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RESUMO

O presente estudo busca compreender os sentidos e significados compartilhados
sobre uma atividade de educação científica pela pesquisa realizada com alunos de
Ensino Médio, em uma escola de Varginha, Minas Gerais. Partimos do processo
colaborativo, proposto pela Pesquisa Crítica Colaborativa (PCCol), envolvendo a
pesquisadora, o professor de química, executor do projeto, e demais envolvidos no
contexto escolar. A abordagem teórico-metodológica vincula-se ao campo da
psicologia socio-histórica-cultural, tendo a atividade como categoria central para a
compreensão de sentidos e significados do trabalho docente. A atividade do
professor permitiu que os alunos desenvolvessem conhecimentos sobre a disciplina
a partir de suas vivências, relacionando-as com a linguagem científica trabalhada em
sala de aula, o que promoveu a motivação para os estudos e a superação das
dificuldades no entendimento da linguagem científica quando apresentada de forma
descontextualizada. Os sentidos que o professor participante atribuiu a essa
atividade com seus alunos apontam a sua compreensão e disposição em favorecer
situações em que os alunos possam relacionar os conteúdos científicos e os
conhecimentos do cotidiano. Esse estudo indica perspectivas para se pensar na
atuação dos professores em sala de aula no sentido de compreender e transformar
as situações de trabalho, considerando suas próprias contribuições em processos de
formação continuada.

Palavras-chave: Atividade docente; iniciação científica; sentidos e significados.

ABSTRACT

This study aims at understanding the senses and shared of scientific education
activity made through a research with high school students in a school of Varginha,
Minas Gerais. We based our research on the collaborative process, proposed by the
Collaborative Critical Research (PCCol), which involved the researcher, the teacher
of chemistry who developed the project, and others involved in the school context.
The theoretical-methodological approach is linked to the field of socio-historical
psychology being the activity itself a central category for understanding senses and
meanings of the teaching. The activity of the teacher allowed students to develop
knowledge about the discipline from their own experiences, relating them to the
scientific language used in the classroom, which promoted the motivation for further
studies and helped them to overcome the difficulties in understanding the scientific
language when presented out of context. The senses that the participant teacher
assigned to this activity with their students favor their understanding and willingness
to foster situations that students can relate the scientific content with their everyday
knowledge. This study indicates prospects to think of the role of teachers in the
classroom in order to understand and transform work situations considering its own
contributions in the process of continuing education.

Keywords: Teaching activity; scientific research; senses and meanings.
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INTRODUÇÃO
O desenvolvimento do autoconhecimento
não significa a prática de um exercício
isolado. A auto-exploração, assim como
toda autonomia, é um processo de busca,
compreensão e construção pessoal no
contexto das relações (CONTRERAS,
2002).
O presente estudo busca compreender os sentidos compartilhados sobre
uma atividade de educação científica pela pesquisa realizada com alunos de ensino
médio, em uma escola de Varginha, Minas Gerais, a partir do processo colaborativo
desenvolvido entre a pesquisadora, o professor de Química, executor do projeto, e
demais envolvidos da escola.

O projeto do professor teve origem a partir de

experiência anterior, na qual, na condição de especialista da Educação Básica de
escola estadual em Varginha, colaborei com a criação e desenvolvimento de um
projeto com objetivo semelhante junto a professores e alunos do noturno, estando
assim, bastante implicada nesse estudo.
A opção de focalizar a atividade desse professor se deu pelo fato dele ter
realizado o projeto de “Iniciação científica”, assim nomeado por ele, por três anos
nas escolas onde atuou1, envolvendo os demais professores em eventos que
mobilizaram toda a semana em que as atividades foram realizadas. O professor
reorganizou o projeto inicial dos professores do noturno, fazendo adequações e
propondo aos alunos a pesquisa sobre temas ligados ao cotidiano. A proposta
permitiu que os alunos desenvolvessem conhecimentos sobre a disciplina, partindo
de suas vivências e relacionando-as com a linguagem científica trabalhada em sala
de aula. Trata-se de um projeto que visava à motivação dos alunos para os estudos
e à superação das dificuldades discentes no entendimento da linguagem científica
quando apresentada de forma descontextualizada.
Nesse contexto, o objetivo principal desse estudo é, a partir da
interlocução, compreender quais sentidos o professor atribui a essa experiência,
tornando possível uma melhor compreensão de sua própria atividade enquanto
docente capaz de criar e recriar situações de aprendizagem e desenvolvimento.
Para isso, buscamos estudos desenvolvidos com a clara intenção de intervir na
1

O professor é contratado anualmente e, por isso, nem sempre consegue se fixar em uma mesma
escola. Passou em concurso e aguarda nomeação.
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realidade, especialmente em contextos escolares, e nos aproximamos da
metodologia Pesquisa Crítica Colaborativa (PCCol), tal como discutida e
transformada por Magalhães e colaboradores desde 1990 (MAGALHÃES, 1997),
sempre visando à promoção da reflexão crítica dos participantes.
A PCCol se fundamenta na Teoria da Atividade Socio-histórico-cultural
(TASHC)2, que compreende o homem como ser social e histórico, como agente
atuante e transformador do mundo (Vygotsky e seus seguidores). Esses
pressupostos teóricos contribuem para entrarmos no campo comprometidos com a
colaboração; tendo em vista uma postura de entendimento das necessidades dos
participantes da pesquisa; o estabelecimento, de maneira clara, dos objetivos
comuns e de uma postura de abertura para a aprendizagem de todos os envolvidos
no processo de pesquisa (MAGALHÃES, 2009).
A colaboração pressupõe que todos os agentes tenham voz para que
possam colocar as suas concordâncias e discordâncias em relação ao discurso do
outro. Ocorre um processo de reflexão que implica a imersão consciente na prática,
supõe análise e autoanálise e é uma proposta que orienta a ação para a mudança.
Essa abordagem de pesquisa busca compreender a atividade docente em relação
às prescrições a que os professores são submetidos na escola e tem a clara
intenção de possibilitar a transformação da prática por meio da reflexão crítica.
A nossa motivação maior é aprofundar na compreensão dessa
experiência docente de introdução dos jovens na pesquisa científica e criar uma
oportunidade concreta para todos os participantes refletirem, de forma conjunta,
sobre esse trabalho. Sendo assim, seria possível a criação de novas possibilidades
para a ressignificação das atividades e a consequente transformação da prática.
Desse modo, alguns questionamentos nos balizam: Quais são as
concepções de ciência que norteiam e motivam a atividade do professor? Como são
encadeadas as atividades no contexto da sala de aula? Quais são as relações entre
o que se planejou fazer, daquilo que de fato foi realizado? O que essa atividade
mobiliza na escola? Quais os sentidos e significados sobre a atividade são
construídos pelos participantes dos diálogos propostos nesse projeto? Como os
participantes interagem na construção de novos significados? Que sentidos e

2

O termo TASHC é do Grupo de Pesquisa Linguagem e Atividade em Contextos Escolares (LACE),
desenvolvido na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUS-SP). Será explorado no capítulo
específico sobre o método de pesquisa assumido neste estudo, a PCCol.
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significados o pensar sobre essas ações têm para a (re)construção da ação da
prática educativa?
A reconstrução da prática dos professores do ensino médio no Brasil se
insere em um contexto nacional de debates que busca repensar o currículo e as
questões metodológicas que envolvem esse segmento. Em 2013, com o Pacto pelo
Ensino Médio3, o governo federal vem estimulando o redesenho dos currículos por
meio da articulação do Programa do Ensino Médio Inovador (ProEMI)4 já em
desenvolvimento desde 2009,e a Formação Continuada de professores do Ensino
Médio, que teve início no primeiro semestre de 2015. A iniciação científica e a
pesquisa, práticas analisadas neste estudo, são destacadas como metodologia
inovadora.
Os currículos, por sua vez devem contemplar as diversas áreas do
conhecimento por meio de oito macrocampos: acompanhamento
pedagógico; iniciação científica e pesquisa; cultura corporal; cultura
e artes; comunicação e uso de mídias; cultura digital; participação
estudantil; e leitura e letramento (PACTO NACIONAL PELO ENSINO
MÉDIO5).

Atuando com o segmento do ensino médio desde 2007 e tendo em vista o
tema eleito como eixo de pesquisa, o objeto a ser pesquisado e ainda o nosso
envolvimento com a atividade a ser analisada, faz-se necessário conhecer um pouco
da minha trajetória, o que veremos na sequência.

3

O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, instituído pela Portaria n. 1.140, de 22 de
novembro de 2013, representa a articulação e a coordenação de ações e estratégias entre a União e
os governos estaduais e distrital na formulação e implantação de políticas para elevar o padrão de
qualidade do Ensino Médio brasileiro, em suas diferentes modalidades, orientado pela perspectiva de
inclusão
de
todos
que
a
ele
tem
direito.
(Disponível
em:
<http://pactoensinomedio.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1:pacto-pelofortalecimento-do-ensino-medio&catid=8&Itemid=101>. Acesso em: 07 de jul. de 2015)
4
O Programa do Ensino Médio Inovador (ProEMI), instituído pela Portaria n. 971, de 9 de outubro de
2009, integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como estratégia do
Governo Federal para induzir a reestruturação dos currículos do ensino médio. (Disponível em:
<http://mecsrv125.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13439&Itemid=1038>.
Acesso em: 07 de jul. de 2015).
5
Disponível em:
<http://pactoensinomedio.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1:pacto-pelofortalecimento-do-ensino-medio&catid=8&Itemid=101>. Acesso em: 07 de jul. de 2015
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Trajetória da autora

Ao pensar no contexto de construção da minha identidade profissional,
reflito sobre a época, os lugares e as pessoas que me levaram ao interesse no
estudo da atividade docente. São 29 anos atuando em escolas públicas e privadas,
ora como professora de séries iniciais, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, e
nos últimos 16 anos, como coordenadora pedagógica/especialista da educação
básica6 e formadora de professores no projeto Veredas e em um curso de
Pedagogia, na cidade de Varginha, onde resido desde 1998.
Minha formação como professora se deu em uma faculdade tradicional 7,
em Belo Horizonte, que somente oferecia o curso de Pedagogia, mais tarde sendo
incorporada à Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Lá se formaram
também minha mãe e uma tia. Depois atuei como professora em escolas estaduais,
municipais e particulares. Nos últimos dois anos em que morei em Belo Horizonte,
1996 e 1997, atuei como coordenadora eleita em uma escola municipal.
Um dos focos centrais de minha atuação como coordenadora pedagógica
tem sido incentivar o professor a ter clareza de sua intencionalidade, fazendo-o
refletir sobre o tratamento dado aos conteúdos de sua disciplina, bem como os
demais aspectos que envolvem o seu fazer. Na mesma direção, tenho trabalhado
com a perspectiva de que os conteúdos que são objeto de ensino do professor
sejam estreitamente articulados às questões sociais, assumindo como princípio
educativo a ideia de que a educação deve apontar para as possibilidades de
transformação da sociedade, superando a perspectiva de que a escola deve apenas
preparar o aluno para se adaptar à realidade no qual está inserido.
Nesse sentido, assumo como perspectiva de atuação que a escola tem
um papel fundamental na construção de uma sociedade plural e igualitária, onde
todos tenham as mesmas oportunidades de aprendizagem e possam colaborar com
a sua transformação. Ao fazer uma retomada desse processo de construção dos
ideais de escola que assumo como referência, observo que boa parte desse meu
6

“Especialista da Educação Básica” é o nome dado pela Secretaria de Educação de Minas Gerais à
função de coordenador pedagógico, supervisor pedagógico, orientador pedagógico (assim nomeado
em outras redes de ensino), desempenhando o “papel [...] na coordenação e articulação do processo
ensino-aprendizagem, sendo co-responsável, com a Direção da escola, na liderança da gestão
pedagógica que deve ser o eixo a nortear o planejamento, a implementação e o desenvolvimento das
ações educacionais” (MINAS GERAIS, [2010]).
7
Uso o termo “tradicional” no sentido de ser um das mais antigas e respeitadas em Belo Horizonte na
época.
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modo de ver a escola foi desencadeada pela participação no processo de
implantação da Escola Plural, na cidade de Belo Horizonte, em 1993, por meio dos
Projetos de Trabalhos Interdisciplinares, que era uma proposta de intervenção
pedagógica mais globalizante, enfatizando trabalhos interdisciplinares, tendo como
referência o conhecimento cultural acumulado, mas onde os alunos participavam do
próprio processo de aprendizagem, construindo o conhecimento a partir de questões
de interesse social e da sua reflexão. Ao longo de minha atuação, observava que
essa perspectiva favorecia a aprendizagem, pois os alunos se envolviam com o
conhecimento de forma significativa por meio de problematizações relacionadas ao
seu cotidiano.
Um dos principais efeitos das dinâmicas implementadas pelo conjunto de
ações desencadeadas pela implantação da Escola Plural foi a possibilidade de dar
visibilidade às práticas de ensino na rede, que já apresentavam a perspectiva de
“construção do conhecimento compartilhado e com foco no clima de diálogo
professor-aluno” (MIRANDA, 2007, p. 68).
Pelas razões acima descritas, fica evidente que a participação desse
projeto de transformação da escola pública que caracterizou a Escola Plural teve
forte influência na minha identidade profissional nos anos seguintes, bem como na
definição do presente objeto de pesquisa. Identidade profissional, assumida aqui
como um processo de construção que reflete o meu contexto, o meu momento
histórico e que tem me proporcionado condições de responder às novas demandas
colocadas em meu dia a dia nas escolas em que atuo. Uma construção “a partir da
significação social da profissão; da revisão constante dos significados sociais da
profissão; da revisão das tradições. Mas também, da reafirmação das práticas
consagradas, culturalmente, e que permanecem significativas” (PIMENTA, 2000, p.
19).
Minha atuação por 11 anos como professora na rede municipal em Belo
Horizonte desencadeou nos anos seguintes uma sequência de atuações como
coordenadora pedagógica, já morando em Varginha, e favoreceu o trabalho com
professores na proposta Pedagogia de Projetos, inicialmente como sócia de uma
escola particular que atendia crianças entre dois e dez anos.
A Pedagogia de Projetos faz parte do mesmo ideário dos Projetos de
Trabalho Interdisciplinares proposto pela Escola Plural. Trata-se de uma maneira de
organizar o trabalho na escola que se caracteriza pela forma de abordar um
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determinado tema ou conhecimento, permitindo uma aproximação das experiências
dos alunos e um vínculo dos conteúdos escolares entre si e com os conhecimentos
e saberes produzidos no contexto social e cultural. Dessa forma, os processos de
aprendizagem ultrapassam os limites das áreas e conteúdos curriculares
tradicionalmente trabalhados pela escola, uma vez que implicam o desenvolvimento
de atividades práticas, de estratégias de pesquisa, de busca e uso de diferentes
fontes de informação, de sua organização, análise e interpretação (HERNANDEZ,
1998).
Em 2002, fui nomeada como especialista da Educação Básica para atuar
em uma escola estadual que atendia o ensino fundamental, séries iniciais e séries
finais. Em 2003, comecei a dividir minha atuação na escola com a atuação como
tutora do projeto Veredas8. Uma experiência com a formação de professores que foi
ímpar pra mim. Para ser cursista nesse projeto era necessário ser professor efetivo
nas redes públicas, municipal ou estadual e estar em sala de aula. Visitava,
semanalmente, as salas de aula das participantes dos cursos sob minha
responsabilidade, sendo 19 nas cidades de Andradas e Poços de Caldas. Nossa
atenção, como tutores nessas visitas, era estabelecer elos entre a teoria proposta no
material didático do curso e a prática das professoras em sala de aula, o que, por
sua vez, desencadearia as problematizações das suas respectivas monografias. Um
desafio e tanto para nós tutores, que recebemos formação específica para essa
tarefa durante o processo.
A formatura das cursistas foi em 2007 e, então, fui convidada para
ministrar aulas no curso de pós-graduação do centro universitário em Varginha, com
as disciplinas Currículo e Projeto Político Pedagógico. Logo passei também a
integrar o corpo docente do curso de Pedagogia, a convite da coordenadora que
gostou da repercussão do trabalho realizado com a Pedagogia dos Projetos, na
escola particular e da minha atuação na escola pública. Como formadora de
professores nesse curso, iniciei um processo de construção de referenciais teóricos
a fim de fundamentar as concepções de educação construídas ao longo de minha
8

O projeto “Veredas” foi elaborado pela Secretaria da Educação de Minas Gerais para habilitação
superior de professores, com metodologias de educação a distância. O curso começou em janeiro de
2002 e atendeu professores efetivos do quadro permanente de magistério das redes estadual e
municipal com nível médio de escolaridade, em exercício nos quatro anos de ensino fundamental, em
regência de turma, com disponibilidade para participar dos períodos presenciais (janeiro e julho) e
que
não
tinham
tempo
implementado
para
aposentadoria.
(Disponível
em:
<http://www.ipae.com.br/pub/pt/re/rbead/52/materia4.htm>. Acesso em: 07 de jan. de 2015).
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trajetória profissional. Nesse processo surgiu em mim o interesse em estudar mais a
formação de professores.
No mesmo ano, em 2007, passei a atuar na escola em que atuo hoje,
com ensino médio e Ensino de Jovens e Adultos (EJA) no noturno. Nos últimos
cinco anos, acompanhei a realização de um projeto didático desencadeado pelos
próprios professores, que propunha atividades de pesquisa com os alunos no
contexto de reposição de carga horária, que tinha módulos de 40 minutos e não de
50, como exigido por lei9.
A proposta foi sistematizada numa perspectiva colaborativa, a partir das
ideias dos colegas professores que queriam possibilitar ao aluno um trabalho de
pesquisa mais rigoroso, que explorasse o espírito investigativo, a educação
científica, o aprender pesquisando a partir do cotidiano, o que exige a apropriação
de um “método” de pesquisa.
Essa proposta representava uma grande novidade para os próprios
professores, uma vez que colocar problemas para serem investigados pelos alunos
e mobilizá-los para a pesquisa no contexto da sala de aula rompe com a lógica de
transmissão de conhecimentos, característica dominante nas escolas. Era um
desafio que apontava para possibilidades fecundas de transformação das práticas
pedagógicas dominantes na escola.
Como coordenadora pedagógica, sempre privilegiei o espaço das
reuniões semanais para debater a reflexão dos professores sobre o seu próprio
ensino. Os documentos prescritivos, tais como resoluções, ofícios, leis e propostas
curriculares, eram analisados coletivamente, bem como, as cobranças pela sua
execução. Uma atuação com foco na cooperação, prática constitutiva que tem
estreita relação com a opção metodológica pela pesquisa colaborativa 10 feita no
presente estudo.
A modalidade de pesquisa que proponho aqui aposta na afirmação de
que o “relacionamento decorrente da colaboração, o comprometimento dos
participantes, o compartilhamento de outras maneiras de pensar, expandindo seus
próprios entendimentos e o engajamento na resolução de problemas comuns,
9

Artigo 6º da Resolução SEE n. 2.017, de 29 de dezembro de 2011: “Os alunos matriculados no
ensino médio regular noturno e na modalidade educação de jovens e adultos (EJA) com a opção de
módulos de 40 (quarenta) minutos cumprirão 200 (duzentos) módulos-aula anuais, sob a forma de
atividades complementares fora do horário regular” (MINAS GERAIS, 2011).
10
“A cultura do trabalho colaborativo, quando inserida no interior das escolas, pode contribuir para
formar o sujeito em serviço, via ação tutorial” (DAVIS, 2011, p. 286).
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aumenta a possibilidade de aprendizagem e desenvolvimento” (ARANHA et al, 2013,
p. 305).
Por outro lado, a minha atuação como formadora de professores e como
coordenadora pedagógica levou-me a uma maior aproximação de espaços
acadêmicos, procurando novas referências, seja por intermédio da participação em
novos ambientes de interlocução acadêmica, como disciplina isolada em curso de
mestrado11, seja por meio da participação em reuniões anuais e encontro de
pesquisadores na área de educação que culminaram no meu ingresso no Programa
de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de São João del-Rei
(UFSJ).
Esse processo de busca de novas referências conduziu-me a um campo
teórico que me permitiu compreender melhor como os sujeitos constroem o seu
conhecimento em diálogo permanente com a sua prática. Nessa oportunidade pude
me identificar com vários teóricos bastante inspiradores. John Dewey (1859), Anísio
Teixeira (1900) e Paulo Freire (1921), que, apesar de suas diferentes ideologias e de
serem nascidos em épocas e países diferentes, viam a educação como um meio
para a liberdade e abominavam o elitismo da educação formal. Não cabe nesse
estudo aprofundarmos nesses teóricos, mas é importante situá-los como
inspiradores, como já foi dito, no meu processo de definição do objeto de pesquisa.
John Dewey (1979) nos mostra com clareza que a vida democrática
depende de uma educação que desenvolva o hábito de pensar reflexivo. Foi o
pensador que colocou a prática em foco, insistindo na necessidade de estreitar a
relação teoria e prática. Seu ideário foi inspirador para Anísio Teixeira.
Anísio Teixeira nos deixou um legado de político que ao assumir a
Diretoria da Instrução Pública do Distrito Federal, foi não só um idealizador de
grandes mudanças, mas executou reformas educacionais marcantes para o sistema
educacional brasileiro. Implantou escolas públicas e gratuitas em todos os níveis.
Durante a sua administração, foi criado o Instituto de Estudos e Pesquisas
Educacionais (INEP), que promoveu estudos sistemáticos sobre a Educação. Para
ele, o mundo em constante transformação exigia um novo tipo de homem,

11

Disciplina isolada ministrada pelos professores Júlio Emílio Diniz Pereira e Lucíola Licínio de Castro
Paixão Santos, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 2009, no Programa de
Mestrado da Faculdade de Educação: “Sociologia da formação e da profissão docente”.
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consciente e bem preparado “uma educação em mudança permanente, em
permanente reconstrução” (TEIXEIRA, 1994, p. 32).
Paulo Freire também pensava a educação do ponto de vista da
transformação. Para ele, uma prática pedagógica deve ser pensada em favor da
autonomia dos alunos, ao contrário do modelo “bancário” de educação que incentiva
a memorização de conteúdos desconectados da realidade e sem espaço para
reflexão crítica. Para o professor atuar nessa perspectiva, precisa ter para si que “a
reflexão crítica sobre a prática torna-se uma exigência da relação Teoria/Prática”
(FREIRE, 2008, p. 24).
Ao estudar sobre a prática do professor, observo como tem sido
crescente o interesse por estudos no âmbito da formação e do trabalho docente nos
últimos anos, tanto no campo das pesquisas, como nas políticas públicas. São
diferentes bases teórico-metodológicas que trazem para o campo termos e conceitos
que prometem novas contribuições, mas trazem também muitos debates e críticas.
Sobre a prática, os estudos de Freire (1996), Saviani (1996), Nóvoa
(1997), Tardif (1998), Gauthier et. al. (1998) e de outros identificam o que se poderia
chamar de saberes da formação e saberes da prática em um contexto em que não
se valorizava a prática como forma legítima de conhecimento. Alguns autores, tais
como Duarte (2003) e Pimenta (2008) criticam tais abordagens por acreditarem que
levam

a

uma

tendência

de

desvalorização

do

conhecimento

teórico/científico/acadêmico na formação dos professores.
Nosso ponto de partida para compreender como o professor constrói o
conhecimento sobre a sua atividade concreta no cotidiano da escola é de que
podemos superar o possível “praticismo”, valorizando a teoria como “crítica coletiva
e ampliada para além dos contextos da aula e da instituição escolar”, numa
perspectiva

de

atuação

docente

emancipatória

para

a

“diminuição

das

desigualdades sociais através do processo de escolarização” (PIMENTA, 2008, p.
25).
No presente estudo propomos que a prática refletida seja um caminho
para compreender a atuação do professor participante, justamente porque nos
interessa a possibilidade de compartilhar análises e reflexões que possibilitem
transformações da prática cotidiana na escola. Partimos do princípio de que o
próprio professor deve se envolver no trabalho de pesquisa, refletindo tanto sobre o
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processo

de

produção

dos

dados

coletados,

quanto

sobre

as

análises

desenvolvidas.
No processo de construção do objeto de pesquisa, assumimos, num
primeiro momento, que o objetivo era compreender os saberes constitutivos da
prática docente. O canadense Maurice Tardif (2006), na linha de estudos sobre o
ensino, discorre a respeito dos saberes docentes e a sua relação com a formação
profissional dos professores e ainda com o próprio exercício da docência. Chamanos atenção de que o saber do professor está a serviço do trabalho, mobilizado em
função da sua atividade e das situações, condicionamentos e recursos ligados a ela
(TARDIF, 2006, p. 17). O saber docente é tão diversificado que Tardif o define como
um “saber plural, formado de diversos saberes provenientes das instituições de
formação, da formação profissional e das disciplinas, currículos e da prática
cotidiana” (TARDIF, 2006, p. 20). O autor ainda aponta que “os professores não
colocam todos os seus saberes em pé de igualdade, mas tendem a hierarquizá-lo
em função da utilidade no ensino” (TARDIF, 2006, p. 1). Os saberes originados da
experiência parecem constituir o alicerce da prática e da competência profissional.
Era o saber produzido na e a partir da experiência que eu pretendia investigar, mas,
nesse sentido, surge a dificuldade de tipificar esses saberes a partir de uma
investigação do contexto da sala de aula.
Portanto, como parte do processo de construção do objeto de pesquisa,
outro referencial teórico tornou-se fundamental por representar uma ampliação das
possibilidades de conhecer melhor o professor e a sua atividade concreta.
Buscamos, então, as pesquisas de Maria Cecília Camargos Magalhães (1997;
2011), Maria Elvira Godinho Aranha (2009) e Maria Emiliana Lima Penteado (2012),
desenvolvidas na perspectiva da PCCol, que tem como objetivo a emancipação de
todos os envolvidos e a transformação de sua ação e de seu contexto. E ainda, as
pesquisas de Wanda Maria Junqueira Aguiar (2006), Cláudia Davis (2007), Agnes
Maria G. Murta (2008), Wanderson Ferreira Alves (2010) e Julio Ribeiro Soares
(2011), que foram desenvolvidas com professores e referencial teórico que busca
compreender os sentidos, do francês Ives Clot (2007). Percebemos como o conceito
de “sentidos construídos na atividade docente” poderiam ser úteis para
compreendermos o movimento de construção subjetiva por parte do professor
participante.
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Clot (2007) considera que o “trabalho não é uma atividade entre outras,
porque exerce na vida pessoal uma função psicológica específica que se deve
chegar a definir. E isso precisamente, em virtude de ser ele uma atividade dirigida”
(CLOT, 2007, p. 12).
Tardif (2006) afirma que estabelecer “distinção entre saber e trabalho é
uma operação analítica de pesquisador ou de engenheiro do trabalho, mas para um
grande número de ofícios e profissões, essa distinção não é tão clara nem tão fácil
no processo dinâmico de trabalho” (p. 17). Assim, neste estudo, deixamos a
intenção inicial de verificar os “os saberes mobilizados” pelo professor, para
investigar os sentidos construídos por ele a partir de sua atividade no trabalho.
O conceito de sentido, formulado a partir da teoria socio-histórico-cultural
de Vigotskie e de Bakhtin, permite avançar na compreensão da atividade docente
em uma articulação dialética entre as condições subjetivas de sua própria formação
e as condições objetivas do contexto de sua profissão, da escola e da rede pública
no qual está inserido.
Desse modo, a pergunta que orienta este trabalho é: “Quais os sentidos
construídos por um professor de Química sobre a atividade de pesquisa com alunos
do ensino médio em uma escola estadual de Varginha, Minas Gerais?”
Para compreendermos o sentido dessa prática para os participantes deste
estudo, organizamos três capítulos. No primeiro, denominado “Do saber docente à
atividade docente”, abordamos algumas discussões sobre o saber docente, a
dicotomia entre prática e atividade docente, a pesquisa na formação e no trabalho
docente. Apesar dos referenciais teóricos distintos, os estudos sobre os saberes
docentes precisam ser abordados no contexto de pesquisas que buscam
compreender o professor na sua prática, nossa intenção nesta reflexão.
Ainda

no

primeiro

capítulo,

abordamos

a

metodologia

de

ensino/aprendizagem com ênfase na pesquisa utilizada pelo professor participante
em sua atividade em sala de aula. Vigotski fundamentou essa abordagem, tanto na
importância de se desenvolver conhecimentos científicos que contribuam com a
formação das funções psicológicas superiores dos alunos, como também para
compreender a atuação do professor como mediador nesse processo de
aprendizagem pela pesquisa e ainda na nossa relação na proposta da PCCol.
Buscamos em Pedro Demo (2000) a abordagem sobre a metodologia de
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ensino/aprendizagem

pela

pesquisa

como

uma

escolha

privilegiada

para

desenvolver nos alunos os aspectos acima.
Exploramos ainda no primeiro capítulo, a opção pela metodologia de
Pesquisa Crítica Colaborativa (PCCol), de cunho qualitativo, utilizando o referencial
explicitado por Magalhães (1997; 2011) aplicados nas pesquisas em escola
realizadas por Aranha (2009) e Penteado (2012). Abordamos também os estudos do
francês Yves Clot (2007), aplicada nas pesquisas sobre professores feitas por
Aguiar (2006), Murta (2008), Alves (2010) e Soares (2011), as quais favorecem a
compreensão daquilo que se encontra invisível no exercício profissional.
O capítulo dois, denominado “A atividade em seus contextos”, explora as
condições de constituição de sentidos dos participantes da pesquisa: o contexto do
ensino médio, a proposta de educação científica, a escola em que trabalha o
professor Manoel e ainda a atividade de educação científica, foco deste estudo.
O capítulo três, denominado “Compreendendo a atividade docente:
discutindo e descrevendo os resultados”, é composto pela discussão e análise dos
dados a partir das observações em sala de aula e na escola, e das entrevistas com
o professor e outros profissionais envolvidos. As entrevistas são organizadas em
núcleos de significação, analisadas articuladamente e interpretadas, utilizando os
procedimentos indicados por Aguiar e Ozella (2006).
Considerando o objetivo da atividade do professor, ou seja, o significado
da atividade docente, é preciso descobrir o que o motiva, o que o incita a realizá-la;
em outras palavras, quais os sentidos dessa atividade para ele mesmo. Os
conceitos de Vigotski fundamentaram essa análise.

Realidade a ser investigada

A investigação foi feita sobre a prática de um professor de Química, que
atua, com o segmento do ensino médio, em uma da rede pública estadual de ensino
de Minas Gerais, na cidade de Varginha, localizada em um bairro periférico.
A investigação sobre os sentidos que o professor atribui a uma proposta
de educação científica pela pesquisa em sua disciplina nos chama a atenção para o
ensino de Ciências, na qual as pesquisas escolares culminam, com frequência, em
tradicionais “feiras de ciências”, estimuladas nas políticas públicas (OVIGLI, 2014, p.
8). Isso nos chama a atenção porque o ensino de Ciências tem um dos seus piores
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índices no Brasil, medido pelo Programa Internacional de Alunos (PISA), ficando em
59º lugar entre 65 países. Apesar das áreas de Matemática e Língua Portuguesa
serem mais visadas do ponto de vista das políticas públicas12, em função das
avaliações recentes, a área de Ciência pode ser candidata a receber mais atenção
nos próximos anos.
A escolha por estudar os sentidos construídos por esse professor a partir
da sua experiência de ensino de Ciências se deu em função da forma como propõe
abordar os conteúdos da disciplina Química, no caso, a pesquisa.
Pedro Demo (2010) vê a pesquisa sob dupla face, mas as duas se
complementam: uma, como princípio científico, aquela que produz ciência e a outra,
como princípio educativo, que prioriza uma metodologia do “aprender a aprender”.
Trabalhar a aprendizagem pela pesquisa, a face que prioriza o princípio
educativo através de uma metodologia do “aprender a aprender”, seria um
importante instrumento para superação da aceitação acrítica da realidade, bem
como para solução de problemas postos, o que poderia resultar em melhores
condições de vida para os estudantes e suas comunidades.

12

O ensino se tornou um grande desafio a partir da década de 1990, pois sua universalização incluiu
pessoas historicamente segregadas, famílias com níveis muito baixos de escolaridade. A mudança
levou a um privilégio do ensino de língua portuguesa e de matemática, por serem competências mais
básicas.
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1

DO SABER DOCENTE À ATIVIDADE DOCENTE
O aprendizado do ensinante ao ensinar se
verifica à medida que o ensinante,
humilde,
aberto,
se
ache,
permanentemente disponível a repensar o
pensado, rever-se em suas posições; em
que
procura
envolver-se
com
a
curiosidade dos alunos e dos diferentes
caminhos e veredas, que ela os faz
percorrer (FREIRE, 2001).
Nesse capítulo abordamos os estudos sobre o saber docente, que foi a

primeira intenção e objeto desta pesquisa, introduzindo, na sequência, a opção por
pesquisar a atividade docente, que perpassará todo o estudo. Para isso,
exploramos, primeiramente, o conceito de “saber docente”, para, em seguida,
discutir o conceito de “atividade docente”, procurando mostrar em que medida a
articulação entre os dois nos permite uma melhor compreensão dos processos de
construção de conhecimento do professor.

1.1

O saber docente em foco

Ao buscar uma perspectiva histórica para estudos relacionados ao saber
docente, analisamos o texto de Gauthier et al (2006),que teve sua primeira edição
publicada em 1998 e que explorou sínteses de pesquisas publicadas em 1986,1990
e 1995. Buscamos ainda Tardif (2006), publicado originalmente em 1991. Artigos
brasileiros que também exploram essa temática tais como Borges (2001) e Cunha
(2007) vão destacar ainda Lee Shulmam (1986)13. Outros autores brasileiros, Freire
(1996), Saviani (1996) e Pimenta (2000), por exemplo, também apresentam suas
contribuições com categorias de saberes docentes que consideram necessárias à
prática do professor.
A maior parte dos estudos analisados aponta sua origem no interesse de
buscar soluções para a escola, questionada sobre sua atuação e seu papel frente a
uma sociedade em transformação. Tal interesse tem mobilizado, há pelo menos

13

Inclui Lee Shulmam (1986), com suas categorias de saberes, a partir das análises de Borges
(2001). SHULMAN, L. Knowledge and teaching: foundations of the new reform. Harvard Educational
Review, n. 1, v. 57, febr., 1987, p. 1-22.

26

umas quatro décadas, pesquisas com foco no ensino14, mais especificamente, na
atuação do professor. Não se pensa mais ser possível explicar a aprendizagem do
aluno sem levar em conta diretamente as ações do professor e, também, é
consenso entre os educadores que essa ação é o fundamento do processo
educativo. De modo geral, questiona-se nesses estudos: O que acontece quando o
professor ensina? O que é preciso saber para ensinar? Basta conhecer o conteúdo?
Ter talento? Ter manejo de turma? Seguir um planejamento? Ser culto? Que
saberes devem ser aprendidos/construídos pelos professores em seu processo de
formação inicial e continuada? O que deve saber um professor para ser eficiente?
Gauthier et al (2006) citam trabalhos “tão remotos quanto os de Kratz, em
1896. Preocupados em responder à pergunta: O que faz de alguém um bom
professor?” (p. 43). Essa definição é bastante complexa. São variáveis inúmeras que
poderiam originar, por sua vez, várias listas de características próprias de um
professor eficiente. Aliás, a própria definição do que seria eficiente é complexa,
tendo em vista a concepção de escola, de homem e de sociedade que se pensa.
Ensinar é um ofício universal e dos mais antigos e, embora seja antigo,
praticado sem interrupção, ainda busca-se identificar na ação do professor o que,
efetivamente, tem influência concreta na aprendizagem dos alunos. O que se quer é
uma formalização dos saberes necessários à prática do professor, que em outras
profissões já existe, mas pouco clara e divergente sobre o “ser professor”. Gauthier
et al (2006) indicam que “o conhecimento dos elementos do saber profissional15
docente é fundamental e pode permitir que o professor exerça o seu ofício com
muito mais competência” (p. 19). A noção de saber dos professores é utilizada de
modo central por pesquisadores em perspectivas diferentes. Tardif (2006) assegura
que “o mínimo que se pode dizer é que esta noção de saber não é clara, ainda que
quase todo mundo a utilize sem acanhamento, inclusive nós” (p. 184).
Um dos estudos mais antigos é do americano Lee Shulman, que Borges
(2001) destaca ter sido realizada em 1980, quando a questão dos saberes passou a
ter relevância e tinha como contexto o descontentamento geral dos americanos com
a educação, em especial com as universidades responsáveis pela formação dos
14

Nos anos 1960, sob influência do behavorismo e de Piaget, o foco era aprendizagem e
desenvolvimento, mas as pesquisas não deixavam claros os comportamentos que o professor devia
manifestar para favorecer a aprendizagem (GAUTHIER, 2006).
15
Gauthier (2006) aponta que no enfoque da sociologia das profissões, atribui-se papel importante à
definição dos saberes na busca ou manutenção do status de uma profissão.

27

professores. Os estudos desse autor nortearam as reformas educacionais dos
Estados Unidos em 1990. Consistiram em mapear pesquisas sobre o ensino, suas
respectivas abordagens e suas lacunas para posteriores pesquisas (BORGES,
2001). Esses estudos evidenciam a necessidade de colocar o professor como
participante das ações e mais adiante a questão da profissionalização. O autor
introduziu a noção de “conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK)”, que é o
“como” se ensina, e o “conhecimento de conteúdo”, que é “o quê” se ensina. É uma
forma de conhecimento prático que orienta o professor nas ações em sala de aula.
Gauthier et al (2006) dão o nome de “reservatório de saberes” ao conjunto
de saberes que devem ser mobilizados pelo professor, conforme exigência
específica de cada situação concreta de ensino. São eles: o “saber disciplinar”, que
são os conhecimentos produzidos pelos pesquisadores; “saber curricular”, que são
os conhecimentos dos pesquisadores transformados para ser um programa de
ensino; “saber das ciências da educação”, que diz respeito aos conhecimentos sobre
a escola (funcionamento que outros cidadãos comuns não conhecem);“saber da
tradição pedagógica”, que é a maneira de fazer escola que todos temos mesmo sem
ter sido professores; “saber experiencial”, algumas atividades rotineiras, criadas pelo
hábito, que nem mesmo o professor saberia explicar e, por isso, difícil de ser
verificado por meios científicos; e, por fim, “saber da ação pedagógica”, que é o
saber experiencial que torna-se público, testado por pesquisas em sala de aula e
que vai possibilitar um “repertório de conhecimentos do ensino” ou a “jurisprudência
validada” (GAUTHIER et al., 2006, p. 29-34).
O estudo de Gauthier et al (2006), a partir da análise de sínteses de
pesquisas realizadas em sala de aula, buscou identificar um “repertório de
conhecimento do ensino” próprios do saber da ação pedagógica. O autor analisa
que, apesar da natureza contingente da atividade educativa 16, é possível
compreendê-la a partir de suas generalidades, ou seja, um contexto geral que se
repete. Os resultados foram, assim, organizados em duas categorias predominantes
nas pesquisas, que estão imbricadas uma na outra: a gestão da classe e a gestão
da matéria. O planejamento, a forma de abordar, explorar e avaliar a matéria, o

16

Mais que nas outras profissões, o trabalho docente, por sua complexidade, apresenta uma
natureza contingente. Muita imprevisibilidade, imediatez, simultaneidade entre outros que por vezes
limitam a atuação do professor (GAUTHIER et al., 2006).
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manejo de turma, bem como a reflexividade sobre suas ações indicaram professores
mais eficientes.
É possível identificar certas práticas gerais que possibilitariam ao
professor enfrentar o caráter contingente de sua situação de
trabalho. Um repertório de conhecimentos do ensino daria condições
ao professor de estabelecer uma ordem na situação complexa e
incerta da sala de aula (GAUTHIER el al., 2006, p. 293).

Os autores chamam a atenção ainda para a utilização dos resultados
desse estudo. Avaliam que a lógica da produção de conhecimentos é diferente da
lógica de utilização de conhecimentos. Sugerem que os resultados sejam
compartilhados com os professores no sentido de propiciar outro olhar para sua
prática, de possibilidades, de transformação e não de sujeição, como algumas
políticas fazem ao se apropriarem dos mesmos resultados de pesquisas.
Tardif (2006), por sua vez, apresenta sua perspectiva teórica sobre os
saberes por meio do que ele chama de “fios condutores”. Ele destaca que o primeiro
fio condutor é o entendimento, ou seja, o saber dos professores deve ser
compreendido em íntima relação com o trabalho deles na escola e na sala de aula.
O saber do professor é produzido e modelado no e pelo trabalho:
Em suma, o saber está a serviço do trabalho. Isso significa que as
relações dos professores com os saberes nunca são relações
estritamente cognitivas: são relações mediadas pelo trabalho, que
lhes fornece princípios para enfrentar e solucionar situações
cotidianas (TARDIF, 2006, p. 17).

Os demais fios condutores são a diversidade do saber; a temporalidade
do saber; a experiência de trabalho, enquanto fundamento do saber; os saberes
humanos a respeito dos seres humanos e os saberes e formação de professores.
Segundo Tardif, a prática do professor integra diferentes saberes por
meio dos quais o professor mantém diferentes relações. São eles: “saberes da
formação profissional”, que são o “conjunto de saberes transmitidos pelas
instituições de formação de professores”, os quais mobilizam os saberes
pedagógicos relacionados às doutrinas e ou concepções, fornecendo “ por uma lado
um arcabouço ideológico à profissão e, por outro, algumas formas de saber-fazer e
algumas técnicas” (TARDIF, 2006, p. 36). “Saber disciplinar”, relacionado ao fato de
o professor necessitar ser conhecedor da disciplina que se propõe a dialogar com os
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alunos, nos seus aspectos de história, fundamentação teórica, carga sociológica,
filosófica e política da disciplina que será ministrada. “Saber curricular”, que é o
programa de ensino (objetivos, conteúdo, método) pensado e discutido por agentes
internos e externos da escola, uma vez que uma disciplina não é ensinada conforme
entendimento exclusivo do professor sobre o que é necessário ou não ser
ministrado. “Saber experiencial”, que é construído pelo professor por meio da ação
combinada entre teoria e prática, pois são articulados na relação com os alunos em
sua prática cotidiana (TARDIF, 2006).
Mesmo reconhecendo e desenvolvendo sua argumentação no sentido de
afirmar que há diversos saberes relacionados ao fazer dos professores, Tardif
(2006) chama a atenção para a posição de destaque ocupada pelos saberes
experienciais em relação aos demais saberes dos professores. Essa posição de
destaque se justifica, principalmente, pelo que ele chama de “relação de
exterioridade” que o professor mantém com os demais saberes, pois não controlam
sua produção e sua circulação. Essa relação de exterioridade faz com que o
professor valorize ainda mais os seus saberes experienciais, visto que é sobre eles
que mantém o controle tanto no que diz respeito à sua produção quanto à sua
legitimação. No exercício cotidiano de sua função, os professores vivem situações
concretas a partir das quais se faz necessária habilidade, capacidade de
interpretação e improvisação, assim como segurança para decidir qual a melhor
estratégia em situações diversas. Cada situação não é exatamente igual a outra,
mas guardam entre si certas proximidades que permitem ao professor transformar
algumas em alternativas para usar em outras situações17.
Os saberes de um professor são uma realidade social materializada,
através de uma formação, programas, de práticas coletivas, de
disciplinas escolares, de uma pedagogia institucionalizada etc e são
também, ao mesmo tempo, os saberes dele (TARDIF, 2006, p. 16).

Acrescentando uma dimensão importante para essa discussão, Nóvoa
(2009) aponta alguns caminhos para o trabalho do bom professor, visto como uma
“disposição”, como busca por uma real e verdadeira identidade profissional.
[...] Durante muito tempo, procuraram-se os atributos ou as
características que definiam o “bom professor”. Esta abordagem
17

Gauthier (2006) observa essa mesma situação que chama de “jurisprudência validada”, já colocada
anteriormente.
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conduziu, já na segunda metade do século XX, à consolidação de
uma trilogia que teve grande sucesso: saber (conhecimentos), saberfazer (capacidades), saber-ser (atitudes). Nos anos 90 foi-se
impondo um outro conceito, competências, que assumiu um papel
importante na reflexão teórica e, sobretudo, nas reformas educativas.
(NÓVOA, 2009, p. 29).

Para concluir o seu entendimento, Nóvoa (2009) apresenta as cinco
facetas ou “disposições” do bom professor: “conhecimento, cultura profissional, tacto
pedagógico, trabalho em equipa e compromisso social” (p. 30), que juntas
corroboram para a construção de uma identidade profissional.
Ainda sobre os saberes dos professores, Pimenta (1999) toca no aspecto
da

identidade

profissional

como

um

processo

de

construção

do

sujeito

historicamente situado e que se constrói. Para ela, isso se dá a partir da significação
social da profissão, da revisão das tradições e da reafirmação das práticas
consagradas culturalmente e que permanecem significativas.
Segundo a autora, há três categorias de saberes no que ela chama de
“saberes da docência”, sendo elas: os saberes da experiência; os saberes do
conhecimento, que dizem respeito aos da formação específica (Matemática,
Química, Física etc.); os saberes pedagógicos, que são o que viabilizam a ação de
ensinar. Pimenta (2000) ressalta os saberes da experiência, destacando dois níveis:
os saberes dos alunos-professores, construídos na vida escolar e os saberes dos
professores no trabalho pedagógico cotidiano. Ainda para essa autora, os saberes
são reelaborados e construídos pelos professores “em confronto com suas
experiências práticas, cotidianamente

vivenciadas nos contextos escolares”

(PIMENTA, 2000, p. 29). Nesse confronto, acontecem as trocas de experiências com
outros professores e demais profissionais que atuam na escola, permitindo uma
reflexão na prática sobre a prática.
Por sua vez, Saviani (1996) identifica cinco categorias de saberes: o
saber atitudinal, o saber crítico-contextual, os saberes específicos, o saber
pedagógico e o saber didático-curricular. Ele ainda pontua que o professor precisa
ter uma concepção de educação, de mundo, de sociedade, de homem e de ensino
que vai determinar os saberes mobilizados na sala em situações diversas.
Freire (2008), que deixou reflexões importantes sobre o tema no seu livro
“Pedagogia da autonomia”, considera que os saberes necessários à prática
pedagógica são: ser curioso e estimular a curiosidade nos alunos, ter rigorosidade
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metodológica, ser pesquisador, ter conhecimento prévio dos alunos, ser político, ter
criticidade, estar em comunhão com os alunos, continuar sua formação, ter senso
estético e ético, corporificar suas palavras pelo exemplo e participar dos movimentos
sociais.
Há muitas convergências nos estudos apresentados. Uma delas é a
compreensão de que o processo que torna um professor o que ele é e que permite a
aquisição e a construção dos saberes necessários à sua prática profissional é
marcado por diferentes períodos, vivências e experiências. Outra convergência diz
respeito ao entendimento de que os cursos de formação inicial não são as únicas
fontes de saber dos professores.
A prática profissional de um docente, nesse sentido, é resultado da
relação existente entre os seus diferentes saberes, adquiridos não somente na sua
preparação profissional, cursada em instituições destinadas à formação de
professores, mas também resultantes dos conhecimentos e ensinamentos
aprendidos na sua vida familiar e social, no decorrer de sua trajetória escolar como
aluno, no seu próprio lugar de trabalho, por meio das relações estabelecidas com
alunos e colegas de profissão. Os professores são produzidos pelo seu trabalho,
mas também produzem conhecimentos, saberes, práticas, normas de conduta,
formas de ser e de fazer. Dão sentido às suas experiências no exercício da profissão
e à convivência com os outros que fazem parte do seu cotidiano de trabalho.
Até aqui contextualizamos alguns autores e seus estudos sobre o
conceito de saber do professor. Observamos que esses estudos possuem como
traços comuns a valorização da experiência profissional, o entendimento de que é
possível a produção de um conhecimento prático e a compreensão de que o
professor, ao desenvolver seu trabalho, mobiliza uma pluralidade de saberes. Tardif,
por meio de sua obra “Saberes docentes e formação profissional”, que teve grande
repercussão no Brasil quando foi publicada pela primeira vez em 2002, muito
contribuiu com a perspectiva de discutir a realidade do trabalho docente nas escolas.
Mas por que não seguir esse estudo com o objeto “saberes docentes”?
Alves (2010) nos mostra que esse é um terreno pantanoso, pois, é difícil delimitar
seus contornos. A compreensão dos saberes docentes é “estreita demais diante do
universo com que se defronta” (p. 68). Ou seja, um estudo que buscasse tipificar os
saberes docentes encontraria entraves:
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Como esses saberes atravessam as situações de trabalho? Como os
coletivos de trabalho de uma instituição acumulam saberes? Como
se constitui a socialização desses saberes? Como a eficácia de dada
atividade profissional se produz? Como as competências dos
trabalhadores se estruturam, se renovam ou se deformam? (ALVES,
2010, p. 53).

Tardif (2006) aborda o trabalho do professor por meio das “teorias da
ação”, pois entende que o saber dos professores deve ser considerado e analisado
em função dos tipos de ação presentes na prática. Assim, as pesquisas sobre os
saberes admitiriam como saber aquilo que é passível de argumentação racional pelo
sujeito da pesquisa ou participantes da pesquisa que analisa a partir dos juízos
práticos, do discurso sobre a ação realizada.
Essa fragilidade demanda a elaboração de novos conceitos que nos
permitem avançar na compreensão da lógica de construção do conhecimento por
parte do sujeito que queremos compreender: o professor. Nessa direção, as
pesquisas que se utilizam do conceito de atividade docente vão além dos juízos
práticos do professor participante, pois extrapolam, mas não ignoram a esfera
discursiva e o que é observável, mas consideram que o que o trabalhador coloca em
uma situação de trabalho é mais do que o visível. A forma como ele responde,
arrisca-se e mobiliza-se para se dar bem não é possível ver.
Portanto, partimos do pressuposto de que a operação com o conceito de
atividade que procuraremos desenvolver no próximo item nos permite avançar em
relação ao conceito de saberes docentes, contribuindo para deixar claro que o
processo de formação do professor e a compreensão de seu trabalho é uma tarefa
muito mais complexa do que a mera justaposição e articulação de saberes oriundos
de diferentes dimensões e perspectivas.
Passamos, então, a construir um olhar para o trabalho do professor na
tentativa de captar a sua lógica de construção e caminhar da sua inserção imediata
e observável para outras dimensões igualmente constitutivas de sua atividade.
Atividades essas não visíveis e passíveis de nomeação, senão a partir de um
rigoroso trabalho de reconstrução das diferentes dimensões do agir, do que foi
planejado, dos obstáculos ao fazer, daquilo que se quis construir, mas não foi
possível. Enfim, de um trabalho de reconstrução analítica dos sentidos construídos a
partir da atividade docente, entendendo sentido como uma das dimensões dos
significados compartilhados pelos participantes em sua inserção social. Essa

33

abordagem pode ser construída a partir da perspectiva socio-histórico-cultural em
psicologia que procuraremos desenvolver no próximo tópico.

1.2

A perspectiva socio-histórico-cultural

Nosso estudo se fundamenta na teoria socio-histórico-cultural (TASHC), a
qual considera que os sentidos atribuídos por cada indivíduo ao seu fazer “são
construídos, historicamente, nas relações que estabelece com outros humanos, com
o contexto de suas experiências e a sociedade em atividades concretas” (ARANHA,
2009, p. 16). Esse termo é uma escolha do grupo de Pesquisa Linguagem e
Atividade em Contextos Escolares (LACE), vinculado ao Programa Ação Cidadã
(PAC), desenvolvido na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Aranha (2009) explica que a opção pelo termo TASHC tem como base a
Teoria Socio-histórico-cultural desenvolvida por Vygotsky e a Teoria da Atividade
desenvolvida por Leontiev. Segundo ela, os três termos; social, cultural e histórico;
são fundamentais e se complementam. O “social” se refere ao fato de que os
indivíduos estão em constante relação social. O “histórico”, ao fato de que nessa
relação, quando se constroem artefatos culturais, o indivíduo produz história e se
constitui com identidades peculiares forjadas nesse processo. E o termo ”cultural” se
refere ao fato de que o ser social, que produz história , o faz em determinado espaço
e tempo com características, valores e modos de agir e pensar específicos
(ARANHA, 2011).
Para compreender o conceito de sentido, optamos pelo o uso das
categorias de análise propostas por Aguiar, as quais “podem ser entendidas como
construções teóricas que buscam descrever e explicar um fenômeno em sua
totalidade, nos seus movimentos, contradições e historicidade” (AGUIAR, 2011b, p.
94).
Esta investigação, como uma pesquisa colaborativa, focaliza a interação
entre o pesquisador, o professor e demais envolvidos, no compartilhamento de
sentidos e produção de novos significados sobre atividade docente. Foi organizada
com a preocupação de criar espaços de colaboração e reflexão crítica para que os
participantes pudessem tomar consciência de suas ações, entendê-las em seu
contexto e na sua história, e transformá-las à luz de novos conhecimentos.
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Como está inserida no paradigma da pesquisa crítica, em que se busca
não apenas entender a realidade, mas transformá-la, é necessário dialogar com
alguns conceitos tais como consciência e reflexão crítica, que são desenvolvidos por
meio de entrevistas e reuniões reflexivas, em que a linguagem tem um papel central.
Os conceitos de consciência, mediação, atividade, pensamento e linguagem,
subjetividade, sentido e significado bem como os de colaboração e reflexão,
intrinsecamente relacionados, são fundamentais para sustentar este trabalho e
serão aprofundados.
Sendo assim, abordaremos os conceitos centrais dessa perspectiva
teórica: atividade, mediação, pensamento, linguagem, sentido e significado,
consciência e subjetividade, necessários para compreender a atividade humana.

1.2.1

O conceito de atividade
O conceito de “atividade”, inicialmente identificado nos escritos de Marx

como atividade prática, é categoria central na psicologia para compreender o
desenvolvimento humano como processo histórico, social e dialético. Tem sido
revitalizado nos últimos anos no cenário internacional (REZENDE et al., 2013) em
especial na Psicologia do Trabalho francesa e, mais recentemente, em outras áreas
de pesquisa tais como Educação, Sociologia e Saúde.
Esse conceito foi desenvolvido especialmente por Alexei Leontiev (19031979), que era um dos membros ativos do grupo liderado por Lev Vigotski (18961934), e do qual fazia parte também Alexander Luria (1902-1977), além de outros
pesquisadores.
A participação ativa desses psícólogos no movimento de transformação
profunda das relações sociais e dos modos de produção que organizam a vida
ecômica do país os levou a um processo de reelaboração dos conceitos centrais da
Psicologia, que naquele tempo eram marcados, por um lado, por prespectivas
idealistas e subjetivistas e, por outro, por perspectivas empiristas que se propunham
a estudar os chamados processos elementares do psiquismo. A perspectiva
histórico materialista e dialética, que orientava toda a compreensão das mudanças
em andamento, demandava uma nova compreensão do homem, que deveria dar
conta de articular numa só teoria tanto os processos simbólicos e conscientes,
quanto os processos primários, criando uma perspectiva capaz de atender às

35

diferentes demandas sociais e educacionais que existiam naquele contexto.
Apesar de a ideologia oficial assumir um caráter controlador da atividade
científica, a nova geração de jovens cientistas soviéticos se dedicou com entusiasmo
a criar novos sistemas teóricos (SIRGADO, 1990). Vigotski, Luria e Leontiev já se
opunham às correntes psicológicas da época, pois elas traziam uma visão
individualista e pragmática do mundo e da sociedade, negando o ser humano como
sujeito socio-histórico (MURTA, 2008).
Vigotski reconhecia que as perspectivas teórico-metodológicas que
orientavam a psicologia eram adequadas ao estudo das funções psicológicas
inferiores e representavam um avanço para as ciências, mas não davam conta de
compreender como as chamadas funções psicológicas superiores estavam a elas
articuladas, tendo em vista a complexidade das mesmas (SOARES, 2011a). As
funções psicológicas inferiores são as estruturas psíquicas primitivas que fazem
parte do ser biológico, e as funções psicológicas superiores, ancoradas nas
inferiores, se desenvolveriam durante o processo cultural em uma totalidade
dinâmica (MARTINS, 2011, p. 75).
Vigotski se propôs, então, a elaborar uma psicologia com métodos e
instrumentos próprios, buscando uma superação dialética das perspectivas
fragmentárias e dicotômicas que caracterizavam a psicologia naquele momento.
Identificou nos métodos e princípios do Materialismo Histórico e Dialético de Marx e
Engels18, a solução dos problemas científicos com que se defrontavam os
psicólogos (REZENDE et al., 2013, p. 62) .
Nascia, assim, a Psicologia Socio-Histórico-Cultural na tentativa de
“superar os reducionismos das concepções empiristas e idealistas da psicologia da
época, que ficava entre os modelos que privilegiavam os aspectos internos do
indivíduo e os modelos que privilegiavam o comportamento externo” (FREITAS,
2002, p. 22).
Foi na questão metodológica19 que Vigotski evidenciou a crise da
psicologia e mais se dedicou a analisar. Considerava equivocada a ideia de se fazer
18

Para Marx, o homem é um ser social histórico, que, na busca de satisfazer suas necessidades e
garantir sua sobrevivência, trabalha sobre a natureza. E, ao perceber-se produtivo, passa a ter
consciência de si e do mundo. Mas é um “processo contraditório e conflituoso entre o
desenvovimento da força produtiva e as relações sociais de produção” (DUARTE, 2002, p. 47).
19
“Vigotski era um renomado metodólogo da psicologia e das ciências humanas em geral, entretanto,
o papel de Vygotsky como metodólogo é simplesmente citado ou ignorado” (DAVYDOV;
RADZIKHOVSKII, 1988 apud RIBEIRO, 2010).
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ciência somente daquilo que se podia observar diretamente, pois entendia que até
mesmo nas Ciências Naturais alguns fenômenos não são visíveis ao olho nú e
mesmo os visíveis podiam ser enganosos. Para Vigotski, os fenômenos psíquicos
não deviam ser tratados como meros objetos, mas como processos em mudança.
Isso explicava a necessidade de um novo método, uma vez que uma nova
abordagem estava se instituindo.
A opção pela abordagem dialética reforçava que tudo pode ser visto em
mudança constante, pois sempre há algo que surge e se desenvolve e algo que se
desagrega e se transforma, não só o objeto, mas também o sujeito, no nosso caso,
todos os participantes envolvidos. Buscou-se um método de análise e uma estrutura
analítica centrada no processo explicativo e que tomasse como ponto de partida a
gênese e o desenvolvimento dos processos psíquicos (SIRGADO, 1990). Ou seja,
em termos do objeto da psicologia, o cientista teria a tarefa de reconstruir a origem e
o curso do desenvolvimento do comportamento e da consciência.
Aliás, esse era o campo científico de maior interesse de Vigotski, a mente
humana, o desenvolvimento da consciência humana. A fala e a linguagem eram seu
foco, pois entendia que o conhecimento consciente do significado das palavras
gerava novas formas de pensamento, provocava o desenvolvimento das funções
psíquicas superiores.
Para Vigotski, o que difere o ser humano dos animais é sua capacidade
de transformar a realidade, pois ao agir na natureza externa, ele cria novas
condições para sua existência. A natureza, uma vez conhecida e transformada pela
ação do homem, passa a ser subjetivada, significada.
A partir das contribuições de Leontiev, o conceito de atividade ganha uma
maior centralidade no estudo do desenvolvimento do psiquismo, pois, entende-se
que a consciência é construída de fora para dentro, por meio das relações sociais,
das atividades socialmente significativas. É uma psicologia social presente mesmo
no indivíduo sozinho. É o social atuando no espírito e no corpo de cada um. “O
social está vivo se, de uma certa maneira, está acordado, permanentemente, pela
atividade singular, subjetiva” (CLOT, 2006, p. 23).
É pela atividade que o homem se humaniza. A origem das funções
psíquicas humanas se dá na interiorização da atividade externa transformada em
atividade interna, em uma relação indireta entre a ação e o motivo da atividade como
um todo, que precisa ser “devidamente traduzido no âmbito subjetivo, ou seja, na
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consciência dos indivíduos” (DUARTE, 2004, p. 54). É na passagem do externo para
o interno que se dá a consciência, que é um reflexo psíquico da realidade, como já
foi dito. A consciência individual só pode existir nas condições de uma consciência
social. Da consciência social para a individual, o trabalho e a linguagem
desenvolvem papel fundamental. O trabalho por sua característica de atividade
socialmente organizada, e a linguagem por ser a forma como os homens
compartilham suas representações e as passam a outras gerações (ASBAHR, 2005
p. 111).
A atividade humana é, assim, uma estrutura complexa, mediatizada por
instrumentos, necessidades, motivos, objetos e ações e é, também, mediatizante,
pois é elo entre pessoas, objetos e o sujeito (CLOT, 2006, p. 23). O homem, pela
atividade, em especial a atividade de trabalho, atua sobre si, sobre os outros
homens e sobre a natureza, produzindo seus meios de vida (MURTA, 2008, p. 19).
É, apropriando-se da realidade, que o homem a reflete. Por meio da atividade, o
homem domina não só os instrumentos simbólicos (sistemas de signos linguísticos),
como também os instrumentos orientados para a atividade externa. Esse processo
de significações é objeto constante de reelaboração por parte dos sujeitos
construídos historicamente.
A atividade não se caracteriza apenas pelo movimento, ação. Uma
pessoa imóvel, apenas observando, pode estar em intensa atividade, enquanto
outra, agitada, em intensa movimentação, pode estar passiva. A atividade não é
simplesmente o que se vê, o que é possível descrever e observar diretamente. O
comportamento realizado é apenas parte do possível em um comportamento. Dentro
de nós existem vários não realizados. E o não realizado é tão real quanto o
realizado. O não realizado - seja porque foi impedido, contrariado - faz parte da
atividade e atua sobre ela (CLOT, 2006, p. 21).
Ao analisar a atividade do professor, buscamos entender o que não está
claro, visível, mas que influencia na sua prática realizada. Portanto, como a prática
pode ser entendida, justamente e apenas, por aquilo que é visível, ressaltamos que
o nosso estudo busca compreender a atividade do professor e não a sua prática. Ao
analisar a atividade do professor, buscamos entender o que não está claro, visível,
mas que influencia na sua prática realizada. Portanto, como a prática pode ser
entendida, justamente e apenas, por aquilo que é visível, ressaltamos que o nosso
estudo busca compreender a atividade do professor e não a sua prática.
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Os pressupostos da teoria da atividade nos permitem investigar os
sentidos da atividade docente, entendendo-a como de ensino, para além das ações
ou tarefas visíveis, pois considera o contexto de atuação desse docente; suas
significações de políticas públicas, de escola, de comunidade geral, de coletivo de
professores etc. Quais os motivos que levam os professores a agirem de um modo
ou de outro? Quais são suas necessidades e objetos?

1.2.2

Mediação

A atividade criada e modificada pelo homem é a principal responsável
pelo seu desenvolvimento e humanização. Para que a atividade ocorra, o processo
precisa ser mediado pelas relações sociais. A “mediação” pode ser compreendida
como uma instância que articula fatos e fenômenos, possibilitando a existência de
ambos. Ela é mais do que algo significado pela atividade do homem na sua
singularidade e o mundo na sua universalidade.
A categoria mediação não tem, portanto, a função de apenas ligar a
singularidade e a universalidade, mas de ser o centro organizador
objetivo dessa relação. Ao utilizarmos a categoria mediação
possibilitamos a utilização, a intervenção de um elemento/um
processo, em uma relação que antes era vista como direta,
permitindo-nos pensar em objetos/processos, ausentes até então
(AGUIAR; OZELLA, 2006, p. 225).

A relação do homem com o mundo é, então, sempre mediada, e essa
mediação acontece por meio dos sentidos e significados sociais historicamente
construídos. Só é possível se apropriar da realidade por meio de atividades
mediadoras. Desse modo, a atividade humana é sempre significada e mediada.
O homem, diferente do animal, não está subordinado somente às leis
biológicas, está subordinado às leis socio-históricos-culturais. Assim como os
animais, o homem possui funções psicológicas elementares que não desaparecem,
são involuntárias e não estão sob o controle do sujeito. Mas diferente dos animais,
essas funções são a base para a formação das funções psicológicas superiores, que
quando surgem, possibilitam o desenvolvimento dos processos especificamente
humanos. Um bebê humano não nasce com todas as capacidades biológicas
suficientes para sobreviver. Não sabe andar, falar, buscar seu próprio alimento. Mas
sobrevive por estar em um meio humanizado que o humanizará. Ou seja, o homem
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aprende a ser humano. Para a psicologia socio-histórico-cultural, as categorias
sentido e significado são necessárias para compreender o homem na sua relação
com o outro, compreender as mediações simbólicas que o constitui.
Soares (2008), fundamentado em Vigotski, explica que o processo de
desenvolvimento das funções psíquicas é mediado por múltiplas relações, nos vários
espaços que o sujeito atua e, ao mesmo tempo, transformando e sendo
transformado. Esse desenvolvimento pode durar uma vida toda, não se reduzindo à
infância.
Essa categoria permite-nos entender como os espaços de troca e reflexão
entre os participantes foram organizados e se possibilitaram o desenvolvimento e a
transformação dos envolvidos; se a relação que se estabeleceu promoveu
aprendizagem para ambos; e se e como essa aprendizagem se reflete no contexto
imediato.
Sendo assim, ao utilizarmos a categoria mediação, estamos propiciando a
ampliação do entendimento da realidade, que não pode ter um olhar de forma linear
e nem entendê-la causal e imediata. A realidade é um processo dialético. Ao
analisar o ser humano, pensaremos nas mediações que possibilitam sua interação
com o mundo social e histórico.

1.2.3

Pensamento e linguagem

No quadro teórico da abordagem histórico cultural, a linguagem tem
importante papel na constituição do ser humano. Pela linguagem, o indivíduo tem
condições de transformar suas relações com outros indivíduos e com a natureza. A
linguagem é fundamental por conter os sentidos que podem ser revelados e também
pela possibilidade de mediação que se estabelece.
Para Aguiar e Ozella (2006), a “linguagem” é o instrumento fundamental
no processo de constituição do homem. Com seus signos, em específico a palavra,
ela representa o objeto da consciência. O pensamento muda diversas vezes para
ser expresso em palavras, de modo que pode:
concluir-se que a transição do pensamento para a palavra passa pelo
significado e o sentido. Dessa forma, podemos afirmar que a
compreensão da relação pensamento/linguagem passa pela
necessária compreensão das categorias significado e sentido
(AGUIAR; OZELA, 2006, p. 225).
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Bakhtin (2012) nos mostra que a palavra está sempre carregada de um
sentido ideológico ou vivencial. É assim que compreendemos as palavras, e
“somente reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou
concernentes à vida” (BAKHTIN, 2012, p. 36) É pela palavra que buscamos
compreender, neste estudo, os sentidos que o professor atribui à sua prática durante
sua atuação em um projeto de pesquisa com seus alunos de ensino médio.

1.2.3.1 Sentido e significado

O homem, ao se relacionar com o mundo, não transforma somente o
externo, mas apreende o significado de suas ações, que, por sua vez, provoca
novas significações, modificando-o internamente. As significações apropriadas são
dinâmicas e desenvolvem-se na relação com o mundo, do pensamento com a
palavra. Como afirma Ozella e Aguiar:
Na verdade, o homem transforma a natureza e a si mesmo na
atividade, e é fundamental que se entenda que esse processo de
produção cultural, social e pessoal tem como elemento constitutivo
os significados. Dessa maneira, a atividade humana é sempre
significada: o homem, no agir humano, realiza uma atividade externa
e uma interna, e ambas as situações (divisão essa somente para fins
didáticos) operam com os significados (AGUIAR; OZELLA, 2006, p.
226).

O significado não entra na consciência de maneira conscientizada, mas é
na sua apropriação que o sujeito vai construindo os sentidos. Os significados são
compartilhados socialmente, e, por isso, são mais estáveis, e os sentidos são mais
subjetivos, por isso, mais instáveis. A atividade humana transforma a natureza e a
natureza transformada cria novos homens. Ou seja, o homem e a natureza se
constituem reciprocamente. Porém, é importante ressaltarmos que falamos:
de um homem constituído numa relação dialética com o social e com
a história, sendo, ao mesmo tempo, único, singular e histórico. Esse
homem, constituído na e pela atividade, ao produzir sua forma
humana de existência, revela - em todas as suas expressões -, a
historicidade social, a ideologia, as relações sociais, o modo de
produção. Ao mesmo tempo, esse mesmo homem expressa a sua
singularidade, o novo que é capaz de produzir, os significados
sociais e os sentidos subjetivos (AGUIAR; OZELLA, 2006, p. 223).
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O significado está diretamente ligado às palavras, como unidade de
análise do pensamento. No significado da palavra é que “o pensamento e a fala se
unem em pensamento verbalizado” (MURTA, 2008 p. 36). A palavra possibilita a
comunicação entre as pessoas e também traz uma forma própria de organizar o
mundo. É uma construção social, um sistema que, ao nascermos, já encontramos
pronto e elaborado historicamente.
Desse modo, podemos compreender que os “significados” são produções
culturais que possibilitam a nossa comunicação, o compartilhar de nossas vivências.
O significado é, então, a generalização e a fixação da prática social
humana, sintetizado em instrumentos, objetos, técnicas, linguagem,
relações sociais e outras formas de objetivações como arte e ciência.
A significação é o reflexo da realidade independentemente da
relação individual ou pessoal do homem a esta (BASSO, 1998).

O “sentido” é mais amplo e diz respeito “a como o indivíduo articula os
eventos psicológicos frente a uma dada realidade” (AGUIAR; OZELLA, 2006, p.
227). Ele é pessoal, marca a singularidade do indivíduo, é resultado de suas
vivências. O significado é social e o sentido é pessoal, único, parte integrante da
consciência. O sentido vem da relação do homem com seus múltiplos significados.
Somente quando o sujeito imprime sentido àquilo que está realizando é que se
forma a consciência.

1.2.4

Consciência

A consciência é o processo em que a realidade é transformada pelo
homem, cujo trabalho é sua forma original de transformação. O trabalho aqui é
entendido de forma mais ampla, não só como atividade de produção de
mercadorias, mas como uma especificidade do ser humano na sua capacidade de
produzir meios que satisfaçam suas necessidades. “Os animais agem para
satisfazer suas necessidades e os seres humanos agem para produzir meios de
satisfazer suas necessidades” (DUARTE, 2004, p. 48). E desses meios ou
instrumentos surgem novas necessidades e a criação de novos meios para
satisfazê-las e mais habilidades para transformar os objetos materiais em objetos
sociais. Enquanto se produz instrumentos, também se produz relações sociais e
linguagem na atividade humana coletiva. Aliás, a atividade humana sempre se deu

42

de forma coletiva, ou seja, há produção de instrumentos e meios, mas também se
produz relações sociais (DUARTE, 2004).
Murta (2008), fundamentada em Leontiev e Vigotski, explica que a
consciência é o que faz o homem captar e refletir internamente o mundo externo e
devolvê-lo, significado. É uma etapa superior no desenvolvimento psíquico do
homem, determinada pela evolução de sua existência, que se origina de sua relação
com a realidade ligada ao trabalho e à linguagem (AGUIAR20, 2001 apud Soares,
2011, p. 86). A atividade dá origem à linguagem que, por sua vez, possibilita a
estrutura da consciência. O homem se forma constituindo sua consciência, que é a
síntese do processo de transformação do social no individual. Isso ocorre através da
mediação dos signos, entendidos aqui como tudo aquilo que possui um significado:
A consciência se constitui a partir de signos, que quando
internalizados, se tornam instrumentos internos subjetivos da relação
do homem com ele mesmo. Como um processo dialético, abriga o
psicológico, o social, transformado em psicológico (MURTA, 2008, p.
25).

É uma função psicológica que possibilita ao homem distinguir a realidade
objetiva de sua representação subjetiva, é a forma de sentir e agir dos seres
humanos.
Na mesma direção, Bakhtin discute a consciência humana no arcabouço
teórico da filosofia da linguagem. Para ele, a consciência surge e se afirma como
realidade mediante a encarnação material em signos e somente no processo de
interação social. Esses signos, as palavras, são intrinsecamente sociais, na medida
em que emergem nas relações do indivíduo com os outros e estão impregnados de
conteúdo ideológico. Assim, “os signos são o alimento da consciência individual, a
matéria de seu desenvolvimento, e ela reflete sua lógica e suas leis” (BAKHTIN,
2012, p. 36).
A consciência de que não existimos sem o outro é fundamental pra se
abrir a essa possibilidade. Bakhtin nos mostra que a consciência individual é
formada de várias vozes alheias. O conjunto será o eu, por si mesmo, em eterna
dialogia com as vozes alheias. A cada pessoa, cada lugar, situação que
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conhecemos, agregamos alguma coisa nova, ou seja, ficamos em um constante
reajuste.
Enquanto pesquisador, minha tarefa é captar algo do modo como ele
se vê, para depois assumir plenamente meu lugar exterior e daí
configurar o que vejo do que ele vê. Esse lugar exterior permite,
segundo Bakhtin, que se veja do sujeito algo que ele próprio nunca
pode ver (AMORIM, 2003, p. 14).

Tal movimento, que Bakhtin caracterizou como exotopia, diz respeito ao
processo envolvido nas relações humanas, segundo o qual, ao me colocar no lugar
do outro e compreender sua visão em relação ao mundo, que é singular, retorno a
minha posição, só que acrescida da experiência do outro. O sujeito constrói uma
visão que ele não tem de si, mas ao mesmo tempo, ele me proporciona também
outra visão. É um processo de “trocas recíprocas e mutuamente esclarecedoras”
(AMORIM, 2003, p.13), pois somente a visão do outro possibilita ver e entender com
um olhar comprometido e ético. Esse lugar exterior permite que se veja do sujeito
algo que o próprio sujeito nunca pode ver. Daí que a ideia de dom, doação, dar ao
sujeito outro sentido também está na origem do conceito.

1.2.5

Subjetividade

O homem apropria-se dos bens e serviços produzidos coletivamente, bem
como de seus significados sociais, atribuindo sentidos próprios, ou seja, de sua
vivência. Isso é o que vai fazer com que o mundo material e objetivo transforme-se
em particular e subjetivo. Assim, subjetividade refere-se ao processo pelo qual algo
se torna constitutivo e pertencente ao sujeito. Ou seja, é a partir de sua subjetividade
que o sujeito significa algo de sua realidade como sendo capaz de realizar sua
necessidade, ou seja, algo que o motive. É como um sistema de produção e
articulação entre significado e sentido (REY, 2011, p. 211).
Apesar de se referir a algo que é único e particular no sujeito, sua gênese
não está no seu interior, mas nas relações sociais, na troca entre o externo e
interno, em uma relação dialética.
Na perspectiva socio-histórico-cultural, a gênese da subjetividade só se
faz tendo como ponto de partida as palavras carregadas de sentidos. A linguagem é,
portanto, “ao mesmo tempo mediação da subjetividade e instrumento produzido
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social e historicamente, materializando, assim, as significações construídas no
processo social” (AGUIAR, 2001a, p. 130).
Até aqui procuramos esclarecer as categorias que perpassam a análise
neste estudo. Vimos que elas se imbricam, formando uma totalidade que pretende
dar conta de explicar os processos por meio dos quais o sujeito se constitui a partir
de sua inserção concreta num mundo construído socio-histórico e culturalmente a
partir das relações sociais, mediadas pela sua atividade e significada e
compartilhada por meio da linguagem.

1.3

A educação científica como componente da atividade docente

Como já explorado em tópicos anteriores, assim como o homem, os
animais também utilizam a natureza para satisfazer suas necessidades. Todavia, a
relação do homem com a natureza apresenta-se de forma dialética, pois à medida
que utiliza a natureza, ele a transforma e transforma a si mesmo: produz e é
produto, constitui e é constituído.
Vimos que a partir dos estudos de Vigotski, podemos afirmar que essa
diferença está marcada pela atividade humana, pelo trabalho. É através da atividade
e da sua vivência em sociedade que o homem se humaniza, apropria-se da
experiência social, transformando-a em individual. Dessa forma, o desenvolvimento
das funções psíquicas superiores é possível por intermédio do desenvolvimento
cultural, ou seja, pela mediação da história e pela interiorização da relação social
entre os sujeitos.
O objetivo neste segmento do texto é colocar alguns parâmetros para se
pensar na questão do ensino de ciências na escola, e não fazer uma revisão das
pesquisas sobre o ensino de ciências na escola.
Dialogaremos com as ideias de Vigotski, pois apesar de seus postulados
terem sido elaborados para o campo da psicologia, ele nos deixou um legado
importante para a educação. A concepção do desenvolvimento mental como produto
de um ambiente sociocultural que se forma e se desenvolve ao longo da história da
vida humana foi um avanço para a compreensão pedagógica do processo de
aprendizagem.
Ao longo da vida, o ser humano vive várias atividades, mas algumas são
prioritárias na formação e desenvolvimento das funções psíquicas superiores, ou
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seja, aquelas funções mentais que caracterizam o comportamento consciente do
homem tais como: a atenção voluntária, a percepção, a memória e o pensamento.
Na criança, a brincadeira; no adolescente, o estudo; e no adulto, o trabalho. A
atividade conceitual do sujeito não surge porque ele domina o conceito. Domina o
conceito porque ele aprende a agir conceitualmente (LEONTIEV21, 1978 apud
LONGAREZI, 201222). Os processos de aprendizagem só são efetivos se
promoverem o desenvolvimento do educando e não somente a aquisição de
habilidades técnicas ou a memorização mecânica.
Para Vigotski, as interações sociais têm importância, mas seu valor para o
ensino escolar acontece quando elas deixam de estar restritas às relações sujeitosujeito e começam a se manifestar, também, nas relações com o conhecimento. Ou
seja, para a teoria socio-histórica-cultural, o fato essencial para a aprendizagem e,
consequentemente, para o desenvolvimento são as interações que se dão sujeitoconhecimento-sujeito.
A interação com o outro está presente na vida da criança desde os
primeiros momentos, muitos hábitos e ações realizadas por ela se dão a partir da
observação das atitudes dos adultos e/ou crianças mais experientes com as quais
ela convive, ou seja, são fruto da vivência em sociedade, do que foi culturalmente
construído por gerações anteriores.
O que diferencia esse aprendizado do aprendizado escolar é que no
primeiro caso as ações se dão sem intencionalidade. Já no caso do ensino escolar,
as interações são planejadas e se voltam, em muitos momentos, para aprendizados
que necessitam além da observação para serem concretizados. O que diferencia as
interações que ocorrem ao longo da vida, no contato com os pais, das interações
que caracterizam a mediação pedagógica, realizada pelo professor, é o seu objeto
principal:

os

conceitos

científicos,

ou

seja,

os

mediadores

culturais.

A

intencionalidade presente na mediação é o que a caracteriza como mediação
pedagógica. Na escola a criança se coloca em contato com novas formas de
interação, diálogos e conversas previamente pensadas, nas quais o foco principal é
o ensino (SMOLKA, 2000).
21
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É essa intencionalidade no fazer da mediação, essa relação dos sujeitos
com o conhecimento, que faz o professor essencial no processo de ensino. Para que
os mediadores culturais sejam apropriados pelo aluno, é necessário que esse seja
orientado, guiado por alguém que já domine os códigos necessários para essa
apropriação, que já os tenha compreendido e os utilize de maneira correta; pessoa
essa que, no caso do ensino escolar, se caracteriza na figura do professor.
Assim, no processo de ensino, é essencial o papel do professor como
aquele que detém esse conhecimento e que será o responsável por guiar o aluno
em suas descobertas, fazendo intervenções diretas e intencionais, sem colocar o
aluno num papel passivo, de receptor, mas proporcionando ao mesmo a
oportunidade de refletir sobre os saberes, construir significados e se apropriar de
determinado conhecimento.
Para Vigotski, os conceitos teóricos são mediadores na formação de
funções mentais superiores. Se o aluno não se apropria dos conhecimentos teóricos,
terá sua capacidade para pensar comprometida. A escola como espaço desse
processo e por meio da atividade de ensino cria condições não só de transmissão do
saber, mas de formação das funções psíquicas superiores.
A pesquisa de Vigotski (1989), quanto às formas de experiências que dão
origem aos conceitos, faz distinção entre os conceitos “científicos” e “espontâneos”,
que mesmo tendo raízes próprias estão interligados. O conceito espontâneo surge
da própria experiência/reflexão da criança na sua vida cotidiana, enquanto o
conceito científico funda-se particularmente na atividade educacional (RIBEIRO,
2010a, p. 31).
A distinção entre os conceitos cotidianos e científicos permite a
compreensão do papel da escola (FRIEDRICH, 2012, p. 99). O cotidiano é aquele
conhecimento que se forma em um longo processo de interações e construção de
significados no meio natural e social, de forma espontânea e informal, gerado a
partir da observação de fatores naturais para depois tornar- se (ou não) científico. O
conhecimento produzido no cotidiano é prático, é o que dá sentido e contribui para a
construção social da realidade. Esse saber prático, geralmente implícito, não se
expressa verbalmente com facilidade. Tem um significado claro para os sujeitos,
porque serve para resolver problemas concretos em contextos específicos,
construindo-se sem a necessidade de um pensar crítico reflexivo. Esse
conhecimento se preocupa com o sucesso da prática e não em elaborar uma teoria
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a respeito. É o caso, por exemplo, da confecção de sabão com óleo reutilizado,
prática comum entre as pessoas de camadas populares, como forma de economizar
dinheiro. Não há explicações sobre a química envolvida e nem uma preocupação
com o meio ambiente por parte dessas pessoas. Nesse contexto se estabelece um
discurso comunicativo entre as pessoas do grupo sociocultural, dá-se uma
construção de sentidos próprios do grupo.
O contexto escolar, geralmente, apresenta a química como conhecimento
científico pronto e acabado. Não apresenta um problema para ser resolvido, mas
pretende explicar os fenômenos da sociedade e da natureza sob a ótica de suas
representações. O conhecimento científico pode ser completamente independente
de um contexto predeterminado, utilizando-se afirmações generalizadas, podendo
ser aplicado a diferentes situações e épocas. E ainda, pode ser verdade irrefutável
em uma época e absurdamente errado em outra. A Ciência não resolve problemas
reais, mas teóricos. Gera problemas ou elabora seus problemas em ambientes
idealizados. Nesse contexto o discurso é específico, usa a metalinguagem.
Os conceitos científicos são generalizações de segunda ordem, já
que a referência ao mundo que eles operam não é nunca imediata
nem direta. Ela sempre se realiza por intermédio de algum outro
conceito. Isso significa duas coisas: 1) os conceitos científicos
sempre se apoiam nos conceitos cotidianos, não podendo existir sem
eles, 2) um conceito científico existe sempre no interior de um
sistema de conceitos (FRIEDRICH, 2012, p. 100).

Para Zabala (2002), o ensino tradicional nas escolas tem promovido a
desvinculação entre o cotidiano e o científico e vice-versa de forma tal que os
estudantes dispõem simultaneamente de dois tipos de conhecimento: o que é útil na
vida diária e outro, produzido pela Ciência, que se aplica somente no contexto da
escola.
Porém, observamos a disseminação de um discurso que ressalta a
necessidade de, no contexto atual, a escola ser um lócus educativo, onde se formem
pessoas autônomas, que saibam refletir, pensar e questionar acerca de
conhecimentos propostos pelas estruturas curriculares institucionais, evitando-se a
reprodução mecânica do que leem nos livros ou na internet. Tal discurso torna-se
premissa de propostas curriculares e pedagógicas “inovadoras”. Isso pode ser
demonstrado pela análise do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola que serve
como contexto deste estudo:
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A metodologia de trabalho da Escola Aracy Miranda prioriza a
construção significativa do conhecimento pelo aluno. Os projetos de
trabalho são, frequentemente, desenvolvidos buscando a
desfragmentação do saber e possibilitando ao aluno o
desenvolvimento de competências relacionadas à pesquisa,
observações, análise, síntese e construção e exposição de idéias
(PPP, 2011)23.

O documento reforça ainda a importância de ensinar aos alunos, desde o
ensino fundamental, o domínio de habilidades técnicas de pesquisa, mas também
desenvolvimento da capacidade de leitura crítica. Nessa direção, vale ressaltar o
que afirma Demo sobre pesquisa na escola:
A pesquisa na escola é uma maneira de educar e uma estratégia que
facilita a educação [...] e a consideramos uma necessidade da
cidadania moderna. [...] Educar pela pesquisa é um enfoque
propedêutico, ligado ao desafio de construir a capacidade de
reconstruir, na educação básica e superior [...] A pesquisa persegue
o conhecimento novo, privilegiando com seu método, o
questionamento sistemático crítico e criativo (DEMO, 1992, p. 2).

A pesquisa como parte de uma formação científica deve ser algo
intrínseco à atividade docente e discente, no sentido daquele indivíduo que sabe
buscar o conhecimento, que sabe utilizá-lo nas mais diversas situações, que “está
igualmente construindo a cidadania, que sabe pensar” (DEMO, 2010, p. 20), que cria
soluções utilizando algum método, que planeja, argumenta, contra-argumenta,
fundamenta com autoridade do argumento (DEMO, 2010).
Ao abordar a formação científica, Santos (2007) nos traz uma retomada
de contexto e nos mostra que a preocupação com a educação científica teve início
no século XX, quando começou a ser debatida mais profundamente:
Desses estudos iniciais, pode-se destacar o trabalho de John Dewey
(1859-1952), que defendia nos Estados Unidos a importância da
educação científica. Esses estudos passaram a ser mais
significativos nos anos de 1950, em pleno período do movimento
cientificista, em que se atribuía uma supervalorização ao domínio do
conhecimento científico em relação às demais áreas do
conhecimento humano (SANTOS, 2007, p. 474).

23

Projeto Político Pedagógico da Escola Estadual Professora Aracy Miranda. 2011. Documento
interno, pesquisado durante visitas na escola.

49

No Brasil, Santos (2007) aponta que a preocupação com a educação
científica e sua participação nos currículos escolares foi mais tardia. No século XIX,
apesar do incentivo de Dom Pedro II, um cultor das ciências, e ainda do discurso de
intelectuais como Rui Barbosa, o currículo era predominante na tradição literária e
na clássica herança dos jesuítas. Em 1930 a educação científica passou a fazer
parte do currículo escolar como parte do processo de inovação que começou com a
atualização curricular e com a produção de kit de experimento. Em 1950, a política
educacional seguiu com a tradução de projetos americanos, a criação de centros de
ciências, a produção de materiais por educadores brasileiros e o início das
pesquisas na área. Porém, o autor ressalta que o entendimento do conceito de
educação cientifica é amplo, pois depende do contexto histórico em que ela foi
proposta, ou seja, sua ênfase na escola vai ter relação com o contexto sociohistórico.
Assim, no final dos anos 1950 era importante preparar jovens para
adquirir uma postura científica, pensando e agindo no seu cotidiano como cientista.
No final da década de 1960, tendo em vista os problemas ambientais, a educação
científica levava em conta os aspectos sociais relacionados ao modelo científico e
tecnológico. Outros enfoques passaram a surgir. Alguns defendiam a compreensão
da natureza da atividade científica como central na educação científica. Nesse
aspecto, várias abordagens foram observadas, mas podemos dizer que, de modo
geral, tinham em com uma compreensão do conteúdo científico e a compreensão de
sua função social, uma imbricada na outra:
Apesar de serem enfatizados de formas diferentes pelos autores que
discutem educação científica, eles estão inter-relacionados e
imbricados. Pela natureza do conhecimento científico, não se pode
pensar no ensino de seus conteúdos de forma neutra, sem que se
contextualize o seu caráter social, nem há como discutir a função
social do conhecimento científico sem uma compreensão do seu
conteúdo (SANTOS, 2007, p. 477).

Ter conhecimento não resolveria por si só os problemas sociais, resultado
de práticas excludentes, entre outras, mas proporcionaria a instrumentação básica
para que os indivíduos com uma formação crítica e estando conscientes desses
fatos conquistassem o “poder de transformação das estruturas sociais que
sacrificam boa parte da população” (SAVIANI, 1995, p. 17). Incentivar a pesquisa na
escola possibilitaria esse processo.
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Segundo Pereira e Lacerda, “o significado da palavra “pesquisa” é
polissêmico - portanto, dependendo de quem a utiliza, e do contexto que a envolve,
pode apresentar significados diferentes para pessoas diferentes” (DINIZ-PEREIRA;
LACERDA, 2009, p. 1231). O termo vem do latim perquire, que exprime a atividade
cujo objetivo é buscar, indagar, descobrir e assimilar a verdade. A pesquisa envolve
procurar respostas a questionamentos para a elaboração do conhecimento. Nada a
ver com trabalhos feitos só para ter nota como se observa no cotidiano das escolas.
Bagno (2008) diz que na escola a pesquisa tem como especificidade
produzir um conhecimento novo a respeito de um determinado assunto,
relacionando os dados obtidos ao conhecimento prévio do aluno. Dois fatores são
essenciais na obtenção do êxito nesse processo: o aluno ser o sujeito de sua
educação e o professor atuar como mediador do percurso.
Segundo Ninin (2008), ao definir pesquisa dessa maneira, “estamos
afirmando que essa atividade não é algo para ser realizado apenas pelo aluno. Se
ela é, por definição, uma atividade mediada, então é porque dela participam sujeito e
instrumentos mediadores na construção do conhecimento” (p. 21).
De acordo com Marcos Bagno (2008), “ensinar a aprender é criar
possibilidades para que uma criança chegue sozinha às fontes de conhecimento que
estão à sua disposição na sociedade” (p. 14). Isso significa dizer que a escola deve
ensinar a pesquisar, promovendo autonomia para selecionar e organizar as fontes
de modo que se construam conhecimentos.
A Declaração da Unesco coloca que a educação científica, em todos
os níveis e sem discriminação, é requisito fundamental para a
democracia. Igualdade no acesso à ciência não é somente uma
exigência social e ética: é uma necessidade para realização plena do
potencial intelectual do homem (ZANCAN, 2000, p. 4).

Na obra “Educar pela pesquisa”, Pedro Demo (1997) aborda a questão da
pesquisa tanto na universidade quanto na escola fundamental. Segundo o autor, a
pesquisa tanto do professor quanto do aluno pauta-se por pelo menos quatro
pressupostos cruciais: 1) convicção de que a educação pela pesquisa é a
especificidade mais própria da educação escolar e acadêmica; 2) o reconhecimento
de que o questionamento reconstrutivo com qualidade formal e política é o cerne do
processo de pesquisa; 3) necessidade de fazer da pesquisa atitude cotidiana no
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professor e no aluno e 4) definição de educação como processo de formação das
competências históricas e humanas (DEMO, 1997).
Em outro texto, Demo (1992), ao tratar da introdução da pesquisa no
trabalho com alunos da educação básica, nos traz outra abordagem do termo, que é
pensar a pesquisa sob duas faces complementares, uma como princípio científico e
outra, como princípio educativo. Na educação básica prevaleceria a segunda face,
pois não seria objetivo construir ciência, que é a primeira face, mas construir uma
metodologia de aprender a aprender. A lógica do “professor ensina o aluno que
aprende” seria substituída pelo professor parceiro do aluno na busca de soluções
para problemas reais por meio de questionamentos construtivos. A dúvida alimenta
a pesquisa de hipóteses alternativas de explicação.
Para esse autor, a pesquisa compreendida como princípio educativo na
educação básica não usa construção de conhecimentos “novos” para ciências, para
uma área do conhecimento, mas sim conhecimentos novos para aquele estudante
que por meio da atitude investigativa reconstrói caminhos de descoberta, de
conhecimentos que já fazem parte do arcabouço acumulado pelas gerações que o
antecederam ou mesmo busca resposta às indagações sobre conhecimentos que
ainda não foram sistematizados, embora não pertençam diretamente ao campo da
ciência. A “educação científica”, nesse sentido, promove a formação de indivíduos
capazes de:
selecionar a informação pertinente e que seja necessária para
fundamentar raciocínio e decisões. A mudança básica significa não
se limitar a memorizar um conjunto desconexo de fatos, mas sim
estruturar um arcabouço relevante para análise de conceitos básicos
para a compreensão da ciência (DEMO, 2002, p. 141).

Enfim, “aprender” ciência significa compreender como os cientistas
trabalham e quais as limitações de seus conhecimentos. “Ensinar” ciência significa,
portanto, ensinar a ler sua linguagem, compreendendo sua estrutura sintática e
discursiva, o significado de seu vocabulário, interpretando suas fórmulas, esquemas,
gráficos, diagramas, tabelas etc.
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1.4

Considerações sobre o método utilizado

Nosso objetivo neste estudo, como já foi explicitado, é estudar os sentidos e
significados construídos sobre a atividade de um professor de Química do ensino
médio no desenvolvimento de uma proposta de ensino que envolve a realização de
pesquisas com diferentes temas. A pesquisa crítica colaborativa (Pccol) foi a nossa
opção metodológica, por definir como processo de construção dos dados a
participação ativa do próprio professor na investigação sobre o seu fazer em sala de
aula e na escola, com possibilidade de transformar sua prática. A escolha também
se deu por ser um método de pesquisa desenvolvido no contexto escolar, situado
num paradigma crítico e que tem dois pilares: a colaboração e a reflexão crítica.
Essa metodologia está embasada na perspectiva na qual os participantes se
constituem “numa relação dialética com o social e a história, um homem que ao
mesmo tempo, é único, singular e histórico” (AGUIAR; OZELLA, 2006, p. 224) e que
se humaniza na atividade, na relação com os outros, mediados pelas trocas
simbólicas por meio da linguagem que ocorrem na relação entre os participantes da
pesquisa.
As pesquisas que se apoiam nessa perspectiva priorizam as entrevistas e
as sessões de discussão, pois favorecem a apreensão dos sentidos e significados
que os participantes atribuem a um dado fenômeno, utilizando a própria linguagem
com a possibilidade de aprendizagem e desenvolvimento (ARANHA; MACHADO,
2013, p. 302).
Usamos o termo “participantes”, significando todos os envolvidos:
profissionais da escola e pesquisadores da universidade, que se envolvem uns com
os outros de maneira a possibilitar transformação em ambos, nos seus modos de
agir. Essa forma de pesquisar procura integrar num mesmo processo, a relação
entre a teoria e a prática, tendo como horizonte as diferentes possibilidades de
transformação que podem ser vislumbradas a partir de novas leituras construídas
sobre a realidade.
Para a produção dos dados, utilizamos como referência os estudos de
Yves Clot (2007). O autor considera que os trabalhadores teriam condições de
compreender suas ações, as razões pelas quais o planejado não foi realizado, a
partir de uma compreensão maior do contexto e das condições de realização das
atividades laborais.
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A perspectiva de compreensão da prática docente como “atividade”, mais
especificamente como “trabalho docente”, é recente no Brasil24. Clot propôs
compreender o trabalho (não especificamente do professor) nas situações que
provocam sofrimento e adoecimento profissional. Na Educação, esse referencial tem
sido utilizado por pesquisadores interessados em compreender melhor os processos
de subjetivação construídos pelos professores.
Podemos dizer que o mais importante desse referencial teórico foi a
perspectiva de que não poderíamos compreender a atividade do professor e os
sentidos por ele construídos apenas a partir do que foi realizado, mas também pelo
entendimento do que poderia ser feito, das razões pelas quais o professor não
realizou aquilo que foi planejado
A fim de construirmos sentidos que nos permitissem avançar em relação à
apreensão imediata da ação do professor, utilizamos as entrevistas e as
observações. Na perspectiva colaborativa que caracteriza nossa pesquisa,
procuramos a todo tempo criar condições para que o professor pudesse avançar na
compreensão de sua atividade por intermédio das situações de interlocução que
foram propostas.
Muito embora já tenhamos feito uma discussão dos fundamentos da
pesquisa colaborativa, faremos a seguir uma retomada dos principais conceitos, a
fim de deixarmos mais claro as condições em que foram produzidos os dados que
serão analisados nesta pesquisa.

1.4.1

Sobre a pesquisa crítico colaborativa (PCCol)

Desenvolvida especificamente no contexto de educadores em ação, a
Pesquisa Crítico Colaborativa (PCCol) vem sendo discutida e transformada por
Maria Cecília Camargo Magalhães e seus colaboradores, desde 1990, para que
possibilite à escola como um todo espaços de discussão e questionamento de suas
necessidades, de seu espaço específico. Todo o trabalho é fundamentado em
práticas dialógicas que são propostas aos participantes. Por meio delas os sujeitos
podem refletir sobre suas ações, entender os sentidos que atribuem a elas,
24

O estudo de Santos et al (2013) aponta como uma das primeiras pesquisas com a utilização da
autoconfrontação, a dissertação de Carmem Ilma Belicanta Borghi, na Universidade Estadual de
Londrina, publicada em 2006.
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perceberem suas necessidades, questionarem suas escolhas, admitirem conflitos e
incertezas, compreendendo-as, para, então, vislumbrarem novas possibilidades de
transformação à luz de novos significados produzidos pelos sujeitos envolvidos no
processo de construção conjunta. Magalhães vê esse tipo de pesquisa como:
uma opção teórico-metodológica que possibilita ao pesquisador a
construção de contexto de negociação (colaborativos), em projetos
de formação contínua, com foco na compreensão e na transformação
de sentidos e significados que dão forma às escolhas diárias
(MAGALHÃES, 2011, p. 15).

Magalhães parte do princípio que o participante necessita da colaboração
de outros para poder definir-se, ser autor de si mesmo (MAGALHÃES, 2011b, p. 16).
Como diz Bakhtin, a consciência individual é um fato socioideológico e, dessa forma,
“não só nada pode explicar, mas, ao contrário, deve ela própria ser explicada a partir
do meio ideológico e social” (BAKHTIN, 2012, p. 35).
A PCCol parte das metodologias de pesquisas feitas por professores a
partir de sua prática em sala de aula, sendo desenvolvida por meio de um contrato
de cooperação entre participantes da pesquisa (escola e universidade), evitando que
a voz do pesquisador/universidade prevaleça no final. Por essa razão, é fundamental
que nesta pesquisa não ocorra “nenhum tipo de fusão de dois pontos de vista, mas
que mantenha o caráter de diálogo, revelando sempre as diferenças e a tensão
entre elas” (AMORIM, 2003, p. 100).
Segundo Diniz-Pereira (2008), são usados diferentes termos na literatura
para se referir à pesquisa feita por professores a partir de sua prática em sala de
aula. O autor enumera alguns deles: “pesquisa ação”, “investigação na ação”,
“pesquisa colaborativa”, “práxis emancipatória”, “pesquisa dos educadores”. De
modo comum, é uma pesquisa docente que se preocupa “com as questões que são
levantadas a partir da experiência de vida dos professores e da vida cotidiana de
ensino expressa na linguagem que emerge da prática” (DINIZ-PEREIRA, 2008, p.
13).
Para uma maior compreensão da PCCol, retomamos as suas origens,
que se enraízam na pesquisa-ação, a partir de uma teoria desenvolvida nos anos
1940, pelo psicólogo social Kurt Lewin, que acreditava que o conhecimento deveria
ser criado a partir da solução de problemas em situações concretas da vida. A sua
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característica marcante é a instauração de um “processo que se modifica
continuamente em espirais de reflexão e ação” (PEREIRA, 1998, p. 162).
A pesquisa-ação teve início nos Estados Unidos, no final dos anos 1960,
em um contexto de busca de novas formas de pesquisas qualitativas nas quais os
professores eram convidados para trabalhar em conjunto com especialistas para
transformar a realidade educacional em que estavam inseridos. Esse movimento
permitiu a qualificação de professores, que engajados em programas de pósgraduação (mestrados e doutorados), registravam os resultados de seus trabalhos
em revistas criadas para dar espaço a esse tipo de pesquisa (DINIZ-PEREIRA,
2008, p. 19).
No Brasil, entre década de 1960 e 1970, um movimento de pesquisa-ação
realizado por professores se fundamentou no ideário de Paulo Freire, a partir do
qual, o modelo acadêmico que se fundamenta numa dicotomia entre a teoria e a
prática, num distanciamento, numa neutralidade entre o sujeito e o objeto de
pesquisa que são superados a partir de uma prática que pretende não apenas
promover uma relação, mas conhecer a realidade dos participantes. Principalmente
estar a serviço de sua transformação, que só pode acontecer a partir da superação
da desigualdade entre pesquisadores e pesquisados, desse modo, que podem
assumir solidariamente a tarefa de conhecer para transformar a realidade na qual
estão envolvidos.
Nesse sentido, podemos afirmar que a pesquisa colaborativa é uma
pesquisa-ação emancipatória, pois segundo Ibiapina:
coloca os professores no centro da investigação, não simplesmente
como objetos de análises, mas como sujeitos cognoscentes, ativos.
Não somente como produtores da história educativa, mas também
como seus agentes (IBIAPINA, 2008, p. 11).

A colaboração e a negociação entre especialistas e professores são
vistas como uma estratégia de formação, de pesquisa educativa e de mudança
social. Faz parte do movimento, no sentido de esclarecer o papel do professor como
produtor de conhecimento a partir de sua prática, de sua reflexão. É um processo
em que tanto os agentes como a situação se modificam, um processo sistemático de
aprendizagem de tal modo que a ação educativa se converte em uma ação
criticamente informada e comprometida.
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Entendemos que para que haja colaboração crítica, o professor necessita
entender que o repensar suas ações consiste em um exercício de aprofundamento
que, por si só, constitui-se na própria reflexão.
Nesse quadro, como apontam Gonzalez Rey e Martinez (1989, p.15),
a ação do professor não depende somente dos conhecimentos que
possui sobre sua área e sobre seu aluno, ou dos recursos e
estratégias apontados pela literatura especializada, mas de como
essas informações se articulam em sua configuração subjetiva,
condição essencial para que o professor possa se expressar em uma
ação pedagógica reflexiva. Assim, é necessário, que uma postura
reflexiva apoie as práticas do professor, o que enfatiza o pensar em
sua formação antes de tudo como atividade crítico-reflexiva, como já
muito apontado na literatura por Schön (1987), Nóvoa (1992),
Zeichner (2000) e Freire (2002) (OLIVEIRA; MAGALHÃES, 2011, p.
65).

Pimenta (2008) nos chama a atenção: somente a reflexão acerca das
situações não é o bastante. O professor deve ser capaz de tomar posições
concretas para resolvê-las, pois são importantes os encaminhamentos para a
construção de novos saberes. Porém, a autora ressalta que os professores, pelo fato
de serem condicionados ao contexto da escola, não conseguem refletir
concretamente sobre mudanças. E nesse sentido, as teorias são fundamentais no
processo, pois oferecem perspectivas de análise para que os professores
compreendam os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si
próprios como profissionais. A compreensão de que o saber docente não é
construído apenas pela prática, “mas também é nutrido pelas teorias da educação”,
afasta o risco de um possível “praticismo”, preocupação observada por Pimenta
(2008) e também em outros autores tais como Listone Zeichner (1993).
Nessa direção, a colaboração crítica entre professor e universidade
favoreceria a criação de instrumentos, ferramentas para desenvolver a consciência
de si como profissional para melhor entender o que acontece na sala de aula, na
escola e na educação. A consciência profissional se consolida no desenvolvimento
da clareza e no estabelecimento de ligações em torno das situações vivenciadas
pelo professor.
A PCCol é uma ferramenta que pode auxiliar nesse processo de
conscientização, num processo de formação contínua, visto que concebemos a
mesma como um modo de pensar o conhecimento, considerando as construções
sociais que pressupõem atitude reflexiva, dimensionando de maneira articulada o
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saber acadêmico e o saber da experiência. O foco nas práticas, em sua relação com
as teorias que as embasam, é a questão central para que transformações ocorram.
Compreende

atividades

de

produção

de

conhecimentos

e

de

desenvolvimento profissional, podendo ser considerada, ao mesmo tempo, como
atividade de pesquisa e de formação. Entre os autores que desenvolvem trabalhos
nessa perspectiva, destacamos: Pimenta (2000), Fiorentini (1998) Ibiapina (2008),
Magalhães (1997).
De acordo com Ibiapina (2008), essa proposta rompe com a lógica da
racionalidade técnica25, característica de pesquisas que buscam descrever e
analisar as práticas dos professores, ao passo em que valorizam os sentidos
enunciados pelos participantes da pesquisa quando de sua colaboração no processo
de análise de suas práticas. Mas na compreensão dessa autora, colaborar não
significa cooperar ou participar, “significa oportunidade igual e negociação de
responsabilidades, em que os partícipes têm vez e voz no processo de negociação
de sentidos” (IBIAPINA, 2008, p. 18). Nesse processo, trata-se da produção de
objetivos compartilhados, negociados, propiciando a transformação do próprio agir
dos participantes. A criticidade depende do olhar do outro, nas práticas sociais. Logo
não exclui o conflito. O confronto de olhares é necessário para que se construa uma
determinada visão sobre a realidade que não é a versão de apenas um dos
participantes, mas aquela construída no compartilhamento de significados entre os
colaboradores. Envolve questionamentos, traz intensidade emocional e uma
bastante desconfortável zona de ação.
O processo de colaboração sem a presença de questionamentos traz o
foco para a interação apenas. Mas o foco somente no questionamento, sem o
processo colaborativo, pode ocasionar imposição de poder, autoritarismo, o que
poderia afastar a possibilidade de compartilhamento e transformação, dando lugar à
resistência (OLIVEIRA; MAGALHÃES, 2011, p. 73).
A PCCol, como propõe Magalhães (2011), baseada em Vigotski
(1930/2004), é um tipo de pesquisa, ao mesmo tempo, instrumento e resultado, num
contexto de formação crítica, ou seja, ao mesmo tempo em que procura entender,
busca uma transformação da realidade. Ao mesmo tempo em que possibilita que os
participantes explicitem seus sentidos, pretende oportunizar a construção e
25

De acordo com esse modelo, “a atividade profissional consiste na solução instrumental de um
problema feita pela rigorosa aplicação de uma teoria científica ou uma técnica” (SCHÖN, 1998, p. 21).
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compartilhamento de novos significados, gerando transformações no objeto da
atividade.
Para Vigotski (1930/2004), a procura de um método torna-se um dos
problemas mais importantes de todo empreendimento para a
compreensão das formas, caracteristicamente, humanas de atividade
psicológica. Neste caso, o método é, ao mesmo tempo, pré-requisito
e produto, o instrumento e o resultado do estudo (MAGALHÃES,
2011, p. 34).

Nesse tipo de pesquisa, a relação entre pesquisador e professor
possibilita as mútuas “zonas de desenvolvimento iminente”26, com a produção de
novos significados para teorias, papéis e ações em uma zona de conflito e tensão.
Nesse contexto, podemos afirmar que podem surgir saberes e práticas em função
da colaboração entre os participantes. O que nos permite afirmar também que as
“zonas de desenvolvimento iminente” devem ser entendidas como espaço de
colaboração e criticidade em que as mediações sociais são pré-requisito e “produto,
instrumento e resultado do processo de transformação da realidade” (MAGALHÃES,
2011, p. 59).
Por meio do debate, problemas e dificuldades que os professores
apontam em seu trabalho podem ser resolvidos em parceria com pesquisadores.
Todos os envolvidos são protagonistas, colaboram e aprendem juntos. Os
pesquisadores e professores se tornam parceiros, assegurando que a pesquisa seja
feita com a escola e não sobre a escola. Cria-se na escola uma cultura de análise
das práticas que acontecem para que ambos, professores e pesquisadores, possam
transformar suas práticas (PIMENTA et al., 2000, p. 3).
Nesse processo, como já ressaltamos, a linguagem é uma ferramenta que
contribui para a materialização dos objetos e situações nos contextos sociais.
Configura-se

como

ferramenta

e

resultado

do

funcionamento

psicológico,

contribuindo para a construção de espaços em que há participação significativa dos
professores nas discussões sobre suas ações, possibilitando o desenvolvimento de
ideias e apresentação de sugestões para a prática.
26

Adotamos a tradução de Vigotski, proposta por Zóia Ribeiro Prestes, em sua tese de doutoramento
(2010) ao termo “zona blijaichegorasvitia”, mais conhecido no Brasil, nas traduções americanas,
como “zona de desenvolvimento proximal” ou ainda como “zona de desenvolvimento imediato”,
traduzido pelo professor Paulo Bezerra. Para essa autora, a tradução proposta por ela está mais
adequada à situação descrita ao longo do texto de Vigostski, em que a característica é a das
possibilidades de desenvolvimento, muito mais que o imediatismo e obrigatoriedade de ocorrência
proposta por Bezerra (PRESTES, 2010).
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Na perspectiva socio-histórico-cultural é possível “compreender que o
psiquismo é constituído no social” (FREITAS, 2003, p. 28). Esse entendimento,
quando se fala em pesquisas nas ciências humanas, abriu “novas perspectivas de
desenvolvimento de alternativas metodológicas” (p. 28), com autores que se
interessam em investigar os sentidos e significados construídos por professores,
através de dispositivos que se fundam numa perspectiva dialógica e que se
fundamentam em Bakhtin e Vigotski. Segundo Freitas:
Bakhtin assume a interação como essencial nos estudos dos
fenômenos humanos. Salienta o valor da compreensão construída a
partir dos textos signos criados pelo homem, portanto, assinalando o
caráter interpretativo dos sentidos construídos. O sujeito é percebido
em sua singularidade, mas situado em sua relação com o contexto
histórico-social, portanto, na pesquisa, o que acontece não é um
encontro de psiqués individuais, mas uma relação de textos com o
contexto (FREITAS, 2003, p. 28).

Com o objetivo de provocar discussões, são utilizadas as seguintes
questões: O que você planejou? Qual era a intenção da atividade? O que você fez
de fato? O que deixou de fazer? O que o impediu de realizar o planejado? O que
você faria diferente se fosse realizar novamente a mesma atividade? O que sentiu
quando realizou a atividade e o que sente agora vendo sua imagem? (MURTA,
2008, p. 93).
Nessa interação verbal, o professor participante tem a condição de
colocar a sua própria atividade e construir sentidos a partir de um olhar distanciado.
“O vivido não é apenas o que foi possível fazer ou alcançar; ele é, também, aquilo
que não foi feito nem alcançado e, ainda, aquilo que poderia ter sido feito, mas que
não o foi” (AGUIAR; DAVIS, 2010, p. 13).
Dado o tipo de análise que seria feita e tendo a autorização dos nossos
participantes, o uso do gravador de voz foi indispensável para resgatar os dados.
Todas as entrevistas, exceto com os demais funcionários, quando em visitas à
escola, foram realizadas no escritório da minha casa e duraram em torno de 50
minutos à 3 horas e meia cada uma.
Isso permitiu avançar no sentido de compreender o que Clot (2007, p.
116) chama de “real da atividade”. Quando o professor participante fala sobre a
atividade realizada, ele revela não só o que foi executado, mas também aquilo que
foi pensado e que não conseguiu realizar. O real da atividade tem uma abrangência
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maior, visto que se refere não apenas ao que foi realizado, mas a tudo que poderia
ter feito. Clot chama de “atividade impossível”, que não está visível ao observador. A
atividade realizada é visível à observação direta, mas é uma pequena parte das
inúmeras possibilidades do trabalhador.
Minha intenção foi compreendê-lo nas suas reflexões acerca da sua
atuação como mediador da atividade com os alunos, a partir de outro lugar, um lugar
diferente do meu. Compartilhando os sentidos que constrói a partir de suas ações e
o que fala delas, fazendo emergir sua bagagem teórica e suas concepções, sejam
elas sobre a educação, a escola, o ser professor, a sua prática, a ciência. Essa
diferença de lugar é a condição da compreensão, necessária para que a alteridade,
através da utilização da relação dialógica, aconteça. Segundo Bakhtin (2012), o eu
humano não tem existência independente, pois depende do meio ambiente social,
que estimula sua capacidade de mudança e resposta.
Nessa direção, podemos afirmar que os dados de nossa investigação
foram produzidos com base na articulação de três procedimentos: a análise dos
documentos que fundamentam a ideologia e os valores que orientam a prática
pedagógica dos diferentes atores da escola; as observações do contexto da escola e
da sala de aula, a fim de construir uma possibilidade de entendimento do contexto
de atividade do professor; e por último, as entrevistas reflexivas.

1.5

Sobre a coleta de dados

1.5.1

Análises documentais

Fizemos análises em alguns documentos, entendendo-os como fontes de
informação contextualizada, pois foram criados em determinado contexto e por isso
mesmo nos fornecem informações sobre ele. Além disso, em sua maioria, são
documentos com caráter prescritivo que atuam na atividade do professor,
direcionando e condicionando suas escolhas.
A possibilidade de compreender a atividade do docente deve levar
em consideração o caráter prescritivo das normas, diretrizes,
propostas e parâmetros curriculares que influenciam atividade do
professor (CASTRO; ALVES-MAZZOTTI, 2013, p. 20).
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Analisamos o Projeto Político Pedagógico da escola, o Plano de
Intervenção Pedagógico, o Regimento Escolar, o Conteúdos Básicos Comuns
(CBC)27 de Química e a proposta de pesquisa com os alunos, do professor
participante desse estudo.

1.5.2

Observações

As observações na escola foram feitas por meio de anotações em
caderno de campo para que posteriormente fosse possível eleger episódios a serem
refletidos conjuntamente com o professor participante, com a colega do professor
participante e eu, a pesquisadora. As observações com diário de campo são um
instrumento que nos permite anotar registros de percepções, angústias, dúvidas que
se somarão no conjunto como “detalhes que poderão nos ajudar na compreensão do
perfil do professor” (MURTA, 2008, p. 81).
Nos procedimentos propostos por Clot (2001), as observações incluem as
vídeogravações, pois elas possibilitam a criação de quadros que permitem observar
e compreender o desenvolvimento da atividade e seus possíveis impedimentos. O
autor explica que a retomada às cenas é uma forma de reflexão, pois favorece a
relação teoria e prática na medida em que o comportamento do participante e de
seus alunos é revisto ou mesmo visto e precisa ser explicado. É possível, assim,
focalizar os aspectos intersubjetivos e dialógicos de modo a nos mostrar os
episódios, como já dito acima, que sejam significativos para o tema da pesquisa.
Estava claro que na organização de todo o processo de interação
estabelecido na coleta dos dados, ocorreria o desencadeamento do processo de
tomada de consciência.

1.5.3

A entrevista como instrumento de pesquisa

Segundo Aguiar (2006), a entrevista é um dos instrumentos mais ricos e
permite acesso aos processos psíquicos que nos interessam, particularmente os
sentidos e significados. A autora sugere que as entrevistas sejam consistentes e
amplas, para que o sujeito possa se expressar, e que sejam também recorrentes,
27

CBC - Conteúdos Básicos Comuns: proposta curricular da rede estadual de ensino de Minas
Gerais.
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isto é “a cada entrevista, após uma primeira leitura, o informante deverá ser
consultado no sentido de eliminar dúvidas, aprofundar contradições, colocações e
permitir uma quase análise conjunta do processo” (AGUIAR, 2006, p. 18).
É preciso considerar que toda entrevista produz informações a mais,
excedentes, com menção a fatos que não foram perguntados, correções, retomadas
que o pesquisador terá que intervir, priorizando determinados fragmentos em
detrimento de outros que não lhe parecerem relevantes. Ou seja, a entrevista aqui é
um campo de circulação de discursos que serão recortados conforme o objetivo da
pesquisa. É um diálogo construído por duas pessoas, mas que terá um terceiro
diálogo construído pelo pesquisador. Num movimento de se colocar no lugar do
outro, e nas diferenças acolhidas e respeitadas, reconhecer a própria essência por
meio da sua relação com o outro no exercício da alteridade.
Entre o discurso do sujeito analisado e conhecido e o discurso do
pesquisador que pretende analisar e conhecer, uma vasta gama de
significados conflituais e paradoxais vai emergir. Assumir esse
caráter conflitual e paradoxal da pesquisa em Ciências Humanas
implica em renunciar a toda ilusão da transparência: tanto do
discurso do outrem como do seu próprio discurso (AMORIM, 2003, p.
12).

Para a PCCol a entrevista é central. Uma entrevista reflexiva leva em
conta “a recorrência de significados durante qualquer ato comunicativo quanto busca
de horizontalidade” (SZYMANSKI, 2010, p.15). É por meio dela que se estabelece a
investigação e, por isso mesmo, os dispositivos de produção dos dados e a
metodologia de análise precisam estar claros.
Segundo Murta (2008), a literatura é vasta e diversificada sobre tipologias,
denominações e modalidades de entrevistas. Entre as modalidades que a autora
empregou, utilizamos no nosso estudo a entrevista de narrativa de história de vida
(em número de duas), a entrevista recorrente, a entrevista centralizada ou temática
(em número de quatro) e as autoconfrontações simples (ACS), a partir de episódios
de aulas que foram videogravadas e transcritas.
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1.5.3.1 Entrevista: história de vida

É uma narrativa livre que possibilita abordar outros assuntos sem ligação
com o tema da pesquisa, mas que podem auxiliar na compreensão dos motivos que
levam Manoel a agir e sentir (MURTA, 2008).
Utilizamos a entrevista de narrativa de história de vida (MINAYO28, 2000
apud MURTA, 2008) para que Manoel, professor participante de nosso estudo,
falasse livremente sobre sua história de vida, seu percurso escolar, sua opção pelo
magistério, como ingressou na carreira e a experiência profissional. Foi uma
estratégia para compreender a realidade do participante da pesquisa, levando-o a
buscar a memória. A proposta é que nesse processo de reconstrução de sua
trajetória de vida ocorra um “movimento dialético em que o participante vai falando
de suas experiências e transformado-as com novos significados e sentidos”
(MURTA, 2008, p. 78).

1.5.3.2 Entrevista centralizada

A entrevista centralizada é orientada por um pequeno roteiro que
possibilita focalizar uma determinada temática que se quer esclarecer, evitando-se
tópicos improdutivos durante a conversa (MURTA, 2008).
Foi utilizada com o professor Manoel para compreender a organização e o
desenvolvimento da proposta de Iniciacão Científica e para nortear a conversa com
a diretora, a especialista e a vice-diretora, afim de saber como elas viam a proposta
de desenvolvida pelo professor Manoel, bem como avaliavam sua atuação e a
relevância da atividade para a escola e para os alunos.

1.5.3.3 Entrevista recorrente

A entrevista recorrente é quando, após entrevistar uma primeira vez o
participante, retornamos a ele uma segunda, terceira e tantas outras vezes que
forem necessárias para esclarecer pontos que ficaram incompletos, confusos.

28

MINAYO, C. S.(Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 15. ed. Petrópolis: Vozes,
2000.
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Fazemos uma retomada, podendo discutir as análises preliminares e provocando até
mesmo sua alteração frente a novas leituras do participante (MURTA, 2008).
Na descrição dos aspectos revelados nas entrevistas, optamos por
registrar esse movimento em conjunto. Ou seja, a cada ponto retomado, a ser
esclarecido na entrevista recorrente, compartilhamos tanto o ponto quanto essas
alterações.
Murta (2008), fundamentando-se em outros autores29, chama a atenção
que tanto pesquisador quanto pesquisado participa do processo de construção do
conhecimento,

mas

com

olhares

diferenciados,

em

uma

relação

dialógica/interativa/partilhada.

1.5.4

Considerações sobre o processo de coleta de dados

Sobre as condições objetivas em que foram produzidos os dados, é
necessário informar que as entrevistas aconteceram de julho de 2013 a janeiro de
2015, totalizando sete.
As observações aconteceram no período de agosto a novembro de 2013
e também mais quatro visitas à escola no primeiro semestre de 2014. Não foi
possível permanecer em campo em 2014, porque o professor Manoel foi dispensado
do cargo para qual era contratado e outro professor assumiu, no caso, um efetivo
que veio removido de outra cidade.
No período de 2013, estive na escola em média uma vez por semana,
permanecendo o tempo das aulas do professor e alternando os turnos, pois Manoel
dava aula no matutino e no noturno, mas não todos os dias da semana. Não foram
realizadas observações todas as semanas, porque o cotidiano do ensino médio
prevê outras atividades que alteram a dinâmica de aulas dos professores, tais como:
semana de provas, sejam elas internas ou externas; semana de jogos; de
recuperação etc.
Nas observações realizadas, foi possível identificar o que compõe o
cotidiano do trabalho da escola e da sala de aula do professor participante deste
estudo: o modo como as atividades são propostas, as suas sequências, o papel
desempenhado pelo professor, suas decisões, seu modo de organizar os alunos,
29

LEITE, Sérgio A. S.; COLOMBO, Fabiana A. A voz do sujeito como fonte primária na pesquisa
qualitativa; autocospia e as entrevistas recorrentes (no prelo).
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bem como a participação nas atividades por ele propostas. As atividades
observadas foram relatadas da forma como ocorreram, em vista da finalidade de se
descrever e compreender a atividade docente.
Os nomes dos participantes não são fictícios, pois os mesmos
propuseram que não o fosse.

1.5.5

Algumas questões sobre a ética nesta pesquisa

O início das entrevistas foi em julho de 2013, antes da realização concreta
da atividade objeto de nossa observação, que ocorreu no segundo semestre de
2013. Nos primeiros encontros, o objetivo não era apenas saber como o professor
Manoel estava planejando o trabalho, uma vez que precisávamos nos organizar para
a realização das observações na escola e na sala de aula, mas, sobretudo, discutir
com ele como ocorreram as experiências nos anos anteriores.
Como pesquisadora iniciante, não tinha certeza de como proceder. Pelo
referencial teórico da PCCol, sabia que era necessário construir, entre eu e
professor, o entendimento de que não iria compartilhar um saber pronto e
consolidado, mas, ao contrário, procuraria articular os diferentes saberes, o meu, o
dele e dos demais envolvidos. Assim, seria possível construir um novo olhar para a
realidade. A questão ética na observância de alguns princípios, sobre os quais eu
não tinha total clareza, era o que me preocupava.
Buscando compreender essa questão ética, outras leituras foram
necessárias, bem como o aprofundamento da PCCol. Como Fidalgo (2011) pontua,
a questão ética tem sido foco obrigatório em pesquisas com seres humanos desde
1990, a partir da Resolução n. 196, do Conselho Nacional de Saúde. Porém, desde
o final da Segunda Guerra Mundial, ela já era uma preocupação dos pesquisadores.
A autora analisa que, por esse motivo, certos princípios passaram a ser observados
de forma comum em várias áreas do conhecimento. Foram questões éticas, por
exemplo, que fizeram os pesquisadores mudarem a denominação dos participantes
de uma pesquisa de “objeto” de pesquisa para “sujeito” e “participantes” ou
“colaboradores”, no caso das pesquisas colaborativas (FIDALGO, 2011). No nosso
estudo, optamos por caracterizar o professor como participante.
O que se entende como ética passa pela definição de valores universais e
objetivos, mas a autora questiona essa objetividade em um mundo plural. Ela sugere
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que a ética seja compreendida como uma teoria que se explica, mas sem prescrever
ou recomendar alguma ação concreta. Tais situações seriam relativizadas, pois é
preciso levar em conta as subjetividades e os valores de cada comunidade. Ela
defende a necessidade de ter parâmetros para definir os critérios éticos em
pesquisas com seres humanos, mas considera necessário rever o atual, pois está
baseado na área da saúde.
A questão ética que se coloca em pesquisas de cunho colaborativo é:
Quem de fato é o pesquisado, se a participação pressupõe um trabalho crítico de
colaboração que transforme não somente os outros? A PCCol é uma metodologia
que se quer um locus para a transformação de todos os envolvidos na pesquisa. Daí
a dificuldade em estabelecer os papéis de cada um. Fidalgo (2011) defende que
usar a concepção de participante é a mais apropriada, pois a concepção de sujeito
está associada a uma relação distanciada entre o pesquisador, aquele que produz o
conhecimento, daquele que aprende e se transforma com o pesquisador.
Sou membro do grupo que utiliza o termo “participantes da pesquisa”
por acreditar que, na dialogicidade, inerente à pesquisa de cunho
colaborativo, aprendem e ensinam tanto o pesquisador quanto o
“pesquisado” e, muitas vezes, diversos outros, envolvidos talvez de
forma secundária, com a pesquisa desenvolvida (FIDALGO, 2011, p.
213).

Para pensar em um trabalho investigativo que busque a formação de
professores, é preciso o cuidado de não ser impositivo, não trazer agendas nem
respostas prontas que digam para o professor que sabem mais do que ele de sala
de aula. Na PCCol a premissa é a compreensão dos espaços de cada um, com suas
teorias, olhares, experiências, sua própria sociocultura enquanto escola e tudo que
acontece lá.
Por isso, ao propor ao professor participante desse estudo o envolvimento
nessa investigação, tive o cuidado de pedir seu consentimento para registrar todas
as conversas e situações em áudio e/ou vídeo, mas deixando claro que tudo que
fosse registrado e analisado seria lido, revisto e reconstruído com o seu olhar. Nesse
sentido, iniciava as entrevistas reforçando a escolha da metodologia de pesquisa
adotada, que já tinha sido esclarecida e detalhada anteriormente para ele, mas com
intenção de frisar que o trabalho seria discutido a cada passo. O professor Manoel
se mostrou tranquilo em relação ao que iria falar, vendo essa possibilidade como
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uma forma de auxiliar os outros professores, em outras situações. Não seria alvo de
uma coleta e análise vertical de pesquisadores interessados em publicar o que um
professor tem que fazer.
Considero que a primeira entrevista foi uma espécie de laboratório para
que as posteriores ocorressem com mais técnica em relação ao meu foco como
pesquisadora. Foi a partir dessa entrevista que pude retomar, em outras entrevistas,
alguns aspectos que não ficaram claros.

1.6

A organização dos núcleos de significação

O procedimento adotado para a análise dos dados são os Núcleos de
Significação, conforme proposto por suas autoras Aguiar e Ozella (2006). Seguindo
tal proposta, foram feitas várias leituras das transcrições das gravações das
entrevistas realizadas com o professor Manoel. Foram leituras recorrentes, pois era
necessário apreender os significados e sentidos, dos movimentos constitutivos da
proposta de iniciação às ciências, objeto de estudo da pesquisa. Foi a partir dessas
leituras que foram construídos os pré-indicadores.
Os pré-indicadores destacaram as falas do professor Manoel, base de
todo o nosso material, e ressaltam as partes do discurso (linguagem) que expressam
melhor seu pensamento e revelam temas importantes. Um dos critérios mais
importantes utilizados para a definição dos pré-indicadores é a frequência com que o
tema aparece no discurso do professor, a emocionalidade envolvida na sua
expressão e a relevância para o objetivo da pesquisa.
Em seguida, os pré-indicadores foram aglutinados em indicadores, sendo
que o critério foi as semelhanças e daí foram construídos os Núcleos de
Significação.
Tomamos como pressuposto a palavra com significado para análise do
sujeito: “temos que partir das palavras inseridas no contexto que lhes atribui
significado, entendendo aqui como contexto desde a narrativa do sujeito até as
condições histórico-sociais que o constituem” (AGUIA; OZELLA, 2006, p. 230).
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2

A ATIVIDADE DOCENTE EM SEUS CONTEXTOS

[...] com as condições sociais, históricas,
ideológicas, condição de classe, gênero,
e, sem dúvida, com os conhecimentos
cientificamente produzidos sobre a área
em questão, uma nova realidade surge,
mais complexa, integrada, reveladora das
contradições,
movimento
esse
fundamental para a apreensão da
constituição dos sentidos [...] (AGUIAR;
OZELLA, 2006, p. 243).
2.1

Das condições de constituição dos sentidos

Neste estudo, como já foi dito, a fala é fundamental, mas não é por si só
suficiente para revelar as zonas de sentidos que articulam pensamento e linguagem.
É preciso conhecer as condições históricas objetivas e subjetivas do contexto do
professor participante e que são dialeticamente constituídas. É a apropriação dos
elementos de sentido, que se constitui a partir do psicológico e do histórico, que nos
possibilita uma aproximação com as zonas de sentido do professor participante
(SOARES, 2011b).
A fala dos participantes deve ser ampliada na articulação com o seu
contexto socio-histórico, de modo a buscar a compreensão do seu trabalho na sua
totalidade. Entendemos como contexto, as políticas da Secretaria de Estado da
Educação de Minas Gerais (SEE/MG) destinadas à organização do trabalho; a
escola e o seu projeto pedagógico; a equipe gestora e os professore; as formas de
organização dos espaços e tempos; a clientela alunos e suas famílias; o professor,
sua história de vida e sua atividade com os alunos na sala de aula.
Desse modo, para apreendermos as condições históricas objetivas e
subjetivas, buscamos conhecer o contexto administrativo e pedagógico da escola,
observando aspectos de receptividade dos profissionais, como também as
condições estruturais para a realização da atividade do professor participante.
Sobre o professor Manoel, era preciso explorar os elementos da sua
trajetória que definiram as suas escolhas profissionais, entender a construção do
seu ideário como professor, seus valores e sua relação com o saber, com o ensino,
com a pesquisa, com a construção do conhecimento e com a ciência.

69

Começamos, então, pela política pública que reorganizou a estrutura do
ensino médio no estado de Minas Gerais no período deste estudo, de 2012 a 2014.
Em 2015, a nova gestão que assumiu o governo do estado suspendeu a
implantação da proposta, justificando, entre outros fatores, mas principalmente, a
verticalidade na elaboração, que deixou de fora os professores na discussão da
mesma.

2.1.1

Contexto do ensino médio no Brasil e em Minas Gerais

De acordo com o censo escolar de 2012, mais de 1,7 milhão de
adolescentes entre 15 e 17 anos estão fora da escola. Entre os que estão
matriculados, 35,2% (em torno de 3,1 milhões) ainda frequentam o ensino
fundamental e 31,1% (cerca de 2,6 milhões) encontram-se em situação de atraso
escolar (UNICEF, 2014, p. 6). A pesquisa da Unicef (2014) nos revela que esse
grupo, de 15 a 17 anos, é o mais atingido pela exclusão.
Ao analisar indicadores anteriores, o documento da Unicef30 (2014) sobre
os “10 desafios do ensino médio no Brasil” afirma que houve melhoras, mas garante
que universalização do ensino médio ainda é um desafio para as políticas públicas
em educação no Brasil, pois como a expansão do ensino médio se deu sem um
planejamento específico, as escolas não estão estruturadas para esse segmento. E
conclui que não há uma identidade do ensino médio e, por isso, abre-se espaço para
discussões sobre qual deve ser o foco das políticas públicas e propostas
pedagógicas voltadas para ele: a formação geral, a qualificação profissional ou a
preparação para a universidade? Deve-se focar em uma proposta de currículo
mínimo nacional?
De modo geral, segundo o documento, para melhorar a situação do
ensino médio, é necessário: “ampliar os investimentos, melhorar o fluxo escolar,
mudar a organização e o currículo, valorizar o professor, lidar com os adolescentes
retidos no ensino fundamental e trazer de volta para a escola os excluídos do ensino
médio [...]” (UNICEF, 2014, p. 7).
Para tentar compreender a realidade de meninos e meninas que estão
fora da escola ou em risco de exclusão no Brasil, o Unicef promoveu uma pesquisa
30

UNICEF é o Fundo das Nações Unidas para a Infância e é um órgão das Nações Unidas que visa
promover a defesa dos direitos das crianças (UNICEF, 2014).
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que envolveu 250 adolescentes nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Belém,
Fortaleza, São Paulo e Santana do Riacho. O estudo aconteceu entre outubro e
dezembro de 2012 e entre maio e novembro de 2013, com grupos focais e
entrevistas em profundidade.
Para efeito de análise, os depoimentos dos adolescentes foram
organizados em três níveis: fatores individuais, fatores comunitários e macrofatores.
Um dos macrofatores, relativo aos aspectos relacionados à capacidade da escola
absorver os adolescentes, apontou, entre outras coisas, que há uma relação
bastante clara entre a postura do professor com os alunos, os métodos utilizados e
pelo professor e as possibilidades de aprendizagem. Sobre a metodologia do
professor:
Os adolescentes enfatizaram a importância de a escola tomar como
base o interesse do aluno, o que é possível quando se estabelece
um diálogo entre os conteúdos curriculares e a realidade, uma das
condições para uma aprendizagem significativa (UNICEF, 2014, p.
88).

Pelos depoimentos dos adolescentes, a pesquisa verificou que o
programa pedagógico precisa estar afinado com as necessidades e os projetos de
vidas dos adolescentes, para que eles enxerguem valor na escola e sintam-se
estimulados a concluir os estudos.
Sobre esse aspecto, Nora Krawczk (UNICEF, 2014) analisa que “mudar o
atual modelo de escola significa alterar a noção de conhecimento, os pressupostos
de formação dos professores e a organização do trabalho escolar” (p. 89). Ou seja, é
uma decisão política que exigirá grandes investimentos e que, segundo a autora,
exigirá uma nova forma de enxergar a escola, não só para pobres, para uma classe
social que não pode pagar, mas uma escola de excelência para todos (UNICEF,
2014).
Os debates sobre ensino médio no Brasil, promovidos pelo Ministério da
Educação, há dez anos e envolvendo os professores, culminaram na criação das
Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, publicadas em 2006 e reformuladas
dois anos depois. Além disso, desde 2009, por meio do Programa de Ensino Médio
Inovador (ProEMI), o governo federal vem estimulando o redesenho dos currículos.
Ao aderir ao programa, além de ampliar a carga horária mínima,
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Os currículos [...] devem contemplar as diversas áreas do
conhecimento por meio de oito macrocampos: acompanhamento
pedagógico; iniciação científica e pesquisa; cultura corporal; cultura e
artes; comunicação e uso de mídias; cultura digital; participação
estudantil; e leitura e letramento (UNICEF, 2014, p. 113).

Nessa proposta de redesenhar os currículos em busca da ressignificação
do ensino médio, a SEE/MG iniciou em 2012, em 11 escolas-piloto, na cidade de
Belo Horizonte, a implantação da proposta Reinventando o Ensino Médio (REM). Em
2013,

ela

implantou

o

programa

em

três

escolas

de

cada

uma

das

Superintendências Regionais de Ensino (SRE)31, ou seja, em 122 escolas em todo o
estado. E em 2014, o programa foi estendido a todas as escolas mineiras no
processo de universalização, sendo atingidas duas mil e 164 escolas. O REM foi
pensado e articulado com o MEC, com força legal e uma grade curricular que se
propunha a preparar o jovem para o mercado de trabalho.
A finalidade desse programa, expressa nas várias resoluções32 que
trataram da reformulação do ensino médio para as escolas estaduais de Minas
Gerais, foi:
Reformular o Ensino Médio, reconstruindo sua identidade como
última etapa da Educação Básica, por meio de uma ordenação
curricular e estratégias didático-pedagógicas inovadoras que
estabeleçam uma efetiva relação com o conhecimento e possibilitem
a construção da autonomia e da emancipação dos jovens, seja para
a conclusão ou continuidade dos estudos ou para a preparação à
inserção no mundo do trabalho (MINAS GERAIS, 2013, p. 8).

Na proposta os conteúdos curriculares foram reorganizados e houve o
aumento de carga horária para dar espaço às disciplinas de empregabilidade 33 com
o objetivo de “criar uma ponte entre a escola e o mundo do trabalho” (MINAS
GERAIS, 2013, p. 8).
O projeto previa que ao longo dos três anos que compõem o Ensino
médio, ocorresse um aumento de carga horária, de 2,5 mil horas/aula para três mil
31

A SRE tem por finalidade exercer, em nível regional, as ações de supervisão técnica, orientação
normativa, cooperação e de articulação e integração estado e município em consonância com as
diretrizes e políticas educacionais. (Disponível em: <http://www.educacao.mg.gov.br/sobre/servicos18/superintendencias-regionais-de-ensino>. Acesso em: 14 de jan. de 2015).
32
Resolução SEE n. 2.030, de 25 de janeiro de 2012; Resolução SEE n. 2.032, de 31 de janeiro de
2012, Resolução SEE n. 2.251, de 02 de janeiro de 2013, Resolução SEE n. 2.252, de 3 de janeiro de
2013 e Resolução SEE n. 2.486, de 20 de dezembro de 2013.
33
As dez áreas de empregabilidade ofertadas pela SEE/MG foram: Comunicação Social Aplicada,
Empreendedorismo e Gestão, Tecnologia da Informação, Estudos Avançados em Ciências, Estudos
Avançados em Linguagem, Meio Ambiente, Recursos Naturais e Turismo.
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horas/aula, ou seja, à carga horária diária de cinco módulos de 50 minutos, foi
necessário incluir o 6º módulo ou sexto horário. O aumento da carga horária com
novas disciplinas implicou na diminuição de carga horária das disciplinas de
Formação Geral34 e acréscimo de novas disciplinas voltadas para áreas de
empregabilidade. Desse modo, as disciplinas de formação geral, com exceção de
Língua Portuguesa e Matemática, passaram a ter dois módulos de 50 minutos por
semana, e Língua Portuguesa e Matemática, quatro módulos de 50 minutos.
Na resolução n. 2.030, de 25 de janeiro 2012 (MINAS GERAIS, 2012),
houve uma preocupação em reforçar que as disciplinas de empregabilidade não
seriam profissionalizantes, mas que reforçariam “a base cognitiva dos estudantes,
beneficiando, inclusive, a perspectiva para atuação no mercado de trabalho” (MINAS
GERAIS, 2012, p. 8).
O

REM

pretendia

trabalhar

a

empregabilidade,

com

disciplinas

específicas, dentro de uma estrutura já existente, ministradas por professores que
tinham formação nas áreas curriculares obrigatórias, sem especialidade nessas
novas áreas, e que não foram capacitados para assumi-las.
A possibilidade de preparação para o mundo do trabalho, seja por meio
da empregabilidade ou do empreendedorismo, leva a população e até alguns
profissionais da educação a aceitarem essas políticas públicas. Azevedo e Monteiro,
em estudo que analisou a fase inicial de implantação do REM, analisam que:
Na verdade sempre existiu uma disputa entre os grupos que
defendem a educação para a vida e os que defendem a educação
para o mercado de trabalho, infelizmente por influencia da
globalização neoliberal, existe uma intensificação de políticas
públicas voltadas para o mercado de trabalho, mesmo que o discurso
tente fazer uma relação com uma formação cidadã, uma análise mais
cuidadosa e uma avaliação de seus resultados, não deixam dúvidas
que são instrumentos que visam uma homogeneização da educação,
com grande tendência a diminuir ou eliminar o senso crítico das
escolas, que ainda hoje, são espaços de possíveis transformações
sociais, fato este que revela o porquê de tanta atenção, seja, do
governo ou da mídia para este espaço (AZEVEDO; MONTEIRO,
2014, p. 177).

Outro aspecto da implantação do REM; o texto trazia um discurso de
“espaço democrático” e orientava o uso do espaço do colegiado para “apresentar” a

34

Disciplinas de formação geral são: Matemática, Língua Portuguesa, Biologia, Química, Física,
Geografia, História, Arte, Filosofia, Sociologia, Educação Física e Língua Estrangeira.
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nova proposta e possibilitar que a comunidade decidisse por três das dez áreas de
empregabilidade disponibilizadas pela SEE/MG:
Para alcançar esse objetivo, o colegiado e a equipe escolar da
escola deverão convocar uma assembléia escolar que contará com a
participação de todos (professores, pais, alunos e funcionários) para
se inteirarem da proposta e para escolherem as 03(três) dentre as
10 disciplinas de empregabilidade ofertadas pela SEE/MG, que serão
implementadas em 2014 (MINAS GERAIS, 2012, grifo nosso).

Uma primeira contradição que pode ser apontada é que apesar do
discurso da proposta estar fundamentado na construção do que era definido como
“espaço democrático”, se observa o contrário, a proposta foi implementada sem a
participação da comunidade escolar. Portanto, fora do espaço democrático real da
rede pública e da escola. Os professores e a comunidade escolar não foram
convidados a participar. A função dos especialistas da escola e dos professores foi
tomar

conhecimento,

referendar

em

“espaço

democrático”

e

cumprir

as

determinações impostas.
Mas o governo de Minas Gerais que assumiu em 2015 resolveu
suspender o programa para passar por uma reavaliação.
A idéia é dialogar com pessoas envolvidas na área educacional para
construir uma nova proposta de ensino médio que atenda às
necessidades dos jovens e seja compatível com a região e as
exigências do mercado de trabalho (EVARISTO35apud MARZANO,
2015).

Situamos o contexto do ensino médio em Minas Gerais na época deste
estudo porque durante a nossa coleta de dados, o cotidiano da escola, contexto de
realização da atividade de nosso professor participante, foi perpassado pela
implantação da proposta. Sendo assim, passamos, então, para o próximo item, no
qual descrevemos e discutimos as demais condições históricas objetivas e subjetiva
dos participantes.

35

Macaé Evaristo, secretária da educação de Minas Gerais, foi entrevistada por Francielle Marzano.
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2.1.2

A proposta de educação científica pela pesquisa no PCN e no CBC de
Química

A proposta de pesquisa analisada neste estudo faz parte do planejamento
de trabalho de um professor de Química que procura dialogar o conhecimento
cotidiano com o científico através das fórmulas e explicações do universo da sua
disciplina. O ensino do conhecimento científico é especificidade da escola, tendo em
vista o princípio educativo, como traz Demo (1992).
Ao analisar os documentos (as prescrições) que orientam o trabalho do
professor participante deste estudo, verificamos que os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) para o Ensino de Química, documento que orienta todas as
escolas no Brasil, consideram a contextualização da aprendizagem e do
conhecimento como o princípio que fornece a compreensão de conceitos e
procedimentos da disciplina e a formação de atitudes positivas para o estudo das
Ciências Naturais.
De acordo com os artigos 3º e 5º dos Parâmetros Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio (PCNEM), a escola tem autonomia para organizar os currículos
de modo a não tratá-los como fim em si mesmos, permitindo a adoção de
metodologias de ensino diversificadas (BRASIL, 2000). Ou seja, os preceitos legais
estabelecem a flexibilidade curricular e o papel das escolas na construção coletiva
de suas propostas pedagógicas. Dessa forma, as competências elencadas não
devem ser encaradas como listagem de conteúdos a serem adotados em todo o
país na forma de um programa curricular linear. Cabe aos estados e municípios
promover a devidas adequações, tendo em vista as questões regionais.
Especificamente, ao tratar da aprendizagem da área das “Ciências da
Natureza, Matemática e suas Tecnologias”, onde a Química se localiza, a
aprendizagem envolve concepções científicas atualizadas do mundo físico e natural,
bem como o desenvolvimento de estratégias de trabalho centradas na solução de
problemas. Essa seria a “forma de aproximar o educando do trabalho de
investigação científica e tecnológica, como atividades institucionalizadas de
produção de conhecimentos, bens e serviços” (BRASIL, 2000, p. 33).
Os conhecimentos difundidos no ensino de Química permitem a
construção de uma visão de mundo mais articulada e menos
fragmentada, contribuindo para que o indivíduo se veja como

75

participante de um mundo em constante transformação (BRASIL,
2000, p. 241).

O documento dos Conteúdos Básicos Comuns (CBC)36 para a Química,
especificamente produzido para as escolas estaduais de Minas Gerais, enfatiza a
necessidade de dar mais atenção à natureza dialógica das interações. Cita Vigostski
e Bahktin para fundamentar esse aspecto do trabalho com a Química em sala de
aula. Considera fundamental que se ofereçam oportunidades para que a
mediação/interação entre alunos e professores tenha espaço. Ressalta que a
qualidade dessa mediação vai depender de como o professor entende o que é a
Química e a sua relevância para o contexto em que vive.
O documento do CBC sugere ainda a organização dos conteúdos por
temas vinculados à vida dos alunos, pois avalia que os estudantes, com frequência,
apresentam dificuldades em estabelecer relações entre os conteúdos da ciência
escolar e situações da vida cotidiana.
A organização e o desenvolvimento do currículo de Química podem
possibilitar uma interação entre o discurso científico da Química e o
discurso cotidiano.
Isso só acontecerá se o discurso científico fizer sentido para os
estudantes. Isso pode ser alcançado tanto problematizando as idéias
informais dos estudantes quanto criando contextos que sejam
significativos para eles.
Contudo, a educação em Química só se justifica se ela for capaz de
conferir outros sentidos e modos alternativos de explicar os
fenômenos para além daqueles que os estudantes já utilizam no seu
cotidiano (CBC).

O documento confere ainda autonomia para o professor eleger os
conteúdos com base nas necessidades formativas dos estudantes, dos tempos e
espaços escolares, entre outros. Analisa que todo conteúdo a ser eleito precisa estar
circunstanciado à história daqueles alunos de modo que não terminem a educação
básica com um pedaço de informação que não foi pensada na sua totalidade.
Os documentos prescritivos que orientam a atuação do professor Manoel
favorecem a realização de sua proposta de pesquisa com os alunos de ensino
médio. Mas no dia a dia da escola, observamos, por parte da SEE/MG, cobranças
mais pontuais em relação ao cumprimento dos conteúdos de Química, através de
processos avaliativos institucionais, no caso o Programa de Avaliação da
36

Disponível em: <http://crv.educacao.mg.gov.br>. Acesso em: 17 de jan. de 2014.
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Aprendizagem Escolar (P.A.A.E)37, situação comentada pelo professor Manoel em
entrevista posterior.

2.1.3

A educação científica pela pesquisa em Varginha
Verificamos que em Varginha38, a pesquisa acontece como projeto

incluído na Proposta Pedagógica de escolas em sua maioria particulares e
preferencialmente no segmento do ensino médio. Pesquisar a existência da
atividade de pesquisa com os alunos, foco deste estudo, nos possibilitou avaliar as
possíveis influências/inspiração que o professor Manoel possa ter vivenciado para
desenvolver a sua prática ou ainda a repercussão na cidade.
Nas propostas das escolas particulares da cidade, encontramos objetivos
semelhantes para o Projeto de Pesquisa tais como: fomentar a pesquisa nas mais
diversas áreas do conhecimento e registrar o aprendizado por meio de projetos
científicos. De modo geral, nessas propostas, verifica-se a crença de que a pesquisa
estimula o aluno a ser mais crítico, independente e dinâmico ou ainda desenvolve o
interesse e as habilidades para ser aluno-pesquisador. A pesquisa no segmento do
ensino médio está direcionada também para a preocupação com a escolha
profissional e, assim, a escolha do tema é estimulada nesse sentido.
Dentre as 24 escolas públicas da cidade, a unidade do Centro Federal de
Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) tem a pesquisa prevista na
sua proposta desde 2004, nomeada como “Programa Institucional de Pesquisa
Tecnológica”. Tem como objetivo “desenvolver o pensamento científico e introduzir
os estudantes do Ensino Superior e do Ensino Técnico de Nível Médio na prática da
pesquisa

e

inovação”

TECNOLÓGICA)39.A

(PROGRAMA

pesquisa

é

INSTITUCIONAL

entendida

como

DE

“instrumento

PESQUISA
formativo,

possibilitando ao aluno o engajamento na pesquisa e o contato direto com a
atividade

37

científica”(PROGRAMA

INSTITUCIONAL

DE

PESQUISA

O Programa de Avaliação da Aprendizagem Escolar é formado por um sistema informatizado de
geração de provas e emissão de relatórios de desempenho por turma. Fornece dados diagnósticos
para subsidiar o planejamento do ensino e as intervenções pedagógicas do professor. Disponível em:
<http://paae.institutoavaliar.org.br>. Acesso em: 02 de dez. de 2013.
38
Cidade contexto desse estudo.
39
Informação
disponível
no
site
da
instituição.
Disponível
em:
<http://www.posgraduacao.cefetmg.br/dppg/index.php/pt/iniciacao-cientifica>. Acesso em: 11 de jun.
de 2015.
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TECNOLÓGICA). O programa inclui bolsas pelo CNPq, que no caso do ensino
médio é o Programa Institucional de Bolsa de Pesquisa Júnior (PIBIC-Jr) - voltado
para alunos do ensino técnico de nível médio das unidades do CEFET-MG e para
alguns alunos de escolas estaduais de Belo Horizonte.
A escola em que atuo, Escola Estadual Deputado Domingos de
Figueiredo, tem a proposta de pesquisa incluída no seu Projeto Político Pedagógico,
especificamente com o ensino médio noturno, desde 2009, quando o professor
Manoel e os demais professores do noturno participaram da sua elaboração. Como
seu vínculo com as escolas estaduais é por contrato temporário, ele não estava na
escola nos anos seguintes, durante o desenvolvimento da proposta, mas realizou-a,
como já foi dito anteriormente, com adequações, em outras escolas em que passou
a atuar.
No Projeto Político Pedagógico da Escola Estadual Professora Aracy
Miranda, a proposta do professor Manoel não está formalmente especificada. A
diretora, Adriana, explicou que essa proposta é do próprio professor Manoel, apesar
de toda a escola avaliar muito bem e colaborar na sua realização. O vínculo do
professor por contrato temporário impossibilita a escola de formalizar a proposta
como da escola, uma vez que a realização e toda organização dependem dele.

2.1.4

Caracterização do espaço escolar

Na fase de observação da escola, além das anotações, foi possível obter
informações por meio da leitura de documentos, em especial do Projeto Político
Pedagógico (PPP) e ainda nas conversas informais com alunos e professores e por
meio da entrevista com a diretora, Adriana; a especialista Karine e a vice-diretora,
Francislene.
O espaço é um dos elementos fundamentais para o entendimento dos
valores, conceitos e procedimentos compartilhados pela escola, os quais são
passíveis de serem revelados por meio da análise do PPP. Esse documento é
resultado de um esforço coletivo dos especialistas e corpo docente da escola. A
metodologia e os elementos para a sua construção são definidos e orientados pela
Superintendência Educacional de Ensino (SRE). Apesar das limitações impostas
pela forma verticalizada como a escola se relaciona com as instâncias da SRE,
podemos afirmar que o PPP é um documento que procura contextualizar a escola

78

por meio de uma análise sociológica da comunidade na qual está inserida e definir
os seus objetivos e modos de funcionamento.
Neste estudo, o documento do PPP analisado foi organizado em 2011,
em ampla discussão com os profissionais da escola, tendo como referência o
documento anterior, de 2008, também elaborado coletivamente, e o Regimento
Escolar (por conter normas específicas da SEE/MG). Os pais e demais funcionários
não participaram desse momento.
Para efeito de nossa análise, procuraremos enfatizar as dimensões que
demarcam de forma mais contundente o contexto e as prescrições que afetam o
cotidiano do professor participante.

Histórico da escola

Verificamos que a Escola Estadual Professora Aracy Miranda tem 28
turmas, em média 600 alunos do ensino fundamental e ensino médio (regular e
Educação de Jovens e Adultos), distribuídos nos três turnos. Foi autorizada a
funcionar em 29 de maio de 1985, para atender o Conjunto Habitacional Centenário,
inaugurado em outubro de 1984, e começou atendendo alunos de 1ª à 4ª séries. Em
1987 obteve autorização para estender de 5ª à 8ª e em 2002, para o ensino médio.
Hoje atende ainda a Educação de Jovens e Adultos (EJA), no segmento do ensino
médio e, no prédio da penitenciária da cidade, atende aos presidiários que querem
completar o ensino fundamental nas séries finais, EJA.
Hoje a escola atende a seis bairros no entorno, apesar de a mesma
região contar com mais quatro escolas públicas, sendo uma, municipal; três,
estaduais e duas, particulares. Ou seja, verificamos uma procura dos pais por
matricularem seus filhos na escola Aracy Miranda. Alguns funcionários atribuem
essa preferência dos pais à gestão de Adriana (FIG. 1), que está na direção da
escola há 14 anos, mas é funcionária há 20 anos nessa mesma escola como
professora de Matemática e vice-diretora. Há quase uma unanimidade entre
professores e funcionários quanto à sua atuação, dentro do possível, em um clima
tranquilo e harmônico a despeito das contradições que emergem a partir da relação
entre a escola e alguns aspectos da gestão educacional do governo de Minas no
período de 2013 e 2014, que serão descritos abaixo. Já com processo de
aposentadoria encaminhado, Adriana relata: “Antes desses 14 anos na direção, eu
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já estava como vice-diretora. São quase 20 anos. Conheço famílias que passaram
por aqui em suas várias gerações, mas agora está na hora de descansar”.

Figura 1 - Adriana em homenagem na Câmara MunicIpal
de Varginha.
Fonte: Blog do Madeira40

Manoel também avalia a gestão da diretora como um fator fundamental,
que propiciou as condições de desenvolvimento de sua proposta de Iniciação
Científica, bem como as propostas de projetos de outros professores.
A escola conta com uma área total de dois mil e 332 m2, sendo área
construída de um mil e 181 m2. Possui um pavilhão com 11 salas de aula; uma
biblioteca; uma sala para professores; uma sala para diretora e vice-diretora; uma
sala para especialistas da Educação Básica; uma sala para secretária; um
laboratório de informática; um refeitório; um pátio amplo; quatro banheiros, sendo
um para funcionários, dois para professores (feminino e masculino), dois para os
alunos (feminino e masculino); uma quadra coberta.
A disposição das salas, segundo a diretora, favorece seu trabalho, pois
estão dispostas em um quadrado com o pátio no meio, onde acontece o recreio. As
salas são arejadas, com mobiliário bem cuidado e limpo. Como as turmas de ensino
fundamental das séries iniciais utilizam as salas no turno vespertino, observamos a
utilização dos murais com letras e desenhos próprios desse segmento.

40

Disponível em: < http://www.blogdomadeira.com.br/>. Acesso em: 20 de jul. de 2015.
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Figura 2 – Pátio interno da escola

Figura 3 – Apresentação de Iniciação Científica no noturno.
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Figura 4 – Apresentação de Iniciação Científica no noturno.
Comunidade atendida

Para construir o PPP, a escola promoveu uma pesquisa e os dados
produzidos permitiram construir o perfil da comunidade atendida, revelando que a
maioria dos alunos pertence a famílias de baixa renda, cuja economia familiar se
vincula ao trabalho na área industrial e no comércio local, sendo que em certos
períodos do ano, se dedicam à colheita de café. A renda familiar gira em torno de
três salários mínimos e 6% dessas famílias são beneficiadas pelo programa Bolsa
Família. Adriana, a diretora, comenta que: “A maioria dos alunos se formam aqui pra
seguirem as mesmas profissões que seus pais. Vão trabalhar no comércio ou em
alguma indústria. Poucos seguem fazendo uma faculdade. Já observo isso faz 14
anos”.
Adriana informa que conhece a maioria dos pais, pois foram alunos da
escola que fizeram apenas a educação básica oferecida e muitos não chegaram a
concluí-la, logo começaram a trabalhar e constituíram suas famílias. O cotidiano da
maioria das crianças e adolescentes da comunidade se divide entre o período
escolar e a casa, alguns participam de atividades esportivas vinculadas a projetos da
prefeitura da cidade, tais como a prática do atletismo. Alguns alunos fazem
informática e boa parte deles veem televisão e usam o computador em casa.
O PPP aborda a relação com a família, relatando a existência de uma
dificuldade histórica de participação dos pais em reuniões e colocando como meta
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uma maior aproximação, pois segundo o próprio documento: juntos, escola e família,
encontrarão caminhos para uma “vida inspirada na cultura da paz, amor,
cooperação, disciplina, justiça, esperança, lealdade, otimismo, comprometimento e
sucesso” (PPP, 2011).
Sobre a relação com a comunidade, o documento contem ainda
indicações sobre o processo de “intercâmbio com os pais sobre o aproveitamento
dos alunos” (PPP, 2011). Esse intercâmbio é feito, segundo a escola, quando a
família é chamada para uma conversa sobre os problemas de aprendizagem ou por
questões de indisciplina de seus filhos. Nessa conversa “a escola repassa aos pais a
situação para que eles possam ajudar” (Adriana). Há também uma reunião bimestral
para todos os pais, na qual são entregues os boletins com as notas obtidas, sendo
os pais informados sobre as dificuldades vivenciadas pelos filhos. A escola pede
apoio “para que juntos possam tentar eliminar as dificuldades” (PPP, 2011). As
famílias são convidadas também para irem à escola nos momentos de culminância
dos projetos para verem as produções feitas pelos filhos, o que segundo o
documento, “possibilita a integração com a escola” (PPP, 2011).

Proposta pedagógica

O cotidiano da escola é perpassado por uma cultura prescritiva formada
pela introdução constante de documentos oficiais que trazem novas orientações da
SEE, na maior parte das vezes, documentos de caráter técnico-metodológico,
diretrizes curriculares ou mesmo modelos de avaliação, além da cobrança por metas
ou resultados a partir de avaliações sistêmicas anuais.
Por atuar como especialista da educação em outra escola da rede
estadual de Minas Gerais, avalio a importância das prescrições como balizadores do
trabalho dos professores, possibilitando certa unidade ao fazer pedagógico em todo
o estado. Inclusive, boa parte dos documentos com propostas de conteúdos
curriculares (CBC41) foram construídos em diálogo constante com os professores da

41

Os Conteúdos Básicos Comuns para a rede estadual de ensino de Minas Gerais foram construídos
e passam por revisão constante desde 2002. Podem ser acessados no sitio da SEE/MG assim como
outros
documentos.
Disponível
em:
<http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/index2.aspx??id_objeto=23967>. Acesso em: 13 de jan.
de 2015.
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rede, por meio de representantes de cada região do estado, favorecendo, assim,
que a escola se instrumentalize para alcançar as metas a serem atingidas.
Porém, nos últimos oito anos, a lógica de verticalidade nas ações da
SEE/MG se estabeleceu, colocando o professor, muitas vezes, em situações de
insegurança quanto à sua prática em sala de aula. Segundo a vice-diretora,
Francislene:
[...] a situação é muito difícil, pois os alunos não se desenvolvem, as
cobranças da SRE são muitas e ninguém sabe, de fato, qual é a real
situação da escola. As especialistas que vão à escola sabem apenas
teorias e isso não ajuda a resolver os problemas (Francislene).

Observamos que tal situação cria um clima de tensão com relação a
essas prescrições, pois há certa angústia em relação às cobranças feitas pela SRE42
e uma preocupação focada na avaliação externa que é aplicada aos alunos de 3º, 5º
e 9º anos e 3º ano do ensino médio, no segundo semestre. Todos parecem se sentir
obrigados a atingir uma meta, mas não encontram as ferramentas suficientes para
isso. Há uma movimentação em torno de ações impostas pela SEE/MG, que, na
visão dos professores, não resolvem os problemas com a aprendizagem e nem
garantem que os alunos sejam bem sucedidos na avaliação da secretaria, no caso o
Simave43.
É uma contradição, pois, de um lado, a SEE impõe regras para
garantir aprovação, quase que automática dos alunos, com as
recuperações bimestrais, os estudos independentes, as Progressões
Parciais44 e, de outro lado, quer alunos bem avaliados nas avaliações
externas. Já não sabemos o que fazer (Karine).

Além desse quadro de cobranças por resultados, o novo modelo de
ensino médio, o “Reinventando o Ensino Médio” (REM), que abordamos em tópico
anterior, foi implantado na escola em 2014. A implantação foi gradual como já foi
explorado, sendo que as escolas-piloto, que iniciaram a proposta em 2012 e 2013,
receberam capacitação e investimentos financeiros. As demais escolas estaduais,
42

A Superintendência Regional de Ensino (SER) tem por finalidade exercer, em nível regional, as
ações de supervisão técnica, orientação normativa, cooperação e de articulação e integração Estado
e Município em consonância com as diretrizes e políticas educacionais. Disponível em:
<http://www2.educacao.mg.gov.br/images/stories/noticias/2011/Junho/descricao-superintendenciasregionais-de-ensino.pdf>. Acesso em: 13 de jan. de 2015.
43
O Sistema Mineiro de Avaliação Externa (Simave) aplica avaliações anuais e o resultado é atrelado
à avaliação de desempenho dos profissionais, o que pode promover o prêmio por produtividade.
44
Resolução n. 2.197, de 2013.
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que iniciaram em 2014, incluindo a Escoa Estadual Professora Aracy Miranda,
receberam orientações por meio de documentos que são percebidos pela
comunidade escolar como documentos prescritivos, os quais estabelecem
princípios, metas e definem orientações pedagógicas, sem o necessário diálogo
pedagógico com os professores e especialistas responsáveis pelo trabalho cotidiano
nas escolas. Além dessa constante falta de diálogo, observamos que os
investimentos financeiros necessários à implantação da proposta e previstos para
serem liberados não foram efetivamente liberados, o que mostra uma contradição
nas reais prioridades que os desafios de melhoria das condições de oferta da
escolarização pública ocupam nos governos estaduais.
A escola Professora Aracy Miranda, em 2014, iniciou a proposta apenas
com orientações escritas. Estávamos na escola no período em que o professor
Manoel esteve designado, no início de 2013, observamos o quanto foi complexo
para os profissionais a compreensão das propostas feitas pelo Estado, e as
propostas

de

mudanças

pretendidas,

uma

vez

que

não

havia

nenhum

acompanhamento da SRE. Muitos prazos, mudanças e cobranças no início do ano
letivo e nenhuma capacitação da diretora, especialistas e professores.
Em 2014, depois que foi dispensado das aulas de Química na Escola
Aracy Miranda, o professor Manoel assumiu, em outra escola, aulas de duas
disciplinas relacionadas à empregabilidade, foco dessa nova proposta: Gestão e
Empreendedorismo e Tecnologia da Informação.

Avaliação

A escola Aracy Miranda define o processo de avaliação como uma ação
que possibilita a reflexão do professor em relação à sua prática e do aluno para que
tome consciência de seus avanços e suas dificuldades. A fim de cumprir tais
objetivos, a escola propõe que as avaliações sejam desenvolvidas e encaminhadas
pelos professores no sentido de:
ser processual e contínua; ter caráter diagnóstico e prognóstico;
realizar-se por meio de estratégias, situações comunicativas,
enfocando competências e habilidades de modo a levantar dados
que subsidiem a tomada de decisões, tanto por parte do professor,
quanto do aluno e da família (PPP, 2011).
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A escola estimula ainda o uso de instrumentos de avaliação variados, tais
como:
avaliações (interdisciplinares, individual, em duplas, em grupo, com
consulta); pesquisas (individual, de campo, em grupo); trabalhos
(confecção de jornais, painéis, maquetes, projetos tecnológicos e
artísticos, manuais, produções literárias, jogos pedagógicos, dossiê,
atividades do livro e do caderno); relatórios (literários, excursões,
pesquisa de campo, entrevistas de campo e fenomenológicas,
palestras e registros); intervenções orais (argüições, seminários,
apresentações de grupo, júri simulado, dinâmica de grupo,
observações) (PPP, 2011).

O texto chama atenção para que o professor deixe bem claro para o aluno
todos os critérios para o desenvolvimento e avaliação dos mesmos. Porém,
observamos que apesar de serem estimulados a diversificar instrumentos e
situações avaliativas, os professores concentram boa parte da distribuição de notas
nas avaliações escritas, aplicadas em “semanas de provas”. Conforme ficará claro
no relato a respeito da experiência pedagógica que será objeto de nossa análise, o
professor Manoel, no desenvolvimento de sua proposta de atividade de iniciação
científica, “negociou” com a especialista e a diretora da escola novas propostas de
avaliação em que a maior parte de suas notas seria distribuída ao longo da
realização das diferentes etapas de desenvolvimento da pesquisa que os alunos
fariam. Esse processo foi necessário uma vez que o professor não tem autonomia
para decidir muitos aspectos do processo de avaliação. Um dos aspectos
importantes a serem observados e analisados dessa experiência pedagógica é que
as propostas de alteração dos mecanismos e critérios de avaliação que foram
negociados em um primeiro momento para viabilizarem a execução da proposta
elaborada pelo professor Manoel foram estendidos para outros professores. Isso
promoveu o que poderíamos chamar de “mudança de cultura de avaliação” na
escola, quando as provas escritas deixaram de ser o instrumento mais importante.
O tempo na escola é organizado em bimestres com garantia de 200 dias
letivos para os alunos do ensino fundamental e médio regular, e 100 dias letivos
para cada segmento da EJA. Cabe observar que a organização por bimestre foi uma
decisão da SRE de Varginha e que atingiu todas as cidades sob sua
responsabilidade, tirando a autonomia da escola para decidir sobre essas e outras
questões.
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O PPP (2011) prevê ainda os conselhos de classe, que deverão
acontecer ao final de cada bimestre a partir dos resultados dos alunos, com espaço
para discussão de novas estratégias.

Recuperação

Conforme as orientações da Resolução n. 2.197, de 2012, desde 2013 as
escolas retornaram com o processo de recuperação de notas por bimestre. É
prevista uma semana no calendário para esse processo, mas o trabalho de
recuperação deve ser desenvolvido junto com os demais alunos que não precisam
recuperar nota. O professor tem que orientar os alunos sem média e aplicar
avaliação nos mesmos, com toda turma junto. Se o aluno, após as recuperações
bimestrais, não conseguir a média anual, ele ainda pode ter, no início do período
letivo do ano seguinte, uma nova oportunidade que é definida como “estudos
independentes”45. Se, mesmo assim, o aluno não conseguir desempenho satisfatório
em até três disciplinas, poderá prosseguir no novo segmento, mas ficará pendente
nas respectivas disciplinas, quando será submetido a novas orientações e
avaliações ao longo do ano de forma paralela, no processo que é denominado
“progressão parcial”. O aluno é reprovado se não apresentar média em mais de
quatro disciplinas46.
Tais procedimentos são alvo de crítica dos professores, pois são vistos
como forma de pressão por parte do Estado para aprovar todos os alunos, o que
promoveria Minas Gerais como o estado com ensino de melhor qualidade. Além de
todas essas intervenções, há uma série de documentos que devem ser preenchidos
para cada aluno. Isso leva o professor a adotar estratégias que o livrem dos
procedimentos burocráticos através de um processo de alienação no seu fazer
diário, o que o afasta dos objetivos pedagógicos. O professor Manoel se manifesta:
Esse negócio de empurrar aluno, passar de qualquer jeito. Isso aí
desanima. Igual o ano passado, ficou um monte de aluno... e ficou

45

Os estudos independentes são previstos na resolução n. 2.197, de 2012, e prevê nova
oportunidade em todas as disciplinas mediante a aplicação de provas para o aluno, antes do início do
ano letivo seguinte.
46
A progressão parecia e a reprovação do aluno por falta de média são medidas previstas na
Resolução n. 2.197, de 2012.
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mesmo. E aí eu voltei e eles já tinham passado na dependência47. A
Kênia [especialista] disse que era pra “resolver, viu”! [fala em tom de
deboche].

No PPP (2011) ainda está previsto a “educação especial”, que é tratada
como “processos especiais de atendimento aos alunos”. Ela é oferecida não só para
os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, mas também para os
casos de alunos circenses, gestantes e com problemas de saúde que apresentem
dificuldades para frequentar a escola. Para os alunos com dificuldades de
aprendizagem, com diagnóstico bem explícito, é preciso elaborar um Plano de
Desenvolvimento Individual (PDI).

Formação de professores

Aparece também no PPP um item sobre a educação continuada dos
professores, que deve ser feita de três formas: “participação dos professores e
especialistas nos cursos oferecidos pela SRE, nas reuniões pedagógicas semanais
e participação em outros projetos de capacitação oferecidos à escola” (PPP, 2011).
Com relação às formas de participação dos profissionais da escola, o
documento se refere ao Colegiado como órgão consultivo e deliberativo, que realiza
reuniões periódicas, quando necessário; à Caixa Escolar, que atende às
necessidades financeiras de acordo com critérios do estatuto; e aos encontros de
confraternização realizados pela escola.
A escola ainda é afetada pelas condições salariais oferecidas, o programa
de Plano de Carreiras para o magistério e a divisão criada na escola com a
incorporação desde 2007, de funcionários, em sua maioria professores, ao quadro
de nomeados da SEE/MG sem prestarem concurso público (Lei 100) passando a ter
os mesmos direitos dos efetivos que já atuavam na escola. O vínculo empregatício
do professor Manoel é como contratado ou designado, que é uma terceira forma de
vínculo que o estado de Minas Gerais mantém.

47

O processo a que ele se refere é a “progressão parcial”, prevista desde a Resolução n. 521, de
2001, e retomado na Resolução n. 2.197, de 2012, dando ao aluno direito de prosseguir para a
próxima série devendo duas disciplinas, em 2001, passando para três em 2012.
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2.1.5

O professor Manoel

O professor que é o nosso principal interlocutor nesta pesquisa chama-se
Manoel Bastos, tem 39 anos, é casado com uma professora, não tem filhos e mora
no município de Varginha, situado no Sul do Estado de Minas Gerais. Formou-se em
Química, no ano de 2002, pela Universidade Vale do Rio Verde (Unincor), em Três
Corações, Minas Gerais48. Durante a realização deste estudo, ele estava
designado49 como professor de Química, no ensino médio, em duas escolas
estaduais, aguardando nomeação do último concurso promovido pela SEE/MG.
É importante salientar que, por não ser concursado da SEE/MG, o
professor fica sujeito a contratos temporários ou rescisões ante a chegada de
funcionário efetivo. No início desta pesquisa, em 2013, tinha um contrato anual que
vinha se renovando há três anos, com cargos completos em duas escolas e realizou
a atividade de Iniciação Científica nas duas escolas. Em 2014, conseguiu renovar
somente na escola Professora Aracy Miranda, mas, em março do mesmo ano,
perdeu sua vaga para um concursado e só conseguiu quatro aulas em agosto de
2014, no turno matutino, em outra escola, na qual atuo como especialista da
educação. Como é permitido ao professor ter dois cargos na SEE/MG, Manoel
assumiu aulas em duas disciplinas que estavam relacionadas ao eixo de
empregabilidade na Proposta de Reformulação do ensino médio, que então estavam
sendo implementadas: Empreendedorismo e Gestão e Tecnologia da Informação.
Em função dos baixos salários oferecidos aos professores na rede pública do estado
de Minas Gerais, o professor Manoel é obrigado a se envolver com outras atividades
para complementar a renda familiar. Assim, além de professor, é representante de
uma linha de produtos cosméticos, obtém remuneração por ser criador de uma
planilha de diário eletrônico para escolas; é vendedor de roupas íntimas para
homens e também tem um negócio de pizza em andamento.

48

Três Corações é a cidade natural de Manoel, onde vive a sua família e a família da esposa. Fica a
33 km de Varginha.
49
Designado é o adjetivo usado para definir o vínculo empregatício do professor, que no caso é o
contrato temporário, que nunca pode exceder o ano vigente.
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2.1.6

O professor para a equipe diretiva da escola

Durante a coleta de dados, fizemos uma primeira entrevista com a
diretora Adriana e sua vice, Francislene, e depois com a especialista da educação
responsável pelo noturno.
Durante a entrevista com a diretora, ela foi bastante requisitada, mas
pediu aos demais profissionais do setor administrativo que procurassem resolver as
situações para que ela pudesse se dedicar à nossa conversa. A entrevista foi do tipo
centralizada, com uma temática definida. De início, Adriana falou sobreo professor
Manoel e o projeto de Iniciação Científica.
Um professor que tem um projeto, acredita nesse projeto... porque
isso é uma característica do Manoel. Ele acredita no projeto,
convence os meninos, envolve todo mundo, e sozinho! A Francis
[vice-diretora também presente na conversa] fez um trabalho assim,
parecido, no projeto PEAS50, por oito anos, mas ela também pegava
desde o começo, abraçava e ia até o fim. Quando ela delegava
algumas funções para outras pessoas é que falhava. Então, eu vejo
isso... esse tipo de profissional, esse tipo de liderança é o que falta
hoje no nosso meio. Esse profissional que tem essa coragem de
acreditar, de ir. Muitas vezes, por exemplo, com turmas de EJA, é
que professores desistem. Falavam assim, não vai dar nada! E ele
acreditando. A estrutura, as estratégias, a logística do Manoel... e
quando precisava delas, dizia o que precisava e, as vezes, nessa
hora, dava errado. Ele teve alguns problemas em relação a isso
(Adriana).

Na entrevista com a especialista Karine, procuramos saber se o projeto
teve continuidade com o professor efetivo que assumiu as aulas de Manoel. A
especialista explicou que o professor que assumiu as aulas gostou muito do projeto,
mas que os alunos estavam tendo muita dificuldade com o conteúdo. Parar com o
projeto e depois voltar para o conteúdo seria perder muito tempo.
Adriana explicou que o ideal seria inserir o projeto desde o início do ano
na programação da escola, o que não foi possível pela saída do Manoel.

2.2

Descrição da atividade de “educação científica pela pesquisa”

Nesse tópico do estudo o que se pretende é apresentar em linhas gerais
o que consiste a atividade desenvolvida pelo professor Manoel. Todas as etapas
50

Programa de Educação Afetivo Sexual, da SEE/MG.
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estão detalhadas de forma colaborativa e analisadas de forma reflexiva no terceiro
capítulo, onde a fala do professor, ao descrever seu trabalho, é analisada em busca
dos sentidos que ele atribui a essa atividade.
A atividade desenvolvida pelo professor Manoel consistiu em propor aos
alunos pesquisar situações problema do cotidiano pela ótica da Química. Os alunos
se organizaram em grupos de no máximo oito pessoas e pesquisaram situações do
dia a dia de interesse próprio ou uma das 120 problematizações disponibilizadas
pelo professor, que versaram sobre situações do cotidiano que deveriam ser
explicadas pelo conhecimento científico da área da Química.
As pesquisas foram entregues impressas, em estrutura de monografias.
Essa estrutura foi previamente orientada pelo professor e também detalhada em um
manual virtual (Anexo A), por meio de página do facebook ou pelo e-mail de cada
líder do grupo. Além disso, o grupo, posteriormente, apresentou o trabalho em um
evento aberto ao público, em que demonstrou o conhecimento do assunto,
respondendo

ao

problema

desencadeado

e

realizando

algum

tipo

de

experimentação ou demonstração, conforme o tema possibilitasse.
Para ser possível a realização de toda a proposta, o professor Manoel
apresentou o projeto (Anexo B) em reunião pedagógica e investiu para que todos os
professores também se envolvessem, pois na semana de apresentações era
necessário alterar o espaço e o tempo na escola. Ofereceu aos colegas professores
opções de envolvimento, desde a orientação de pesquisas na sua área de
conhecimento ou somente ajudar na logística da semana de apresentações e atribuir
parte da nota da etapa a partir da nota informada por ele em forma de porcentagem,
aos trabalhos dos alunos. O professor já realizou essa proposta três vezes, sendo a
segunda vez na escola contexto deste estudo, e foram poucos os professores que
ofereceram temas para orientar. Ele assumiu a orientação e avaliação de uma média
de 40 trabalhos, cerca de 300 alunos, todos do ensino médio, distribuídos no turno
matutino e no noturno.
O professor criou todo um aparato logístico, por meio de planilhas do
Excel, as quais garantiram pleno acompanhamento de todo o processo e da semana
de eventos. A avaliação foi processual, dividida em três momentos: a pesquisa
escrita, a apresentação e a participação em dez apresentações diárias, durante a
semana de culminância. Para cada uma das etapas havia também critérios
específicos avaliados pelo professor em formulários próprios (Anexo D).
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Figura 5 – Apresentação de Iniciação Científica.
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3

COMPREENDENDO

A

ATIVIDADE

DOCENTE:

DISCUSSÃO

E

DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS
Cada voz tomará os enunciados das outras
vozes como estratégias de pensamento, e
imersas na corrente comunicacional estas
enunciações serão propiciadoras de um
movimento em forma de negociação e
geração de significado (BAKHTIN, 192930/2006).

3.1

Núcleos de significação e os sentidos atribuídos pelo professor à sua
atividade docente

Nesta fase do trabalho, nos dedicamos, por meio dos discursos, à
compreensão dos sentidos que o professor Manoel atribuiu às suas práticas. Assim,
apresentamos as análises empreendidas a partir dos núcleos de significação
construídos. Pautamo-nos em Aguiar e Ozella(2006) e organizamos pré-indicadores
para a construção dos núcleos de significação.
Na primeira leitura, nos familiarizamos com o conteúdo das entrevistas e
fomos percebendo o que era recorrente nas falas do professor bem como aquilo que
mais chamava atenção, considerando os objetivos da pesquisa. Emergiram daí
diversos temas. Numa segunda leitura e complementando essa fase empírica do
processo de análise, passamos ao processo de aglutinação dos pré-indicadores,
considerando como critérios a similaridade, complementaridade ou contraposição
para avançar até os indicadores, os quais são explicitados nos quadros.
Depois da organização dos indicadores, passamos ao processo de
articulação que resultou na criação dos núcleos de significação. Assim, pudemos
avançar do empírico para o interpretativo, conforme observam Aguiar e Ozella
(2006) e iniciamos as análises das falas do professor Manoel, tendo como referência
o contexto socio-histórico-cultural no qual ele está inserido e a abordagem adotada
na pesquisa.

Desse modo, frisamos que nossa reflexão metodológica sobre a
apreensão dos sentidos estará pautada numa visão que tem no
empírico seu ponto de partida, mas a clareza de que é necessário
irmos além das aparências, não nos contentarmos com a descrição
dos fatos, mas buscarmos a explicação do processo de constituição

93

do objeto estudado, ou seja, estudá-lo no seu processo histórico
(AGUIAR; OZELLA, 2006, p. 224).

As entrevistas não estão organizadas de forma linear, foram extraídos
fragmentos em função dos núcleos. Cabe observar que as recorrências não
ocorreram também de forma linear. Um mesmo aspecto já explorado em um
determinado momento da conversa retorna em outro momento. Dessa forma, o
processo de destacar a recorrência de palavras (pré-indicadores) em alguns trechos
literais da fala do professor transcritos aqui está evidenciado por meio das
marcações em negrito ao longo de toda a análise no texto, independente do núcleo
a ser analisado naquele fragmento da fala.

3.1.1

Análise dos núcleos de significação da entrevista de história de vida do
professor

Neste segmento do texto faremos uma discussão a partir de elementos da
reconstrução da narrativa da história de vida e de formação feita pelo professor. O
objetivo foi permitir que discorresse sobre temas diversos e abrangentes, que
extrapolassem o que estava sendo estudado, mas que pudessem auxiliar na
compreensão dos motivos que o levaram a agir de um modo e não de outro. O
pressuposto é o de que os sentidos construídos pelo professor sobre a sua atividade
enquanto profissional está estreitamente associado ao seu processo de formação,
entendido num sentido mais amplo que envolve sua origem familiar, processo de
formação profissional, pertença a um segmento da sociedade e estrutura familiar,
situação socioeconômica etc.
Para que possamos nos aproximar das zonas de inteligibilidade do
real que constituem as zonas de sentidos do sujeito, necessário se
faz, do ponto de vista metodológico, apreendermos, antes, as
determinações sócio-históricas que configuram esse sujeito no
movimento de suas atividades no mundo, na sua forma de pensar,
sentir e agir nos complexos espaços de suas relações sociais
(SOARES, 2011, p. 92).

Dessa forma, destacamos três núcleos: 1) A família que dá base; 2) O
percurso escolar: as estratégias para buscar a formação; 3) A busca por uma
definição profissional.
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Os dados aqui apresentados foram obtidos por meio de entrevista
centralizada, com duração de 54 minutos, e da entrevista recorrente, que durou uma
hora e 28 minutos, conforme tipos de entrevista propostos por Murta (2002).
Os

dois

tipos

de

entrevistas

serão

apresentados

juntos,

mas

discriminados para que seja possível observar o movimento reflexivo dos dois
momentos. E, ao final de cada núcleo, o quadro que direcionou a definição dos
núcleos analisados.

3.1.1.1 Núcleo 1 - A família que dá a base

O professor Manoel se considera paulista por ter nascido em São Paulo,
mas foi registrado em Três Corações, Minas Gerais, cidade onde reside toda sua
família.
Na verdade eu sou paulistano, né! Sou paulistano, mas eu só nasci
lá. Minha mãe já morava em Três Corações e tinha uma loja de
roupa e ia a São Paulo comprar roupa. Aí eu falei assim, não quero
nascer em Três Corações não. Aí eu nasci lá. Mas fui registrado em
Três Corações mesmo.

Ele é o caçula de quatro filhos com diferença de 10 anos da sua irmã
mais nova. São duas irmãs, que atuam em escolas, a mais velha em Três Corações
e a outra em São Paulo, e um irmão, o segundo filho, que é militar.
De acordo com o Manoel, sua mãe “estudou um pouquinho mais”, fez o
ginásio, que seria hoje o 9º ano, e o pai é pintor, “fez, o que seria hoje, até o 5º ano”.
As irmãs terminaram o curso superior e o irmão entrou para Escola de Sargentos
das Armas (ESA) e “ficou por lá mesmo. Meu irmão? Ihhh....melhorar? Tá quieto,
pois falta um ano pra ele aposentar e poder pescar o dia inteiro. 50 anos nas costas,
fia, e só pensa em aposentar”.
A irmã mais velha “adora estudar”, fez Pedagogia e Estudos Sociais com
extensão de mais um ano para História e depois mais dois anos para Filosofia. Fez
ainda três cursos de pós-graduação lato sensu e hoje é professora de História no
ensino fundamental. A outra irmã fez Ciências Contábeis, em Três Corações,
passou em concurso e mudou-se pra São Paulo. Atua na parte administrativa de
uma escola. Ao refletir a respeito da sua relação e de seus irmãos com a escola e
com estudos, ele afirma que “as irmãs gostam de estudar” e “ele e o irmão não
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gostam”. A justificativa que apresenta para fundamentar a sua afirmação é de que
“ele e o irmão gostam de atividades práticas que não exijam leitura”:
Mas demorei pra chegar até aí. Nunca gostei de estudar e até hoje
num gosto. Gosto de saber, uma coisa mais prática assim, e que eu
sei pegar ali e fazer, num tem que ficar lendo, querendo saber... pra
mim não é interessante.

No QUADRO 1, estão os indicadores que direcionaram as análises do
primeiro núcleo
QUADRO 1
Núcleo 1 - A família que dá a base
Conteúdos

Indicadores

1) Dona de loja;
2) Presença forte e firme;
3) Usou estratégia para fazer o filho continuar
estudos;
4) Não acreditava que faria faculdade.

1) A mais velha fez vários cursos e pós;
2) A outra fez Ciências Contábeis e trabalha em
uma escola de São Paulo;
3) Irmão e pai poucos falados

O papel da mãe

O exemplo de estudo das irmãs

Em diferentes momentos, percebemos que apesar de afirmar que não
gosta de estudar, o professor Manoel se refere às irmãs com certo orgulho,
valorizando o gosto e a relação que mantém com a escola e com os estudos, assim
como fala do papel da mãe incentivando os seus estudos.
Uma questão que fica para ser respondida é: em que medida esta
definição que tem sobre a sua relação com os estudos se relaciona com as suas
escolhas profissionais? Além disso, em que medida esta afirmação não traria
implicitamente uma crítica ao distanciamento e à forma com a qual a escola
tradicionalmente lida com o conhecimento e com os processos de ensino e
aprendizagem? Ao apontar como contraponto ao gosto pelos estudos, uma afinidade
com atividades práticas, do cotidiano, não estaria apontando uma distância entre os
problemas

vividos,

concretos,

e

os

conteúdos

excessivamente

livrescos,

distanciados da realidade que seriam típicos da prática escolar tradicional?
Vejamos como essas questões aparecem na descrição da sua trajetória
escolar e como interferiram em sua escolha por se formar como professor.
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3.1.1.2 Núcleo 2 - O percurso escolar: as estratégias para buscar a formação

Manoel fez o curso de Química porque se identificava com essa área,
mas explica que foi “custoso” o processo de escolaridade até concluir graduação.
E... Nossa Senhora! Eu dava o maior trabalho na escola, tá louco!
Tempo de frio pra mim, praticamente num existia escola. Faltava o
mais que eu pudesse faltar. Todo dia eu tinha alguma coisa pra eu
não ir à aula. Eu falava, hoje eu tô com isso, hoje eu tô com aquilo.
Só depois que eu formei é que eu falei pra minha mãe... que quase
todas as vezes que eu falei que tava passando mal, 99%, era
mentira.

Ele relata que não gostava de estudar, mas fez o pré-escolar aos cinco e
seis anos e toda a sequência de escolaridade, assim como as irmãs fizeram antes
dele, exceto o irmão, que parou no ensino médio. Curioso observar que apesar de
ter esse discurso, ele só foi reprovado uma vez em todo o seu percurso de
escolarização. De acordo com a sua narrativa, houve uma mudança significativa em
sua relação com a escola, e uma das explicações que ele atribui a essa mudança
ocorreu em função da adoção de novas “estratégias usadas pela mãe” para
convencê-lo a ir para a escola. De acordo com ele, a “mãe o fez compreender” a
importância da escola no momento em que começou a reforçar a sua ideia de não
mais frequentá-la:
Minha mãe, pra mim realmente estudar, ela pegou e fez o contrário:
Você não quer estudar, então você não vai estudar mais. Ano que
vem você não vai mais estudar. Aí eu pensei: O quê? Num vô
como? Aí eu fui lá sozinho, guardei minhas mesadas, comprei o
caderno, fui eu mesmo lá fazer a matrícula de noite. Olha só pro cê
vê. Aí que eu engrenei.

Na narrativa observamos várias questões que mostram de que forma as
atitudes dele em relação à escola vão se transformando ao longo do tempo. A
primeira delas é que ele assume dentro da escola uma posição de liderança que é
reconhecida tanto pelos colegas quanto pelos diretores da escola. Ele se tornou líder
do colegiado, envolvendo-se com questões de gestão da escola, com recursos etc.
A segunda questão é que apesar de se considerar um sujeito que não apresentava
as atitudes e comportamentos esperados dentro do contexto escolar, ao mesmo
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tempo, nunca desrespeitou os professores. Por sua vez, mesmo mantendo uma
atitude não esperada em relação aos conteúdos transmitidos na escola, descobriu
que tinha facilidades no aprendizado em Química, Física e Matemática. De acordo
com o seu relato, essa facilidade e uma atitude de descuido foram as causas de sua
reprovação numa das disciplinas que mais gosta, que era a Química.
É a matéria que mais gosto: a Química de terceiro ano51. Eu
escrevi lá num blog. Tive que contar na escola. Eu tinha muita
facilidade em Química, Física e Matemática, eu era líder do
colegiado. O aluno mais popular da escola, então todo mundo sabia
quem era o Manoel... então eu sempre ganhava pro colegiado aí
ficava lá né mexendo com aquele negócio de verba e aquelas
reuniões de colegiado sabe... tudo aquilo lá. E sempre tinha recado
pra dar e a diretora, que morava perto da minha casa, então, ela
confiava demais em mim. Aliás, nunca dei motivo contrário pra ela
não confiar... mesmo sendo assim, malandro pra matar aula e tal,
nunca desrespeitei professor. Então ela dava chave da diretoria pra
mim: “olha, leva pra mim”. Eu lembro direitinho dela falando: “olha o
Luciano morreu, vou no enterro aqui e tal.. aí você leva lá e tal ...eu
vou chegar atrasada e tal....então ela deixava comigo. E com isso eu
sempre estava saindo... aí, como eu sabia muito de Química, o quê
eu comecei a fazer? Se eu tinha que sair pra dar recado, eu saia na
aula de Química ou de Física ou de Matemática, porque eram as
matérias que eu mais sabia, as outras eu não sabia. Aí eu comecei
a sair muito da aula de Química, entendeu? E Química de terceiro
é aquela bolinha de neve...você perdeu o começo e aí você vai
perdendo e perdendo, uma hora você não recupera mais.

Além de ter sido representante dos alunos no colegiado, ele era também
líder do grêmio. Essa função parecia se adequar ao que Manoel identifica como uma
de suas características pessoais mais fortes, certa inquietação, associada ao que
ele chama de “gosto de passear”, o que identifica ainda hoje suas condutas em sala
de aula, o que determina uma das características de seu estilo. Ele diz:
É impressionante, eu gosto de passear. Se tô sentado um
pouquinho ali já começo a levantar, a andar. Acho que a coisa mais
rara é eu dar uma aula inteira sem sair da sala de aula, é coisa rara,
raríssima... e muitas vezes eu nem sento, eu fico na sala em pé.
Acabo num sentando... fico ali corre dali, corre pra cá, mas tô
sempre passeando.

Na entrevista recorrente, quando passei por essa descrição, chamou-me
a atenção o aspecto reflexivo do nosso participante, pois ele já havia se percebido
51

O conteúdo de Química previsto para o 3º ano do ensino médio é a Química Orgânica, que estuda
o carbono.
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nessa inquietude e se autoavaliado, tentando compreender porque agia de forma
inquieta. Manoel disse que já havia pensado que poderia ser hiperativo. Aqui não
cabe entrarmos em pormenores sobre diagnósticos de hiperatividade, mas temos
uma questão interessante a demarcar. Ao tentar pensar nas razões pelas quais
apresenta características que ocasionam dissonâncias no contexto escolar, o
professor se vale de um conceito usualmente utilizado para explicar o
comportamento desviante dos alunos.
Outra questão que aborda nas entrevistas diz respeito aos efeitos da
reprovação em sua trajetória escolar. O professor afirmou que depois da reprovação,
teve que fazer o 3º ano à noite, pois essa era a regra nas escolas: “reprovou, ia para
o noturno”. Repetiu o 3º ano e foi bem sucedido, passou com ótimas notas. Segundo
ele: “tirei de letra”, “deitei o cabelo”.
Explorando com Manoel as razões pelas quais ele obteve sucesso nesse
segundo momento, a sua explicação se relaciona a um atributo pessoal. De acordo
com ele: “tenho mesmo facilidade, que somente com a explicação do professor já
compreendo a matéria”. Ao refletir sobre a situação, ele faz uma crítica ao que
pode ser identificado como um dos elementos mais empobrecedores da
escolarização, que é a repetição, ano a ano, das mesmas estratégias de ensino e os
mesmos instrumentos e rituais de avaliação: “os professores eram os mesmos do 3º
ano que fui reprovado e, então, sabia como eles organizavam as aulas. Até as
provas eram as mesmas”.
Assim que terminou o ensino médio, ele investiu nos vestibulares. O
primeiro que passou foi para o curso de Direito, em uma faculdade particular no
município de Varginha. Na explicitação das razões pelas quais abandonou o curso
de Direito aparece novamente a sua relação tensa e contraditória com a leitura. Em
suas palavras: “larguei mão, pois como ia fazer se não gostava de ler?” Frequentou
o curso de Direito apenas uma semana.
O fato de termos um professor que afirma, peremptoriamente, que “não
gosta de estudar” e “não gosta de ler”, se coloca como uma questão importante a
ser problematizada. Em que medida essa atitude diante do saber escolar e da leitura
é uma característica pessoal do nosso professor? Ou, por outro lado, em que
medida essa questão não seria o sintoma de uma questão mais complexa que
envolve grande parte de nossos professores e que se apresenta como um problema
de formação mais amplo que deve ser enfrentado e superado por meio de políticas
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de formação continuada e da formulação de propostas de transformação das
práticas pedagógicas da escola contemporânea?
Essa questão é objeto de discussão do artigo “Estudar”, de Pedro Demo,
no qual o autor afirma, com base em uma pesquisa da Unesco, de 2004, que essa é
uma característica de amplos segmentos do magistério e afirma: “O professor não
gosta de estudar” (DEMO, 2008a, p. 14). De acordo com o autor, esse, talvez, seja
um dos sintomas mais perversos de uma prática educacional comprometida com a
reprodução dos conhecimentos, sem nenhum compromisso com a pesquisa e com
as possibilidades de construção de novos conhecimentos na escola. Segundo Demo
os professores
[...] foram formados em instituições instrucionistas, muito
distanciadas da pesquisa e da elaboração própria; conviveram com
professores que não estudavam, apenas davam aula; foram
avaliados sempre pela prova reprodutiva; e agora possuem um
diploma, que, supostamente, os dispensaria de estudar, já que
estudar é coisa de aluno! Invariavelmente, quando os professores
recebem horas de estudo na semana, dificilmente as aproveitam
para estudar, em parte porque, assoberbados com afazeres,
precisam do tempo para outras coisas, em parte porque nunca
aprenderam a estudar, em parte porque consideram o estudo
qualquer coisa (DEMO, 2008a, p. 13).

Assumindo a sala de aula, o professor continuaria reproduzindo em sua
prática os mesmos estilos de ensino e aprendizagem, as mesmas propostas
pedagógicas que caracterizam as práticas escolares no momento em que era aluno.
Demo (2008a) afirma que tal situação só pode ser explicada a partir de uma crítica
mais ampla a todo o sistema educacional, que estaria organizado para se reproduzir
acriticamente, formando sujeitos com grandes dificuldades de construir novas
práticas, uma vez que o saber do professor é em grande parte definido pelo seu
processo de escolarização e pela sua formação nas licenciaturas. Além disso,
acrescenta a existência de problemas econômicos e culturais que tendem a ser
perpetuados em função das condições concretas de trabalho do professor, com
jornadas exaustivas de trabalho, e das limitadas condições econômicas e de acesso
a bens culturais, em função dos baixos salários que recebem.
O desacerto vem de longe. Vem principalmente do professor e do
sistema em que é gerado. Neste sentido, não é o caso “culpar” o
professor, porque é vítima deste sistema instrucionista. Não tendo
aprendido a estudar profissionalmente, não é capaz de instituir esta

100

habilidade nos alunos. Uma coisa é freqüentar um curso para chegar
ao diploma. Outra coisa é estudar para a vida e, dentro dela, para o
exercício profissional (DEMO, 2008a, p. 15).

Sobre esse mesmo aspecto, Geraldi (1988) pontua que outro paradoxo
pode ser acrescentado, pois uma vez que a escola é um lugar privilegiado de acesso
à leitura, inexistem condições sociais de leitura para quem ensina a ler, para quem
tem por obrigação formar leitores, no caso o professor. O autor analisa essa
situação como um processo histórico no quadro da universalidade das escolas, que
mantém os professores afastados do livro e das bibliotecas pelas condições de
trabalho e salário. Fundamenta sua afirmação em Bordieu, para quem, perguntar
sobre as condições de possibilidade é se perguntar sobre as condições sociais nas
quais se lê e também sobre as condições sociais de produção de leitores.
Continuando a discutir sobre os elementos que fazem parte desse “círculo
vicioso”, Geraldi aponta motivos pouco atraentes para motivar leitores e enumera
algumas situações que acontecem em uma sala de aula.
Somando-se a isto tudo, alguns outros enganos metodológicos
comuns ao ensino de Língua Portuguesa em nossas escolas (entre
outros, exemplifico com o que chamo de imediatez de resultados –
leu não escreveu o pau comeu: leu, responda às perguntas; leu,
escreva um texto no mesmo gênero; leu, pesquise sobre o tema etc.
– que revelam a expectativa de um resultado desejado como
imediato após a leitura); a leitura deve ter se tornado uma coisa
muito chata, a se dar ouvidos aos “aliciamentos” que tentamos todos
fazer para “conquistar” leitores (GERALDI, 1988, p. 82).

Esse problema foi revelado no momento em que procuramos retomar
aspectos das experiências de leitura que fazem parte do percurso escolar e do
processo de formação do professor Manoel. Segundo ele, em seu processo de
escolarização, ele teve acesso a muitas obras clássicas que ele não compreendia,
aumentando o seu distanciamento da prática de leitura. Ao fazer referencia aos
gêneros e aos tipos de obras escolhidas pelos professores, ele critica a opção de
suas professoras de Língua Portuguesa de indicarem até quatro livros por bimestre,
sendo que além de não interessantes do seu ponto de vista, não faziam parte de
processos de avaliação sistemática nas provas: “Achava um absurdo as
professoras lá. Então eu ia perder tempo lá com isso? Então eu não lia mesmo.
Além disso, a minha irmã já tinha lido esses livros e me contava tudo”.
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Nesse ponto surge uma questão interessante de ser observada e que se
relaciona com práticas de leitura e escrita nas quais a presença de um leitor
proficiente funciona como um mediador do acesso aos textos escritos. O que pode
ser apreendido da fala do professor Manoel como um elemento importante de sua
formação como leitor é a possibilidade de ter acesso ao que é escrito por intermédio
de outros sujeitos letrados que fazem parte do universo de relações. Esse é um
fenômeno muito comum em camadas populares, onde as práticas de transmissão
oral são igualmente valorizadas e são amplamente utilizadas como formas de
apropriação da linguagem escrita.
Por outro lado, Manoel revela que gostava de ler o que era de seu
interesse. Em um determinado momento, por exemplo, afirma que leu um livro de
500 páginas em dois dias, sobre criação de coelhos. “Como eu ia ter uma criação de
coelhos sem saber, né? E aí, foi assim, né! Quando eu precisava saber de alguma
coisa, eu ficava horas lendo, lendo até saber!”
Um dos elementos interessantes de seu percurso como leitor é a
influência de sua esposa, quando ele passa a gostar de alguns tipos de livros
relacionados a temas como: “Autoajuda e, principalmente, relacionados à
organização, e administração financeira”. Ele relata também que muitas vezes
compra livros e inicia a leitura, mas perde o seu interesse e não termina “Quando
viajo na maionese no meio da leitura, e tenho que voltar no texto pra entender onde
parei, já sei que o livro não é bom. Aí não fico perdendo meu tempo”.
Entre as suas preferências, aponta que gosta de ler dramas baseados em
fatos reais, e que não gosta mesmo de ler para decorar, estudar textos que não têm
nenhuma relação com sua vida. Em função do que identifica como “dificuldades de
concentração”, o professor ainda explica que precisa estar em boas condições de
leitura; em um lugar silencioso, onde possa controlar melhor suas dificuldades de
leitura a fim de superar o que ele identifica como uma dispersão, “pois fico prestando
atenção em tudo que está em volta”.
O professor Manoel revela que seu interesse na escola eram as
disciplinas das ciências exatas: Química, Física e Matemática. Na época de escola
já dava até aula particular de Física e Química. “O pessoal ficava impressionado: o
rapaz não vai nas aulas e chegava e se dava bem nas provas”.
Na entrevista recorrente, uma das preocupações foi aprofundar mais na
compreensão do que chamava de “se dar bem” na sala de aula. O que se pode
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inferir a partir do seu discurso é que em seu processo de escolarização, Manoel
identificou o que podemos chamar de um padrão de organização do processo de
ensino e aprendizagem que era característico da prática dos seus professores.
Neste sentido, podemos afirmar que o sucesso no processo de escolarização
depende não apenas da capacidade de assimilação do conteúdo ensinado, mas e,
sobretudo, do aprendizado dos estilos que são recorrentes e que definem as
atividades dos professores.
Manoel explica que sabia como os professores organizavam as três aulas
por semana:
na primeira aula da semana os professores se dedicavam à
apresentação e explicação dos novos conteúdos; na segunda aula,
em geral, propunham exercícios com o objetivo de aplicar e fixar os
conceitos e na terceira, os professores se dedicavam à correção da
produção dos alunos.

Diante da identificação desse padrão, observamos que Manoel construía
uma estratégia que, em princípio, tinha o objetivo de garantir maximizar a apreensão
dos conteúdos, usando de sua habilidade de apreender rapidamente pela explicação
dos professores, sem, contudo, se submeter aos rituais escolares identificados por
ele como “enfadonhos e repetitivos”. Então, ele ia às aulas de explicação e faltava
nas outras. Como parte dessa estratégia, usava um caderninho onde fazia a
contagem das faltas pra saber quando podia faltar. Contraditoriamente, o sucesso
desse procedimento, que em princípio parece ser uma forma de burlar as
expectativas de bom comportamento escolar, dependia do desenvolvimento de uma
capacidade de se organizar metodicamente para controlar as suas faltas, e, ao
mesmo tempo, de maximizar as suas habilidades de observação e apreensão
imediata dos conteúdos das disciplinas transmitidos em sala de aula, o que garantia
um relativo sucesso no processo de escolarização.
Sou muito metódico, né? Já deu uma melhorada, mas gosto de
tudo organizadinho. Tudo certinho. Meu cabide de roupas é por
ordem alfabética das cores. Minha mulher não põe a mão nas
minhas roupas e não gosto de coisa pendurada nas portas. Não
gostava de arrumar guarda-roupa, mas aprendi que se organizasse
tudo, acharia rápido minhas coisas e não precisava arrumar guardaroupa. Gosto de organizar e colecionar coisas.

A sua disciplina e seu estilo metódico também parecem estar associados
à sua formação como atleta. Ao longo de sua formação, conquistou muitas
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medalhas em várias modalidades de esporte como no atletismo (corrida), basquete,
futebol, handebol, vôlei, xadrez e karatê. Em função de sua inserção no esporte, que
de acordo com sua expressão “é apenas um elemento de seu passado”, porque
atualmente, diz ele, “não faz nada”, uma de suas escolhas profissionais foi professor
em Educação Física. Depois de desistir do curso de Direito, prestou vestibular em
Viçosa, mas permaneceu apenas seis meses, porque não gostou de estudar
Biologia e anatomia.
Depois de um intervalo de cinco anos sem estudar, período em que
permaneceu trabalhando, já com 24 anos, mudou a sua opção, e fez o vestibular
para o curso de Licenciatura em Química na Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF). No entanto, dois fatores o fizeram optar por transferir o seu curso para uma
universidade particular localizada num município mais próximo de Varginha.
Estudando em Três Corações, na Unincor (Universidade Vale do Rio Verde), evitava
o percurso diário de 278 km de distância entre Juiz de Fora e Varginha, para o qual
gastava em torno de 3 horas e 30 minutos. E ao mesmo tempo, poderia estudar e
continuar morando em Três Corações “pra não ficar longe da mãe e pra não passar
aperto”.
Curiosamente, a respeito de sua formação no ensino superior, Manoel
avalia que teve mais facilidade no ensino superior do que no ensino médio. Segundo
ele, isso está relacionado à distinção - constante na sua narrativa sobre o seu
processo de escolarização - frequentemente estabelecida por ele entre disciplinas
que dependem mais de raciocínio do que do aprendizado enfadonho de conteúdos
transmitidos por intermédio de outros processos de aprendizagem. “Foi mais fácil
que o ensino médio, porque era tudo Química, Física, Matemática e estatística...
tudo de raciocínio. O curso era mais para licenciatura, mas tinha matérias para
poder atuar em indústrias”.
Em sua narrativa, Manoel revela que houve uma mudança muito grande
em seu estilo e na forma de lidar com a escola. De um aluno transgressor, que não
se submetia às regras da escola, que construía estratégias de sucesso sem se
submeter às regras definidas para o que era considerado um bom aluno, passando a
se reconhecer com o estereótipo do aluno “CDF”: passou anão mais faltar às aulas,
a cumprir com todas as exigências e, inclusive, frequentar aulas às sextas e
sábados, às quais não era obrigado a ir. Na época era permitido o funcionamento
dos cursos de graduação divididos em turmas que frequentavam de segundas às
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quintas feiras, e outra que funcionava sexta e sábado, conhecidos como cursos de
finais de semana.
[...] eu ia na faculdade assim mesmo. Tinha uma mulherada dando
mole e eu sabia bem da matéria, então, eu ia mesmo. Nadava de
braçada. Tinha que trabalhar na concessionária no sábado, mas eu
falava que tinha aula. E ia mesmo sem precisar.

Compreender as razões dessa mudança de atitude diante da escola
parecia ser um elemento importante para o entendimento do seu processo de
formação como professor. Por isso, o tema foi retomado em outros momentos de
nossa interlocução. Em seu discurso, observamos outro componente social que se
associa à “facilidade de aprender” matérias que considera interessantes - por
estarem associadas às disciplinas que exigiam mais raciocínio dedutivo, como as
disciplinas no campo das Ciências Exatas - é o fato ter muitas mulheres na turma,
evidenciando novas possibilidades de relacionamento afetivo. Aqui ele se identifica
como um conquistador que teve muito sucesso afetivo, pois havia muitas colegas do
sexo feminino em sua turma, conforme ele me diz: “nadava de braçada”.
A síntese dos elementos que compõem o que podemos chamar de
sentidos construídos por nosso interlocutor a respeito de sua relação com a escola,
suas regras de convivência, suas práticas pedagógicas, seus conteúdos e o que ele
identifica como seu estilo de aprendiz, a nosso ver, são elementos essenciais para
compreender o estilo de sua atividade docente, e que, em nosso ponto de vista, são
definidores das razões pelas quais propõe novas formas de aprendizagem que
caracterizam a experiência de ensino de ciências que pretendemos analisar.
Nesse sentido, podemos afirmar que o professor Manoel construiu uma
trajetória escolar singular, marcada por traços claramente desviantes em relação às
normas definidas para um bom aluno. No entanto, apesar de se considerar um
sujeito desviante e crítico da escola, afirma que essa postura nunca representou um
desrespeito aos professores e às pessoas da direção. Ao contrário, em diferentes
momentos de sua narrativa, ele mostra que conquistou a confiança dos diretores da
escola, que o reconheciam como um aluno que tinha iniciativas e liderança entre os
colegas, o que pode ser mostrado por sua participação do grêmio da escola. Por sua
vez, a sua atitude como aluno traz implícita uma crítica à maneira repetitiva e pouco
criativa que predomina e caracteriza a relação dos professores com o saber e com o
processo de aprendizagem dos alunos.
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No QUADRO 2, traçamos os indicadores que direcionam as análises do
segundo núcleo de significação.

QUADRO 2
Núcleo 2 - O percurso escolar: as estratégias para buscar a formação
Conteúdos
1) Não gostava de estudar e faltava à escola. Crítica
às cobranças de leitura na escola e às aulas de
cópia do quadro;
2) Ficava fora de sala em muitos momentos dando
recado;
3) Ia às aulas de explicação e faltava às de
exercícios e correção;
4) Não gostar de ler foi um critério para definir seu
ingresso em uma faculdade;
5) Lia o que era de interesse, por exemplo, o livro de
400 páginas para criação de coelhos.

Vínculo com estudo, leitura,
estratégia de aprendizagem

1) Era líder de turma;
2) Representante de colegiado;
3) Líder de grêmio.

Liderança

1) Andava pela escola quando aluno;
2) Considerava que vender de porta em porta é
melhor que ficar parado em uma loja;
3) Não dá aula assentado, roda a sala toda;
4) Tem várias jornadas de trabalho em áreas
diferentes.
1) Não “quis” nascer em Três corações;
Não gosta de estudar, de ler; de perder tempo;
3) Faltava à aula, malandro;

2)

Indicadores

Comportamento inquieto

Personalidade rebelde

3.1.1.3 Núcleo 3 - A busca por uma definição profissional
Manoel não nasceu com o “encanto para ser professor”, como dizem as
teorias baseadas no idealismo que defendem uma natureza humana, ou seja,
concebem o homem com aptidões naturais, dons e vocação. Contrariando essa
visão, estão as teorias baseadas no materialismo dialético, que fundamentam a
PCCOL. A visão de “natureza humana” é contraposta pela visão de “condição
humana”, que concebe o homem como ser histórico, social e cultural, determinado
pelas condições históricas, mas com possibilidades de criar e mudar essas
condições.

106

Assim, na
[...] idéia de condição humana, nada no homem está
aprioristicamente concebido. Não há nada em termos de habilidade,
faculdade, valores, aptidões ou tendências que nasçam com o ser
humano. As condições biológicas hereditárias do homem são a
sustentação de um desenvolvimento sócio-histórico, que lhe
imprimirá possibilidades, habilidades, valores, aptidões e tendências
historicamente conquistadas pela humanidade e que se encontram
condensadas nas formas culturais desenvolvidas pelos homens em
sociedade (BOOK, 2009, p.37).

No relato de Manoel, identificamos que não há a predestinação para ser
professor. A escolha foi marcada por múltiplas determinações de sua história de vida
particular e social. Entre as tentativas de cursos para investir até a decisão pela
formação em Química, Manoel trabalhou com vendas, viajando muito. Ele considera
que foi uma ótima época, pois além de viajar, o que gosta, vendeu muita coisa, porta
a porta. Antena parabólica foi o que mais vendeu e ganhou muito dinheiro: “vendia
cinco antenas por dia e aí fazia assim: quanto era esse guarda-roupa? Preciso
vender quantas antenas pra comprar ele? Até sábado e domingo eu trabalhava por
conta própria”. Conheceu o sul de Minas inteiro, pois além de vender antenas
parabólicas vendia coisas da Sharp, de Campinas (televisão e novidades
diferenciadas). Sempre gostou de tecnologia e uma das coisas que comprou com o
dinheiro de vendas foi uma câmera filmadora que ele tem até hoje, guardada,
simbolizando o primeiro bem mais caro que adquiriu. Tentou trabalhar no escritório
dessa empresa, mas não gostava de ficar fechado em uma sala, “preso”. Preferia
vender na rua, vendo as pessoas: “Na loja a pessoa vai lá comprar de você, na rua
você vai vender pra pessoa. É diferente, você tem que... né... tem toda a técnica que
é completamente diferente. Aí eu achava muito monótono... num dei conta, não!”
O professor teve também um bar/mercearia que foi bem sucedido, mas
teve que fechar quando uma grande empresa da região demitiu muitos funcionários
que compravam no comércio dele. Muitos deles usaram o dinheiro da demissão para
abrir pequenos comércios, e passou a ter concorrência dos antigos clientes.
Segundo ele, cada um passou a ter na garagem uma mercearia e ele “quebrou as
pernas”, não conseguiu nem vender mais. Teve prejuízo e foi quando resolveu
estudar.
Na entrevista recorrente, Manoel revela que deixou o próprio negócio para
assumir um cargo como vendedor em uma concessionária de carros durante o dia e
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estudar à noite. Alternava as atividades na loja e vendas de consórcio, em dois dias
da semana, fora da concessionária.
Observamos até esse momento alguns fatores que implicaram na escolha
de Manoel em ser professor e que, de alguma forma, marcaram a sua subjetividade
e vão ser determinantes na sua atividade como docente. “Ficava vendo a minha irmã
que ganhava bem, dando aula. Naquela época era uns dez salários mínimos. O
salário mínimo era 63 reais então ela ganhava 630 reais. E era fácil arrumar aula”
O fato da irmã que “estudava muito” ganhar dez salários mínimos como
professora de educação básica foi um motivador pra ele investir na faculdade.
Manoel lembra que o salário mínimo era R$ 63,0052 e o salário do professor era R$
660,00 em 1999. A irmã ainda incentivou, mostrando as possibilidades de trabalho
durante o curso.
A possibilidade de ganhar um bom salário, a exemplo da irmã, foi um
“motivo” a partir da “necessidade” de ganhar esse salário. A “necessidade”, como já
vimos, configura-se um “estado dinâmico, de mobilização do sujeito e que se
constitui na relação histórica do sujeito com o mundo social, mas de modo não
intencional” (BOOK; GONÇALVES, 2009, p. 66). As necessidades não dão uma
direção clara à nossa atividade, mas nos mobilizam. Quando objetivamos algo para
atender às nossas necessidades, apontamos para uma intencionalidade, estamos
dando significado e sentido às nossas ações, que será o nosso motivo. Observamos
que ser professor, ter a atividade docente como profissão não foi o “motivo” para o
Manoel buscar o curso de Química. Nossos motivos, constituídos na atividade
social, ao mesmo tempo em que tem os sentidos como elemento essencial, geram
nossos novos sentidos nesse processo, ou seja, nossa forma de sentir, pensar e agir
no mundo. Ao significar suas ações, Manoel demonstra o fato de ter um bom salário
como atrativo para a carreira.
Em 1999, já fazendo a graduação em Química, durante o primeiro
semestre do curso, surgiu a oportunidade de ele ter uma renda na carreira docente,
substituindo um professor de Química em uma escola pública, em Três Corações.
Ele explica que a falta de professor de Química era muito grande e nem
precisava fazer cadastro anterior para assumir aulas. Bastava a faculdade indicar o
aluno. Como nunca tinha dado aula, Manoel organizava as suas baseando-se nas
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aulas dos professores que teve na escola, os quais, segundo ele, usavam métodos
mais rígidos.
Dei aulas em escolas, como autorizado, já no segundo ano de
faculdade, substituindo professores, pois não tinha professor formado
nessa área. Dei aula durante o curso todo e era estagiário na
faculdade. Eu nunca tinha dado aula então eu copiava o jeito de dar
aula dos professores que eu tive antes e que eram mais rígidos, tipo
o de Química, o de Matemática, a de Biologia e a de Língua
Portuguesa.

Monoel conta uma passagem interessante nessa primeira vez como
substituto, pois ele foi mal recebido pela inspetora, que era diretora na época em
que foi aluno. A inspetora reclamou que ele era o pior aluno.
A mulher queria morrer, porque eu era danado... era muito
malandro. Aí ela falou na reunião: “como que mandaram essa
pessoa? Eu deixava duas serventes por conta dele? Não pode.”
Porque eu fugia pra assistir jogo, sabe? Mas depois de um tempo
ela veio até me elogiar.

Nas reflexões do próprio Manoel, sua indisciplina quando criança estava
no fato de não conseguir ficar muito tempo parado, de faltar e fugir da escola, o que
torna legítima a desconfiança da inspetora ao se deparar com aquele aluno que
agora seria professor. Porém, na sequência, constata-o como um professor “severo”
com seus alunos e até o elogiou.
Manoel garante que hoje se percebe “mais leve com os alunos”, pois se
for estressado como era antes, corre o risco de ter um problema de saúde. “Hoje
pode plantar bananeira na minha frente que eu faço cara de paisagem. Quando eu
comecei falava que pode isso, não pode aquilo, mas se fizer hoje assim você fica
doido ou fica doente!”
Por mais que consideremos que o professor age sozinho, as relações que
estabeleceu, ao longo de sua vida, na sua família, na escola e em outros espaços de
convivência social, bem como a interação estabelecida com alunos, colegas de
profissão e também nas instituições de formação, interferem nas decisões a respeito
de suas ações. Nesse aspecto, conforme já explorado nesse estudo, tanto Tardif
(2006) quanto por Gauthier et al (1998) apontam que o processo que torna um
professor o que ele é e que permite a aquisição e a construção dos saberes
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necessários à sua prática profissional é complexo e marcado por diferentes
períodos, diferentes vivências e experiências.
Os cursos de formação inicial, como o curso de Química que Manoel fez,
não são as únicas fontes de seu saber. Os saberes dos professores são também
resultantes dos conhecimentos e ensinamentos aprendidos na sua vida familiar e
social, no decorrer de sua trajetória escolar como aluno, no seu próprio lugar de
trabalho, por meio das relações estabelecidas com alunos e colegas de profissão.
Os indicadores que direcionaram a análise do terceiro núcleo de
significação estão listados no QUADRO 3.

QUADRO 3
Núcleo 3 - A busca por uma definição profissional
Conteúdos
1) Facilidade para aprender exatas;
2) Facilidade para vender;
3) O gosto por ensinar;

Indicadores
Habilidades

1) Deu aulas substituindo professor em escola
pública, desde o 2º semestre de faculdade.
2) Viajou Sul de Minas vendendo antenas e
aparelhos da Sharp;
3) Teve mercearia;
4) Vende programa de diário eletrônico para escolas,
produtos de cosméticos e cuecas por franquia;
5) Fez curso EMPRETEC recentemente;
6) Está montando uma pizzaria;
7) Se identificou com disciplinas de Empregabilidade,
53
do REM , Empreendedorismo e gestão.

Experiências profissionais

Vimos até aqui que o professor, já no primeiro semestre, como estudante
do curso de Química, começou a sua experiência como docente. Não como
estagiário,

mas

como

professor

regente,

responsável

pelo

processo

de

aprendizagem de seus alunos. Era ainda estagiário na faculdade. E depois de
formado, deu aula por dois anos no curso e na mesma faculdade que ele estudou.
Não continuou porque novas exigências foram colocadas para ser professor
universitário e houve reestruturação na faculdade que passou por problemas
financeiros. Dessa experiência, Manoel passou a buscar vagas para dar aula em
escolas de Varginha e Três Corações.
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Hoje, além de ser professor e das demais atividades em que atua, Manoel
analisa uma proposta para atuar nos laboratórios da faculdade onde fez o curso de
Química e está realizando um sonho antigo, manifestado em outros momentos
informais de conversa, que era montar uma pizzaria. Observamos que a falta de
aulas e, consequentemente, a falta de perspectiva profissional como professor fez
com que ele partisse para outras propostas. Sendo assim, Manoel fez cursos de
gastronomia e abriu sua pizzaria.
Fui convidado pra cuidar de todos os laboratórios da Unicor, estou
conversando lá, pois eles já têm uma pessoa que já trabalha, mas
por não ter o diploma de químico não pode assinar compras. Como
eu já estudei lá e conheço os laboratórios, tenho a preferência.
Vamos ver. Vai ser uma jornada quíntupla [risos]. Um bom salário,
viu! Só durante o dia, porque eu já avisei que iria começar a pizzaria.

Em função da realidade socioeconômica dos professores em nosso país,
chegamos a supor que esse perfil de ter vários empregos, observado em nosso
estudo, poderia ser comum entre professores da rede pública. Porém, Gatti e
Barreto, em uma pesquisa desenvolvida com professores de todo o Brasil,
encomendada pela Unesco, em 2009, constataram que:
88% do professorado não exerce um trabalho secundário como
professor, dedicando-se à docência exclusivamente como sua
ocupação principal. Conforme os níveis ou modalidades de ensino
em que dão aulas, repete-se a mesma tendência, expressa pelas
altas proporções (entre o mínimo de 82% no ensino médio e o
máximo de 95% no ensino superior) de professores que não exercem
outro trabalho secundário, nem mesmo como professor. A segunda
constatação é que os que têm um trabalho secundário como
professor tendem a ministrar aulas no mesmo nível de ensino do seu
trabalho principal (GATTI; BARRETO, 2009, p. 21).

Na entrevista recorrente, buscamos compreender porque o professor
Manoel tinha outras atividades. Ele explicou que: “apesar de trabalhar no que gosta,
o salário pago ao professor é insuficiente”. Além disso, como é professor com
contrato temporário, poderia ser dispensado a qualquer momento. Ou seja, a
situação concreta em que se encontra, sem um contrato estável no Estado, o faz
recorrer a outras atividades para a complementação de sua renda mensal. Indagado
sobre a possibilidade de ser nomeado no concurso, ele garante que vai diminuir sua
carga de trabalho semanal de modo geral. Manoel nos surpreende afirmando que
manterá as outras atividades, porque é “uma pessoa inquieta”. De acordo com ele,
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além do salário de professor não recompensar, ele “gosta de outros desafios”:
“Mesmo que trabalhasse num Cefet54, teria a pizzaria à noite em 2015. Me considero
inquieto, gosto de desafios, num consigo ficar parado em uma coisa só”.

3.1.2

Análise dos núcleos de significação sobre a descrição da atividade de
educação científica pela pesquisa

O objetivo desta parte do texto foi não só descrever a atividade de
iniciação científica desenvolvida pelo professor, mas também compreender os
sentidos a ela atribuídos pelos participantes. As observações e vídeogravações
feitas na escola e em sala de aula e a análise das transcrições das entrevistas feitas
com o professor fundamentaram essa etapa.
Os núcleos de significação foram organizados do seguinte modo: “A
escola e o projeto do professor Manoel: estratégias de envolvimento”; “O processo
com os alunos: uma relação tranquila, efetiva e justa” e “A semana tão esperada: a
culminância da atividade”.
As experiências com essa atividade desenvolvidas em anos anteriores
também estão inseridas, favorecendo o movimento de reflexão e consequente
reconstrução da proposta evidenciada pelo professor participante.
Procuramos buscar respostas às questões: O que você planejou? Qual
era a intenção da atividade? O que você fez de fato? O que deixou de fazer? O que
o impediu de realizar o que havia planejado? O que você faria diferente se fosse
realizar novamente a mesma atividade?

3.1.2.1 Núcleo 1 - A escola e o projeto do professor Manoel: estratégias de
envolvimento

Antes de envolver os colegas professores em seu projeto, que seria
realizado em 2013, ele expôs sua proposta para a equipe gestora da escola: a
diretora, Adriana; a vice-diretora, Francislene, e a especialista Karina. Elas, então,
avaliaram a relevância da proposta, tendo em vista a visão positiva que tiveram do
trabalho realizado em 2012, quando o professor desenvolveu a proposta pela
54
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primeira vez na escola. Orientaram que ele fizesse uma apresentação de seu projeto
para os demais professores do ensino médio em uma reunião pedagógica, para que
pudesse ser submetido à aprovação do grupo, uma vez que os objetivos
pedagógicos só seriam plenamente alcançados com a colaboração de todos. A
diretora salientou que apesar da experiência de iniciação em ciências ter sido
realizada na escola em 2012, sua proposta deveria ser novamente apresentada e
discutida com os professores em 2013, já que havia muitos novatos para os quais a
proposta era uma grande novidade.
Uma vez que era importante compreender como toda a escola se envolvia
com a proposta pedagógica apresentada por Manoel, a reunião pedagógica,
ocorrida em uma terça-feira, dia 06 de agosto de 2013, foi videogravada.
Estavam presentes 15 professores dos 23 que atuam no segmento do
ensino médio da escola, entre turnos matutino e noturno. E o professor Manoel
optou por iniciar a reunião com uma atividade de “motivação”, explorando um power
point que contava a fábula “Águia ou Galinha”, de Leonardo Boff.
Gente, resolvi passar esse vídeo aí pra gente pensar na nossa aula,
igual a águia, como tá falando ali. Ter a mente aberta, né! Não
pensar como a galinha, ficar ali ciscando, na aulinha todo dia, aquela
mesma coisa todo dia, quadro e giz, né! Fazer algo diferente, né! É
o que a gente, né, pelo menos eu como professor, gosto de fazer,
coisas diferentes, sair da mesmice, não gosto da mesmice, gosto
de dar aulas diferenciadas.

Como podemos observar, a argumentação desenvolvida pelo professor
para justificar a sua proposta de trabalho está relacionada com a necessidade de
introduzir modificações no cotidiano da escola, a fim de criar novas formas de
motivação para o aprendizado dos alunos. Em sua fala está implícito um convite
para que todos os professores ampliem a sua visão a respeito do processo de
ensino e aprendizagem e participem ativamente da tentativa de criação de uma nova
dinâmica de atividades para o ensino de ciências, representando novidades para os
alunos.
Depois de justificar a escolha do vídeo, passou a explicar que o projeto de
iniciação científica a ser desenvolvido seria uma proposta de aulas diferenciadas e
que seria interessante para toda a escola:
Minha ideia é levar isso pra todos os professores, pra gente poder
trabalhar de modo geral, porque é interessante pra todos. Pra
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vocês terem uma ideia, eu comentei isso em uma sala de aula e isso
já espalhou em toda escola. Todos os alunos já estão sabendo,
porque eles já estão empolgados com a situação.

Nesse processo de convencer os professores a se envolverem com o
projeto, observamos uma preocupação de Manoel: mostrar uma proposta muito
organizada, com tudo controlado. Sendo assim, ele abriu um arquivo com quadros e
tabelas do ano anterior que mostravam toda sua organização e controle.
É a iniciação, gente, a forma de trabalho é... ela assim, tá, bem
fundada, tá bem controlada. [pausa enquanto abria arquivo] Eu
tento fazer um negócio assim, bem organizado, se possível. Eu
separo os alunos por grupo. Os alunos podem fazer uma mistura
entre salas, entre séries, né! 1º, 2º, 3º ano, tá? Não precisa ficar só
no mesmo ano, só na mesma sala. Eles se interagem. É, uma outra
coisa: esse aqui eu tô dando esse exemplo aqui que é um que foi o
ano passado, né? Mas a gente limita não fazer grupo só de
mulheres ou grupo só de homens, tá? Para não ficar aquelas
panelinhas de sala de aula. Então tem que ser mesclado, tem que
ser 40% de homens e 60% de mulheres ou vice-versa, tá? Pra ter
um controle maior. Então já tenho todo o sistema controlado. Eu
já fiz um esqueminha aqui no excell. Pra vocês terem uma ideia.

Em sua apresentação abordou também a importância pedagógica dessa
experiência para o avanço da compreensão dos alunos, uma vez que questões do
cotidiano são explicadas por meio do conhecimento científico que explora na
disciplina. Além disso, impede a passividade do aluno que passa a buscar o
conhecimento.
Como funciona a iniciação gente? O aluno vai pesquisar um
problema que é do dia a dia, certo? Então eu fiquei procurando
temas interessantes, coisas que a pessoa quer saber como
funciona. Por exemplo: porque a gente abre a boca quando está com
sono? Então ele vai pesquisar sobre isso. Ou porque que a pessoa
abre a boca e aí a outra pessoa também abre a boca? Assim, então!
São coisas interessantes do dia a dia que muitas vezes eles não
sabem explicar! Não relacionam com as matérias. Então, a iniciação
é mais com o intuito desse aluno pesquisador, pra não ficar no
quadro e giz, né? Só o professor falando, trazendo informação. O
aluno só recebe a informação, mas ele num corre atrás de nada
diferenciado. Os papéis, entre aspas, vão se inverter agora. Eles
vão correr atrás, né, e a gente vai assistir a apresentação deles.

Observei que as falas dos professores, após a explanação do professor
Manoel, evidenciavam mesmo a preocupação com desordens e indisciplinas
generalizadas, eles tentavam compreender o funcionamento do turno sem a divisão
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por cinco horários de aulas de 50 minutos e ainda terem que atribuir pontos fora de
provas ou exercícios em classe, situações que fazem parte de suas rotinas. “É só
para comunidade da escola ou é aberto? E a nota? Então não é só a nota mensal?
É só para os terceiros anos? A outra professora de Química vai participar? Não vai
ter aluno perambulando pela escola?”
Sobre a organização da escola por salas, onde acontecem as aulas,
Demo aponta algumas reflexões:
Nosso atraso está, especificamente, na idéia comum de que escola e
universidade são um monte de salas de aula. Quando dizemos que
estamos estudando na escola e na universidade, estamos dizendo
que freqüentamos aulas. O tempo mais importante na escola e na
universidade não é o de aula, mas o de estudo. Em vez de ter aula o
tempo todo, seria muito mais clarividente ter algumas aulas,
reservando-se a maior parte do tempo para pesquisa e elaboração
(DEMO, 2008a, p. 22).

Manoel procurou expor novamente, explicando todos os detalhes de sua
proposta em relação a essas perguntas, sempre reforçando que sua proposta tinha
tudo “organizado e controlado”. “Então é isso, é bem controlado, sabe. Não tem
bagunça, não tem aluno que fica aí vagando por aí, dando bobeira, porque ele sabe
que está perdendo ponto. Então essa questão de organização... tentei ao máximo
que pude controlar”.
A direção e os professores que vivenciaram o ano de 2012 contribuíram
com avaliações positivas, confirmando o aspecto da organização. A segunda
preocupação dos professores era com a formalização do processo de avaliação:
como seria a atribuição de notas. Manoel explicou:
Quando o negócio é obrigatório, tipo você vai dar três pontos, você
vai ter que dar cinco, dois, eu não acho legal. Cada professor que
achar que é interessante tá pontuando também a iniciação, porque
vai ser bem controlada. Você vai receber em porcentagem. Você
quer dar três pontos, então o aluno que tirou 90% vai ganhar 2,7.
Você vai receber a pontuação em porcentagem. Agora fica a critério
de cada um. Tem gente que não acha interessante. “Ah, é só
Química, não tem nada a ver com meu Português, não tem a ver
com Biologia, eu não vou dar ponto”. Então fica aberto os
professores que quiserem participar. Eu mesmo dei essa ideia de
deixar em aberto, porque aí fica a critério de cada um. Tanto que
acaba empolgando mais os alunos ainda, né? São mais pontos.
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A proposta foi aprovada com a possibilidade de assumirem a nota como
porcentagem, sendo que dois professores se ofereceram para ser orientadores com
tema proposto por eles. Outros observaram a interdisciplinaridade na atividade e se
sentiram contemplados com suas disciplinas: “Então, né! Educação Física que entra
na Química. Observação da Química dos suplementos nas células musculares. Tem
muita gente que vai querer pesquisar!”
QUADRO 4
Núcleo 1 - A escola e o projeto do professor Manoel: estratégias de envolvimento
Conteúdos
1) Foco no interesse do aluno
2) Temas interessantes do cotidiano
3) Grupos com alunos de outros turnos e
turmas: por afinidade
4) Avaliação processual
5) Critérios de avaliação
6) Relação do conteúdo da disciplina com
situações do dia a dia.
7) Atribuição de nota em todas as
disciplinas: possibilidade de
interdisciplinaridade

Indicadores

Aspectos pedagógicos

1) Projeto
2) Manual para o aluno
3) Planilha Excel
4) Crachás para circular na escola
5) Regras bem claras;

Estratégias para garantir aordem

1) Centralização da organização
2) Necessidade de manter controle
3) Temáticas somente em química

Projeto do professor Manoel

Observamos na abordagem do professor Manoel, durante a reunião com
os colegas, três focos que são bastante reforçados. Um primeiro, mostrar que os
aspectos pedagógicos estariam garantidos (abordagem dos conteúdos científicos,
avaliação do processo). O segundo, de que, apesar da alteração na rotina do turno,
tanto no tempo quanto no espaço, a ordem e o controle seriam mantidos. E o outro
foco foi mostrar a proposta como inovadora, diferente e interessante para os alunos.
Manoel avaliou que a reunião com os colegas aconteceu como planejou,
tudo que pretendia explorar aconteceu, estava aberto para as perguntas e
considerou produtivo o processo e o resultado. Mudaria apenas o vídeo motivacional
que usou no início. Reflete: “Para o próximo ano, talvez, use imagens da própria
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atividade, da organização, dos alunos apresentando e avaliando a atividade. Quer
algo mais motivador do que isso?”
Avaliamos que o professor quis chamar atenção para uma proposta
inovadora, mais interessante para os alunos e mais efetiva do ponto de vista da
aprendizagem, mas quis, ao mesmo tempo, mostrar que manterá o controle, a
disciplina e a organização.
Prata (2005) com base em Foulcault55 nos mostra que essa necessidade
de controle e organização faz parte das relações de poder, no início do século XX,
seja na família, nas prisões, nos quartéis ou nas escolas. Esse século foi bastante
marcado pela disciplina como forma de produzir “corpos dóceis”.
Para atingir esse objetivo, a partir do final do século XVIII as
sociedades disciplinares começaram a distribuir os indivíduos no
espaço por meio de técnicas de enclausuramento e/ou de
organizações hierárquicas de lugares específicos. Todas as
atividades eram controladas temporalmente, o que possibilitava, por
exemplo, o isolamento do tempo de formação e do período da prática
do indivíduo. Com isso, a aprendizagem poderia ser normatizada, e
as forças produtivas seriam compostas a fim de obter um aparelho
eficiente (PRATA, 2015, p. 109).

As relações de poder circulam no espaço escolar e produzem
subjetividades. A engrenagem da escola faz parte da produção de subjetividades e é
ao mesmo tempo contexto dessa produção. O sujeito é definido por meio da relação
de poder entre professores e alunos e também pela forma que concebe a
aprendizagem e transmite o saber.
Prata (2015) discute a produção de subjetividades como um processo que
ocorre conforme a configuração socio-histórica que se situa e não seria um dado
prévio, nem de partida, mas de chegada de um processo complexo. A autora analisa
que a subjetividade nunca está acabada, ela se constitui um processo contínuo. No
decorrer da história, o sujeito pode fixar, manter ou alterar sua identidade. A
subjetividade se produz hoje diferente que em séculos passados.
Ora, se não há uma subjetividade transcendental com valores
universais válidos para qualquer tempo e lugar, se não há uma
constituição psíquica que valha para qualquer época, uma vez que
ela é sempre produzida em determinado tempo, as regras
transmitidas nas relações entre professores e alunos na escola
55

FOUCAULT, Michel (1977). Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 1988. Ditsetécrits – III. Paris:
Gallimard.
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também se modificam. Mudam as regras, mudam as formas de
sujeição, mudam as formas de transgressão, mudam os processos
de subjetivação (PRATA, 2015, p. 113).

Será que em algumas vezes o discurso do professor Manoel, assim como
de boa parte do professorado, não se mantém amarrado em valores construídos na
época em que eles próprios foram educados? Por mais que ele faça parte de uma
nova produção subjetiva, o professor escolar muitas vezes insiste num modelo do
poder disciplinar em que ele, professor, foi sujeitado.

3.1.2.2 Núcleo 2 - O processo com os alunos: uma relação tranquila, efetiva e
justa

Manoel levou a proposta da pesquisa às suas seis turmas no matutino e
seis no noturno, todas do ensino médio, esclarecendo o que era a atividade, que
seria apresentada em um evento aberto para a comunidade, bem como todas as
datas e prazos que eles deveriam cumprir e o que seria atribuído de nota.
Na FIG. 6, temos um recorte do cronograma proposto pelo professor,
retirado do projeto que ele mesmo montou, exemplificando a organização da
realização do projeto.
DATA
05/08 a 18/08
19 a 23/08
Até 30/08
09/09
16/09
31/08 a 30/09
Até 04/10
05/10 a 13/10
14/10 a 01/11
4/11 a 6/11
07/11 a 08/11

ATIVIDADES
Orientação geral sobre I.C.
Formação das equipes
Alunos definem tema
Sorteio das salas para apresentação
Orientação e divulgação do cronograma
apresentações
Orientação do projeto de pesquisa
Entrega do projeto de Pesquisa
Correção dos trabalhos
Revisão e correção dos trabalhos
Apresentação dos trabalhos
Avaliação da Iniciação Científica

de

RESPONSÁVEIS
Professor
Alunos
Alunos
Professor e alunos
Professor e alunos
Professor
Alunos
Professor
Professor e alunos
Alunos
Professores
e
pedagógica

equipe

Figura 6 - Cronograma das Atividades
Fonte: ANTÔNIO, 2013a56.

Na sequência propôs a formação dos grupos, abrindo a possibilidade de
se organizarem com colegas de outros turnos, o que deixou os alunos eufóricos.
Para o professor, isso facilitava o processo de trabalho em grupo tanto no aspecto
56

ANTÔNIO, Manoel Bastos. Projeto de Iniciação Científica. 2013a. Apostila.
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dos encontros extraescola quanto nas despesas que seriam necessárias para o
desenvolvimento de cada pesquisa. O professor explicou que por serem todos seus
alunos, seria possível acompanhar bem o processo. Observamos que os grupos,
depois de formados, tinham até famílias inteiras que se organizaram para fazer a
pesquisa, pois eram irmãos, tios, primos e até mãe que estudavam em turnos e
séries diferentes.
Como eu dou aula de Química para todos os alunos de ensino médio
nos turnos matutino e noturno, permitir essa formação de grupos
onde eles se misturam não é problema. Aí ficou bom porque eles
criaram o critério para se organizarem. O meu critério era ser meu
aluno.

Sobre se essa mistura dos alunos - organizados na escola em lista por
turmas em séries - não dificultaria a organização das notas nos diários, tendo em
vista agrupamento no documento ser por série/ turma, Manoel explicou:
Eu criei uma planilhinha que resolve isso. Já criei as fórmulas e as
interligações entre uma e outra de modo que eu posso ter a lista por
turma do diário com todas as notas individuais. Tudo organizado.
Sem problema. Tranquilinho!

Manoel avalia que nos anos anteriores teve muito mais trabalho sem essa
planilha. Acompanhar o trabalho dos alunos em todas as fases foi mais complicado:
“posso não ter sido justo em algumas notas dadas”. Em 2013 ele desenvolveu essa
planilha no Excell, o que facilitou e permitiu acompanhar de forma processual o
trabalho dos alunos.
Avaliar de forma processual é um discurso pedagógico explicitado no
texto do PPP da escola Professora Aracy Miranda. Verificamos, porém, que não foi a
prescrição do PPP que orientou a opção do professor Manoel. Ele tinha a
“necessidade” de organização, mas seus “motivos” estavam relacionados aos
aspectos da justiça e da clareza no processo.
Cada um dos 40 grupos teve um aluno coordenador que participou de
reuniões com Manoel para serem orientados. Foram várias reuniões, envolvendo
esses coordenadores para orientações sobre a estrutura do trabalho impresso que
seria apresentado dentro de normas semelhantes às exigidas em monografias e
também sobre as apresentações no evento de culminância. As orientações
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privilegiavam os aspectos formais. Sobre a orientação, especificaremos mais adiante
no texto.
Foi em uma dessas reuniões que ocorreu a definição do tema problema
de cada grupo. O professor nos conta que os temas desenvolvidos no ano de 2012
eram livres desde que garantissem a abordagem dos conteúdos de Química. Sobre
essa experiência de 2012 ele explica:
Quando eu propus temas e subtemas, saia coisa boa. Só que
quando você falava tema livre, eles ficavam assim “eu não sei o que
vou fazer não”. Eu incentivava “o que vocês têm de curiosidade?” E
aparecia coisa do arco da velha e dava muito certo também. O intuito
pra mim de um trabalho nesse nível é esperar o interesse do aluno
em um tema, voltado pra alguma coisa que a gente está focando na
sala, no CBC. Algo curioso.

Observamos que o professor exercita uma atitude reflexiva, reavaliando
as experiências nos dois anos anteriores (2011 e 2012) para adotar novos
procedimentos. Ele então explica porque optou por oferecer temas problemas mais
diretivos na atividade de 2013.
É o terceiro ano que eu estou fazendo a iniciação. Por exemplo, o
ano passado, em 2012, eu vi que teve muito tema repetido, porque
eles começam com aquelas coisas da internet, “Ah como passar o
ovo na garrafa”, “como fazer um vulcão” e aí começa a ter coisas
repetidas. E a ideia dos temas é que sejam coisas que eles tenham
interesse. Porque são 120 temas, entendeu? É muito tema aí pra
eles escolherem e não vai ter nenhum que eles não vão se
interessar. Então normalmente parte do interesse do aluno. Então
não é só alguns temas, são muitos temas pra escolher. Mas eles
podem sugerir também. A lista é pra ajudar a agilizar o processo.

Como participante do estudo e também por já ter desenvolvido essa
atividade como coordenadora das duas escolas onde trabalhava, compartilhei a
minha experiência na escola particular de 6º ao 9º ano. Nessa escola, cada
segmento tinha um tema geral específico e eu explorava com cada grupo de
pesquisa, as possibilidades de problematizações conforme o interesse dos alunos.
Na escola pública, onde também acompanhei essa atividade com o ensino médio, o
processo era diferente, pois todos os professores eram orientadores com seus
temas de pesquisa, conforme suas disciplinas, e os alunos escolhiam de acordo a
quantidade de grupos que o professor podia orientar. Avaliei o quanto essa era a
etapa mais difícil da pesquisa, pois os alunos estão acostumados com a concepção
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“bancária de educação”, nomeada por Paulo Freire (1983) para caracterizar o tipo de
ensino a que somos submetidos há décadas.
Sobre esse aspecto, é importante considerar que a concepção bancária
distingue a ação do professor em dois momentos. Primeiro o professor em sua
biblioteca adquire os conhecimentos, e, em seguida, em frente aos alunos narra o
resultado de suas pesquisas, cabendo a estes apenas arquivar o que ouviram ou
copiaram. Nesse caso não há conhecimento, os alunos não são chamados a
conhecer, apenas memorizam mecanicamente, recebem algo pronto do professor
que também recebeu pronto. O que se deseja dos alunos nesse tipo de concepção é
a passividade.
Demo (2005) defende que o estudante precisa, essencialmente, de um
ambiente positivo, instigante, desafiante de aprendizagem, e que o papel do
professor é construir esse ambiente, onde todos são, literalmente, aprendizes, em
especial o professor. Para esse autor, a mania de ensinar não é coisa de professor,
mas de quem não sabe aprender. Sobre a “aula”, o autor vai além e diz que:
O amuleto principal da escola/universidade continua sendo a “aula”,
em geral, uma peça copiada para ser copiada, porque se trata de
instituições que não são feitas para o estudante aprender, mas para
se dar aula – são entidades docentes, não discentes. Enquanto o
professor se alardeia como profissional do ensino, indica que tem
pouco a ver com aprendizagem, o que se constata facilmente em sua
prática: vive de dar aula, não estuda, pesquisa, elabora, se autor
renova, lê... É o caso típico de quem dá aula sem autoria (plágio).
Um absurdo inominável. Ao final das contas, aula é produto
tendencialmente mais típico de quem não sabe aprender. Se
soubesse, faria na escola/universidade bem outra coisa, em especial
montar o ambiente para o exercício autoral do estudante (DEMO,
2005, p. 1).

Mas as aulas teóricas e expositivas não são sempre fruto de uma
concepção bancária de educação, pois dependendo de como o conhecimento
científico é apresentado para os alunos, pode ficar muito claro que as respostas
científicas para os diferentes fenômenos da natureza são o resultado de teorias que
não são uma expressão de uma verdade. Há muito tempo, mesmo nas ciências
exatas, existe uma compreensão de que o conhecimento científico é limitado, e que
essa limitação está relacionada ao fato de que o conhecimento é sempre fruto de
uma forma de olhar para os fenômenos, que necessariamente é mediada por um
referencial teórico. No caso, esses referenciais são os conceitos e as teorias
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científicas vigentes no campo de estudos. Se o professor trabalha os conteúdos
científicos dessa maneira nas aulas expositivas, nós não podemos reduzir o
significado dessa prática a uma concepção bancária de educação. Ou seja, aulas
expositivas podem ser bem compreendidas se o professor procurar apresentar as
relações complexas entre os conceitos, relacionando-os com as teorias e com as
formas simbólicas de representação que, no caso da Química, é o domínio dos
símbolos que representam os elementos da natureza, as reações químicas etc.
A partir do relato da minha experiência, o professor Manoel, na atividade
de 2013, optou por propor problematizações de situações do cotidiano relacionados
à Química (FIG. 7). O critério que utilizou para definir essas problematizações levou
em conta a ocorrência no cotidiano dos alunos, em situações que ele mesmo
sempre teve curiosidade ou que alguns alunos indicaram. A partir desse critério, o
professor elaborou uma lista com boa variedade de temas, favorecendo o grande
número de alunos envolvidos. Desse modo, os grupos puderam ter um tema
exclusivo. Além disso, para o professor Manoel, o “leque de opções não provocaria o
risco de não ter nada que os alunos não se identificassem”. A ideia é que ano após
ano, ele substitua os temas já explorados por novos temas.
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1. Como as pipocas estouram?
2. Como funciona o air bag dos
carros?
3. A química a bordo dos ônibus
espaciais
4. Do que são feitos os corretivos do
tipo "branquinho"?
5. Do que são feitos os adesivos que
brilham no escuro?
6. Como é o tratamento dos
dependentes químicos?
7. Você tem medo?
8. Vamos quebrar essas células?
9. Como funciona uma bobina de
Tesla?
10. Energia Nuclear, boa ou ruim?
11. Nós somos alienígenas?
12. Você sabe o que é
sustentabilidade?
13. Como funciona o tratamento de
agua?
14. Como é gerado energia?
15. Vamos Reciclar?
16. O que é energia Limpa?
17. Como funciona um aquecedor
solar?
18. Os carboidratos engordam?
19. O que é um coloide?
20. É difícil cozinhar no Everest?
21. Você conhece os perigos do
açúcar?
22. Como o vagalume acende?
23. Você conhece uma Batateria?
24. Como Funciona uma Máquina a
Vapor?
25. Você conhece o passarinho
sedento?
26. O que acontece em um Gêiser?
27. Você conhece o motor de
elástico?
28. O que é calefação?
29. Você conhece o motor Psíquico?
30. Como funciona um aquecedor
residencial?
31. O Gênio da Garrafa existe?
32. Como são reveladas as fotos?
33. Você conhece o JatoPET?
34. Lancha Térmica- Barco pop pop?
35. Como funciona um canhão de
lata?
36. Por que água e óleo não se
misturam?
37. Como Funciona a Química do
Lixo?
38. Existe química nos Alimentos?
39. Quais são os gases utilizados no
policiamento tático militar?
40. Como Funciona a Radiação das
usinas nucleares?
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41. Já tomou seu “gole” de Química
81. Por que cabelos e unhas
hoje?
crescem?
42. Existe química no cabelo?
82. Por que temos febre?
43. Cigarro? Sai dessa!
83. Por que soluçamos?
44. Plásticos, podemos viver sem?
84. Como funciona o ciclo das águas?
45. Agrotoxinas, o que são?
85. Qual a causa do terçol?
46. Qual a relação entre óleos e
86. Por que sonhamos?
Gorduras?
87. Por que o sangue circula pelo
47.Bebidas, destiladas ou
corpo?
fermentadas?
88. Como funciona o extintor de
48. Como funciona uma fábrica de
Incêdio?
celulose?
89. Como os cães reconhecem seus
49. Como funciona uma fábrica de
donos?
Vidros?
90. Quais são os estados da matéria?
50. Flúor Realmente protege os
91. Como é produzida a saliva?
dentes?
92. Por que lembramos e
51. Como Funciona uma Pilha?
esquecemos?
52. Você sabe o que é um
93. Por que os passarinhos não levam
Termoscópio?
choque quando pousam nos fios de
53. Bioterrorismo, quais seus
alta tensão?
efeitos?
94. Como se formam as neblinas?
54. O que é uma Gordura Saturada?
95. Como se fabrica um lápis?
55. Como Atua o açúcar no nosso
96. Como funciona um termômetro?
organismo?
97. Como funciona o rádio?
56. Quais são os efeitos do uso de
98. Por que alguns objetos
anabolizantes?
enferrujam?
57. Como funciona uma fábrica de
99. Como a lua interfere nas marés?
mel?
100. Porque Lemas e caracóis
58. Como atrasar o congelamento da ressecam com sal?
água?
101. Como funcionava o sistema de
59. Como funciona um Arco íris?
Mumificação?
60. Como funciona uma Impressora
102. Porque Dificilmente gostamos de
3D?
sabores amargos?
61. Como atrair bolhas?
103. Porque Sentimos Nojos?
62. Por que desidratamos?
104. O que a Aids tem a ver comigo?
63. Por que algumas músicas
105. Quais os efeitos da fumaça para
“grudam” na nossa cabeça?
o nosso organismo?
64. Como as plantas protegem o
106. Porque o Céu é azul?
solo contra deslizamento?
107. Porque o Mar é azul?
65. Por que dormimos?
108. Porque Soltamos Pum?
66. Como funciona o sabão?
109. Como acontecem os Tsunamis?
67. Como funcionam os
110. Como Ocorre as mudanças de
submarinos?
estações?
68. Bóia ou afunda?
111. O Petróleo vai acabar?
69. Como funcionam os disfarces do
112. Seria possível viver em marte?
camaleão?
113. Porque algumas pessoas são
70. Por que sentimos cócegas?
gagas?
71. De onde vêm as gordurinhas?
114. Como tudo começou?
72. Um pode ser igual a dois?
115. Você acredita em tudo que vê?
73. Precisando de óculos?
116. Destro ou Canhoto?
74. Como funciona o voo das aves?
117. Eu uso óculos e você?
75. Como funciona o lápis de cor?
118. Porque sentimos coceiras?
76. Aceita um café?
119. Do lixo para a mesa?
77. Como funciona a tela sensível ao
120. Porque temos calafrio?
toque?
78. Você sabe o que são Monções?
79. Por que temos melecas?
80. Como funciona um
caleidoscópio?

Embora pareça que alguns temas tenham pouco campo para trabalho, todos podem ser amplamente
trabalhados, basta pesquisar antes de escolher seu tema e verás que a ciência tem resposta para tudo.
Boa Iniciação para vocês! Professor Manoel Bastos

Figura 7 – Temas dos trabalhos de Iniciação Científica de 2013.
Fonte: ANTÔNIO, 2013b57

Para que cada grupo definisse o tema de pesquisa que iria investigar, o
professor Manoel propôs um sorteio de números e não dos temas. Conforme a
sequência numérica, os alunos, de posse do número sorteado, poderiam se
57

ANTÔNIO, Manoel Batos. [Planilha do Excell]. 2013b. Arquivo contendo toda organização do
trabalho.
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manifestar e assumir o tema de interesse do seu grupo, caso ninguém ainda tivesse
escolhido o tema. Do contrário, poderia propor um tema ou escolheria entre os
outros disponíveis. O objetivo de Manoel era que os temas não fossem repetidos de
modo a ampliar a variedade e a abrangência dos mesmos. Definidos os temas, o
professor passou, então, para as orientações da pesquisa.
As orientações, em sua maioria, foram coletivas e voltadas para aspectos
metodológicos e estruturais das pesquisas, tais como o que colocar em cada página,
como estruturar o texto de cada uma das partes, como deveria ser a capa etc. O
material de orientação foi postado pelo professor Manoel em uma página no
facebook, criada para o desenvolvimento do projeto.

Figura 8 – Estrutura do trabalho
Fonte: ANTÔNIO, 2013c58
58

ANTÔNIO, Manoel Bastos. Manual do Aluno. 2013. Arquivo do word.
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Questionado sobre a bibliografia que indicava para os alunos, Manoel
explica:
Ah você sabe, né? Não adianta indicar livro para os alunos lerem,
né? Aí eu indicava os vídeos no Youtube da PUC-Rio, “Aí tem
Química” e “A química do fazer”. Esses vídeos são curtos e explicam
situações do cotidiano por meio de conceitos científicos. A Adriana
[diretora da escola] permitia o acesso ao laboratório de informática
da escola para que os alunos pudessem usar. Além disso, indicava o
livro didático “Ser protagonista”, do organizador Julio Cesar Foschini,
que estava disponível na biblioteca pra levar pra casa. Aí a moça da
biblioteca me dava notícia dos alunos que iam lá pesquisar, falava da
empolgação dos alunos e tal.

As orientações individuais ocorreram com menor frequência em sala de
aula, foram realizadas por intermédio de emails e por meio das anotações que o
professor fez nos textos impressos encaminhados pelos grupos conforme prazos
estabelecidos. Como parte dos critérios de avaliação, os grupos tinham que enviar
parcialmente o que estavam produzindo para que ele pudesse verificar e orientar o
processo. Na planilha já citada, criada pelo professor, havia um item de avaliação
desse momento processual da pesquisa.

Figura 9 – Email de orientação - Rafaela
Fonte: arquivo pessoal do Manoel
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Figura 10 – Email de orientação - Thays
Fonte: arquivo pessoal do Manoel
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Figura 11 – Email de orientação - Yanka
Fonte: arquivo pessoal do Manoel

Manoel permitiu que os alunos se reunissem nas suas aulas para poder
orientar. Ele dividiu os 50 minutos de aula em dois momentos. No primeiro momento,
explicava por meio de slides, os conteúdos da disciplina daquele bimestre e depois
postava na internet para os alunos não terem que copiar no caderno. Segundo ele,
com esse procedimento, “ganhava tempo”. Nesse espaço das aulas, em um
segundo momento, o professor permitiu que os alunos se reunissem e circulava
entre os grupos, procurando direcionar uma orientação a cada grupo em particular,
fazendo intervenções no sentido de ajudá-los a realizarem as suas pesquisas. Não
observamos relação da aula daquele dia especificamente com os temas das
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pesquisas, mas todos os trabalhos dos alunos abordavam conceitos científicos
explorados no universo da Química. Também não houve uma preocupação do
professor de resgatar esse aspecto pontualmente. Ele explica que essa atividade
envolveu um número grande de pesquisas e alunos com temas e conceitos
científicos diversos, o que inviabilizou uma orientação mais pontual. Sendo assim, as
orientações privilegiaram o coletivo.
Além do trabalho em sala de aula, os alunos também faziam reuniões fora
do espaço da escola. Essas reuniões eram filmadas e fotografadas pelos próprios
alunos e enviadas para ele como uma forma de acompanhar também o processo de
construção do trabalho de pesquisa. As possibilidades e formas de orientação
estavam explicitadas no Manual do Aluno (Anexo A).
Formados os grupos, os alunos deverão procurar o professororientador. A orientação ocorrerá por email ou minutos antes da
entrada da escola conforme combinado entre professor e grupo a ser
orientado. Nunca poderá ser retirado aluno de horário de aulas. A
orientação é extraturno (ANTÔNIO, 2013c).

Manoel explica que a orientação mais pontual, com cada grupo, sempre
foi muito difícil, porque ele só tem o espaço da sua aula. Mas ele analisa cada
trabalho e devolve para os alunos com suas orientações e anotações no material
antes das apresentações, de forma processual. Na semana de culminância os
grupos devem apresentar o trabalho reorganizado.
As reuniões coletivas com os líderes de cada grupo tinham o objetivo de
explicar a estrutura do texto. Em uma dessas reuniões, o professor utilizou slides em
power point, explorando todos os itens formais que deveriam constar no trabalho
escrito final: margens, tipo de letras, espaços, páginas, sumário, divisão por
capítulos. Ainda em outro encontro com os líderes dos grupos, apresentou, também
utilizando slides, explicações de como elaborar o texto da introdução e da
conclusão.
Para mostrarmos como era realizado o trabalho de orientação do
professor, apresentamos abaixo, o relato de campo feito a partir de uma
videogravação de uma orientação extra com turma do EJA. O professor sentiu
necessidade de fazê-la, tendo em vista a dificuldade dos alunos para compreender
todo o processo. Observamos que a orientação focou a estrutura metodológica.
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Foi a primeira aula de uma quinta-feira, em uma turma de alunos da EJA,
no noturno. O professor estava atrasado, porque vinha de uma reunião pedagógica
da outra escola em que também lecionava. Os alunos ainda estavam chegando na
sala. Estavam atrasados, porque chovia e antes da aula, ainda passavam no
refeitório59 da escola. Organizei o tripé com a filmadora em um ponto fixo, pois
alguns alunos manifestaram que não queriam aparecer. Focalizamos inicialmente
apenas o professor Manoel e duas alunas. Expliquei o objetivo e informei que o
vídeo não iria ser publicado. Era apenas um registro para efeito da minha pesquisa.
A turma estava incompleta e alguns alunos aproveitaram para já tirarem suas
dúvidas com o professor Manoel sobre a atividade de Iniciação Científica.
Aluno - Esse aqui é o modelo que tem que fazer a capa? [aluna
mostrou uma folha].
Professor - É sim. Tem que colocar os nomes de todos completo,
tudo certinho!
Alunos - O sorteio das apresentações como vai ser? Que dia que a
turma vai apresentar?
Professor - Vai ser na terça-feira que vem. E depende do sorteio para
saber o dia da apresentação. Pode ser que todo mundo da turma
caia no mesmo dia, mas também pode ser em dias diferentes.
Aluno - Como é a experiência?
Professor - Cada grupo vai ter seu tema e vai desenvolver sua
experiência. Para apresentar usando o Datashow, a escola
conseguiu cinco aparelhos para disponibilizar. Então, tem que
agendar ou arrumar um emprestado. Por exemplo, se as dez turmas
que vão apresentar no dia precisarem do aparelho, vamos ter que
mudar a data para dar certo.
Aluno - E a apresentação não pode passar o tempo? Perde ponto?
Professor - Olha, vocês vão ter que se organizar nos 20 minutos,
porque o problema não é perder ponto, mas porque as
apresentações nas outras salas têm que estar sincronizadas. Todo
mundo começa e termina junto para que as pessoas possam assistir
todas.
Aluno - Tem que estar tudo escrito que a gente vai fazer aqui?
[aponta o modelo de texto].
Professor – [pega o material] É só seguir isso que está aqui. Não
tem erro. Olha, a introdução que está aqui vocês vão usar para
colocar também como resumo na folha da pessoa que vai avaliar a
apresentação de vocês. É para a pessoa ter noção do que é o seu
trabalho.
Aluno – Ah, então é pra explicar como vai ser o trabalho?
Professor – Não. Você vai falar o que é e não dar detalhes.

59

As escolas que oferecem noturno na cidade de Varginha combinaram de adotar o mesmo
procedimento em relação ao horário da merenda desse turno. Optaram por oferecer antes do início
da aula, ou seja, antes das 19h. Justificaram que desse modo favorecem os alunos que saem direto
do serviço para a escola, diminuem o tempo do intervalo de recreio no meio do turno e podem liberar
os alunos no final do turno mais cedo.
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Aluno - Professor, eu fui pesquisando todos os temas e o que eu
achei mais interessante foi esse mesmo que saiu no sorteio. [Mostra
uma folha]
Professor – Ah, é mesmo? [analisa a folha]
Aluno - Aí fui pesquisando pra dar uma noção para o pessoal do
grupo, porque eles não estavam juntos no dia do sorteio. [Muitos
alunos falando ao mesmo tempo porque estavam chegando]
Professor, não recebi esse material.[...]
Professor - Uai, voltou o email mesmo. Vê com a líder porque voltou.
Mando de novo!
Aluno - O material que vamos usar, a escola vai dar? Na hora tem
falar desse material?
Professor - Não. Cada grupo tem que se organizar para comprar. E
na hora não pode ficar preso nisso. Tem que mostrar como
funciona.
Aluno - Se eu trouxer o motor lá da aula de mecânica, né? E mostrar
o que eles explicaram, pode ser?
Professor - Mas qual é ação que acontece nesse motor que você
quer mostrar?
Aluno - Eu quero mostrar a ação do calor pra fazer funcionar a
lâmpada.
Professor - É interessante! Pode ser assim. Na hora da apresentação
vocês podem fazer perguntas para instigar as pessoas também na
curiosidade para entender a ação de química.

Outras perguntas se seguiram, detalhando situações e exemplos de
experimentações possíveis para apresentação.
Como já foi dito, o professor Manoel criou uma página no facebook,
“Iniciação Científica Aracy Miranda”, com 113 membros, em sua maioria os seus
alunos, e postou todas as orientações, inclusive o projeto que ele apresentou para a
escola (Anexo B) e o manual do aluno (Anexo A).
Na entrevista recorrente, ao perguntarmos sobre como ele analisa a sua
orientação, Manoel percebe-se como um “animador”, que provoca e cria as
condições para a atividade acontecer.
Porque o certo seria sair com cada grupo e trabalhar a pesquisa,
mas como vou trabalhar com um grupo e o que os outros na sala
ficam fazendo? Aí eu uso o facebook, o email fora da escola, como
se fosse um tutor de educação à distância, mas o ideal seria na
escola, fora dos horários de aula.

Manoel avalia que a estrutura da escola não favorece esse tipo de
trabalho. Quem quer fazer algo diferente na escola tem que trabalhar muito fora do
horário. Além disso, existe a cobrança de conteúdo “como se nesse tipo de
atividade não existisse nenhum conteúdo. Criticam que eu não dou aula”.
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Avaliando para o próximo ano, o professor reflete que “terá que rever com
a escola uma estrutura que o permita ficar com os alunos em momentos extraclasse,
com carga horária extra remunerada. Talvez como projeto institucional, incluído no
PPP da escola seja possível”.
De forma colaborativa e para efeito de reflexão a respeito da experiência
conduzida pelo professor, tive a oportunidade de fazer citações e comparações
novamente, entre a sua experiência e a experiência que conduzo na escola onde
atuo como coordenadora pedagógica. Uma das questões que ponderei é que na
minha experiência, o projeto de educação científica pela pesquisa está incluído no
PPP desde 2010. Avaliando com ele, coloquei que as experiências que deram
melhores resultados tiveram a participação de todos os professores da escola, que
orientavam com temas específicos de cada disciplina ministrada. Nesses casos, uma
das soluções encontradas foi a concentração das atividades de orientação em
semana específica, nos horários de aula de cada professor, quando os tempos e
espaços foram alterados para que ocorresse uma orientação efetiva. Nessa
experiência, a orientação por email também era um recurso importante de diálogo
com os alunos.
Uma das conclusões a que chegamos como parte desse processo de
reflexão é a necessidade de que projeto seja assumido por toda a escola, e não seja
restrito às suas próprias disciplinas. Manoel reflete que é preciso tornar-se um
projeto da escola e não dele, na disciplina de Química.

QUADRO 5
Núcleo 2 - O processo com os alunos: uma relação tranquila, efetiva e justa
Conteúdos
Orientação: por meio Manual do Aluno,
por meio virtual, fora do horário, sem relação
com as aulas, relacionadas à estrutura do
texto, relacionadas aos
experimentos/demonstrações.

Indicadores
Professor animador na orientação

3.1.2.3 Núcleo 3 - A semana tão esperada: a culminância

Uma semana antes do evento, o professor Manoel apresentou um folder
(anexo C) contendo informações sobre o controle das salas, os projetos que seriam
apresentados no dia, o horário, as pessoas que iriam avaliar os trabalhos. Ou seja,
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os alunos já tinham conhecimento de todos os aspectos para a apresentação dos
trabalhos.
Para os grupos expositores, o professor orientou a forma de organizar a
sala conforme a FIG. 12.

Figura 12 – Organização das salas
Fonte: ANTÔNIO, 2013c

É possível observar que Manoel orientou quanto aos mínimos detalhes
em relação à organização da sala para as apresentações. Tal procedimento
corresponde à personalidade metódica e organizada do professor.
Nos dias das apresentações, a escola nos turnos matutino e noturno não
funcionou com os cinco módulos/aula de 50 minutos. Cada uma das 11 salas da
escola foi ocupada por um dos grupos, que organizou o espaço conforme
orientações. A ambientação da sala deveria estar de acordo com o tema de
pesquisa e conforme o tempo que seria utilizado para a apresentação. Os
professores foram reorganizados para atender as atividades das apresentações.
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Figura 13 – Organização física da escola para o dia do evento.
Fonte: ANTÕNIO, 2013c.

Cada grupo de pesquisa fez dez apresentações por noite, sendo uma a
cada 20 minutos, ou seja, uma mesma pesquisa era apresentada dez vezes para
públicos diferentes. Em cada dia apresentavam 11 grupos, cada um ocupando uma
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das 11 salas da escola. Durante os quatro dias de evento, foram apresentados 40
trabalhos. Os professores, a comunidade em geral e os outros alunos que não
estavam apresentando assistiram às apresentações.

Figura 14 – Alunos apresentando

Para entrar na escola nos dias das apresentações, o professor produziu
crachás. Os crachás eram diferenciados conforme a função do aluno naquele dia: ou
expositor ou visitante.
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Figura 15 – Crachás
Fonte: ANTÔNIO, 2013c

O aluno precisava assistir a 10 apresentações nos dias que ele não
estava apresentando, obrigatoriedade prevista no Manual do Aluno. Dentro de cada
sala estava um professor carimbando os crachás. Foi feito um rodízio entre os
professores de modo que pudessem também assistir a todas as apresentações.
No final da noite, os alunos devolviam os crachás que tinham no verso os
espaços específicos para receber o carimbo de participação como ouvinte nas
apresentações. Houve até fila para esperar terminar uma apresentação e entrar para
ver a outra. O aluno sabia que se não assistisse não receberia os pontos de forma
integral. E pra evitar que houvesse um acúmulo de pessoas numa mesma sala de
aula, com pessoas em pé, foi definido um limite de pessoas por apresentação. Esse
limite era controlado pelo professor responsável pelas apresentações naquele
espaço. Adriana, a diretora, é quem cuidou do sinal para o tempo de começar as
apresentações. Foi tudo organizado de modo que o evento não finalizasse antes do
término do turno.
Os critérios de avaliação foram divulgados bem no início do projeto,
quando ficou claro para os alunos que no dia da apresentação seria atribuído 40%
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da nota. A pontuação foi distribuída de forma a avaliar o trabalho escrito, a
apresentação e a participação como ouvinte em 10 outras apresentações.
Nas datas previstas em um cronograma, que foi amplamente divulgado
por meio do facebook e também da cópia impressa do Manual do Aluno, os
trabalhos foram entregues digitados e encadernados, com capa, contracapa,
sumário, introdução, bibliografia, conclusão, um mês antes da apresentação. O
professor avaliou trabalho por trabalho:
Aí gente pega o trabalho, vai ver se está tudo dentro das normas,
se responde ao problema escolhido para pesquisar, se está tudo
certinho, se tem alguma experiência, se tem alguma maquete, o que
ele vai fazer no dia da apresentação pra ver se no dia da
apresentação não tem perigo algum. Tem aluno que quer mexer com
fogo, com coisa mais complicada, então a gente tem que olhar isso
antes. Essa primeira parte, o aluno recebe 40% da nota, né. A parte
escrita e digitada lá, né certinho. Os outros 40% é para ele, no dia da
apresentação, quando ele participa da apresentação.

Todos os aspectos avaliados no trabalho do aluno foram inseridos em
uma planilha de Excel elaborada pelo professor, sendo uma página específica por
aluno. A avaliaçãofoi processual e a planilha foi criada com fórmulas que somavam
as notas atribuídas à medida que o professor fosse avaliando cada aspecto (FIG.
16).
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Figura 16 – Controle de apresentações
Fonte: ANTÔNIO, 2013b.
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Os critérios específicos para o trabalho impresso e para a apresentação
também foram divulgados com antecedência. “Achei importante que os alunos
soubessem direitinho o que eu iria querer ver no trabalho deles. Daí, divulguei os
critérios e expliquei o que era cada um bem antes. Na primeira vez que avaliei os
trabalhos impressos já dei orientações para melhorar”.

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO
 A avaliação do trabalho impresso será feita pelo professor-orientador e será computada na etapa da avaliação
processual do bimestre, em 04 pontos.
Os CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO DEVERÃO APRESENTAR:
 Resposta às questões problematizadas no projeto: (10 pontos);
 Formatação exigida (08 pontos);
 Organização/capitulação exigida (07 pontos);
 Linguagem adequada segundo a norma padrão: coerência, coesão textual, pontuação e ortografia (08 pontos);
 Ideias com clareza e boa organização; vocabulário rico e fluente (07 pontos);
 Fidelidade aos conceitos científicos referentes ao assunto tratado, com o uso adequado de termos e expressões
(10 pontos);
 Posicionamento crítico em relação ao desenvolvimento da reflexão com apresentação de propostas pertinentes
às questões levantadas (10 pontos).
TOTAL 60: 15 = 04 PONTOS


Para a segunda etapa, os trabalhos escritos poderão ser aperfeiçoados para apresentação, quando será organizada
uma banca composta do professor-orientador e mais dois professores que atribuirão de 0 a 4 pontos para a equipe. A
média das notas dos professores será a nota final do grupo.



OS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS:
Domínio do Conteúdo: 05 pontos
Criatividade: 05 pontos
Capacidade de análise: 05 pontos
Comportamento ético: 05 pontos
Relacionamento da equipe: 05 pontos
Organização do Trabalho: 05 pontos
Responsabilidade assumida: 05 pontos
Desempenho Motor: 05 pontos
Pontualidade: 05 pontos
Assiduidade: 05 pontos
Qualidade da apresentação: 05 pontos
Utilização do tempo limite de 10 a 15 min: 05 pontos
TOTAL 60: 15 = 04 PONTOS

Figura 17– Critérios de avaliação
Fonte: ANTÔNIO, 2013c.

Em cada apresentação havia dois professores, além do professor Manoel,
todos com uma ficha de avaliação (Anexo D). Um dos aspectos importantes é que
Manoel se organizou de modo a assistir e avaliar todas as apresentações. Ele
comenta: “A nota final é a média das três notas, assim posso ser mais justo com
os grupos, pois eu tenho o olhar de processo e as outras duas pessoas da banca
avaliarão os 20 minutos de apresentação”.
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Figura 18 – Manoel e uma colega professora durante a avaliação de uma
apresentação

Nas apresentações, os grupos explicaram os conceitos científicos e
fizeram demonstrações ou experimentações para responder à questão que foi objeto
de pesquisa.

Figura 19 – Apresentações dos alunos
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Um dos aspectos que traduzem a importância institucional e os valores
que estão envolvidos nesse momento de culminância do trabalho é a formalidade
com que se veste o professor Manoel. Normalmente despojado na forma de se
apresentar diariamente para ministrar suas aulas, no evento se apresentou com
camisa social e gravata.

Figura 20 – O professor e alguns alunos após a apresentação

Na semana das apresentações, foi possível observar a organização nos
mínimos detalhes. As planilhas do Excell criadas pelo professor facilitaram na
logística do evento e permitiram o registro de todos os itens de avaliação dos alunos
durante todo o processo.

Equipes

Equipe 6
Envio da Equipe
Como Funciona um Arco íris?

22/ago
22/ago
302
302
302
302
302
302

Integrantes

1
Angélica da Silva Miguel
2
David Luiz Viana da Silva (L)
3
Guilherme Geronimo dos Santos
4
Jaqueline Fernandes Camargo
5
José Bezerra da Silva
6
Maída de Toledo Barboza
7
Orientações
seg 02/09/2013 23:45
Ook
Modelo Trab. Acad.
seg 02/09/2013 23:45
Ook
Entrega do Trabalho
sex 04/10/2013 19:21
Ook
Devolução
do
Trabalho
Figura 21 – Recorte da planilha de acompanhamento do professor
Fonte: ANTÔNIO, 2013b.
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Nessa planilha tinha a data e horário que cada participante do grupo
enviou sua parte do trabalho.

CRITÉRIOSDEAVALIAÇÃO DO PROCESSO
Temas Sugeridos e apresentados
Prazos de execução dos trabalhos
Estrutura do trabalho escrito
Tempo das apresentações
Organização da Iniciação
Coordenação da Iniciação
Motivação
Postura dos Alunos
Postura dos Professores
Qualidade das apresentações
Assiduidade
Orientação do Professor Manoel
Figura 22 – Recorte da planilha com itens avaliados
Fonte: ANTÔNIO, 2013b.

3.2.3

Análise dos núcleos de significação sobre o trabalho docente

Nessa parte do texto, nossa intenção foi saber como Manoel compreende
alguns aspectos relacionados ao seu fazer diário como professor. As reflexões foram
feitas ao longo das entrevistas já citadas e foram organizadas em um núcleo, sendo
ele: “Ser docente: encantos e desencantos e algumas concepções”.

3.1.3.1 Núcleo - Ser docente: encantos e desencantos

Um dos momentos importantes da reflexão que foi desenvolvida com o
professor Manoel diz respeito à sua satisfação como profissional e de quais são os
significados para a sua vida. A esse respeito, ele afirma que gosta de ensinar e que
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desde a faculdade, as pessoas avaliavam essa sua capacidade de explicar, dizendo
que ele seria um bom professor. Porém, ele não tinha clareza disso, pois percebia
que gostava de explicar pra quem queria aprender: “Pra quem não quer eu não
tenho a mínima vontade de ficar forçando, sabe? Como a maioria hoje em dia não
está um mínimo interessado, entendeu?”
Entre as maiores dificuldades que encontra no exercício de sua profissão
está a questão da disciplina e a falta de interesse dos alunos. Esses pontos podem
ser observados nos comportamentos dos alunos de entrarem e saírem da sala de
aula quando querem, o uso abusivo do celular, entre outros problemas. No entanto,
afirma que desenvolveu uma atitude de não dar atenção pra esses fatores afim de
evitar o mal-estar e o estresse.
Pra mim, escola hoje, com o celular, está difícil! Porque eu gosto de
tecnologia, de celular, mas vê se eu vou lá e fico toda hora pegando
no celular? Tem base? Não tem. Eu vou em lugares que fico 3, 4
horas e eu nem pego no celular. Isso aqui é um mal necessário. O
que falta é educação pra usar.

Manoel afirma que já gostou muito mais de ser professor. Avalia que o
“sistema de educação hoje está falido”. Explica que a SEE/MG vem implantando
vários mecanismos para pressionar o professor a aprovar os alunos60. O ensino
piorou muito em função do desinteresse, que para ele tem uma expressão ampla,
desde a questão da prioridade da educação nas políticas de Estado até o
desinteresse dos alunos com a escola que existe hoje.
Entre as críticas mais severas que faz às políticas implementadas nos
últimos anos pelo governo de estado está a perda crescente de autonomia do
professor em função da padronização dos procedimentos e dos critérios de
avaliação que são utilizados para mensurar a qualidade de ensino. A esse respeito,
ele chama a atenção para a necessidade premente de se levar em consideração nos
processos amplos de avaliação a diversidade dos alunos, das escolas e dos
contextos socioculturais nos quais estão inseridas. A esse respeito ele afirma:
Engessaram demais o ensino e inventaram um monte de prova
disso e prova daquilo. Cada sala é uma coisa diferente. Não gosto
nem de semana de prova. Cada sala tem um jeito de funcionar como
vou aplicar prova na semana que todo mundo vai dar? O professor
60

Muitas regras explicitadas na Resolução n. 2.197, de 2012, mas outras solicitadas por técnicos de
SRE de Varginha não tão claras.
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tem que resolver como e que dia avaliar. São orientações que não
levam em conta as diferenças de cada cidade, cada escola, cada
turma.

Como consequência dos vários fatores que caracterizam a realidade das
escolas estaduais no atual momento, o professor afirma que apesar das boas
experiências que teve em escolas de Três Corações, assim como em outras escolas
no município de Varginha (Escola Industrial), na sua avaliação, a escola além de ter
piorado a sua qualidade, apresenta um problema maior que é a perda de identidade.
Uma das questões que podem ser levantadas a respeito da importância institucional
dessa experiência de ensino e aprendizagem liderada por Manoel, é que um dos
seus resultados mais importantes é a criação coletiva de uma nova identidade para
a escola, que é compartilhada por todos os seus atores: alunos, professores, direção
e comunidade de pais. Ao propor uma experiência que entre outras coisas tira os
diferentes atores de sua situação cotidiana de conforto e de conformidade com a
rotina da instituição, que se repete irrefletidamente ao longo de sua história, a
proposta de trabalho cria outra dinâmica que tem como um de seus efeitos mais
importantes possibilitar que os atores se vejam de forma diferente. O professor, ao
conduzir ou participar dessa proposta precisa ver o aluno como um sujeito
responsável pelo seu processo de construção do conhecimento. Os alunos, por sua
vez, têm a oportunidade de também se ver de outra forma e construir novas
possibilidades de relacionamento com o saber e com a escola. A escola pode ser
um lugar significativo de trocas, de construção, e isso depende das articulações
concretas que podem ser feitas para dar novos sentidos ao cotidiano da instituição.
Nesse cotidiano, muitas vezes sem sentido, um dos problemas mais
graves talvez seja provocado pelos conflitos existentes em diferentes momentos,
entre especialistas e professores. A esse respeito, Manoel apresenta posições fortes
e que muitas vezes causam desconforto para a escola, seus dirigentes e
coordenadores pedagógicos. Admite que tem dificuldades em acatar as orientações
das resoluções e, assim, acatar as cobranças da especialista (coordenadora
pedagógica) e também da direção da escola:
O ano passado mesmo [2013] tinha que dar recuperação no 1º, 2º e
3º bimestres e eu não dei. Pedi para mandarem pra mim por escrito.
Nunca mandaram. Então não fiz. E agora, em agosto, cheguei lá e
ainda ficou um garoto pra trás. Aí ela [especialista] entregou pra mim
e falou resolve aí. E eu não vou correr atrás não. Se ele estiver na
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sala... E hoje mesmo já não estava. Então, vai ficando...Meu método
é esse. Igual o ano passado, tinha dois alunos do 3ºano que estavam
ficando por causa da Química de 2º ano. Aí eu orientei o trabalho.
Pergunto: cadê o trabalho? Eles não entregam. Tô nem aí! Não
lancei nada. Aí a Cleusa [diretora] me chamou e perguntou “pra
esses dois você não vai dar”? Perguntei se ela queria que eu fizesse
o trabalho pra eles. Chamei os alunos pra ela ver que eu dei o
trabalho e cobrei diversas vezes. Quer que eu invente? Não vou
inventar.

Entre as tarefas enfadonhas que são exigidas do professor estão os
inúmeros relatórios e registros que não servem para outra coisa senão para
burocratizar as relações. Não servem, por exemplo, como instrumento de reflexão
sobre a prática pedagógica. Se os registros tivessem essa característica e se fossem
instrumentos reais de troca de experiências e de construção de saberes
pedagógicos entre os professores e especialistas, talvez a atitude de Manoel seria
diferente. Ao contrário, no entanto, chama atenção para a cobrança por registros,
relatórios, “da papelada que se for preencher, o professor não faz mais nada. Não
dá aula”. Novamente ele reforça a desmotivação provocada por situações relatadas
acima e demonstra rebeldia.
Essa situação é reforçada em outros trechos da entrevista com o
professor, quando se manifesta em relação às exigências do planejamento: “Não
tenho uma facilidade, eu sou mais prático, eu não gosto. Mas está tudo
organizado na cabeça”.
Aqui se configura uma situação contraditória, pois uma das características
fortes da experiência de trabalho do professor nesse estudo é justamente a sua
organização e planejamento. Ele se mostra contrário ao preenchimento do
formulário de planejamento exigido pela parte pedagógica da escola, mas tem a sua
forma de planejar e com sua organização deixa claro quais são as suas
intencionalidades. Então, a questão não é pensar qual é o lugar do planejamento
numa situação de ensino tradicional, numa relação hierarquizada entre os atores da
escola, mas pensar como essa prática pode ser um instrumento importante de
transformação da escola.
Como especialista, observo que o planejamento tem-se reduzido a uma
atividade em que o professor preenche um formulário e entrega à secretaria da
escola. O formulário é padronizado e organizado em colunas, em que o professor
registra os seus “objetivos gerais”, “objetivos específicos”, “conteúdos”, “estratégias”
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e “avaliação”. Em muitos casos, os professores copiam ou fazem fotocópias do
plano do ano anterior e o entregam à secretaria da escola, com a sensação de mais
uma atividade burocrática cumprida.
Para Menegolla e Sant’Anna (2008), são várias as suposições que levam
o professor a não gostar de planejar: não gostam, porque são obrigados a seguir
esquemas ou modelos rígidos de planejamento; muitos dos “donos” de certos
setores da escola não permitem inovações ou mudanças no ensino; muitos
professores não sabem planejar suas atividades, pois falta-lhes o conhecimento
teórico e prático
Para Gandin (2006), o plano foi perdendo o respeito, porque os conteúdos
nele registrados já estão preestabelecidos pela “cultura” escolar, repetidos ano a
ano, sem questionamentos, descritos como uma lista de possibilidades e ainda
flexíveis, ou seja, os professores não precisam se preocupar em segui-los. Depois
de dois ou três anos, o professor não precisa mais fazer planos por escrito para
repassar um conteúdo sobre o qual ele não toma decisões, que ele conhece bem e
sobre o qual já trabalhou.
Ficou o trabalho do professor tão burocrático como o de um pintor de
paredes. Se alguém contrata um pintor para sua casa, não lhe pede
um plano por escrito, com “objetivos, estratégias, recursos,
procedimentos e avaliação”. Por quê? Porque a tarefa é tão simples
que o pintor não necessita mais do que um plano mental. Ora, para
um professor que tem prática, “transmitir” o conteúdo preestabelecido
é mais fácil do que para o pintor, pintar a casa (GANDIN, 2006, p.
14).

Luckesi (2001) corrobora com essas afirmações quando avalia que o ato
de planejar, em nosso país, principalmente na educação, tem sido considerado
como uma atividade sem significado, ou seja, os professores estão muito
preocupados com os roteiros bem elaborados e esquecem o aperfeiçoamento do ato
político do planejamento.
De modo geral, os autores reforçam a necessidade de planejamento na
escola, mas fazem críticas e buscam entender a forma como ele ocorre. Defendem o
plano como um instrumento de construção da realidade e que contempla a
“definição do que se quer alcançar, a indicação da distância de onde se quer chegar
e a proposta para diminuir essa distância” (GANDIN, 2006, p. 23).

145

Sobre planejar tipos de aula, o professor Manoel percebe que quando dá
aula na sua disciplina, sofre uma resistência dos alunos.
Quando exploro a Química na iniciação cientifica, há mais interesse,
pois traz o cotidiano pra sala de aula. A aula teórica, mais pesada
mesmo, a dura, é complicada para os alunos. Mas precisa ser
trabalhada, pois será a mais cobrada.

Na entrevista recorrente, Manoel explica sobre essa separação dos tipos
de aula:
No sistema engessado que nós temos na SEE com esse monte de
avaliações, não tem como não dar os conteúdos. Por exemplo, o
PAAE [Programa de Avaliação da Aprendizagem Escolar]61. Já sei o
que vai cobrar esse ano. Todo ano é a mesma sequência. E tem
conteúdo aí que o aluno de 1º ano nunca viu no 9º. Aí o aluno faz e
passa a achar que Química é a matéria mais difícil. Os alunos já vêm
com resistência. É um empecilho. Aí também parece que todo
professor de Química nas escolas é o mais carrasco.

Observamos uma visão dicotômica de Manoel ao separar teoria da
prática. Isso também é possível observar na forma como ele insere a iniciação
científica em suas aulas, separando o tempo para a explicação do conteúdo e o
tempo para a pesquisa do projeto.
A visão dicotômica está centrada na separação entre teoria e prática, com
foco na total autonomia de uma em relação a outra. Dessa forma, a prática deve ser
uma aplicação da teoria e só terá relevância se for fiel aos parâmetros dela.
O distanciamento e estranhamento entre a teoria da academia e a prática
dos professores parece residir no modo como professores e acadêmicos mantêm
relação com esses saberes (FIORENTINI et al, 2011).
Tal modo de se relacionar com os saberes estaria ligado às contradições
de nossa sociedade capitalista.
Na relação teoria-prática se manifestam os problemas e contradições
da sociedade em que vivemos que, como sociedade capitalista,
privilegia a separação trabalho intelectual - trabalho manual e,
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O PAAE da SEE/MG é um sistema que gera provas que depois de aplicadas geram dados
diagnósticos da aprendizagem escolar para subsidiar o planejamento do ensino e suas intervenções
pedagógicas. A prova é aplicada nas turmas de 1º ano do ensino médio em fevereiro e depois em
novembro.
Disponível
em:
<http://paae.institutoavaliar.org.br/sistema_ava_v3/default.aspx?id_objeto=23967&id_pai=23967&are
a=AREA>. Acesso em: 13 de jul. de 2015.
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conseqüentemente, a separação entre teoria e prática (LELIS, 2001
p. 50).

Essa dicotomia é reforçada pelo papel atribuído aos professores de
educação básica nas inovações curriculares, que verticaliza a relação, colocando o
professor no papel de tomar conhecimento e aplicar propostas pensadas e
produzidas por especialistas.
A concepção de uma prática pedagógica como uma práxis social, ou seja,
a unidade entre teoria e prática, implica em que ambos os lados exercitem a reflexão
crítica, entendendo que “a teoria se desenvolve e se põe à prova em e por meio da
reflexão e da prática” (CARR; KEMMIS62, 1988 apud FIORENTINI, 2011, p.3 26).
Para Carre e Kemmis (1988 apud FIORENTINI, 2011) a pesquisa-ação
pode ser um elo articulador e dinamizador da relação dialética entre essas duas
dimensões.
Propus ao professor Manoel pensar na possibilidade de ampliar o trabalho
de iniciação científica para o ano inteiro
Acharia um show! Conteúdo aberto. Pois não ficaria engessado no
planejamento, preso no sistema, nem preocupado com as
avaliações externas que jogam a nota da escola pra baixo. Te
cobram: cadê o conteúdo que seus alunos não conseguiram
aprender?

Apesar do desconforto provocado pela incerteza de um cargo para o ano
seguinte, em função de seu vínculo empregatício com o Estado, uma das coisas que
ficam mais evidentes no convívio com o professor é a satisfação e a alegria com que
exercita planejar mentalmente como poderia começar o ano letivo diferente:
Já até pensei se conseguir pegar aula esse ano. Na primeira aula
vou pedir os alunos para explorar a escola procurando Química.
Depois a casa deles. Aí na sala vou fazer um debate. Já até pensei
numa planilhinha que vou jogando as falas deles e verificando o que
dá mais interesse. Depois vou separando por segmento o que é de
1º ano, de 2º e de 3º ano. Mas aí já vem alguém da escola achando
que você está enrolando, reclamando dos meninos andando pela
escola.

62

Referência utilizada por FIORENTINI, 2011.
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Para Manoel, essa atividade daria muito trabalho, mas ajudaria o aluno a
“sair fora do quadrado”, uma vez que os estimularia a ver a Química fora dos livros
didáticos, na vida .
Afinal tudo tem Química, uai! A ciência é um negócio fantástico.
Nunca vai ser um coisa resolvida. É exata até certo ponto. Tem
resposta para tudo, mesmo que seja temporária. Embora pareça que
alguns temas tenham pouco campo para trabalho, todos podem ser
amplamente trabalhados, basta pesquisar antes de escolher seu
tema e verás que a ciência tem resposta para tudo.

Mas, enfim, qual será a nossa capacidade de utilizar o conhecimento
científico para resolver questões do dia a dia? Em um mundo em que a ciência e a
tecnologia estão cada vez mais presentes, em que a sociedade é chamada a se
posicionar sobre grandes questões como pesquisas com células-tronco e cultivo de
transgênicos, essa é uma questão fundamental.
O professor Manoel, quando desenvolve uma educação científica pela
pesquisa, demonstra a necessidade que ele identifica de mostrar que o
conhecimento científico é um instrumento central para a compreensão do mundo
contemporâneo. Demonstra ainda que o saber científico não é um privilégio de
alguns setores da sociedade, ao contrário, o conhecimento científico deve ser
disseminado para toda a sociedade, e a escola tem um papel central nessa tarefa à
medida que pode favorecer situações de aprendizagem nesse sentido.
Retomando Saviani (1995), a contribuição da educação se materializa na
instrumentalização das ferramentas de caráter matemático, histórico, científico e
literário que o professor é capaz de garantir aos alunos, permitindo-lhes uma visão
crítica do mundo. De modo que os estudantes possam se integrar à sociedade, mas
com poderes de transformação, principalmente sobre a parcela da população que
vive sacrificada em estruturas injustas.
Porém, o nível de letramento científico de um povo nos mostra não
apenas o quanto há de defasagem nesse campo, mas, sobretudo, mostra que
apesar de não dominar esses conhecimentos, existe uma clareza por parte de
amplos setores de que o conhecimento científico é fundamental para a construção
de uma sociedade mais justa e igualitária.

148

Uma pesquisa inédita, realizada pela empresa Abramundo63, em 2014, se
propôs a levantar dados para debater sobre a capacidade de utilizar o conhecimento
científico para resolver questões do dia a dia. A pesquisa foi feita em parceira com o
Ibope, o Instituto Paulo Montenegro e a Organização Não Governamental Ação
Educativa. Teve o “objetivo de aferir o quanto os brasileiros dominam de
conhecimentos e habilidades relacionados às Ciências Naturais” (ABRAMUNDO,
2014)64.O instrumento utilizado foi um teste que abordou conhecimentos científicos
em um contexto cotidiano, diferente do teste PISA (Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes) e do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) e
de outras avaliações, que só abordam conhecimentos escolares. A proposta visava
medir o conhecimento escolar que é de fato aplicado na prática. Para isso ouviu
mais de duas mil pessoas nas nove principais regiões metropolitanas do país e
incluiu na amostra pessoas de 15 a 40 anos que já tivessem pelo menos as
primeiras quatro séries e não somente estudantes como nas outras pesquisas.
O teste procurou avaliar, entre outras coisas, a capacidade de identificar
simples informações explícitas em texto, tabela ou gráfico, tais como verificar o
consumo de energia ou a dosagem em bula de remédio. Os resultados dessa
pesquisa, nomeada de Índice de Letramento Científico (ILC), mostrou que no Brasil
é muito baixa a quantidade de pessoas “letradas” em ciências, capazes de empregar
os conhecimentos escolares no seu cotidiano e no planejamento do futuro. No dia a
dia, isso se manifesta quando a cabeleireira usa um produto que ela deveria saber
que faz mal ou quando os pais medicam os filhos por conta própria sem pensar nos
efeitos colaterais ou nas interações entre medicamentos. O resultado surpreendeu
com a baixa proficiência até dos indivíduos mais escolarizados. Os dados mostram
que o aprendizado fica restrito à escola e é preocupante que a ciência influencie tão
pouco a visão de mundo dessas pessoas, sua atividade cotidiana e as decisões que
tomam.
Junto com esse índice também foi feita uma pesquisa de percepção
pública da ciência, cujo resultado é significativo: apesar do fraco desempenho no
ILC, os participantes reconhecem a importância da ciência para a compreensão de
mundo (42% concordam plenamente e 30% concordam em parte) e para obter boas

63

Empresa que produz material de Ciências para o ensino fundamental do 1º o 9º.
Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2014/08/imagens/Indice-LetramentoCientifico.pdf> Acesso em: jul. 2015
64
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oportunidades de trabalho (41% e 27%, respectivamente). Ou seja, as pessoas têm
interesse e acham a ciência importante, mas não vão a fundo, porque não se
sentem competentes. Pode ser uma pista importante de que há algo errado na
formação dos estudantes.
Uma olhada em outros indicadores de ensino reforça a má situação do
país na área: no PISA, por exemplo, um dos piores desempenhos do Brasil é em
ciências (59º entre 65 países).
O presidente da Abramundo, Ricardo Uzal Garcia, acredita que criar
museus e centros de ciência para estimular a cultura científica seria uma boa
iniciativa:
Podemos pensar, por exemplo, em exposições sobre os ciclos do
petróleo ou da agricultura, áreas em que atuam empresas enormes.
O problema não é só da escola, já que muitas pessoas não voltarão
à sala de aula; é aí que a ação de igrejas, sindicatos e empresas
pode ser fundamental (GARCIA, 2014).

Segundo Garcia (2014), nas escolas, a reformulação da proposta de
ensino incluindo a iniciação científica de qualidade desde as primeiras séries poderia
ser fundamental para despertar o gosto por ciências no futuro.
Para o professor Manoel, assim como ele, os alunos não gostam de ler,
estudar. Os alunos seriam mais “práticos”, ligados na “tecnologia”. Manoel imagina
como será daqui pra frente: “Quem inventou o celular e outras tecnologias teve que
estudar, mas fico pensando o que vem depois, né? A gente não tem ideia, né... mas
acho, sei lá, que a gente vai comprar uma lente de contato com chip. Pronto,
acabou!”
Para Manoel uma escola boa deve ter autonomia para se organizar. Cita
como exemplo a forma de enturmar os alunos. Acha “natural” os agrupamentos por
desempenho. Acredita que turmas homogêneas, conforme desempenho intelectual,
da mesma forma como acontecia na época que era estudante, é muito melhor.
Antigamente podia né! Hoje não pode, né! [...]A escola organizava
os alunos melhores na 1ª sala, os mais ou menos na 2ª sala e daí
pra frente igual tinha na minha escola que tinha da sala A até a letra
“O”! Cara, era a melhor coisa. Você ficava numa turma que queria
estudar. Aí você engrenava. Tinha os malandros assim como eu que
já pegou turma A, B e C, mas nunca menos do que isso. Tinha amigo
meu que pegava a turma “O” e eu falava você é burro demais, cara!
[ridos] Entendeu? Tá louco! Já peguei turma assim pra dar aula. Era
uma maravilha dar aula pra turmas boas. Mas o dia que tinha que
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dar aula na turma H já ia estressado: ninguém fazia nada. Aí hoje os
bons alunos ficam misturados com os que não querem nada e a
gente tem que nivelar a sala e eles ficam prejudicados.

A busca pela homogeneidade das turmas, usando preferencialmente o
critério do rendimento escolar, difundiu-se durante a primeira metade do século XX.
Assim como Manoel, os que defendem esse procedimento institucional argumentam
que a homogeneidade possibilita ao professor o desenvolvimento de um trabalho
uniforme, ou seja, a utilização das mesmas atividades para todos os alunos, o que
com turmas heterogêneas não ocorreria. Os que são contra a homogeneização
argumentam que é impossível realizar essa composição devido à diversidade
psicológica, cognitiva e social dos diferentes alunos, pois veem a heterogeneidade
como um meio de socialização. E há ainda os que acreditam que a homogeneização
em alguns momentos é válida, como, na aglutinação de alunos com o mesmo
interesse para a execução de um projeto ou de alunos com o mesmo grau de
dificuldade em determinada disciplina para aulas de reforço (BARBOZA, 2007).
A política de composição de turmas homogêneas com base na
defasagem tanto pode expressar a intenção da escola em realizar
um projeto de recuperação dos alunos que apresentaram
dificuldades de aprendizagem e neste caso a eles são destinados
professores experientes e metodologias diferenciadas, como pode
também significar uma atitude de desânimo por parte da escola.
Seria como uma constatação de que aqueles alunos, por dificuldades
pessoais ou sociais, não conseguiriam avançar além do ponto que
chegaram (BARBOZA, 2006, p. 61).

A entrada da discussão da heterogeneidade como critério para formação
de turmas teve a contribuição dos estudos de Vigotski, na década de 1980. Esses
estudos influenciaram a maneira de organizar a escola ao trazer o conceito de Zona
de Desenvolvimento Iminente. Isso implica que, na prática, quando trabalham em
grupos heterogêneos, alunos que já consolidaram algumas aprendizagens e
habilidades cognitivas poderão funcionar como mediadores e auxiliar no avanço de
colegas que ainda não as desenvolveram ou que se encontram em fase de transição
na aprendizagem.
Outro fator que trouxe a discussão das turmas heterogêneas, levando
muitas escolas a rever a organização de suas turmas, foram os estudos da
Sociologia.
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[...] em função das correntes de pensamento contemporâneas, que
atribuem grande importância às pedagogias diferenciadas e à
capacidade da escola de lidar com a diversidade, demonstrando
estar conscientes de que a segregação aprofunda as diferenças e
que a criação de turmas rotuláveis pode desencadear conseqüências
indesejáveis, tais como a “profecia auto realizadora” (BARBOZA,
2006, p. 63).

No anexo II da Resolução SEE n. 2.253, de 9 de janeiro de 2013, que
trata da organização das escolas estaduais de Minas Gerais, o processo de
enturmação dos alunos é abordado somente nos aspectos do número mínimo e
máximo de alunos por segmento. Não há nenhuma definição de outros critérios de
como enturmar os alunos, ficando para a escola essa tarefa.
Ainda buscando compreender a concepção de escola, o professor Manoel
cita como exemplo de escola que considera boa, a escola de Formação Gerencial65,
em Varginha, que não se preocupa com vestibular, mas em formar pessoas para a
sociedade. “Se tivesse um filho, com certeza, colocaria o filho nessa escola”.

QUADRO 6
Núcleo - Ser docente: encantos e desencantos
Conteúdos
1) Era carrasco com aluno e hoje mais leve;
2) Insatisfeito com sistema de ensino da SEE/MG;
3) Insatisfeito com gestão do governo;
4) Resistência orientações SEE;
5) Não acredita em turmas heterogêneas;
6) Gosta de diversificar suas aulas: filmes, experimentos,
excursões

3.2

Indicadores
Desencantos

Encantos

Articulação dos núcleos e a compreensão dos sentidos

Com a finalidade de ultrapassar o plano da aparência e avançarmos
nesse processo de desvelamento dos sentidos construídos por um professor acerca
da atividade de educação científica por meio da pesquisa desenvolvida com alunos
de ensino médio, focalizamos a interpretação dos dados numa perspectiva
denominada por Soares (2011) de internúcleos. Segundo o autor:
[...] este trabalho consiste em trazer à tona e, ao mesmo tempo,
articular alguns temas, que ao terem sidos abordados pelo sujeito,
65

A Escola Técnica de Formação Gerencial (ETFG), do SEBRAE/MINAS.
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revelam aspectos históricos, contraditórios e peculiares da sua forma
de pensar, sentir e agir (SOARES, 2011, p. 273).

O trabalho de análise articulando os núcleos (internúcleos) permite a
compreensão da atividade realizada pelo professor, tendo em vista as mediações
que ele estabelece com o contexto socio-histórico-cultural e com elementos de sua
subjetividade. Para entender a sua atividade é preciso compreender como ele sente,
pensa e age na condução do seu trabalho na escola, como toma ciência dos limites
e das possibilidades através da observação e da discussão sobre a atividade
realizada. É preciso considerar também que a atividade que buscamos entender por
meio da pesquisa é realizada por um professor específico, com a singularidade de
sua história, que o faz atribuir sentidos e significados próprios ao seu fazer diário.
Sendo assim, o que podemos perceber:
a) Sua formação na educação básica foi marcada por um percurso fora
dos padrões, uma vez que faltava muito às aulas e não gostava de ler. Manifesta-se
um estrategista, metódico, que administrava essa situação sem prejuízo dos
resultados. Repetiu o 3º ano, porque havia assumido funções no colegiado e no
grêmio escolar, o que o levava a ter mais faltas do que o seu controle estratégico
previa. A forma de ensinar é apontada pelo professor como uma justificativa para as
suas faltas e desinteresse pela escola. Isso talvez esteja relacionado à sua proposta
inovadora de explorar os conteúdos de sua disciplina por meio da pesquisa.
b) O percurso formativo no ensino superior foi considerado melhor e mais
efetivo, porque o curso abrangia disciplinas de raciocínio que é sua facilidade.
c) Manoel não escolheu ser professor, mas foi, de certo modo, escolhido
pela profissão. Os atrativos que a profissão apresentava na época de sua formação
e o fato de conseguir vagas com facilidade para atuar podem ser considerados os
motivos que definiram a sua carreira profissional. Sua mãe, com as estratégias para
fazê-lo ir à escola, e suas irmãs como exemplo de estudo colaboraram para isso. O
fato de gostar de ensinar e ter facilidade com as disciplinas consideradas mais
difíceis pode também se somar aos primeiros. Sua “necessidade” principal era ter
uma atividade rentável para realizar seus sonhos.
d) A despeito da necessidade de se manter financeiramente, o professor
se vê sempre envolvido com mais de um emprego, pois se considera inquieto.
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e) Sua atividade é marcada pelo interesse de oferecer aos alunos a
oportunidade de construção do conhecimento científico, e não apenas esperar esse
conhecimento pelas suas aulas expositivas. Acredita que desse modo os alunos
aprendem melhor e de forma mais interessada.
f) A forma como desenvolveu todo o processo da atividade nos mostra
uma pessoa metódica e organizada nos mínimos detalhes.
g) Para o professor Manoel, a educação científica por meio da pesquisa
envolve a busca pela solução de problemas concretos, partindo de problematizações
do cotidiano, envolvendo experimentação ou demonstração e apresentando uma
estrutura acadêmica. Ele a entende como uma estratégia de ensino-aprendizagem
voltada ao desenvolvimento de habilidades inerentes ao processo de produção de
conhecimentos científicos na educação básica, tendo em vista o princípio educativo.
h) O professor sofre limitações para desenvolver a proposta com todas as
condições e prerrogativas que uma orientação de pesquisa científica exige. Reflete
que não teve em sua formação inicial o desenvolvimento de estratégias para
motivação e orientação dos estudantes, quando da organização e realização de uma
atividade dessa natureza. Avalia importante uma capacitação nesse sentido para
que os demais professores sejam incentivados e coordenem seus alunos na
realização das pesquisas ou dos experimentos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo buscou compreender que sentidos um professor atribuiu à
atividade de educação científica pela pesquisa, a qual desenvolveu com seus alunos
de ensino médio.
Dois objetivos motivaram a busca deste caminho: conhecer a prática do
professor, elemento articulador dessa proposta pedagógica e me constituir como
uma pesquisadora. Por reconhecer o valor e o alcance da escola pública no
desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária e inclusiva, escolhi realizar a
pesquisa nesse contexto.
Optamos pela Pesquisa Crítica Colaborativa (PCCol) como uma
metodologia que favorece o compartilhamento de reflexões ao longo do processo,
possibilitando a transformação das práticas dos participantes. A PCCol está
fundamentada na Teoria da Atividade Socio-histórico-cultural, que compreende o
homem como ser social e histórico, como agente atuante e transformador do mundo.
Enquanto pesquisadora da PCCol, neste estudo, exercitei meu papel
colaborativo na medida que compartilhei com minha experiência, no mesmo tipo de
atividade, enquanto coordenadora pedagógica em outra escola estadual. Foram
trocas refletidas que possibilitaram mudanças já na atividade desenvolvida em 2013
e com novas perspectivas para as próximas experiências.
Iniciei este percurso entusiasmada com os pressupostos da Pesquisa
Crítica de Colaboração, mas ainda sob uma perspectiva “idealista”, sem
compreender que é na práxis que se constrói e se transforma a realidade. Percebi a
enorme responsabilidade de desenvolver uma pesquisa que se pauta na
intervenção: o quanto é necessário cuidar da relação com os participantes, bem
como aprofundar o entendimento do contexto específico, para evitar interpretações
equivocadas ou superficiais. A atividade investigada colaborou para que tomasse
consciência das minhas ações, revisse minhas próprias crenças e valores e o modo
de estar no mundo. Assim, saio desta experiência talvez com outra identidade, ainda
em construção. E é com este olhar que analiso agora a própria condução da
investigação. A relação colaborativa que se estabeleceu deste o início possibilitou a
aprendizagem e desenvolvimento.
A educação científica pela pesquisa não é uma metodologia comum nas
escolas. O que impera ainda é o ensino conteudista, que depende da exposição do
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professor, o qual se submete à lógica dos livros didáticos e propostas curriculares
para definir o que deve ser ensinado e quando deve ser ensinado.
Nesse sentido, a atividade desenvolvida pelo professor Manoel se
configura como uma inovação na escola ao propor abordar o conhecimento pelo
princípio educativo que favorece um ambiente adequado de aprendizagem com
atividades, em primeiro lugar, participativas, onde os alunos sentem-se envolvidos e
motivados na condição de sujeito e, em segundo lugar, que acionem processos e
dinâmicas reconstrutivas, interpretativas, sempre como autor.
Foi nossa opção explorar a reflexidade dos participantes, entendendo que
mudanças na educação passam pela clareza do docente sobre seu contexto e suas
possibilidades de atuar. Sem essa possibilidade, o professor fica entre a pressão,
exercida pelo governo, para promover resultados e sua “ignorância” sobre o que e
como fazer. Acreditar em um professor que tenha condições de refletir criticamente
sobre questões relacionadas à sala de aula, ao ensino, à escola, à educação escolar
e à realidade como um todo, deixando para trás a visão de professor como mero
repassador de conteúdo, visão que perdurou os cursos de formação de professores
durante várias décadas e ainda está forte na atuação do professor no dia a dia das
escolas.
O professor Manoel se vê como um “animador” da atividade desenvolvida
por ele. Animador, enquanto aquele que impulsiona, direciona e incentiva pessoas,
organizando mostras e dirigindo atividades. Reflete que a estrutura da escola, com a
fragmentação das aulas em cinco módulos de 50 minutos diariamente, não favorece
trabalhos desse tipo. Mesmo com limitações, o professor avalia que os alunos, por
meio da atividade de educação pela pesquisa, compreendem mais e melhor os
conceitos científicos que explora nas aulas expositivas, além de ficarem mais
motivados e interessados. Nas apresentações, eles explicam os conceitos científicos
e ainda precisam demonstrar a sua aplicação no cotidiano.
Acredito que a relação que se estabeleceu entre eu e o professor Manoel
foi uma relação construída, forjada, no respeito mútuo, na negociação dos acertos e
desacertos da pesquisa. Essa relação nos permitiu aprender juntos sobre o papel do
professor, em como articular teoria e prática, bem como a compartilhar as
necessidades daquele contexto e a buscar, conjuntamente, as maneiras de atuar
perante as demandas que se apresentavam.
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É possível um olhar diferenciado para a prática do professor, articulando
formação e pesquisa, para compreender além da mera aparência da realidade e
apostando ainda na possibilidade de “resgate desse professor como sujeito coletivo,
de transformação de si mesmo, mas também da realidade na qual atua” (SOARES,
2011, p. 25).
A compreensão da atividade do professor e os sentidos por ele
construídos não foram possíveis apenas observando o que foi realizado, mas
também pelo entendimento do que ele poderia ter feito e ainda das razões pelas
quais não realizou aquilo que foi planejado.
Analisar a atividade docente para além do que concretamente é realizado
pode favorecer novos olhares e novas ações, mais eficazes e efetivas do ponto de
vista das políticas de formação continuada, além, é claro, do ponto de vista do
próprio professor que poderá ressignificar a sua prática.
Atitudes ingênuas ou sem compromisso com as práticas educativas
somente legitimam estados de desigualdade, alienação e ignorância que não
produzem democracia e desenvolvimento social. O exercício democrático requer
clareza de opções e coerência nas ações. Para isso, o professor precisa conhecer e
se apropriar das intencionalidades que subjazem o processo educativo em um
contexto de melhoria da qualidade da educação que vise à igualdade de
oportunidade no país.
Esse estudo possibilitou a reflexão mais ampla sobre a postura do
educador frente à pesquisa e a tantos outros instrumentos de aprendizagem que
exigem

conhecimento

consciente

e

deliberado,

além

de

alto

grau

de

comprometimento em relação ao seu papel de intervenção permanente no
desenvolvimento do educando.
Embora esta pesquisa tenha me proporcionado desenvolvimento e
aprendizagem em trabalhar com o outro, reconheço que há ainda muito que
aprender. Há muito que aprimorar em relação ao meu aprendizado como
pesquisadora. Este é um caminho que apenas se inicia para mim. Saio desta
experiência enriquecida, despida de certezas que trazia, mas acreditando cada vez
mais na importância da linguagem para a constituição e mudança das práticas
humanas.
Considero fundamental esta parceria Universidade – Escola e acredito
que ela proporcione benefícios tanto para os participantes diretos como para os
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pesquisadores que têm suas práticas frequentemente analisadas, o que colabora
para um aperfeiçoamento contínuo.
É importante repensar o papel das pesquisas na área de Formação
Docente para que essas possam, de alguma forma, subsidiar de maneira mais
eficaz, as práticas, as políticas públicas e o estímulo de novas pesquisas sobre o
tema.
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Todos os documentos anexados neste trabalho respeitaram o original produzido pelo professor
Manoel. Portanto, optamos por não alterar nem a formatação dos arquivos que foram gentilmente
cedidos por ele.
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JUSTIFICATIVA

Segundo relato dos alunos o que eles mais sentem falta no ambiente escolar é o contato
direto com a atividade de pesquisa, pois é através dela que eles têm a oportunidade de aprender
e a expor o seu trabalho em público.
Por isso o motivador desse cenário é o Projeto de Iniciação Científica, pois promove o contato
direto com a atividade de pesquisa, permitindo o aprendizado e a aplicação de técnicas e
métodos científicos. Permite ainda desenvolver o pensamento de forma criativa, resolver
problemas e despertar o protagonismo juvenil.

É importante ensinar aos alunos, desde o Ensino Fundamental, a pesquisar, a
construir conhecimentos e não simplesmente reproduzir mecanicamente aquilo que leem
nos livros ou na internet. Os alunos precisam dominar habilidades técnicas de pesquisa
como também desenvolver a capacidade de leitura crítica; ou seja, é necessário superar o
velho modelo do “copiar e colar”, porque precisamos formar pessoas autônomas, que
saibam pensar e não simplesmente “reproduzir/repetir o mundo”.
Nesse sentido, Pedro Demo (2008) alerta que “saber pensar não se restringe mais a
uma atividade recolhida, ensimesmada, produto de uma cabeça privilegiada, mas assume
o desafio de tornar-se jogo coletivo [...] plataformas digitais podem facilitar este trânsito
de ideias e informação, de elaborações progressivas e sempre provisórias, de preferência
por propostas discutíveis, porque somente elas podem ser aperfeiçoadas”.
De acordo com Marcos Bagno (2008), “ensinar a aprender é criar possibilidades para que uma
criança chegue sozinha às fontes de conhecimento que estão a sua disposição na sociedade”. Isto
significa dizer que a escola deve ensinar a pesquisar, promovendo autonomia para selecionar e
organizar as fontes de modo que se construam conhecimentos.
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DESENVOLVIMENTO

O professor-coordenador divulga a lista de temas para a Iniciação. Cada equipe faz a sua
escolha conforme orientações.
O trabalho deverá ser feito em equipes de 07 alunos com grupos mesclados.
Formados os grupos, os alunos deverão procurar o professor-orientador. A orientação
ocorrerá por email ou minutos antes da entrada da escola conforme combinado entre
professor e grupo a ser orientado. NUNCA poderá ser retirado aluno de horário de aulas. A
orientação é extra turno.
Os grupos receberãoorientação do professor para elaborar o projeto de pesquisa e cada
grupo deverá apresentar ao professor-orientador em um formulário próprio (padrão
comum:título, objetivo, justificativa, metodologia, produto final, fontes de consulta,
cronograma).
Cada grupo desenvolverá pesquisa e deverá apresentar o trabalho impresso com suas
conclusões para o professor-orientador em data-limite previamente informada.
Os trabalhos deverão apresentar uma formatação padrão: capa (nome da escola,
identificação do trabalho, nome e turma dos participantes, título e data), fonte Arial 12,
margem 2 cm, espaço simples.
Deverão ainda apresentar introdução, dois capítulos (no mínimo), conclusão, referências
bibliográficas e em anexo o projeto. TUDO DEVIDAMENTE ENCADERNADO. NÃO SERÃO
ACEITOS TRABALHOS FORA DA FORMATAÇÃO ACIMA DESCRITA NEM
ENCADERNAÇÕES FORA DO PADRÃO.
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CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO
A avaliação do trabalho impresso será feita pelo professor-orientador e será computada
na etapa da avaliação processual do bimestre, em 04 pontos.

Os CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO DEVERÃO APRESENTAR:

Resposta às questões problematizadasno projeto: (10 pontos);
Formatação exigida (08 pontos);
Organização/capitulação exigida (07 pontos);
Linguagem adequada segundo a norma padrão: coerência, coesão textual, pontuação
e ortografia (08 pontos);
Ideias com clareza e boa organização; vocabulário rico e fluente (07 pontos);
Fidelidade aos conceitos científicos referentes ao assunto tratado, com o uso
adequado de termos e expressões (10 pontos);
Posicionamento crítico em relação ao desenvolvimento da reflexão
apresentação de propostas pertinentes às questões levantadas (10 pontos).

com

TOTAL 60: 15 = 04 PONTOS



Para a segunda etapa, os trabalhos escritos poderão ser aperfeiçoados para
apresentação, quando será organizada uma banca composta do professor-orientador e
mais dois professores que atribuirão de 0 a4 pontos para a equipe. A média das notas
dos professores será a nota final do grupo.



OS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS:
Domínio do Conteúdo: 05 pontos
Criatividade: 05 pontos
Capacidade de análise: 05 pontos
Comportamento ético: 05 pontos
Relacionamento da equipe: 05 pontos
Organização do Trabalho: 05 pontos
Responsabilidade assumida: 05 pontos
Desempenho Motor: 05 pontos

175

Pontualidade: 05 pontos
Assiduidade: 05 pontos
Qualidade da apresentação: 05 pontos
Utilização do tempo limite de 10 a 15 min: 05 pontos
TOTAL 60: 15 = 04 PONTOS





As apresentações, devidamente divulgadas com antecedência, estarão abertas aos
demais alunos, pais e comunidade de forma geral.
Nos dias das apresentações o aluno, OBRIGATORIAMENTE, deverá assistir a 10
apresentações, quando ele não for Aluno Expositor. No dia de sua apresentação o
aluno, além de expor, deverá assistir a 05 apresentações que serão registradas em
crachá próprio, carimbado por professores de apoio em cada sala de apresentações.
Os CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO PARA ASSISTIR ÀS APRESENTAÇÕES DOS
TRABALHOS:
Cada apresentação que o aluno assistir: 0,05 ponto
Pontuação Máxima: 2,0 pontos
Penalidades: 0,1 ponto a menos
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ESTRUTURA

NOME DO COLÉGIO

NOME DO COLÉGIO

TÍTULO

TÍTULO

DO
TRABALHO
Observação: Deverá ser
entregue 01 cópia de uma
síntese do trabalho por email, fora da encadernação.

NOME e TURMA DOS
ALUNOS

Trabalho apresentado para
Iniciação Científica sob
orientação do (a)
professor(a)......

VARGINHA
Outubro
VARGINHA

2013

Outubro
2013

ÍNDICE
INTRODUÇÃO

DESENVOLVIMENTO

O texto deve apresentar a

Apresenta o que você pesquisou

Página

1- Introdução(01 página)..........
2-Desenvolvimento (02 a 3
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páginas .......................................
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Cronograma das Atividades

DATA
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05/08 a 18/08

Orientação geral sobre I.C.

Professor

19 a 23/08

Formação das equipes

Alunos
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Alunos
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Professor e alunos
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Alunos

05/10 a 13/10
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Revisão e correção dos trabalhos

Professor e alunos

4/11 a 6/11

Apresentação dos trabalhos

Alunos

07/11 a 08/11

Avaliação da Iniciação Científica

Professores e equipe
pedagógica
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ANEXO B – Projeto de Iniciação Científica
Escola Estadual Professora Aracy Miranda
P R O J E T O D E IN IC IA Ç ÃO
C IE N T ÍF IC A
2 º S E M E S T R E / 2 0 13
JUSTIFICATIVA
É importante ensinar aos alunos, desde o Ensino Fundamental, a pesquisar, a construir
conhecimentos e não simplesmente reproduzir mecanicamente aquilo que leem nos livros ou na internet.
Os alunos precisam dominar habilidades técnicas de pesquisa como também desenvolver a capacidade de
leitura crítica; ou seja, é necessário superar o velho modelo do “copiar e colar”, porque precisamos formar
pessoas autônomas, que saibam pensar e não simplesmente “reproduzir/repetir o mundo”.
Nesse sentido, Pedro Demo (2008) alerta que “saber pensar não se restringe mais a uma atividade
recolhida, ensimesmada, produto de uma cabeça privilegiada, mas assume o desafio de tornar-se jogo
coletivo [...] plataformas digitais podem facilitar este trânsito de ideias e informação, de elaborações
progressivas e sempre provisórias, de preferência por propostas discutíveis, porque somente elas podem
ser aperfeiçoadas”.
De acordo com Marcos Bagno (2008), “ensinar a aprender é criar possibilidades para que uma criança
chegue sozinha às fontes de conhecimento que estão a sua disposição na sociedade”. Isto significa dizer
que a escola deve ensinar a pesquisar, promovendo autonomia para selecionar e organizar as fontes de
modo que se construam conhecimentos.
OBJETIVO GERAL
Desenvolver o interesse e as habilidades para a iniciação científica estimulando o aluno-pesquisador.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Desenvolver a habilidade de problematizar e buscar soluções para os problemas encontrado;
 Estimular a leitura de várias fontes sobre o mesmo tema;
 Produzir texto dissertativo, tendo em vista as características próprias do gênero textual;
 Desenvolver a habilidade argumentativa proporcionada pelo diálogo entre as várias fontes
analisadass e o problema levantados;
 Desenvolver a habilidade de trabalhar em grupo;
 Utilizar uma metodologia de pesquisa com critérios científicos compreendendo que a
ciência se constrói com uma metodologia rigorosa;
DESENVOLVIMENTO
O professor-orientador divulga a lista de temas para a Iniciação. Cada equipe faz a sua escolha
conforme orientações.
O trabalho deverá ser feito em equipes de 07 alunos com grupos mesclados.
Formados os grupos, os alunos deverão procurar o professor-orientador. A orientação ocorrerá
por email ou minutos antes da entrada da escola conforme combinado entre professor e grupo a ser
orientado. NUNCA poderá ser retirado aluno de horário de aulas. A orientação é extra turno.
Os grupos receberão orientação do professor para elaborar o projeto de pesquisa e cada grupo
deverá apresentar ao professor-orientador em um formulário próprio (padrão comum: título, objetivo,
justificativa, metodologia, produto final, fontes de consulta, cronograma).
Cada grupo desenvolverá pesquisa e deverá apresentar o trabalho impresso com suas conclusões
para o professor-orientador em data-limite previamente informada.
Os trabalhos deverão apresentar uma formatação padrão: capa (nome da escola, identificação do
trabalho, nome e turma dos participantes, título e data), fonte Arial 12, margem 2 cm, espaço simples.
Deverão ainda apresentar introdução, dois capítulos (no mínimo), conclusão, referências
bibliográficas e em anexo o projeto. TUDO DEVIDAMENTE ENCADERNADO. NÃO SERÃO ACEITOS
TRABALHOS FORA DA FORMATAÇÃO ACIMA DESCRITA NEM ENCADERNAÇÕES FORA DO
PADRÃO.
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CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO
A avaliação do trabalho impresso será feita pelo professor-orientador e será computada na etapa
da avaliação processual do bimestre, em 04 pontos.
Os CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO DEVERÃO APRESENTAR:
Resposta às questões problematizadas no projeto: (10 pontos);
Formatação exigida (07 pontos);
Organização/capitulação exigida (07 pontos);
Linguagem adequada segundo a norma padrão: coerência, coesão textual, pontuação e ortografia (08
pontos);
Ideias com clareza e boa organização; vocabulário rico e fluente (08 pontos);
Fidelidade aos conceitos científicos referentes ao assunto tratado, com o uso adequado de termos e
expressões (10 pontos);
Posicionamento crítico em relação ao desenvolvimento da reflexão com apresentação de propostas
pertinentes às questões levantadas (10 pontos).
TOTAL 60: 15 = 04 PONTOS


Para a segunda etapa, os trabalhos escritos poderão ser aperfeiçoados para apresentação, quando será
organizada uma banca composta do professor-orientador e mais dois professores que atribuirão de 0 a
4 pontos para a equipe. A média das notas dos professores será a nota final do grupo.



OS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS:
Domínio do Conteúdo: 05 pontos
Criatividade: 05 pontos
Capacidade de análise: 05 pontos
Comportamento ético: 05 pontos
Relacionamento da equipe: 05 pontos
Organização do Trabalho: 05 pontos
Responsabilidade assumida: 05 pontos
Desempenho Motor: 05 pontos
Pontualidade: 05 pontos
Assiduidade: 05 pontos
Qualidade da apresentação: 05 pontos
Utilização do tempo limite de 10 a 15 min: 05 pontos
TOTAL 60: 15 = 04 PONTOS
As apresentações, devidamente divulgadas com antecedência, estarão abertas aos demais alunos, pais e
comunidade de forma geral.
Nos dias das apresentações o aluno, OBRIGATORIAMENTE, deverá assistir a 08 apresentações, quando
ele não for Aluno Expositor. No dia de sua apresentação o aluno, além de expor, deverá assistir a 04
apresentações que serão registradas em crachá próprio, carimbado por professores de apoio em cada
sala de apresentações.




Os CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO PARA ASSISTIR ÀS APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS:
Cada apresentação que o aluno assistir: 0,1 ponto
Pontuação Máxima: 2,0 pontos
Penalidades: 0,1 ponto a menos
CRONOGRAMA
DATA
ATIVIDADES
RESPONSÁVEIS
05/08 a 18/08
Orientação geral sobre I.C.
Professor
19 a 23/08
Formação das equipes
Alunos
Até 30/08
Alunos definem tema
Alunos
09/09
Sorteio das salas para apresentação
Professor e alunos
Orientação e
16/09
Professor e alunos
divulgação do cronograma de apresentações
31/08 a 30/09
Orientação do projeto de pesquisa
Professor
Até 04/10
Entrega do projeto de Pesquisa
Alunos
05/10 a 13/10
Correção dos trabalhos
Professor
14/10 a 01/11
Revisão e correção dos trabalhos
Professor e alunos
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4/11 a 6/11
07/11 a 08/11

Apresentação dos trabalhos
Avaliação da Iniciação Científica

RECURSO

Portaria
Professores/vice-direção
/Especialista

RECURSO
Papel e Xerox

Papel e Xerox

Carimbos
Camisetas
Banner
Folder
Papel Vergê
Pasta
Datashow
Tela
Salas de aula

Alunos
Professores e equipe pedagógica

RECURSOS HUMANOS
FINALIDADE
RESPONSÁVEL
Orientação, avaliação dos
Professor Orientado
trabalhos
Entrega de cartão p/ apresentação
na entrada / Recebimento de
cartão carimbado na saída e
Auxiliar de secretaria/ Especialista
posterior encaminhamento à
e Vice Direção
supervisão
Montagem e desmontagem dos
Escala conforme distribuição de
equipamentos
professores em cada turma

RECURSOS MATERIAIS
FINALIDADE
QUANTIDADE
Reprodução de formulário de
04 por grupo Total=
avaliação do Projeto e Controle
120
de apresentações
Cartão de entrada / Crachá
04 por folha /130
impressos por dia/
sendo 03 dias
=390cópias
Registrar presença nas
10 carimbos
apresentações
Personalização do Grupo
01 por aluno / Total=
210
Divulgação do Evento
01
Divulgação do Evento
300
Identificação das Salas
01 por sala Total=30
Apresentar notas
01
Apresentação
04 aparelhos ligados
por 04 horas por dia
Projeção
04
Apresentação
10 salas

CUSTO
Xerox:
Folhas:
Xerox:
Folhas:

Energia
elétrica:Lâmpada:

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PROCESSO
Ao final, todos os envolvidos, professores, alunos e funcionários, participam da avaliação do
processo registrando sua percepção, em um formulário específico. Após a tabulação das respostas, o
resultado é compartilhado para que, se necessário, os pontos apontados sejam revistos e reformulados
para os próximos eventos.
BIBLIOGRAFIA
BAGNO, Marcos. Pesquisa na escola, como é e como se faz, Ed. Vozes, São Paulo, SP 2001.
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ANEXO C – Folder para divulgação
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ANEXO D – Ficha de Avaliação dos professores

