postura de participação e compreensão ativa, na posição de
sujeito pesquisador, para realizar observações e entrevistas, individuais e coletivas.
Assim, como coloca Freitas (2002), focalizar o processo de realização de uma
tarefa pode levar à descoberta das estruturas internas de desenvolvimento dos processos
psicológicos superiores (p. 2). Assim, as entrevistas, complementadas pelas observações
apresentaram-se como uma importante ferramenta de investigação em situações de
interações reais uma vez que, desta forma, tive a oportunidade de estar presente no
momento em que essas interações ocorreram, o que permitiu captar a essência viva de
tais interações.
No intuito de seguir uma orientação histórico-cultural para a construção
metodológica do meu trabalho de pesquisa, decidi não tentar me colocar de maneira
neutra na relação com os sujeitos por mim observados, assumi a responsabilidade pela
interferência que meus atos causaram no ambiente pesquisado, optando pela observação
participante. Desde o início das minhas interações com o grupo, me coloquei à
disposição dos sujeitos para o estabelecimento de relações dialógicas.
Ao adotar essa postura utilizei o meu excedente de visão como um instrumento de
intervenção consciente e direcionada na atividade do grupo. Para Bakhtin (2003), a
posição exotópica (exterior) do outro, permite que este possa ver mais de outro sujeito
do que o próprio vê de si mesmo. O excedente de minha visão, com relação ao outro,
instaura uma esfera particular da minha atividade, isto é, um conjunto de atos internos
ou externos que só eu posso pré-formar a respeito desse outro e que o completam
justamente onde ele não pode completar-se. O fato de eu me situar fora do outro confere
a mim a capacidade de observar o outro, naquilo em que ele não pode se observar, e
intervir conscientemente tentado interagir de modo que a minha ação colaborasse para o
desenvolvimento da atividade realizada pelo grupo.
Como coloca Amorin (2007), “a forma como o pesquisador projeta seu olhar sobre
o objeto ganha destaque, pois o evento se manifesta através do olhar do pesquisador,
sendo ele único e singular” (p.14). Então, dialogicamente, tal postura refletiu no meu
processo de construção de sentidos e significados, permitindo acesso mais próximo aos
sujeitos da minha observação, que não deixou de considerar a dimensão afetiva, à qual
dou bastante valor.
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Considerei as situações de entrevistas como eventos dialógicos complexos, como
um encontro entre dois sujeitos (Bakhtin, 2003). Assim como sugere Silveira (2002),
me propus a olhar tais eventos no seu contexto geral mais amplo, sendo constituídos não
só pela dupla entrevistador/entrevistado,
mas também pelas imagens, representações, expectativas que circulam
– de parte a parte – no momento e situação de realização das mesmas
e, posteriormente, de sua escuta e análise (p.120).

Silveira faz referência à situação de entrevista como o estabelecimento de um jogo
interlocutivo, proposto pelo entrevistador - que quer saber algo - ao entrevistado que se
posicionará, tentando assumir algum papel, como um personagem no jogo “cujo autor
coletivo sejam as experiências culturais, cotidianas, os discursos que os atravessam e
ressoam em suas vozes” (p.140). A situação de entrevista, na abordagem histórico
cultural, não se limita a uma simples troca de perguntas e respostas previamente
preparadas, mas como uma produção de linguagem e de relação dialógica (Freitas,
2002). Sendo assim, tratei as entrevistas como gêneros discursivos, uma vez que, nesse
sentido, sua definição poderia abordar a situação comunicativa “regida pelo intercambio
dialógico, seus participantes, sua vizinhança com a conversa cotidiana. Os usos da
linguagem suas infrações, o que de previsível e de imprevisível, tem esse jogo
intersubjetivo da verdade” (Arfuch, 1995, p.25).
Nesse cenário, entrevistador e entrevistados foram considerados sujeitos
culturalmente construídos e circunstancialmente situados (Silveira, 2002) vivendo uma
situação de interação na qual não existem afirmações ou posições de sujeitos imparciais
(Alasuutari, 1995). Considerando que todo e qualquer enunciado é marcado
radicalmente pela suposição da existência de um interlocutor, de um destinatário,
existem apenas falas situadas que “alguém pode usar como dado, quando se tenta fazer
sentido de fenômenos sociais ou culturais” (Alasuutari, 1995, p.86). Em acordo com a
abordagem histórico cultural, as entrevistas se desenrolaram com a naturalidade de uma
conversa, tentando não limitar a liberdade de uma conversação, evitando submeter os
entrevistados às mesmas formulações e ordens preestabelecidas de perguntas, porém
com um eixo organizado para tentar ouvir dos entrevistas colocações a respeito dos
assuntos de interesse o momento.
Na tentativa de estabelecer uma situação de interação dialógica durante as
entrevistas, procurei assumir uma postura atenta e atenciosa, assim como sugere
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Bourdieu (1997), para tornar a situação de pesquisa o mais próxima possível do limite
ideal (p.696). Procurei, o máximo possível, oferecer informações prévias para que os
entrevistados pudessem se apropriar da situação e colaborar, a partir da conscientização
do seu papel enquanto sujeitos, nesse jogo interlocutivo. Da mesma forma o processo de
aproximação ocorreu no sentido de me familiarizar com os sujeitos entrevistados antes
da ocorrência dos eventos e as apresentações foram mediadas por conhecidos em
comum. Todos esses cuidados foram tomados na intenção de diminuir os riscos de
violência simbólica (p.695), tanto para mim, quanto para os entrevistados.
Para Freitas (2007), o pesquisador produz sentidos com os sujeitos por meio da
compreensão dos diferentes enunciados compartilhados, assim, a situação de campo é
vista como “uma esfera social de circulação de discursos e textos” (p.9). Nas situações
de entrevistas os discursos produzidos foram gravados e posteriormente transcritos. Nas
observações tomei notas de campo.
Os textos produzidos a partir destas interações dialógicas foram lidos na perspectiva
sociohistórica dos estudos do discurso e empreendida uma análise do discurso baseada
na teoria enunciativa de Bakhtin. Mesmo sem apresentar
um conjunto de preceitos sistematicamente organizados para
funcionar como perspectiva teórico/analítica fechada, as obras de
Bakhtin, Voloshinov, Medvedev e outros participantes do que hoje se
denomina Círculo de Bakhtin tem como embasamento constitutivo
uma concepção de linguagem, de construção e produção de sentidos,
necessariamente apoiada nas relações discursivas empreendidas por
sujeitos historicamente situados. E, desde os primeiros textos
aparecidos na década de 1920, ao contrário do que se fez voz corrente,
esses estudos sinalizam alguns caminhos metodológicos (Brait, 2007,
p. 173).

Seguindo tal perspectiva, busco compreender os sentidos construídos pelos
estudantes participantes do LEO acerca do seu papel dentro próprio processo de
aprendizagem a partir da leitura dos textos produzidos nas interações com tais sujeitos
nos contextos observados, o que será exposto no capítulo seguinte.
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CAPÍTULO 4
CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS: A CIÊNCIA, A ESCOLA, OS ESTUDOS

Durante o período de investigação no Projeto Léo, o robô de Da Vinci a questão
norteadora foi a seguinte: Como a participação no projeto LEO influenciou as
representações dos estudantes envolvidos? Como esta influência afetou a relação deles
com o seu universo escolar e com o conhecimento científico?
O delineamento de tais questões não objetivou estabelecer respostas fechadas, mas
buscar uma compreensão dos sentidos construídos pelos estudantes a esse respeito.
Segundo Bakhtin (1995), “compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em
relação a ela, encontrar o seu lugar adequado no contexto correspondente” (p.131-132),
para ele, a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico
ou vivencial.
A situação de campo, tendo se desenrolado por meio de entrevistas e observações,
se configurou como uma “esfera social de circulação de discursos e textos” (Freitas,
2007, p.9). Tais situações de pesquisa, numa perspectiva histórico cultural, foram
tratadas como encontros dialógicos entre sujeitos, e os discursos (enunciados), produtos
de tais situações, foram lidos e compreendidos a partir do estudo dos enunciados numa
perspectiva Bakhtiniana. Como não poderia deixar de ser, a cada enunciado recebido
foram surgindo outros enunciados como respostas, que convidavam a dialogar a
respeito dos questionamentos colocados nesta dissertação. Este é o trabalho que se
apresenta a seguir.

4.1– As entrevistas com os grupos de estudantes

Com os estudantes foram feitas duas séries de entrevistas, com dois grupos de cinco
estudantes cada. Cabe ressaltar que as entrevistas foram realizadas tal como citado o
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capítulo anterior: considerando a situação da entrevista como um encontro entre sujeitos
com voz, que se influenciavam mutuamente.
Na primeira entrevista de cada grupo, o objetivo foi familiarizar os estudantes com
a situação. Foram feitas perguntas mais gerais sobre o ingresso e participação no
projeto, assim como expectativas e impressões. Para a segunda entrevista, o roteiro base
foi direcionado no sentido de apreender um pouco mais sobre as representações dos
estudantes com relação ao conhecimento científico e sua aquisição, tanto no LEO,
quanto na escola. As questões norteadoras foram:

1- Na opinião de vocês, todas as pessoas precisam dos conhecimentos científicos
2- Vocês consideram que aprendem mais ciências na escola ou no projeto de
robótica?
3- Sua participação no projeto mudou alguma coisa em seu jeito de estudar ou de
ver a escola?
4- Qual ou quais seriam as utilizações da tecnologia, na vida cotidiana?
5- Qual profissão vocês gostariam de seguir, para quê e por quê?

Em ambos os casos, as entrevistas se desenrolaram com naturalidade, privilegiando
o diálogo espontâneo entre entrevistador/entrevistados e as perguntas extrapolaram os
roteiros base. Essas perguntas foram elaboradas como questões de interesse do
pesquisador, mas não apareceram como um roteiro fechado e nem foram feitas
exatamente da forma como colocado acima. As iterações extrapolaram muito o roteiro
programado, sendo que cada resposta trouxe novas perguntas. Essas entrevistas foram
gravadas em áudio e posteriormente transcritas para análise. Num primeiro momento, as
transcrições foram analisadas como um todo. A partir da leitura geral dos enunciados
produzidos, três categorias foram delimitadas para encontrar sentidos relacionados (i) à
utilidade do conhecimento científico; (ii) ao aprendizado de ciências na escola e no
LEO e (iii) à postura do estudante frente ao seu próprio processo de aprendizagem. O
contexto mais amplo de compreensão de tais enunciados remete também às situações de
observação e entrevistas com o professor de física da escola e com o bolsista de
iniciação científica que acompanhava a turma.

80

4.1.1 - A importância do conhecimento científico na perspectiva dos estudantes do
LEO

O primeiro questionamento colocado aos estudantes envolvidos no LEO teve como
objetivo investigar sobre a importância dada por eles à aquisição de conhecimento
científico. Os alunos entrevistados foram perguntados se eles achavam o conhecimento
científico importante, e se era necessário (ou importante), que toda e qualquer pessoa
detivesse tais conhecimentos. Em geral eles chegaram a um consenso de que aprender
ciência é muito importante para todas as pessoas,

Rodolfo- sim porque a parte cientifica é a base de todo estudo, porque
só na parte cientifica aprofundamos nas partes mais complexas.
Anna- Sim, é o conhecimento que nos leva a diante, e os
conhecimentos científicos ajudam em qualquer situação, mesmo sendo
ela fácil ou difícil de resolver.
Natália- acho que todo mundo deveria saber sim, é muito importante
entender.

Dentre os motivos expostos nos enunciados produzidos nesta situação, é muito
marcante a noção de utilidade, de praticidade atribuída ao conhecimento científico. Eles
demonstram consciência de que podem usar esse conhecimento de diversas formas, seja
para resolver algum problema escolar, como no caso, a construção dos trabalhos do
LEO, que está expresso na fala de Laura; resolver algum problema doméstico, como
expresso na fala de Diogo, ou até mesmo participar na reconstrução histórico-cultural da
sociedade, como na fala de Alex (logo abaixo).

Laura- se a gente não soubesse não ia da pra fazer a nossa catapulta,
tem conta, precisa calcular mesmo pra sair certo no projeto, senão
pode até acontecer um acidente no dia [risos].
37-Diogo-é, facilita (saber ciência). Da pra criar equipamentos mais
avançados, imagina se todo mundo aprender, até em casa, nem
precisa ir muito longe, imagina se todo mundo souber concertar as
próprias coisas quando estragar [risos] nem vai precisar pagar caro
pra arrumar.
35-Alex- E é verdade mesmo que facilita as coisas, igual a gente ta
aprendendo aqui, Leonardo Da Vinci construiu muitas coisas que até
hoje são exemplo, a gente viu num documentário, tem coisa que até
hoje não dá pra fazer ainda... saber de ciência é bom por isso, pode
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mudar muita coisa na nossa vida e criar muitas invenções que mudam
o mundo.

O conhecimento está relacionado, na maioria das falas, à capacidade de ação, ao
poder, ao reconhecimento de que através do conhecimento científico algumas situações
se tornam favoráveis ao detentor do conhecimento, como expresso nos enunciados
abaixo:
34-Diogo- (...) é bom saber e entender das coisas porque assim
ninguém te engana, não te passam pra trás, e às vezes facilita as
coisas, a gente pode construir equipamentos, robôs...
38-Rodolfo- no carro às vezes uma coisinha estraga aí... uma vez meu
pai levou o carro em três mecânicos diferentes, cada um dava um
problema, e nem arrumou, continuou estragado porque lá em casa
ninguém sabia...
39-Diogo- e da pra montar nossas próprias coisas, é bom... saber
ciência da pra fazer muita coisas, aproveitar energia, construir
máquinas.
Laura- se todas as pessoas soubesse o mundo seria até mais evoluído,
tem coisa do Leonardo da Vinci por exemplo que até hoje é difícil de
fazer, as pessoas não conseguem porque não sabem.

E em geral, um tom pragmático é associado à importância de aquisição do
conhecimento científico, além de estar presente, em várias falas, a utilização desse
conhecimento para a construção de ferramentas, máquinas,

Thiago- Aqui na escola nós estamos aprendendo algumas coisas, em
física, em química, parece primeiro que não vai ter como usar mas
tudo que aprende um dia podemos usar, algumas vezes no projeto
mesmo usamos as coisas que aprendemos na sala, mas assim, pra
todo mundo seria bom saber, entender mais das coisas né, conhecer
mais
R- entender e conhecer mais de quais coisas?
Thiago- das coisas do mundo, como a natureza funciona, como
construir as coisas.

Também aparecem nas falas relações entre o conhecimento científico e a natureza,
como é o caso da fala acima, de Thiago, ou de Thales, logo abaixo;
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Thales- da pra entender como acontecem várias coisas, por exemplo,
no dia que o Francisco tava falando na sala, de como saber a quanto
tempo alguém tinha morrido pela temperatura do corpo... saber de
ciências ajuda muito pra certas coisas, todo mundo devia saber sim
39-Diogo- (...) saber ciência da pra fazer muita coisas, aproveitar
energia (...)

A utilização do conhecimento científico de forma pragmática, expressa em vários
enunciados, pode fazer referência ao objetivo do projeto em si, que visa uma
valorização da engenharia, e como consequência, da própria prática estabelecida no
desenrolar do projeto, que buscava utilizar o conhecimento apreendido no nível médio
de ensino, para a construção de equipamentos. O valor histórico das construções de
Leonardo Da Vinci foi discutido nas reuniões do projeto, creio que por isso os
estudantes tenham conseguido relacionar a aplicabilidade da ciência com o
desenvolvimento tecnológico da sociedade, mas não pude perceber, em qualquer
momento, surgirem discussões sobre as implicações sociais do uso da ciência para além
da detenção de poder, na relação com outros seres humanos e com a natureza. Através
das falas acima, é possível desenhar uma ciência prática, útil, voltada aos esforços
humanos de subjugar, ou não se deixar subjugar, pela natureza ou por outros humanos.

4.1.2 - O aprendizado de Ciências no LEO e na Escola

O segundo questionamento foi feito no sentido de compreender como os estudantes
envolvidos no LEO se relacionavam com a escola, enquanto local de produção de
conhecimento científico. Eles foram perguntados sobre o que é aprendido na escola e o
que e aprendido no projeto com relação à ciência; e se era possível aprender mais na
escola ou no projeto.
Em geral eles reclamaram do modo como as aulas acontecem na escola, e
afirmaram ser difícil estar na sala de aula e aprender:
45-Matheus- na sala às vezes é ruim, tem muita conversa. Às vezes
nem da pra ouvir, tem que copiar, as vezes eu quero conversar
também. Tem meus amigos...
41-Diogo- na escola fica meio difícil de aprender isso, algumas coisas
dá.
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Questionados sobre os possíveis motivos da reclamação eles colocaram
o problema dos exercícios artificiais, falta de atividades práticas, o caso das
avaliações, conteúdos afastados da realidade e da utilidade prática, o
excesso de conteúdo, o tempo restrito, atividades cansativas e chatas, o
desejo de interagir com os colegas verbalmente. Quando perguntados: “na
escola tem o quê de ciências?” em geral os estudantes se remetem aos
exercícios, provas, trabalhos, conteúdos:
43-Diogo- tem as contas, nos exercícios e nuns trabalhos, aqui não dá
experimento, às vezes a matéria é boa, mas nem sempre...
45-Matheus-tem as provas, tem que fazer as provas, aprendemos
disso de movimento né... eu até entendo só que, só que não sei... uma
coisa que não entendo nisso, sabe, é como que usa. Eu entendo, mas
pra que que serve tudo eu não sei, não sei porque que da algumas
coisas que não precisa, eu me esforço, ai nem tiro nota vermelha, mas
muita coisa esquece, algumas coisas usa.

A partir de falas como essas constato como a ciência escolar se apresenta, de modo
geral a esses alunos sob um aspecto burocrático e técnico, afastado da realidade, do
interesse, do encantamento na maior parte do tempo. O “legal”, que leio na fala deles
como “interessante” é considerado a exceção, e não a regra, como alguma situação que
surge por surpresa, e não por intenção:
46- Alex- e ainda fica muito chato, às vezes a aula é boa, dá pra
entender, mas aí tem os exercícios, cansa. Às vezes nem entendo lá,
mas eu estudo em casaai ajuda, às vezes tem umas coisas legais, o
Francisco conversa com a gente, responde umas coisas, tem muita
coisa pra aprender na escola né, às vezes tem pouco tempo também.
Thales- (…) só o tempo da escola não dá pra aprender muito

A questão do tempo é bastante colocada como justificativa para o fato de a ciência
escolar ser tratada de maneira burocrática, corrida e desinteressante. Como se o excesso
de conteúdo, “tem muita coisa pra aprender na escola né...”, fosse uma condição, e a
abordagem superficial sua consequência natural.
Pedidos para traçar uma comparação entre o modo como a aprendizagem é tratada
na sala e no LEO eles mostraram que existem certas liberdades e atividades realizadas
no LEO que na escola deles não existe:
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43-Diogo- lá (no projeto) tem internet. Agente pesquisa, vê muito
vídeo, muita coisas, e assim, eu preciso saber fazer as coisas, aí vou e
procuro como que faz e aprendo, às vezes tem que saber coisas de
escola.
A4- pra mim a diferença é que tudo que a gente precisou usar a gente
aprendeu, na escola não, tem coisa que ainda não usei, talvez que
nem vou usar.
Diogo- é mesmo, isso é mesmo, a gente podia aprender o que a gente
quisesse, que precisasse, na escola não tem jeito, é muita coisa, muita
coisa que eu não sei porque nem pra quê... no projeto não tinha disso,
mas tinha muita coisa que a gente viu na sala, coisa mais difícil e
coisa mais fácil, a gente ainda tinha o Francisco e o Douglas pra
ajudar, e podia usar a internet o tempo todo, não precisava fazer
nada sozinho. É menos cobrança, ninguém tá aqui obrigado, não era
obrigado.
Anna- aqui (no LEO) não precisa daquilo tudo (de conteúdo), só
algumas coisas.
A4- a diferença mesmo que eu acho é que na escola precisa seguir um
livro certinho, tem que assistir todas aulas, fazer prova, mas no
projeto é outra coisa, a gente que sabe o quê que precisa, às vezes
alguém fala pra gente, mas não tem que seguir nada, o projeto tem
que ficar pronto e nós vamos correr atrás do que precisa.
Diogo- no LEO nós estudamos as coisas de física, de matemática e de
artes, só que não é tudo como na escola, fica mais fácil porque é
menos coisa pra guardar.

Interessante notar a definição deles de “coisas de escola” que leio como as coisas
que se aprende que nem sempre têm utilidade ou fazem sentido: “na escola não, tem
coisa que ainda não usei, talvez que nem vou usar”; “na escola não tem jeito, é muita
coisa, muita coisa que eu não sei porque nem pra quê... ”; a escola ganha nas palavras
deles um caráter impositivo “na escola não tem jeito” não tem espaço para o desejável,
para o útil, uma vez que tem muita coisa que precisa ser “dada”, o que acaba por
acontecer de maneira descontextualizada, sem fazer sentido para o estudante “ muita
coisa que eu não sei porque nem pra quê... ”. O verbo precisar, quando se refere às
“coisas de escola” tem um sentido de obrigação “na escola precisa seguir um livro
certinho, tem que assistir todas aulas, fazer prova”, enquanto que nas “coisas do LEO”
o mesmo verbo tem sentido de utilidade, necessidade prática “ no projeto é outra coisa,
a gente que sabe o quê que precisa”. Da mesma forma, a necessidade ligada às coisas
de escola surgem de um outro, hierarquicamente superior nas relações sociais de
maneira impositiva, enquanto que no LEO essa necessidade parte deles próprios. No
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LEO, eles entendem a postura do professor e do bolsista como ajudantes e não
impositores “a gente ainda tinha o Francisco e o Douglas pra ajudar”. Se entendem
como protagonistas “eu preciso saber fazer as coisas, aí vou e procuro como que faz, e
aprendo”; “tudo que a gente precisou usar a gente aprendeu”; “a gente que sabe o quê
que precisa (...), mas não tem que seguir nada, o projeto tem que ficar pronto e nós
vamos correr atrás do que precisa”; mas mesmo assim sabem que podem trabalhar em
cooperação “não precisava fazer nada sozinho”. Cooperação uns com os outros, com os
professores e buscando ajuda de outras fontes através da pesquisa “lá (no projeto) tem
internet, agente pesquisa vê muito vídeo, muita coisas”; “a gente ainda tinha o
Francisco e o Douglas pra ajudar, e podia usar a internet o tempo todo, não precisava
fazer nada sozinho”. Leio nos enunciados deles que o LEO se apresenta de
maneiramenos autoritária que a escola, com espaço para o desenvolvimento da
autonomia “É menos cobrança, ninguém tá aqui obrigado, não era obrigado”.
Até este ponto nenhuma resposta contradiz a expectativa, porém quando
perguntados a respeito da preferência, ou em qual dos espaços é possível aprender
mais,o surpreendente é que, mesmo com a preferência tendendo para o projeto, eles
conseguiram, em geral, diferenciar os dois espaços e valorizar cada um deles;
Rodolfo- Aprendi muito nos dois.
Diogo-eu acho que pra algumas coisas é no projeto (que se aprende
mais).
Anna- Aprendi um pouco a mais também com o projeto e pela minha
vontade de estudar.
A4- Na escola, por estar mais tempo aprendendo sobre, mas o projeto
também me proporcionou bastante conhecimento.
A4- eu acho melhor porque tem mais liberdade mas a escola é
importante também de um jeito diferente.

Aparece uma relativização do papel de cada um dos dois espaços nas falas, mesmo
que a preferência seja colocada. A questão da liberdade e da confiança dada aos alunos
para realizar seu trabalho é bastante interessante pois levou os alunos a tomar uma
postura autônoma e responsável;

Diogo- nós que marcamos esse horário, que é bom pra todo mundo,
quando alguém precisa pode sair mais cedo.
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Anna- e também a gente já sabe que tem que entregar o trabalho
pronto em outubro, não tem desculpa. Aí a gente se organiza, vai
fazendo as coisas pra não ficar em cima da hora, e se a gente não
fizer, ai todo mundo vai entregar os trabalhos menos o nosso grupo?
Rodolfo- é acaba que assim todo mundo quer ver pronto, o Douglas
vem aqui, pergunta como que ta indo, traz as coisas pra gente.
44-Júlia- (…) mas a graça é essa, a gente procura como que faz
(pesquisa).

Mesmo que no LEO os estudantes tenham mais autonomia do que na escola, eles
também precisam cumprir cronogramas. Algumas demandas também são colocadas de
cima para baixo, mas a maneira como tudo e feito não é autoritária. As diretrizes gerais
são dadas, e eles têm autonomia para se organizar, tanto na flexibilização de horários
“nós que marcamos esse horário, que é bom pra todo mundo, quando alguém precisa pode sair
mais cedo”; quanto na organização para cumprir as metas “a gente já sabe que tem que
entregar o trabalho pronto em outubro, não tem desculpa”; o que reflete em noção de

responsabilidade “e se a gente não fizer, ai todo mundo vai entregar os trabalhos menos o
nosso grupo?”; vontade de realizar as tarefas “acaba que assim, todo mundo quer ver
pronto”; e entusiasmo para cumprir as obrigações “mas a graça é essa, a gente procura
como que faz”. Essa postura influencia o modo como os estudantes se relacionam com o

conhecimento científico. Apresentado como algo útil e interessante, os alunos são
convidados a experimentar uma nova relação com o conhecimento, diferente daquela
imposta pela escola, tornando o aprendizado mais leve e descontraído. Isso implica na
postura dos alunos do LEO em acreditarem que a ciência é importante e necessária e
que pode ser interessante estudar tais conteúdos. Assim eles se colocam de maneira
aberta e interessada para aprender ciências.

4.1.3 - Como o LEO afetou a postura dos estudantes frente ao seu próprio processo
de aprendizagem em Ciências

Os estudantes envolvidos no LEO também foram questionados se depois da
experiência no LEO houve alguma alteração no comportamento deles em sala de aula e
na relação com a escola e o estudo.
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47-Diogo- mudou sim, mudou bastante, mudou sim. Agora eu tento
me esforçar bem mais, eu não posso mais ter nota vermelha. Eu não
tirava muita nota vermelha, eram poucas no ano. Agora eu me
esforço mais, e fica até mais fácil, já peguei média em tudo, até agora
não tirei nota vermelha.
51-Júlia- eu já tinha nota boa, mas aí agora eu esforço ainda mais,
gosto mais... A gente pesquisa muita coisa, aí eu pergunto pro
professor, ele explica. Às vezes eu preciso de alguma coisa que ele
nem deu ainda, mas ele explica, facilita para algumas coisas no
projeto e na escola, pra algumas coisas facilita mesmo.
49-Alex- mudou porque tem coisa que eu preciso saber pra montar
nosso projeto, o Douglas trouxe um livro de projéteis, que foi coisa
que teve na aula teve também, ai eu já sabia, fiquei até mais animado
com a escola, eu presto mais atenção, porque as coisas que eu
aprendo podem ajudar no projeto, nem fico conversando muito,
viajando, eu presto atenção depois estudo em casa, coisa que eu nem
fazia direito [risos].
48 -Júlia - Assim, acaba que eu acho que tá ficando até mais fácil, se
eu acho alguma coisa difícil os meninos me ajudam, isso é bom
também, acaba que a gente estuda junto.
Thiago- Afetou sim, depois que eu entrei no projeto comecei a me
dedicar mais ao projeto e aos estudos.
Thales- sim, mudou bastante, comecei a me dedicar mais ao estudo e
também a escola, porque foi a escola que me deu essa oportunidade.
Laura - Mudou meu jeito de estudar , me deu mais vontade de querer
aprender, me deu novas ideias e criatividade.
52-Diogo- agora a gente estuda junto agora, tem gente do terceiro
ano, que já sabe e ensino pra gente do primeiro, os do segundo... todo
mundo ajuda.

Quase todos os alunos entrevistados afirmaram ter passado por mudanças na
maneira de encarar a escola e o estudo. Muitos relatam maior entusiasmo “mas aí agora
eu esforço ainda mais, gosto mais”; “fiquei até mais animado com a escola”; “me deu
mais vontade de querer aprender”. Esse entusiasmo está acompanhado de uma vontade
de se esforçar mais “Agora eu tento me esforçar bem mais”; “eu já tinha nota boa, mas
aí agora eu esforço ainda mais, gosto mais”; “depois que eu entrei no projeto comecei
a me dedicar mais ao projeto e aos estudos”; “comecei a me dedicar mais ao estudo e
também à escola, porque foi a escola que me deu essa oportunidade”; “me deu mais
vontade de querer aprender”. O convívio com outros colegas que mudaram sua postura
ajuda a mantê-los interessados em estudar mais e a desenvolver uma postura
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colaborativa “se eu acho alguma coisa difícil os meninos me ajudam, isso é bom
também, acaba que a gente estuda junto”; “agora a gente estuda junto, (...), todo
mundo ajuda”, na qual vários alunos mais experientes podem auxiliar os menos
experientes. Eles relatam maior preocupação com boas notas “eu não posso mais ter
nota vermelha, eu não tirava muita nota vermelha, eram poucas no ano, agora eu me
esforço mais,”; “eu já tinha nota boa, mas ai agora eu esforço ainda mais, gosto mais”;
maior atenção na aula “eu presto mais atenção, porque as coisas que eu aprendo podem
ajudar no projeto, nem fico conversando muito, viajando, eu presto atenção depois
estudo em casa, coisa que eu nem fazia direito [risos]” e dedicação para estudar fora da
escola.
Essa busca por conhecimento fora da escola refletiu no estabelecimento de novas
relações dialógicas com o professor “a gente pesquisa muita coisa, aí eu pergunto pro
professor, ele explica, às vezes eu preciso de alguma coisa que ele nem deu ainda, mas
ele explica, facilita para algumas coisas no projeto e na escola”. A partir dessa
mudança de comportamento eles demonstram achar que a escola ficou mais fácil “agora
eu me esforço mais, e fica até mais fácil já peguei média em tudo, até agora não tirei
nota vermelha.”; “facilita para algumas coisas no projeto e na escola, pra algumas
coisas facilita mesmo”; “acaba que eu acho que ta ficando até mais fácil,”. Apenas um
dos alunos disse não ter mudado sua postura com relação a escola por causa do projeto
Natália- Pra falar a verdade não, sempre pensei do mesmo jeito em
relação a escola, porém quando terminou o projeto voltamos a ter
aulas normais, o que ficou estranho no começo.

4.2 –Produtos da organização do LEO

Considerando a teoria vigotskiana da construção de conhecimento, não podemos
deixar de perceber o ambiente privilegiado no qual estes estudantes estão inseridos
graças ao LEO. Esses meninos e meninas encontram-se numa situação em que a
necessidade prática os impulsiona a buscar novas informações e a construir
conhecimento a partir de tais saberes, isso com um único objetivo: resolver o problema
a que foram expostos. No LEO é possível observar os conceitos científicos utilizados
pelos estudantes realmente como ferramentas orientadoras da atividade (Vigotski, 2001)
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e as interações sociais dos membros do grupo oferecem estímulos a todos no
desenvolvimento do processo de aprendizagem pessoal. Vários estudantes de séries
diferentes, e até de níveis escolares diferentes (o bolsista de iniciação científica também
é um estudante – de graduação - e o projeto oferece a ele um espaço de aprendizagem
de modo diferente dos estudantes do Ensino Médio, mas oferece) podem colaborar uns
com os outros, e algumas características, apontadas na teoria Vigotskiana podem ser
observadas como resultado dessa maneira de se relacionar. Por meio do estudo dos
enunciados e das observações, e influenciada pela teoria histórico cultural, pude definir
sete produtos mais visíveis da organização proposta pelo LEO.
1) Os alunos têm consciência da sua aprendizagem: a consciência do saber, e do saber
que sabe
Essa consciência é essencial para que o estudante tenha auto estima suficiente para
empreender um processo de aprendizagem autônomo. Dessa forma o estudante é capaz
de buscar por si o que necessita, seja sozinho ou buscando ajuda de alguém mais
experiente. Nessa configuração o sujeito mais experiente se torna um orientador da
atividade, e não um impositor.
49- Alex: “(...) o Douglas trouxe um livro de projéteis, que foi coisa
que teve na aula teve também, ai eu já sabia.”
43 - Alex: “eu preciso saber fazer as coisas, ai vou e procuro
comoque faz ai aprendo...”
35 - Júlia: “(...) aqui a gente aprende coisa útil, vamos construir nosso
pássaro (...)”
4 - Diogo: “assim, eu não sou um bom aluno, sou um aluno normal,
eu converso com meus amigos na aula, mas aprendo as coisas na aula
também, minhas médias ficam boas...”

No contexto do LEO, os conteúdos, como é o caso do estudo sobre projéteis,
ganham uma noção prática na vida dos estudantes que conseguem relacioná-los a uma
atividade prática real e útil, dessa forma, o Alex foi capaz de relacionar o conhecimento
necessário à construção de um protótipo de aero modelo a um conteúdo visto na sala de
aula, que segundo ele, já sabia. Esse saber ganhou uma utilidade prática no contexto do
LEO. Ele demonstra ser capaz de buscar o conhecimento do qual necessita para a
construção do seu trabalho. A Júlia demonstra a noção de que o conhecimento adquirido
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por ela é útil, afinal ela irá construir um pássaro a partir dos seus estudos. Diogo
acredita não ser um bom aluno por não estar enquadrada no conceito escolar de bom
aluno, que seria aquele calado, coisa que ele não é, mas apesar disso, ele sabe que é
capaz de aprender tanto na sala de aula, apesar de conversar, quanto fora dela.
2) Desenvolvimento de uma postura colaborativa: os estudantes aprendem a construir
conhecimento com a ajuda de outras pessoas.

No LEO, fica evidente a compreensão dos processos de ensino-aprendizagem como
processos mediados, que partem do meio social gerando processos colaborativos que
propiciam a apropriação e o domínio de instrumentos culturais, como os conceitos
científicos (Vigotski, 2001). Rodolfo, por exemplo, entende que no grupo, apesar da
figura do coordenador, todos podem contribuir igualmente se ajudando e trocando
informações:
8- Rodolfo: “(...) ele [o coordenador do grupo] fica pesquisando as
coisas, e... passando pra gente, fica ajudando se tem alguma coisa
mas faz igual a gente, todo mundo faz isso.
24- Rodolfo: “assim fica muito mais de boa porque tá todo mundo
junto e olha internet e olha nos livros, um vê uma coisa fala pro
outro.”

O Thales, apesar de ser um coordenador, entende que a sua função é muito mais
burocrática e que no grupo todos contribuem com o que sabem. Ele expressa também
consciência da necessidade de estudar por fora e buscar o professor ou responsável pelo
projeto.
9- Thales: “todo mundo faz de tudo junto, coordenador é mais pra ir
lá conversar com o Douglas, pra organizar, mas eu faço tudo
também, e assim, se precisa de material eu que falo, se alguma coisa
tá difícil, se alguém não ta fazendo, se eu sei eu ajudo, quando eu não
sei alguém ajuda, ou a gente aqui ou o Douglas, ou o Francisco.”
38-Thales: “e a gente reúne aqui, mas cada um estuda na sua casa e
traz as coisas pra conversar ai fica mais fácil.”
18- Thales: “às vezes complica, mas nem é muito assim porque a
gente vai no Douglas no Francisco.”

A Laura evidencia a natureza polifônica do ambiente proporcionado pelo projeto, e
declara ser menos chato poder fazer as coisas em conjunto, assim ela foi gostando mais
do ambiente e consequentemente, aprendendo mais
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15- Laura: “ai a gente foi entendendo, foi gostando, tinha muita coisa
pra ir fazendo muita coisa pra pensar e o mais legal era que a gente
podia fazer tudo junto né, as vezes tinha ideia muito diferente, mas
nós temos que conversar e chegar numa solução.”
23- Laura: “aprende e não fica tão chato porque a gente vai fazendo
junto também né, quando a gente faz alguma coisa não é um só é todo
mundo que ajuda, que corre a atrás as vezes divide as tarefas e todo
mundo junta para decidirmos, pra fazer as coisas.”

Alex, Júlia e Matheus, em suas declarações, deixam transparecer que a consciência de
que estudar em grupo pode ser positivo de alguma forma transformou o próprio
comportamento;
51- Júlia: “eu já tinha nota boa, mas ai agora eu esforço ainda mais,
gosto mais, a gente pesquisa muita coisa ai eu pergunto pro
professor, ele explica, as vezes eu preciso de alguma coisa que ele
nem deu ainda [conteúdo escolar], mas ele explica, facilita, pra
algumas coisas facilita mesmo.”
48-Júlia: “assim acaba que eu acho que ta ficando até mais fácil, se
eu acho difícil os meninos me ajudam, isso é bom também, acaba que
a gente estuda junto.”
52-Alex: “e a gente estuda junto agora, tem gente do terceiro ano,
que já sabe e ensina pra gente do primeiro, os do segundo, todo
mundo ajuda.”

E sobre a necessidade de trabalhar em equipe:
15- Laura: “(...) às vezes tinha ideia muito diferente, mas nós temos
que conversar e chegar numa solução.”
23- Laura: “(...) a gente vai fazendo junto também né, quando a gente
faz alguma coisa não é um só é todo mundo que ajuda, que corre a
atrás as vezes divide as tarefas e todo mundo junta para decidirmos,
pra fazer as coisas.”
24- Rodolfo: “assim fica muito mais de boa porque tá todo mundo
junto e olha internet e olha nos livros, um vê uma coisa fala pro
outro.”

Além da postura colaborativa, os estudantes envolvidos no LEO precisaram
desenvolver senso de organização, aprendendo a se colocar diante do grupo, com suas
atribuições e limitações, com responsabilidade quanto às suas atribuições dentro do
grupo. Aprenderam a buscar outros mais experientes como mediadores, para ajudá-los a
realizar alguma tarefa que excedia à sua capacidade no momento. Até na sala de aula
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essa postura refletiu, por estarem ativos em contextos de pesquisa eles conseguiram
melhorar o diálogo com o professor em sala de aula, conseguindo interagir com os
conteúdos que eram apenas repassados. Aprenderam a conviver com o outro, com as
opiniões e vontades alheias, estabelecendo um diálogo respeitoso. Este ponto foi muito
trabalhado pelos coordenadores do projetos. Douglas, o bolsista de Iniciação Científica
que acompanhava os meninos mais de perto, sempre colocava para eles a importância
de estabelecer um diálogo construtivo no ambiente de trabalho:
15- Douglas: “eu falei, o próprio jeito de vocês de trabalhar vai
mostrar isso, que nem sempre vocês vão trabalhar com pessoas que
vocês gostam, com pessoas que vocês conhecem e tem que aprender a
trabalhar em grupo, não é sempre, não é sempre que as ideias batem
e vocês vão ter que aprender a lidar com isso, é discutir com o outro,
é tomar uma decisão conjunta e trabalhar com isso.”

E é exatamente essa ideia que podemos ouvir, não só nos últimos trechos citados acima,
mas em vários outros também. A equipe conseguiu se constituir num grupo que ouve
vozes diversas como aliadas.

3)Regulação do próprio comportamento.
Assim como coloca Vigotski (2001), a linguagem funciona como orientadora, como
agente no desenvolvimento de funções superiores, que permitem ao sujeito orientar seu
próprio comportamento e participar de uma nova forma de pratica social. No LEO, seja
através da linguagem verbal, ou através de modos mais sutis de percepção, os alunos
tiveram seu comportamento modificado de alguma forma pela organização social que se
constituía. Ao mesmo tempo em que modificaram suas relações na escola, os meninos e
meninas também foram modificados por ela. No tópico 4.1.3 coloco como a postura
frente ao processo de aprendizagem mudou nos alunos. E não foi só isso, eles realmente
precisaram aprender a trabalhar de maneira organizada e responsável. O professor de
física deles e o bolsista de Iniciação Científica fizeram comentários a esse respeito:
1- Francisco: aconteceu a questão do desenvolvimento que está assim
me surpreendendo a cada dia sabe, igual por exemplo assim, eu
ensino física né, o pessoal ta todo engajado querendo mesmo, estão
pesquisando(...)
5- Francisco: “o envolvimento deles é bastante, bem igual eu te falei,
surpreendente, é... a cada dia ... mas ... de primeiro ele achavam meio
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complicado: “não Francisco, como é que a gente vai fazer, a turma
toda não reúne e tal”.
7- Douglas: (…) acho que pelo fato deles estarem no ensino

médio e a gente na faculdade, é, demorou um certo pra eles
poderem ficar a vontade criarem assim, como são estudantes do
primeiro, segundo e terceiro ano não são todos da mesma sala,
não são todos amigos, até que todos criassem uma intimidade
entre si pra poder trocar uma ideia com outros estudantes
tutores e até chegar em mim por exemplo, perguntar como que
vai ser a feira, como que é essa questão de recurso a gente bem
demorou um pouco mas agora o projeto já ta numa veia muito
boa, já ta fluindo (...)
Também pude observar esses alunos em situações de interação fora do ambiente do
LEO e da sala de aula como, por exemplo, na hora do recreio. Os alunos do LEO
tendiam a se agrupar, e o comportamento deles, em relação aos demais alunos da EECS
é bastante peculiar. No recreio em geral os estudantes faziam algazarra, falavam
bastante alto, gritando em alguns casos. Dentre as conversas mais gerais pude distinguir
temas sobre eventos sociais externos à escola, muitos ouviam rap ou funk nos celulares,
sem fones de ouvido e com volume alto, dançavam ou corriam. Os grupos formados por
integrantes do LEO eram menores, conversavam baixo e pausadamente e, em geral, os
temas tratados estavam ligados, direta ou indiretamente aos temas do projeto. Eles
pareciam criar uma bolha, em meio a tanta agitação.
Uma cena muito marcante que remete aos processos de auto regulação descritos por
Vigotski (2001) como uma possibilidade que o sujeito tem de guiar conscientemente o
seu comportamento a partir de regras contingentes e interiorizadas que vão sendo
estabelecidas entre os sujeitos participantes de um grupo organizado. Neste processo o
sujeito internaliza elementos culturais, a partir dos quais irá construir seus próprios
sentidos, evidenciando como a cultura cria os sujeitos e a própria cultura é uma criação
humana.
4) Transformações culturais que implicam em mudanças na mente.

Transformações culturais implicam em mudanças na mente, nas funções mentais
superiores como consciência, pensamento, raciocínio, atenção e memória. Considerando
que o desenvolvimento das funções superiores se processa a partir de um meio
interpsíquico, passando para um meio intrapsíquico, as interações sociais tem grande
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importância na regulação do comportamento e, consequentemente na aprendizagem
(Vigotski, 2001). Em vários trechos de entrevistas é possível ler os estudantes
declarando que, a partir de sua inserção no LEO, se tornou mais fácil aprender; ou que
eles estão mais atentos: viajando e conversando menos na aula:

17- Rodolfo: “até que foi difícil sim, mas era mais lá no comecinho
agora que ‘tá pegando o jeito já.”
48- Diogo: “(...)agora eu me esforço mais, e fica até mais fácil já
peguei média em tudo, até agora não tirei nota vermelha.”
49- Alex: “mudou porque tem coisa que eu preciso saber pra montar
nosso projeto, o Douglas trouxe um livro de projéteis, que foi coisa
que teve na aula teve também, ai eu já sabia, fiquei até mais animado
com a escola, eu presto mais atenção, porque as coisas que eu
aprendo podem ajudar no projeto, nem fico conversando muito,
viajando, eu presto atenção depois estudo em casa, coisa que eu nem
fazia direito [risos]...
48- Júlia: “assim acaba que eu acho que ta ficando até mais fácil, se
eu acho difícil os meninos me ajudam, isso é bom também, acaba que
a gente estuda junto.”
51- Júlia: “eu já tinha nota boa, mas ai agora eu esforço ainda mais,
gosto mais, a gente pesquisa muita coisa ai eu pergunto pro
professor, ele explica, ás vezes eu preciso de alguma coisa que ele
nem deu ainda, mas ele explica, facilita, pra algumas coisas no
projeto e na escola facilita mesmo.”

Alguns atribuem a facilidade ao fato de estarem se esforçando mais, seja para não
tirar mais nota vermelha como Diogo (que é um coordenador e sua bolsa depende dele
não tirar nota vermelha) ou pra ter mais conhecimento para conseguir fazer as
atividades do projeto e/ou da escola, como Júlia e Alex. Ele diz que facilita entender
porque, às vezes, antes que a matéria seja dada ele já estudou, assim fica até mais
animado em estudar em horários extra classe. Para ele o projeto proporciona um duplo
estímulo, primeiro porque como os colegas estudam juntos ele sente vontade de estudar
com eles e depois porque se ele não sabe alguma coisa os colegas ajudam se souberem.
Na sala ele diz estar mais atento e concentrado.

5) Aplicando o conhecimento ao mundo da vida.
E vários momentos, nos enunciados produzidos pelos estudantes no contexto das
entrevistas ou não, é possível observar o tom prático e útil que eles atribuem ao
95

conhecimento científico. No tópico 4.1.1, estão colocadas algumas falas que acredito
mostrarem esses sentidos representativos internalizados. Externamente, é possível
perceber, a partir do discurso do Douglas e do Francisco, que os estudantes são
estimulados a tentar relacionar seus projetos com contextos práticos. Um exemplo foi a
preocupação do professor quanto ao formalismo matemático necessário para
desenvolver o projeto
3- Francisco: “eu ainda perguntei ao Roberto sobre as questões de
conhecimento, o quão aprofundadas deveriam ser ou não, por que por
exemplo, pelo projeto do grupo do Thallesta apresentando a
catapulta, envolve o lançamento oblíquo e a dedução de fórmula, (…)
vai fugir do contexto real deles, vai fugir, né, quando você pega
aquelas deduções que você vai achar a parte do lançamento oblíquo
vai fugir assim, nitidamente do conhecimento básico de física que tem
que ter (...)”

Eles eram estimulados a situar o seu trabalho dentro de um contexto históricocultural bem definido
7- Douglas: “(...), e em cima disso vem o Leonardo Da Vinci, porque
que foi ele escolhido tema::: o leão ocupa o tema principal do
projeto. Leonardo Da Vinci no seu tempo ele era pintor, escultor, é:::
engenheiro ele desenvolveu várias coisas e em todos os trabalhos dele
ele procurava relacionar todas as áreas do conhecimento, então é::: o
próprio leão mesmo ele é um projeto de engenharia que pega a parte
de matemática, de física, construção ele tem relação com as ciências
da natureza pelo fato dele ser um leão, ser um animal, é (+) na parte
de artes que é uma parte que a gente trabalha no projeto também, ele
foi desenvolvido pelo Leonardo pra apresentar ao rei, o leão não é
simplesmente um leãozinho que saía andando assim de enfeite, ele
tinha os adereços, por exemplo, ele abria a boca e jogava flores.”
8- Douglas: “cada grupo escolheu um nome e escolheu um tema, de
preferência algo que fosse relacionado ao Leonardo Da Vinci é, e:::
aí como exemplo um grupo inclusive escolheu por exemplo o tema voo
e em cima desse tema eles vão desenvolver um trabalho e mostrar
como que Leonardo Da Vinci enxergava o voo nessa perspectiva de
todas as áreas do conhecimento por exemplo na parte de engenharia
vão tentar desenvolver um aeromodelo que o Leonardo Da Vinci já
havia proposto, que aí ele mesmo já havia desenvolvido, na parte de
matemática eles vão mostrar por exemplo as equações que estão
relacionadas ao voo é::: na parte de ciências da natureza Leonardo
Da Vinci desenvolveu isso tudo observando a natureza dos pássaros o
voo dos pássaros o movimento, na parte de artes eles podem procurar
alguma escultura, algum quadro, algo do Leonardo Da Vinci que tem
a ver com o voo.”
1- Francisco: “(...) tem um [grupo] que vai mexer com parte de
eletricidade que a gente até, sugeriu eles que não fizessem muito pra
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essa área porque na época de Da Vinci não tinha muito essa parte de
eletricidade, né, então vamos tentar focar mais na parte de Da Vinci”

Em seguida podemos ler algumas falas dos estudantes, retiradas das entrevistas,
com essas ideias internalizadas:

10 - Diogo: “porque, tipo assim, usa eletricidade, e na época de
Leonardo da Vinci não tinha isso...era mais engenharia mesmo,
mecânica.”
24 - Diogo: “ai agora a gente quer fazer um, com esse modelo, só que
com o passarinho, pra relacionar com o Leonardo da Vinci que ele
gostava, que era um dos temas mais preferidos dele, aeronáutica.”
35- Júlia: “mas o Leonardo da Vinci era gênio, ele construía cada
coisa...teve um robô leão que dava flores pro rei, o nosso projeto, ele
gostava de aerodinâmica, hoje tem avião, tem helicóptero (...) a gente
‘tá aprendendo aqui Leonardo Da Vinci construiu muitas coisas que
até hoje são exemplo, a gente viu num documentário, tem coisa que
até hoje não dá pra fazer ainda...”

6) Construção da autonomia para estudar e buscar informação.
Quando o educador passa do papel de transmissor, para facilitador (mediador) do
conhecimento, os alunos são estimulados a se tornar mais autônomos e conscientes. À
medida que o estudante aprende a aprender sua autonomia se desenvolve. Não se forma
um sujeito participante e autônomo falando de autonomia, mas exercitando-a. Na fala
do aluno de Iniciação Científica também podemos ver que ele tenta estimular os alunos
a buscar material e pesquisar por conta própria:
11- Douglas: “(...) a gente vai lá [nas reuniões semanais] e eles
sentam em grupo, trocam as ideias, eles vão anotando, é, os
estudantes vão dando o apoio que eles precisam, porque eles
receberam material, receberam livros e a gente orientou eles a ‘tá
sempre procurando informação por fora, vendo vídeos, alguma
coisa.”

E na fala dos estudantes, sobre os materiais extras:
22- Thales: “(...) é a gente que tem que fazer, agente que quer dar
certo, tem que pesquisar na internet ver filme, o Douglas traz uns
livros diferentes e nós estudamos por eles, também pesquisamos na
internet.”
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31- Thales: “aqui a gente se encontra, pode ler, pesquisa, todo mundo
conversa.”
20- Laura: “(...) tem que fazer, ai precisa saber fazer, pesquisar senão
não tem jeito de sair”.

Na teoria histórico cultural, a linguagem torna-se uma das mais importantes
ferramentas para as elaborações conceituais e as interações com o mundo. Interagindo
uns influenciam os outros direta ou indiretamente. Faz-se necessário, no entanto,
perceber o estudante como sujeito de sua própria aprendizagem e não como um ser
passivo, limitado a responder os estímulos oferecidos por seus interlocutores. Assim
como podemos ver nas falas de alguns estudantes, eles desenvolveram uma noção de
responsabilidade (responsividade):
22- Thales: “(...) aprende porque é a gente que tem que fazer, que
quer dar certo, tem que pesquisar na internet ver filme, o Douglas
traz uns livros diferentes.”
34- Laura: “aqui não fica uma monte de conversa de brincadeirinha
chata, a gente vem e conversa e pesquisa (...) não tem que ficar
chamando atenção com bagunça.”
12 - Diogo: “(...) mas agora, agora vamos partir pra ação, ai vai ter
que estudar.”
45: Matheus- “(...) eu me esforço, ai nem tiro nota vermelha.”
46: Júlia “(...) as vezes nem entendo lá [na escola], mas eu estudo em
casa ai ajuda.”

Um fator que ajuda a tomar responsabilidade é a noção de que eles tem que fazer
por si, que são sujeitos autônomos e tem liberdade para tomar suas próprias decisões.
No caso, as decisões são tomadas com base em expectativas e desejos próprios o que os
leva aos resultados esperados (por eles próprios);
36- Thiago: “aqui uma coisa é que a gente tem mais liberdade que na
sala não tem, ai fica muito mais fácil que a gente é que escolhe o que
precisa estudar.”
6 - Diogo: “(...) ai agente já pegou a nossa ideia e já tá querendo botar
em prática agora a gente vai começar mesmo, amanhã...”
44 – Júlia: “mas a graça é essa, a gente procura como que faz.”
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7) Como os discursos se cruzam e se constroem polifonicamente.

Para Bakhtin todo e qualquer discurso está marcado pela correlação dinâmica entre
as diferentes vozes que nele coexistem, se atualizando, se modificando, ao entrar e
contato com os diversos discursos com os quais faz parte de uma mesma rede. São
várias vozes nessa mesma rede discursiva que se complementam ou se contradizem. No
LEO não poderia ser diferente, em vários momentos são produzidos enunciados que
mais parecem uma colcha de retalhos, ressoando várias vozes. Nessas relações
dialógicas podemos vislumbrar como, à medida que o grupo vai se constituindo, as
diferentes vozes passam a se influenciar. Nos enunciados dos estudantes, as palavras
(termos) repetem-se bastante, assim como os temas tratados.Tal aspecto pode ser
observado não só na voz dos estudantes da EECS, mas também na voz do estudante da
UFLA:
7- Douglas: “(...) essa motivação a gente tenta dar pra eles mostrando
que a engenharia NÃO TÁ RESUMIDA SIMPLESMENTE A FÍSICA
E A MATEMÁTICA a gente ::: quer mostrar que a engenharia liga
todas as áreas do conhecimento.”

Neste trecho é possível perceber os significados atribuídos ao projeto pelo seu
idealizador, como mostrado no capítulo anterior. O Douglas frequentemente deixa
escapar alguma frase que remete aos dizeres do Rogério, que além de ser o idealizador
do projeto é seu orientador de iniciação científica e professor na graduação. Também
deixa transparecer um pouco do que aprendeu na leitura básica do projeto, um livro
sobre Leonardo Da Vinci, quase como uma citação literal:

7- Douglas: “Leonardo Da Vinci no seu tempo ele era pintor,
escultor, é::: engenheiro ele desenvolveu várias coisas e em todos os
trabalhos dele ele procurava relacionar todas as áreas do
conhecimento, então é::: o próprio leão mesmo ele é um projeto de
engenharia que pega a parte de matemática, de física, construção ele
tem relação com as ciências da natureza pelo fato dele ser um leão,
ser um animal, é (+) na parte de artes que é uma parte que a gente
trabalha no projeto também, ele foi desenvolvido pelo Leonardo pra
apresentar ao rei, o leão não é simplesmente um leãozinho que saía
andando assim de enfeite, ele tinha os adereços, por exemplo, ele
abria a boca e jogava flores assim como reverencia ao rei.”

Neste último trecho é possível perceber a harmonia da voz do autor do livro, do
orientador, que leu junto com Douglas e da sua própria compreensão. Com o professor
da educação básica também não foi diferente, as interações dialógicas-discursivas
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também o afetaram bastante, como é possível observar através dos trechos selecionados
das entrevistas, que relatam um interessante acontecimento, numa situação em que os
alunos de um grupo se depararam com o problema dos lançamentos oblíquos porque
iam construir uma catapulta.
O professor de física demonstrou bastante preocupação com esse conteúdo. Ele
tinha a preocupação que o entendimento das fórmulas e equações de tal movimento não
se apresentassem como um desafio muito grande para os alunos, para não fugir do
objetivo do projeto, que deveria relacionar a ciência mais ao mundo da vida. Tal
preocupação pode ser vista num trecho da entrevista concedida pelo professor,

3- Francisco: “(...) Porque eu to só com o segundo ano do ensino
médio né, e o que eu achei assim, um pouco meio fora, foi realmente
isso, semana passada ou retrasada eu questionei com o Douglas,
falei:” Douglas, na primeira reunião que tivemos com o Rogério, é:::
eu ainda perguntei ao Rogério sobre as questões de conhecimento, o
quão aprofundadas deveriam ser ou não, por que por exemplo, pelo
projeto do grupo do Thales (área de matemática) ta apresentando a
catapulta, envolve o lançamento oblíquo e a dedução de fórmula, que
eu acho que não é tão interessante apresentar isso à comunidade
escolar, à banca tudo bem e tal, mas vai fugir do contexto real deles,
vai fugir, né, quando você pega aquelas deduções que você vai achar
a parte do lançamento oblíquo vai fugir assim, nitidamente do
conhecimento básico de física que tem que ter, porque em física é
claro que a gente não estuda deduções de fórmulas no ensino médio,
né, a gente vai ver isso é na universidade, ou, quando eles tiverem já
na parte da área de exatas, eles vão ver em qualquer área, né, que
abrange a parte de cálculo.

No início da sua fala o professor justifica sua preocupação afirmando: “Porque eu
to só com o segundo ano do ensino médio né”. Na escola o currículo está organizado de
forma que o problema dos lançamentos é trabalhado no primeiro ano do ensino médio,
logo, é um conteúdo o qual ele não vai acompanhar.
Logo em seguida ele demonstra preocupação com o nível de aprofundamento do
conhecimento que os estudantes deverão apresentar à banca: “eu ainda perguntei ao
Rogério sobre as questões de conhecimento, o quão aprofundadas deveriam ser ou não,
por que por exemplo, pelo projeto do grupo do Thales (área de matemática) ta
apresentando a catapulta, envolve o lançamento oblíquo e a dedução de fórmula, queeu
acho que não é tão interessante apresentar isso à comunidade escolar, à banca tudo
bem e tal”.
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Acredito que no trecho acima o professor evoca um sentido tradicionalista para a
necessidade de aprender os cálculos, a preocupação com o nível de aprofundamento
para que os estudantes possam mostrar o que aprenderam a um público: comunidade
escolar ou a banca; com um sentido avaliativo e não atrelada à necessidade prática, que
no caso era construir a catapulta. Ainda mostra que ele separa os públicos em A banca,
aqueles que entenderiam as demonstrações e A comunidade escolar, aqueles a quem não
é preciso mostrar conhecimentos aprofundados.
Esta preocupação com conteúdo se mostra na fala do professor desde o primeiro
turno da nossa entrevista:
1-Francisco: só que uma das perguntas que eu fiz ao Rogério, que me
deixou bastante tranquilo foi isso, é::: falei: “Rogério, nossos alunos
é, estão no nono ano este ano, porque iniciou-se no ano passado, ele
vão para o primeiro ano do ensino médio, vamos pegar alguns do
segundo ano, mas será que eles tem realmente uma bagagem teórica
de conhecimento para desenvolver tal projeto?” né, então ele
respondeu com toda certeza que não era necessário, é assim, ter este
conhecimento tão aprofundado nas áreas de artes, engenharia, física
né, a parte de ciências e matemática, e que dariam conta sim, e aí foi
bem interessante porque a gente começou a desenvolver isso e eles
tomaram gosto,

Tal preocupação perde um pouco de efeito pela réplica do coordenador geral
do projeto: “ele respondeu com toda certeza que não era necessário, é assim, ter
este conhecimento tão aprofundado nas áreas de artes, engenharia, física né, a
parte de ciências e matemática, e que dariam conta sim,”. O coordenador geral dá
segurança ao professor com relação à sua preocupação com os conteúdos além de
mostrar que a preocupação com conteúdo aprofundado não é objetivo do projeto.
Sobre o caso dos lançamentos de projéteis um dos alunos fala o seguinte:
49- Alex: ”(...) o Douglas trouxe um livro de projéteis, que foi coisa
que teve na aula teve também, ai eu já sabia.”

Este caso, documentado nas entrevistas, se mostra como um exemplo que nos leva a
compreender que a nova abordagem proposta pelo LEO afeta não apenas aos alunos
envolvidos, mas também o próprio professor. Ao discurso conteudista escolar, na voz
do professor se opõe o sentindo mais abrangente dado pelo LEO à aprendizagem, que
leva o professor a experimentar uma nova modalidade de prática, que nas palavras do
próprio professor“foi bem interessante porque a gente começou a desenvolver isso e
eles tomaram gosto. Neste trecho é possível vislumbrar o LEO como um ambiente
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polifônico, no qual discursos antagônicos entram em harmonia na interação entre a
UFLA e a EECS, tal ambiente de aprendizagem constitui-se frutífero não apenas para os
estudantes, mas para todos os envolvidos.

4.3 – E a resolução de problemas hipotéticos?

Com base no exposto, nota-se que o LEO ofereceu uma oportunidade ímpar para os
alunos da Escola Estadual Cristiano de Souza se desenvolverem no que diz respeito ao
aprendizado de ciências. Durante o processo de investigação pude observá-los em
situações de estudo, de pesquisa, de interações com os colegas – participantes ou não do
LEO. No entanto, ainda restou a curiosidade de observar como esses estudantes
mobilizam o conhecimento científico em situações de resolução de problemas
hipotéticos. Para tal, elaborei um teste com questões selecionadas dentre as provas do
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) ocorridas nos últimos cinco anos, de 2008 a
2012. Foram analisadas questões de física, química e matemática e, como critério de
seleção, optei por escolher as questões que poderiam ser resolvidas a partir de dados
contidos na própria questão (ou que fosse necessário o menor volume possível de
conhecimento curricular prévio). A necessidade de relacionar conhecimento cotidiano e
conhecimento escolar foi determinante para a escolha.
O objetivo da aplicação destes testes foi observar como os estudantes em geral
mobilizavam os conceitos científicos na resolução de problemas, como faziam uso a
linguagem científica e como mobilizavam estratégias para a resolução de tais
problemas. Para todas essas questões era interessante observar como os estudantes do
LEO se diferenciavam dos demais alunos das suas respectivas turmas.
O teste foi aplicado em junho de 2013, na própria escola e em horário de aula.
Foram visitadas cinco turmas, das quais duas eram de primeiro ano, duas de segundo
ano e uma do terceiro ano do ensino médio. Os estudantes foram instruídos a fazer o
teste individualmente, sem compartilhar informações com colegas ou professores e a
mostrar o raciocínio mobilizado na resolução da questão o mais detalhadamente
possível.Dentre os testes resolvidos foram excluídos da análise aqueles nos quais os
estudantes não explicitaram o raciocínio em até duas questões das três, assim no total
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analisei 136 testes, dentre os quais 56 foram de estudantes do primeiro ano, 54 de
estudantes do segundo ano e 26 de estudantes do terceiro ano. Dentro deste total 13
estudantes participavam do projeto Léo, o Robô de Da Vinci, sendo 6 do primeiro ano
do ensino médio, 4 do segundo ano e 3 do terceiro ano.
As questões apresentadas aos estudantes foram as seguintes:

_______________________________________________________
QUESTÃO 1 (ENEM 2009) – Em nosso cotidiano, utilizamos a palavra “calor” e
“temperatura” de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na
linguagem corrente, calor é identificado como “algo quente” e temperatura mede a
“quantidade de calor de um corpo”. Esses significados, no entanto, não conseguem
explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista
científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de
calor e temperatura?
(A) A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver
fervendo.
(B) Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura
da água.
(C) A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em
uma panela.
(D) A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de
diminuir sua temperatura.
(E) Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior
com menor temperatura do que a dele.
QUESTÃO 2 (ENEM 2011) – Para melhorar a mobilidade urbana metroviária é
necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso a administração do metrô
de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações: a
locomotiva parte do repouso com aceleração constante por um terço do tempo de
percurso, mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com
desaceleração constante no trecho final, até parar. Qual é o gráfico de posição (eixo
vertical) em função do tempo (eixo horizontal) que representa o movimento desse
trem?
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QUESTÃO 3 (ENEM 2012) – João propôs um desafio a Bruno, seu colega de
classe: ele iria descrever um deslocamento pela pirâmide a seguir e Bruno deveria
desenhar a projeção desse deslocamento no plano da base desta pirâmide. O
deslocamento descrito por João foi: mova-se pela pirâmide, sempre em linha reta, do
ponto A ao ponto E, a seguir do ponto E ao ponto M, e depois de M a C. O desenho
que Bruno deve fazer é:

_____
___________________________________________________

Percentualmente, os estudantes do grupo LEO apresentaram desempenho melhor, foram
os que mais acertaram questões, os que menos erraram questões e nenhum deles deixou
questão sem resolução.

Tabela 4.01: Valores totais, brutos e percentuais, para questões certas, erradas e sem
resposta com distinção entre os grupos LEO e NLEO tomando como base os valores
totais de cada grupo.
Questões

erradas

LEO

certas

NLEO

LEO

S/R

NLEO

LEO

NLEO

1

2
15,38%

26
21,13%

11
84,62%

97
78,87%

0
0%

0
0%

2

3
23,07%

37
30,08%

10
76,93%

84
68,29%

0
0

2
1,63%

3

0
0%

8
13
6,50% 100,00%

111
90,25%

0
0%

4
3,25%
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Gráfico 4.01: Percentual de questões certas, erradas e
sem resposta para o Grupo LEO.

Gráfico 4.02: Percentual de questões certas, erradas e sem
resposta para o Grupo NLEO.

Apesar disso, a vantagem dos alunos do LEO em termos de acertos não é muito
grande em relação ao grupo NLEO. Diante deste quadro o questionamento que surgiu
foi a seguinte: mesmo apresentando uma pequena vantagem de acertos, os integrantes
do grupo LEO conseguem mobilizar melhor os conceitos e as ideias científicas que os
do grupo NLEO? Para pensar a respeito deste questionamento, as questões do teste tidas
como corretas passaram por um processo de avaliação mais criterioso, no qual
procurou-se perceber os detalhes e particularidades que fazem transparecer na resolução
um maior domínio dos conceitos científicos e capacidade de mobilizá-los na resolução
dos problemas apresentados. Para cada resposta tida como correta foi atribuída uma
pontuação, numa escala de 0 (zero) a 1 (um). A avaliação obedeceu aos critérios a
seguir:

Tabela 4.02: Notas e conceitos atribuídos às questões avaliadas como corretas
Nota atribuída à respostas
0 (zero)
0,3
0,6
1,0

Conceito
Nulo
Ruim
Bom
Muito Bom

Critério de avaliação
O estudante marcoua opção correta e não justificou.
O estudante justificou de maneira insipiente.
O estudante justificou de maneira aceitável.
O estudante justificar de maneira correta.
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Em todos os casos em que os estudantes marcaram a alternativa correta, mas não
apresentaram qualquer justificativa para tal, foi considerado o acerto, porém nenhuma
pontuação foi atribuída, a questão foi considerada nula.
Quando o estudante tentou justificar a resposta de alguma forma, mas não obteve
êxito pelo fato da justificativa parecer “fraca” (não abordar os conceitos e/ou ideias
essenciais) ou confusa demais (com pouca concatenação entre as ideias) foi atribuído o
valor 0,3 e a resposta foi considerada ruim.
Em muitas das respostas ruins os estudantes se apropriavam da palavra do outro
simplesmente imitando ou copiando, como é o caso das respostas abaixo:
Isadora: “No primeiro terço o trem mantém aceleração constante
depois de chegar a determinada velocidade mantém isso até o segundo
terço e no final freia até parar”.
Mariana: “A temperatura da água pode ficar constante durante o
tempo em que estiver fervendo. Porque com o calor a temperatura
fica constante”.
Marcos: “Letra A pois na ebulição da água sua temperatura
permanece constante durante o recebimento calor da fonte isso
mostra que a temperatura é a medida de quantidade de calor de um
corpo”.
Bruna: “Letra C, pois indica movimento acelerado uniforme e
retardado sucessivamente.”

Isadora faz uma simples cópia de parte do enunciado ao responder a questão 2. Na
primeira frase da sua resposta Mariana faz uma cópia da afirmativa escolhida como
correta. Na segunda frase ela mostra que não possui uma compreensão ativa dos
conceitos de temperatura e calor e/ou não entendeu a relação entre essas duas grandezas
físicas, assim como Marcos, que tentou articular as informações do enunciado com as
informações da alternativa correta para escrever uma justificativa própria em sua
resposta. No entanto ele não conseguiu diferenciar o conceito corriqueiro e o conceito
científico de temperatura em seu enunciado. A resposta de Bruna também evidência
mera cópia, ela utilizou uma síntese tão geral do enunciado que se aplica a mais de uma
resposta.
Em alguns casos estudantes demonstram conhecimento do fenômeno a partir da
perspectiva científica, mas deixam a desejar na concatenação das ideias, como é o caso
da Júlia, que responde a questão 1 da seguinte forma:
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Júlia: “Letra A. No sentido científico, supondo que a água esteja
fervendo a céu aberto, haverá por conta do recebimento de energia a
ebulição. A temperatura da massa líquida permanecerá constante,
logo, a energia cinética média por molécula permanece constante.
Porém haverá cada vez menos moléculas na massa líquida. Portanto
a energia da massa líquida diminui apesar do recebimento de
energia. Dessa forma seriamos obrigados a dizer que a temperatura
da água diminui durante o tempo em que estiver fervendo”. (Resposta
para a questão 1).

Ela mostra refinamento ao explicar a ebulição em função de processos de troca
energética, também demonstra conhecimento do conceito de temperatura, porém todo
esse conhecimento aparece de maneira confusa e desconectada da conclusão da
resposta. Alguns estudantes ainda apresentaram respostas evasivas, tais como as usadas
para a questão 2:
Felipe: “Porque o gráfico demonstra a posição e o tempo do trem”.
Fernando: “O gráfico da letra c.”
Robson: “Porque a velocidade é constante e só no final da reta a
velocidade reduz e também por causa da posição e do tempo”.

Ou para a questão 3:
Augusto: “Porque o gráfico demonstra o percurso de João”.
Fernando: “O desenho da letra E”.

Ou respostas que demonstram a falta de habilidade do estudante ao trabalhar
com representações, como é o caso de 106, que responde à questão 2 da seguinte
forma:
Josimara: “Porque o gráfico representa o trem em função do tempo”.

Se ao responder a questão, o estudante não conseguiu explicitar os conceitos
essenciais, porém soube explicar a ideia central à sua maneira, ou ainda, se a sua
resolução começou a ser bem elaborada mas não foi concluída com sucesso (o sentido
não ficou claro) a resposta foi considerada boa, e o valor 0,6 foi atribuído à resposta.
Como exemplo temos as respostas de Amanda e Guilherme:
Amanda: “Letra A, porque durante a ebulição a temperatura da água
permanece constante, embora receba calor da fonte isso mostra a
limitação do conceito corriqueiro de temperatura como sendo a
medida da quantidade de calor de um corpo”.
Guilherme “Quando uma substância muda seu estado a temperatura
vai ficar constante, o conceito corriqueiro não dá”.
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Amanda se limita a justificar sua resposta a partir de dados do enunciado, porém
consegue mostrar que entendeu a contradição apresentada pela questão 1, assim como
Guilherme, que identifica o problema central da questão mas não consegue elaborar
uma boa resposta, apesar de ser possível inferir que talvez ele queira justificar que da
maneira como o conceito é entendido corriqueiramente a explicação do fenômeno da
ebulição não seja possível. Fábyo explicou bem porque a temperatura da água fica
constante mas sua justificativa não responde a pergunta
Fábyo: “pois em estado de ebulição a temperatura fica constante
para reorganizar a estrutura da substância para mudar de fase”.

As respostas consideradas muito boas foram aquelas nas quais os estudantes
conseguiram explicitar o conceito ou a ideia essencial envolvida no problema a ser
resolvido, usando palavras do jargão científico ou não. A estas questões foi atribuído o
valor 1,0.
Resposta para a questão 1:
Ana Paula: “A temperatura da água pode ficar constante durante o
tempo em que estiver fervendo. Muitas vezes no cotidiano calor e
temperatura são usados como sinônimos, e a letra A nos mostra o
contrário. Já que ao ferver a água continua recebendo calor mas
mantém sua temperatura”.
Respostas para a questão 2:
Vinicius: “A princípio podemos nos enganar achando que a resposta
seria (A), mas NÃO é pois o gráfico mostra a posição e o tempo que
por vista a locomotiva parte do repouso depois mantém sua
aceleração e reduz sua velocidade”.
Lavínia: “Porque é o único gráfico que mostra a redução da
velocidade até parar”.
Jonathan: o estudante marcou no gráfico 5 pontos e escreveu nos
locais indicados: “repouso, aceleração constante, velocidade
constante, desaceleração e parada total do trem”.
Resposta para a questão 3:
Bruno: o estudante desenhou os pontos, reproduziu o percurso e
justificou “Como é possível ver esse é o gráfico que demonstra o
percurso de João. Letra E”.

Os últimos fragmentos apresentados mostram respostas simples e curtas, nas
quais os estudantes demonstram ter clareza dos conceitos (capacidade de
generalização e abstração), de modo que são capazes de diferenciar duas situações
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a partir de detalhes, como é o caso de Vinícius e Lavínia. Bruno, Ana Paula e
Jonathan também se expressaram de maneira clara e lógica.
Através dos dados apresentados na Tabela 4.3 é possível notar que enquanto o
grupo NLEO se concentra nas categorias insuficiente (zero) e regular (0,3), o grupo
LEO se concentra nas categorias bom (0,6) e muito bom (1,0). Esta tendência pode ser
observada mais claramente nos gráficos 4.3, 4.4 e 4.5, que mostram uma comparação do
percentual de acertos em cada uma das questões para o grupo LEO e o grupo NLEO.

Tabela 4.03: Valores brutos de acertos em cada categoria para os grupos LEO e NLEO

0
LEO
Questão 1
Questão 2
Questão 3

0,3
NLEO
LEO
1
61
0
26
0
20

0,6
NLEO

0
1
3

LEO
22
27
55

1
NLEO

6
3
2

LEO
2
13
30

NLEO
4
6
8

12
18
6

Gráfico 4.03: Percentual comparado de acerto em cada categoria para os
grupos LEO e NLEO na questão 1.
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Gráfico 4.04: Percentual comparado de acerto em cada categoria para os
grupos LEO e NLEO na questão 2.

Gráfico 4.05: Percentual comparado de acerto em cada categoria para os
grupos LEO e NLEO na questão 3.

De uma maneira geral é possível observar que as notas dos dois grupos estão
polarizadas de maneira oposta. Na questão 1, enquanto o grupo NLEO se concentra na
categoria insatisfatório (nota zero) o grupo NLEO se concentra na categoria bom (entre
as notas 0,3 e 0,6). Através dos dados da Tabela 5 é possível calcular a nota média para
cada grupo, sendo que o grupo LEO apresentou nota média de 0,58 e o grupo NLEO
apresentou nota média 0,16 para a questão 1. Na questão 2 o grupo NLEO se distribui
mais equilibradamente dentre as categorias e o grupo LEO se concentra mais na
categoria muito bom (entre as notas 0,6 e 1,0). Para a questão 2 a nota média do grupo
LEO foi 0,76 ao passo que a nota média do grupo NLEO foi 0,27; vale ressaltar aqui
que a nota máxima é 1,0. Já na questão 3, o grupo NLEO se concentra na categoria
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regular (notas entre 0 e 0,3) com nota média de 0,33 e o grupo LEO se concentra na
categoria muito bom (notas entre 0,6 e 1,0) com nota média 0,78.
A leitura dos dados desta investigação, do modo como eles se apresentaram a mim a
partir do meu lugar singular, foi resultado de todas as coisas colocado até aqui, da
combinação das diferentes vozes em composição com a minha. De todas as ideias que
foram refratadas e refletidas neste texto. Esta leitura é já uma interpretação e uma
resposta aos questionamentos feitos no momento de busca por compreensão. Respostas
não no sentindo de botar fim à inquietação inicial, ou de chegar a um consenso, mas de
abrir espaço para novas leituras/interpretações e até outros questionamentos. Os dados
apresentados, e não apenas as interpretações, são também fruto das relações e das
respostas que foram surgindo. Aproveito o próximo capítulo para expressar o que ainda
ficou por dizer.
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CAPÍTULO 5
ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES

Enquanto ambiente de aprendizagem, o Projeto LEO valorizou a construção do
conhecimento e a capacidade de compreensão baseada no desenvolvimento de
situações-problema reais, nas quais o conhecimento escolar fosse necessário para a
realização de tarefas práticas. Observei momentos em que construção de conhecimento
científico voltada a fins práticos levou, realmente, à utilização dos conceitos científicos
como ferramentas orientadoras da atividade. Tal processo foi favorecido por meio de
estratégias de organização dos conteúdos escolares em torno de problemas que
extrapolaram a disciplinaridade.
A resolução de problemas, adotada como estratégia de ação, colaborou para a
significação do conhecimento pelo estudante. Eles passaram a estudar sabendo que o
aprendizado é algo que faz sentido e que tem significado em sua vida. Desse modo, o
projeto proporcionou uma ressignificação do espaço escolar, transformando-o em um
espaço vivo de interações. Um espaço que ofereceu aos alunos um jeito novo de
aprender, centrado na interação e no desenvolvimento de atividades, o que transformou
a aprendizagem em experiências educativas complexas e não artificiais. Neste contexto,
as interações sociais e a mediação se tornaram os agentes centrais do processo de
construção do conhecimento e das representações acerca do universo escolar dos
estudantes através da linguagem.
A partir do envolvimento no projeto, os alunos foram levados a experimentar uma
nova relação com o conhecimento científico, tornando o aprendizado mais leve e mais
descontraído. Como resultado, os alunos experimentaram que estudar ciência pode ser
útil e agradável, o que os deixou interessados e abertos para aprender ciência.
O LEO contribuiu para que os alunos desenvolvessem uma compreensão que
valoriza o conhecimento. Neste contexto, o conhecimento científico ganhou uma noção
de utilidade prática e um tom pragmático nos enunciados produzidos pelos alunos do
LEO. Isso se deu talvez em função do objetivo do projeto – que era atrair os alunos para
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carreiras de engenharia, – e/ou da metodologia adotada – que priorizou a construção de
máquinas e utilização de ferramentas. Os discursos produzidos no contexto do LEO
abordaram aspectos históricos do conhecimento científico, assim como a relação deste
com a tecnologia com a natureza. Apesar do reconhecimento da importância da ciência
para o desenvolvimento tecnológico da sociedade, não apareceram discussões ou
quaisquer reflexões sobre as implicações sociopolíticos ambientais do uso da ciência. O
adjetivo ‘ambiental’ aparece aqui referindo-se a impactos da ciência e da tecnologia
sobre o meio ambiente. Apesar de os alunos mostrarem um bom relacionamento com o
conhecimento científico, no sentido de se sentirem capazes e aptos a lidar com tal
conhecimento na prática, o discurso positivista e o senso comum de progresso
sobressaem, em detrimento de uma postura crítica.
Acredito que o respeito pela autonomia dos estudantes no processo de escolha
(tomada de decisão), a consideração dada às suas demandas e a valorização às suas
opiniões tenham contribuído para que os alunos desenvolvessem o senso de
responsabilidade que lhes cabe dentro do próprio processo de aprendizagem. Eles
aprenderam a definir estratégias próprias (pessoais) de busca, de organização, utilização
da informação – construindo o conhecimento de forma autônoma e desenvolveram uma
postura consciente, que é indispensável para que o aluno saiba se colocar enquanto
agente transformador do seu meio histórico-cultural. Vivendo num contexto que aliou
liberdade, respeito e confiança ao trabalho colaborativo e sendo direcionados pelos
tutores, eles desenvolveram o senso de organização, responsabilidade e autonomia.
Foi notório o processo de conscientização pelo qual estes alunos passaram. Em
função, ou como consequência da tomada de consciência da sua própria capacidade de
aprender, eles se apropriaram do seu papel de protagonista no próprio processo de
aprendizagem, e passaram a valorizar ainda mais a escola e os estudos. A aprendizagem,
tomando um caráter mais prático, possibilitou o desenvolvimento da capacidade de
relacionar conhecimento teórico ao mundo da vida.

A dualidade entre o projeto e a sala de aula
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Nos enunciados produzidos pelos alunos no contexto desta pesquisa no LEO, foi
possível ler uma dicotomia construída por eles entre “coisas de escola” e “coisas do
LEO”.
Foram muitas as reclamações sobre a sala de aula, vista como um lugar onde é
difícil aprender: pela bagunça dos colegas, pela conversa exagerada, pelo excesso de
conteúdos apresentados e pouco tempo para aprendizagem. Pelos excessos de
cobranças, pela falta de aplicabilidade do conhecimento apresentado, pelo excesso de
teoria (abstrata) e falta de prática. A escola foi desenhada como o lugar dos exercícios,
provas, trabalhos, matérias, cobranças, notas; burocracia que afasta a ciência escolar da
realidade e do interesse. Ao contrário do LEO, onde havia liberdade, autonomia,
diálogo, flexibilização, proativismo, entusiasmo, descobertas.

Tabela 5.01: Dicotomia entre a escola e o projeto, na perspectiva dos estudantes
envolvidos.
“Coisas” de escola

“Coisas” do Leo

O senso de necessidade como obrigação O senso de necessidade como utilidade.
burocrática
Necessidades que surgem de um outro Postura colaborativa que supera os
hierarquicamente superior nas relações autoritarismos. Liberdade e confiança.
sociais
Autonomia.
Onde não há espaço para o desejável e o O entusiasmo, o estímulo.
surpreendente.
O caráter impositivo, na postura dos Professores e alunos em convivência
professores, na condução das regras, na harmoniosa e postura colaborativa.
escolha dos conteúdos.
O lugar onde muita “coisa” precisa ser dada A busca pelo conhecimento em fontes
(mesmo que nada seja construído).
diversificadas.

Para os alunos do LEO, a escola é território do “não”. Não pode, não dá, não tem
jeito. As coisas precisam acontecer de forma pré- estabelecida e autoritária.

O

diferencial do LEO foi que, através dele, os estudantes puderam participar de
experiências que, de certa forma, valorizam e ressignificam o conhecimento escolar. Por
participar do projeto, os alunos foram motivados a estudar e a buscar conhecimento pelo
fato de compreenderem que, de alguma forma, e em alguma situação, esse
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conhecimento poderá fazer sentido. Assim eles foram capazes de relativizar os pontos
negativos da escola e valorizá-la.
Por estarem em contato com orientadores da atividade no projeto, eles conseguiram
entender o papel auxiliar dos professores. O professor é aquele a quem se procura
quando as possibilidades parecem estar esgotadas. O diálogo com os professores, as
trocas de conhecimento e experiência foram potencializados depois da experiência no
LEO, o professor passou a ser visto como um aliado e não um carrasco, até porque, no
contexto do projeto a relação se estabeleceu de forma não autoritária e priorizando a
autonomia dos grupos. As interações sociais, que se organizaram em processos
colaborativos, privilegiaram o trabalho em grupo, deste modo, eles aprenderam a
reconhecer as limitações e atribuições pessoais dentro de um grupo de trabalho, e a
conviver com os desejos e opiniões alheias estabelecendo um diálogo respeitoso.
Apesar da dicotomia apontada, o papel da escola não foi legado a segundo plano, ao
contrário, nos enunciados produzidos pelos estudantes, a relativização dos espaços de
aprendizagem valoriza cada um deles a partir de suas características e possibilidades. A
complementaridade entre os dois espaços de formação reforça a importância de cada um
na perspectiva dos estudantes.
Importante considerar as diferenças de condições de trabalho vivenciadas pelo
professor, que atua sozinho e em condições materiais e temporais adversas no Ensino
Médio da escola pública, e pelo coordenador do Projeto Leo que, dentro da
Universidade, conta com reconhecimento, financiamento e uma dupla de alunos
bolsistas para o desenvolvimento do projeto. Para uma dada disciplina no Ensino
Superior Público, os professores podem contar com alunos monitores (que já cursaram
com sucesso a disciplina) e, em caso de atividades experimentais, há técnicos
especializados para montar e desmontar as atividades.

A questão da conscientização e da responsividade/responsabilidade dentro do LEO

Inicialmente, como hipótese de trabalho, imaginei que os processos de
compreensão e conscientização proporcionados por um ensino crítico na perspectiva
CTSA, pudessem refletir diretamente na construção de sentidos mais significativos com
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relação conhecimento científico na perspectiva dos estudantes, e que a partir disso, eles
pudessem experimentar uma relação diferente com este conhecimento, voltado para o
domínio vivencial, permitindo a conscientização dos sujeitos para o contexto
socioeconômico e político da vida. Embora uma leitura crítica sobre os impactos da
Ciência e da Tecnologia sobre a Sociedade não tenha sido estimulada no projeto, que de
certa forma propagou o discurso do senso comum de avanço científico e tecnológico
como progresso, a consciência de ser um sujeito ativo, que interfere no mundo a partir
da utilização da ciência, aparece nos discursos dos estudantes, assim como o
desenvolvimento da noção de responsividade.
O processo de apropriação dos signos culturais próprios das ciências, desenvolvido
concomitantemente à conscientização de tal prática (alfabetização e letramento
científico) permitiu que conceitos e fórmulas ganhassem sentido, ao serem
internalizados, à medida que se deu a possibilidade de adequação ao mundo vivencial.
No entanto, há que se pensar se o empoderamento dos sujeitos (ao se sentirem
sujeitos ativos para atuar como agentes transformadores do seu contexto sociocultural),
por si só, é interessante para formar cidadãos socialmente responsáveis, ou se esta
formação apenas serviria para fornecer mais mão de obra qualificada para trabalhar na
manutenção do sistema com todas as suas mazelas (desigualdade social e abusos com o
meio

ambiente).

Queremos

desenvolver

autonomia

e

responsabilidade

para

desempenhar funções dentro do sistema dominante, ou criar condições para inverter a
lógica dominante? Em todos os casos, muito mais importante do que saber se um
processo foi eficiente ou não, cabe se perguntar que tipo de educação, e de sociedade se
deseja estimular.

O LEO poderia ser reproduzido em grande escala para a escola pública?

Outra questão que me intrigou durante a investigação foi o porquê de não podermos
implantar projetos como este em todas as escolas públicas pelo menos do Estado de
Minas Gerais, já que os resultados pareciam tão positivos. Hoje a pergunta que me faço
seria, porquê ou para quê fazer isso?
De fato, a Teoria Histórico Cultural nos impele a pensar as realidades locais em
detrimento de regras prontas ou modelos bem sucedidos em locais específicos. Impele
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ainda ao respeito pelos sujeitos, com suas necessidades e vontades mais específicas, em
diálogo com planos mais gerais para grupos organizados.
Com todos os pontos positivos que merecem destaque, é necessário pensar o LEO
como um projeto de pequena escala, que mesmo dentro de uma única escola abrangeu
uma pequena parcela do total de alunos, e apenas os alunos que se dispuseram a tal.
Numa situação de larga escala, como o caso do Ensino Público Estadual, muito
provavelmente o projeto enfrentaria alguns dos problemas que temos na escola, como
falta de infraestrutura (laboratórios e computadores disponíveis para todos os alunos),
de pessoal qualificado para o trabalho e em número suficiente para atender grupos
pequenos de estudantes. Importante considerar também a questão do interesse dos
alunos, que em grupos maiores tem suas vozes/vontades cada vez mais diluídas.
Considerando-se a questão da uniformização dos conteúdos, em grandes escalas
certamente seria mais difícil convergir todos os pequenos grupos para eixos temáticos
comuns, se levamos em conta as vontades individuais. Certamente esta é uma
experiência louvável, que merece ser observada; serve de inspiração para tentarmos
adaptações a realidades locais, da maneira que for possível e/ou desejável.
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