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RESUMO 
 

 
Neste trabalho procuro entender por que atividades com o método Instrução pelos 
Colegas promovem a formação de conceitos da Física em níveis mais complexos, 
segundo a perspectiva Histórico-Cultural. A pesquisa foi desenvolvida com estudantes 
do ensino superior de um curso de Engenharia Civil na modalidade de Pesquisa-Ação. 
Os dados empíricos foram organizados segundo os pressupostos teóricos da Análise 
Textual Discursiva. Eles apontaram para o estabelecimento de três categorias de 
análise, que conduzem às proposições desta investigação. As categorias são: 
Interação e Significação, Mediação Pedagógica e Prática Docente e Desenvolvimento 
Profissional. Os resultados indicam que o estabelecimento de ambientes interativos 
em sala de aula favorece o processo de significação conceitual da Física. Apontam, 
também, que a vivência desses ambientes proporcionou o desenvolvimento 
profissional do professor participante da pesquisa, produzindo modificações da prática 
docente e conscientização sobre a necessidade de assimetrias pedagógicas 
adequadas para o desenvolvimento da significação conceitual. 

 
Palavras-chave: Interação, Significação, Mediação Pedagógica, Prática Docente. 
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ABSTRACT 
 

 
In this work I try to understand why activities with the Peer Instruction method promote 
the formation of concepts of Physics in more complex levels, according to the 
Historical-Cultural perspective. The research was developed with university students 
of a Civil Engineering course in the form of Action Research. The empirical data were 
organized according to the theoretical assumptions of the Discursive Textual Analysis. 
They pointed to the establishment of three categories of analysis, which lead to the 
propositions of this inquiry. The categories are: Interaction and Signification, 
Pedagogic Mediation and Teaching Practice and Professional Development. Results 
indicate that the establishment of interactive environments in the classroom favors the 
process of conceptual signification of Physics. They also indicate that the experience 
of these environments provided the professional development of the research 
participant teacher, producing changes in teaching practice and awareness of the need 
for adequate pedagogical asymmetries for the development of conceptual signification. 
 
Key-words: Interaction, Signification, Pedagogic Mediation, Teaching Pratice. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
Em diversos grupos de professores de nosso tempo, ouve-se um discurso 

sobre a necessidade da autonomia e o engajamento do estudante no seu processo 

de aprendizagem. Diferentes compreensões pedagógicas embasaram práticas de 

ensino no intuito de modificar posturas de professores e alunos. Dentre elas a crença 

na ciência como um conjunto de verdades acabadas que precisam ser transmitidas e 

memorizadas ainda é uma compreensão hegemônica mantida por muitos professores 

(MALDANER, 2000; ARAGÃO, 2000; MALDANER, 2006). Tal concepção termina por 

revestir as proposições de suas aulas.   

Com isto, novas propostas didáticas tendem a sofrer resistências e 

preconceitos, acabam por serem amarradas pela sensação de desconforto causada 

pela ideia da reconstrução da visão pedagógica. Eis aí uma contradição, apesar da 

aceitação pelos professores de que os tempos são novos e exigem novas 

abordagens, poucos são os métodos de ensino utilizados em sala de aula que buscam 

colocar em prática tais concepções. 

Penso que um dos motivos da existência de dificuldades em criar situações 

de aprendizagem que viabilizem a construção da autonomia do estudante é a 

dependência da motivação deste. Sem a disposição de o aluno envolver-se nas 

provocações educativas, dificilmente se conseguirá desenvolver processos de ensino 

e de aprendizagem em que conceitos já formados pelos estudantes sejam 

transformados e ampliados. Nestas ocasiões torna-se evidente a importância do 

método utilizado pelo professor para a organização, apresentação e desenvolvimento 

dos conteúdos escolares. O meio sociocultural tem grande influência no 

estabelecimento das necessidades e metas pessoais de cada sujeito, contudo a 

decisão de acolher ou rejeitar o sugerido é particular, permanecendo à esfera do livre 

arbítrio, imanente a cada indivíduo.  

Sendo assim, na ação educativa, a escolha dos conteúdos escolares, os 

instrumentos pedagógicos e os métodos de ensino utilizados pelo professor são 

fatores que podem interferir, significativamente, no envolvimento, na participação 

interativa e na atenção constante do aluno no trabalho pedagógico. Portanto, não deve 
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o professor desconsiderar aspectos motivacionais, uma vez que estes mobilizam 

diversas funções mentais necessárias no processo de aprendizagem. Para Nunes 

(2010), 

 

Atenção, motivação e memória funcionam interligadas. A motivação consiste 
num conjunto de forças internas que leva o indivíduo a atingir certo objetivo 
como resposta a um estado de necessidade, desequilíbrio ou carência. É o 
processo responsável pela persistência dos esforços de uma pessoa para 
alcançar uma determinada meta. O termo motivação derivado do verbo em 
latim "movere" apresenta-se na literatura com diversas definições e, 
relaciona-se ao fato da motivação levar uma pessoa a fazer algo, mantendo-
a na ação e ajudando-a a completar tarefas. 

 

Na maioria das vezes as disciplinas que tratam de conhecimentos da Física 

são rotuladas, pelos estudantes, como as de maior dificuldade nos cursos superiores. 

Essa dificuldade para compreender os conceitos físicos é fator importante e que 

precisa ser considerado, tanto na educação básica como na educação superior, pois, 

sem dúvida, ele é um dos responsáveis pelos altos índices de reprovação e evasão, 

como apontam estudos desenvolvidos por Brasil (2013), Zimmermann et al. (2011), 

Silva Filho (2007) e Arruda et al. (2006), em cursos de graduação da área das Ciências 

Exatas e Aplicadas como as Engenharias, Física, Matemática, Química, para citar 

alguns. 

No contexto do ambiente em que esta pesquisa foi desenvolvida, dados 

estatísticos1 relativos à aprovação, reprovação e evasão nas disciplinas de Física que 

compõem o currículo dos cursos de Engenharia2 da Unijuí, do período de 2010 a 2014, 

apontam para uma realidade semelhante aos estudos citados anteriormente. Embora 

outras instituições de ensino também venham apresentando taxas de reprovação e 

evasão nas disciplinas de Física de cursos de Engenharia Civil semelhantes ou ainda 

mais elevadas (ZIMMERMANN et al, 2011; RISSI, MARCONDES, 2011), penso que 

considerar como natural o fato de quase a metade de um coletivo de alunos reprovar 

ou evadir da disciplina/curso demonstra desinteresse pelo processo educacional e 

abandono da pesquisa.  

                                            
1 O número de alunos em cada situação foi fornecido pela Vice-Reitoria de Graduação da Universidade 
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. 
2 Cursos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. Foram consideradas neste 
levantamento estatístico as disciplinas de Física I, Física II e Física III, esta última não faz parte do 
currículo do curso de Engenharia Elétrica. 
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Entendo que esses dados precisam ser analisados e compreendidos com 

maior profundidade. A reflexão sobre as causas do número elevado de reprovações e 

desistências nessas disciplinas poderá servir de subsídio para propostas de 

mudanças no modo de ensinar e de aprender de professores e estudantes que 

frequentam esses cursos. Isso porque a responsabilização pela aprendizagem dos 

conteúdos escolares é de ambos. Dados apresentados nos gráficos 1 e 2 revelam 

informações sobre o desempenho de estudantes de Cursos de Engenharias da Unijuí.    

Gráfico 1 - Índices de aprovação, reprovação e evasão em disciplinas de Física nos cursos de 
Engenharia da Unijui de 2010 a 2014 

 

Fonte: Cristiano Fernando Goi Palharini, 2015. 

 

Os dados apresentados demonstram que no período de 2010 a 2014 pouco 

mais da metade dos alunos matriculados nas disciplinas de Física obtiveram 

aprovação. Do total de estudantes matriculados nessas disciplinas (3915 alunos), 794 

deles reprovaram. Isso indica que aproximadamente 20% dos alunos não atingiram 

os objetivos propostos para a disciplina, segundo entendimento dos professores 

responsáveis pelas mesmas. Outros 530 estudantes não chegaram a concluir as 

disciplinas, ou seja, desistiram delas no decorrer do semestre letivo, o que 

corresponde a um percentual de 14% de abandono. 

Uma análise comparativa entre os dados produzidos considerando os últimos 

cinco anos (2010-2014), aponta para um aumento gradativo dos índices de 

reprovação e evasão, sendo que este último mais que dobrou no período, como 

mostra o gráfico 2: 

 

 

APROVAÇÃO
66%

REPROVAÇÃO
20%

EVASÃO
14%
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Gráfico 2 – Variação das taxas de aprovação, reprovação e evasão em disciplinas de Física 
nos cursos de Engenharia da Unijui  

 

Fonte: Cristiano Fernando Goi Palharini, 2015. 

 

Ao se restringir este levantamento estatístico ao desempenho dos estudantes 

que cursaram a disciplina Física I no período de 2010 a 2014, o quadro apresentado 

é ainda mais preocupante. Houve a aprovação de 59% dos estudantes matriculados, 

o somatório dos alunos reprovados e dos estudantes que desistiram da disciplina 

representam 41% dos alunos.   

Gráfico 3 - Índices de aprovação, reprovação e evasão das turmas de Física I de 2010 a 2014 

 

Fonte: Cristiano Fernando Goi Palharini, 2015. 

 

O gráfico 4, apresentado a seguir, mostra a variação das taxas de aprovação, 

reprovação e evasão dos estudantes matriculados na disciplina de Física I, no período 

de 2010 a 2014. Saliento que o foco de análise para esta disciplina se deve ao fato 

dela se constituir campo empírico para o desenvolvimento de minha pesquisa. 
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Gráfico 4 – Variação das taxas de aprovação, reprovação e evasão das turmas de Física I de 
2010 a 2014  

 

Fonte: Cristiano Fernando Goi Palharini, 2015. 

 

Dados contidos nos gráficos anteriormente apresentados suscitam alguns 

questionamentos: Qual seria a origem desse declínio no desempenho acadêmico? 

Seriam os alunos que não estão dispostos a estudar? Seriam os professores que não 

encontraram instrumentos e meios efetivos que oferecessem condições adequadas 

para ocorrência de aprendizagem? A causa das deficiências repousa no estudante? 

No professor? Na instituição de ensino? Nos currículos? Na educação básica? Nas 

políticas públicas? Na sociedade? Na concepção cultural relativa à educação?  

O problema das não aprovações e a avaliação de suas causas não é trivial, 

não cabendo uma resposta ingênua apontando isto ou aquilo, pois entendo que 

envolve uma rede complexa de elementos, de tal forma que até o momento ninguém 

pôde dizer “descobri o problema da educação e o resolvi”. É provável que esta frase 

nunca possa ser publicada isenta de uma grande medida de ingenuidade, uma vez 

que a Ciência busca uma compreensão mais qualificada do mundo, sem a pretensão 

de chegar a respostas definitivas.  

Na perspectiva da qualificação do entendimento dos processos educacionais, 

é possível admitir que aluno e professor são os principais atores da ação educativa, 

portanto há de se compreender esses sujeitos e suas ações para serem identificadas 

possíveis causas que levam à reprovação e evasão e apontar alternativas para os 

problemas já há muito tempo existentes.  

2010 2011 2012 2013 2014
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18 
 

 
 

Trabalhos como os de Maldaner (2006), Moreira (2000), Rosa e Rosa (2012), 

Schnetzler e Aragão (2000) apontam algumas mazelas conhecidas das disciplinas 

“exatas” como o ensino descontextualizado, a matematização em detrimento da 

significação, a desconsideração dos conhecimentos prévios do estudante, o ensino 

vertical, o uso do livro didático como livro de receitas e fonte da “verdade” científica, 

modelos pedagógicos pautados na racionalidade técnica, carregados da crença 

empirista-positivista, etc. Tais limitações apontam para um dos atores, pois sobre o 

professor recai a responsabilidade de definir a maneira de conduzir os processos 

didáticos. Sendo assim, a constante avaliação do currículo e da formação de 

professores torna-se ato imprescindível para atenuar os episódios de claudicância tão 

recorrentes nos diversos níveis de ensino da educação brasileira. 

De acordo com Araújo (2013), atualmente existe um apelo social e de 

mercado por profissionais com conhecimentos sólidos sobre conteúdos específicos e 

habilidades associadas ao trabalho colaborativo, discussão de ideias e metacognição. 

Espera-se dos estabelecimentos de ensino, em especial da Universidade, que 

promova essa formação, responsabilidade que mais uma vez aponta para a ação dos 

professores. 

O interesse pelo tema desta pesquisa emergiu de minha trajetória acadêmica 

no curso de Física-Licenciatura, desenvolvido na instituição pesquisada, em que 

percebia latente em professores do curso e de escolas atendidas em trabalhos de 

extensão universitária o embate entre teoria e prática; os alunos eram trazidos à 

universidade para “ver algo novo”, que depois era trabalhado do “jeito velho”. Diversas 

experiências suscitaram elementos para a reflexão sobre “qual a melhor maneira de 

ensinar aquilo que é realmente necessário ensinar”, que para ser respondida passa 

pela questão de “como aprendemos”.  

Neste trabalho investigo a realidade de uma turma de acadêmicos que 

cursaram a disciplina Física I, promovida pelo curso de Engenharia Civil da 

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - Unijui, situada 

na cidade de Ijuí-RS, no que diz respeito aos processos de ensino e de aprendizagem 

de conteúdos de física.  

Saliento que minha formação acadêmica ocorreu em muitos momentos 

conjuntamente com grupos de acadêmicos dos cursos de Engenharia envolvidos 

nesta pesquisa, possibilitando-me compartilhar das percepções de professores de 
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Física, que atuavam e que, ainda hoje, atuam como docentes nesses cursos, sobre a 

existência de desinteresse dos estudantes com relação à aprendizagem dos conceitos 

da Física. Percepção esta que precisa ser analisada e compreendida pelos próprios 

professores. Uma consequência deste fato é a fragilidade na capacidade do futuro 

profissional perceber e compreender fenômenos físicos em situações concretas, 

competência imprescindível aos engenheiros devido à natureza de seus trabalhos. 

Assim sendo, desenvolvi um estudo com uma alternativa metodológica que 

pode colaborar para melhoria de algumas fragilidades nos processos educacionais 

expostas anteriormente. Trata-se de um método de ensino que vem sendo 

desenvolvido desde a década de 90 do século anterior pelo professor Eric Mazur 

(MAZUR, 1997; 2015) da Universidade de Harvard, Estados Unidos, denominado 

Peer Instruction, que numa tradução livre significa Instrução pelos Colegas (IpC), 

nomenclatura que passo a adotar neste trabalho. 

O emprego do termo “instrução” pode conotar a ideia de um treinamento, um 

processo de absorver e reproduzir. Contudo o objetivo da utilização deste método é 

provocar o diálogo para promover o processo de significação pelos sujeitos, 

justamente o oposto da ideia de “espelhar” os conhecimentos do professor no intelecto 

do aluno. Barbosa-Lima (2006) faz um estudo da etimologia de algumas palavras 

empregadas pelos educadores e a relação que elas estabelecem com concepções 

filosóficas implícitas na didática das Ciências Físicas. Em seu trabalho a autora aponta 

que o vocábulo “instruir” sofreu uma mudança de sentido expressiva, em sua origem 

significa semear, como diz: 

 

Instruir: Do latim imperial, século I, instruere. Surge em português no século 
XVI. Em francês, instruire entrou no vocabulário durante o século XII, na 
forma enstruire, cujo final sofreu a influência de construire. A palavra latina 
arcaica tinha, no vocabulário militar, o significado de equipar e, no Latim 
Imperial, o de informar, dar ciência, fornecer conhecimentos úteis. Ligada a 
instrumentum (ferramenta útil), chegou ao latim vinda de uma raiz indo-
européia – str – que significa semear, lançar grãos ao solo, estender. Daí 
vieram palavras tão diferentes, à primeira vista, quanto: estrada, estrutura e 
estrela. Além, naturalmente, da palavra construir, que originalmente 
significava semear coletivamente. A palavra instruir, uma das mais antigas 
para indicar o processo pedagógico, deste belo significado original de 
semear, evoluiu para o sentido contemporâneo de treinamento de atividades 
mecânicas e repetitivas. Mas instruere não se esgota tristemente deste modo: 
ressurge em construir, isto é, semear coletivamente. Esta é a palavra que, 
nos últimos tempos, tem sintetizado e veiculado as posições pedagógicas 
mais avançadas (BARBOSA-LIMA, 2006, p. 7). 
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É com o sentido desta imagem de semeadura coletiva que proponho a 

utilização do método IpC, no mesmo intento de alguém que lança sementes, cria as 

condições de crescimento, almeja o desenvolvimento da planta, que tira de si e de 

elementos externos os meios necessários para crescer. Nesta perspectiva, as práticas 

do IpC encontram correlações com elementos do paradigma da significação, relações 

que se plenificam no ato do professor e dos alunos de construir (semear 

coletivamente), a partir das interações nas aulas, novos sentidos, os quais conduzem 

a apropriação por parte do estudante dos significados históricos-sociais dos 

conhecimentos científicos. 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa e insere-se na modalidade de 

pesquisa-ação. Buscou proporcionar melhorias nos processos de ensino e de 

aprendizagem do grupo envolvido em relação aos conceitos da Física e, para isso, 

contou com a participação ativa em diversos âmbitos dos sujeitos envolvidos – 

professor-aluno-pesquisador. Participei do trabalho como ator e investigador, 

colaborando com o professor titular da disciplina de Física I no planejamento das 

aulas, no desenvolvimento das mesmas com a turma, na observação, avaliação e 

reflexão sobre o andamento dos processos didáticos.  

Considerando a conjuntura social e educacional anteriormente exposta, 

visando à ampliação do entendimento e à melhoria do contexto educativo relacionado 

ao Ensino de Física de um coletivo de estudantes, busco no presente estudo 

responder a seguinte questão: Por que o método Instrução pelos Colegas promove a 

formação de conceitos da Física, em nível de maior complexidade, em estudantes de 

Ensino Superior da área das engenharias de uma turma de Física I?  

Para responder a esta questão busco amparo na teoria Histórico-Cultural com 

base em Vigotski, percebo na proposta didática do método IpC a valorização da 

interação social no processo de aprendizagem, elemento fundamental na abordagem 

deste autor. Outros elementos de sua teoria orientaram o percurso da pesquisa e a 

análise dos dados, tais como as fases e estágios para formação conceitual e a noção 

de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). 

Este trabalho teve como objetivo principal compreender por que o método IpC 

promove a formação de conceitos da Física, em nível de maior complexidade, em 

estudantes de Ensino Superior de uma turma que cursou a disciplina de Física I. Como 

objetivos específicos destaco: a) identificar conceitos físicos centrais que compõem o 
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plano de ensino da disciplina Física I do curso de Engenharia Civil da Unijuí; b) 

identificar os conceitos físicos já elaborados pelos estudantes da disciplina Física I 

acerca dos temas da Física abordados nesta pesquisa, ou seja, delinear a Zona de 

Desenvolvimento Real (ZDR); c) identificar possíveis aproximações entre o método 

IpC e a teoria Histórico-Cultural de Vigotski; d) investigar fatores limitadores ou 

potencializadores para a apropriação de conceitos físicos com o uso do método IpC; 

e) promover espaço de formação continuada do professor de Física, titular da 

disciplina, pela participação e vivência em espaços formativos que utilizam o método 

IpC; f) produzir dados empíricos locais acerca da utilização do método de ensino IpC, 

com vistas à colaboração com a comunidade científica.  

Para a produção do material empírico foram utilizados os seguintes 

instrumentos e técnicas: questionários e testes conceituais eletrônicos aplicados aos 

estudantes matriculados na disciplina Física I e filmagens e gravações em áudio de 

aulas desenvolvidas na referida disciplina. Os discursos dos sujeitos, verbais ou 

escritos, constituem-se como o substrato para a análise. O material produzido foi 

organizado por meio do processo de Análise Textual Discursiva (MORAES, 2003; 

MORAES; GALIAZZI, 2006). 

As concepções que se constroem acerca do processo humano de 

aprendizagem dão origem às diferentes práticas de ensino, metodologias, didáticas, 

ações para educar. Assim, no capítulo 1 do presente estudo abordo questões 

relacionadas às teorias de ensino e aprendizagem de ciências naturais que tem 

embasado práticas docentes no Brasil, tais como o Modelo Tradicional, o de 

Redescoberta, Ciência, Tecnologia e Sociedade, o Construtivismo e a abordagem 

Histórico-Cultural.  

No capítulo 2 apresento o contexto e metodologia da pesquisa, a 

caracterização dos sujeitos, cursos e instituição envolvidas, o processo de 

planejamento, avaliação e reavaliação das aulas de física no âmbito da pesquisa-

ação, a descrição dos instrumentos utilizados para a produção dos dados e sua 

organização por meio da Análise Textual Discursiva (ATD). Descrevo também a 

proposta metodológica do IpC, tecendo considerações acerca de uma particularidade 

deste trabalho, que faz a análise deste método com foco em elementos qualitativos – 

os discursos, as interações, as expressões simbólicas de linguagem em sua 

diversidade – sob a perspectiva da abordagem Histórico-Cultural. 
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No capítulo 3 são desenvolvidas a análise e discussão dos dados, os quais 

foram produzidos a partir das manifestações verbais e escritas dos estudantes, 

professor e pesquisador durante momentos de planejamento e desenvolvimento de 

aulas de física com uso do método IpC. Foram selecionados, na análise, episódios 

que demonstraram a ocorrência de evolução conceitual e indícios dos elementos que 

a propiciaram. As proposições foram elaboradas na perspectiva de três categorias de 

análise emergentes: Interação e Significação, Mediação Pedagógica e Prática 

Docente e Desenvolvimento Profissional. 
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1 CONCEPÇÕES DE CIÊNCIA, PARADIGMAS PSICOPEDAGÓGICOS E 

PRÁTICAS DOCENTES 

Concepção de Ciência, Paradigma Psicopedagógico e Prática Docente são 

elementos fundamentais que determinam a realidade concreta dos espaços de ensino 

formal: a existência de uma concepção sobre o que é ciência, um projeto sobre a 

forma de ensinar esta ciência, que em maior ou menor grau leva em conta concepções 

sobre o ser humano e sua forma de aprender e por fim decorrem práticas de ensino, 

com técnicas e metodologias, que desenvolvem as aulas. Muitas vezes o professor 

não tem consciência acerca de concepções que internalizou em sua formação 

docente, estas, porém, manifestam-se em seus discursos, práticas de ensino e 

opções metodológicas. 

Para que os processos de ensino e de aprendizagem tenham, ao menos, 

coerência, faz-se necessário que a ação do professor seja intencional e consciente. 

Para além disso, almejando um êxito cada vez mais pleno das proposições didáticas, 

em especial no ensino de ciências, é urgente a adoção de novos referencias teóricos, 

que considerem o desenvolvimento integral do sujeito, dado por meio da interação 

com os outros, nas relações de natureza sócio-histórico-culturais. Passo então a 

desenvolver uma reflexão sobre o relacionamento das concepções de ciência, dos 

paradigmas psicopedagógicos e das práticas docentes, partindo de alguns dos 

modelos de ensino e de aprendizagem utilizados no Brasil para o ensino de ciências. 

 

1.1 Modelos psicopedagógicos e o ensino de ciências naturais no Brasil 

O ensino desenvolvido pelos professores carrega a história formativa, 

concepções e crenças que constituíram cada educador. Santos e Praia (1992, citados 

por MALDANER, 2000, p.60) “mostraram que há uma relação estreita entre a 

concepção que se tem de ciência, sua produção e validação nas comunidades 

científicas e os processos de ensino e aprendizagem que são desenvolvidos no meio 

educacional”. Nas últimas décadas alguns modelos de ensino e de aprendizagem 

ganharam relevância, tornando-se mais ou menos hegemônicos, ao menos no âmbito 

dos pensadores educacionais.  

Estes modelos psicopedagógicos adotados consciente ou tacitamente pelos 

professores orientaram e ainda hoje norteiam as atividades docentes no Brasil, dentre 
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eles podemos citar o modelo de Aprendizagem por Transmissão (APT), o modelo da 

Aprendizagem por Descoberta (APD), a abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS) e os modelos Construtivistas. Passo a desenvolvê-los a seguir. 

 

1.1.1 Aprendizagem por Transmissão 

O modelo da aprendizagem por transmissão, hegemônico no Brasil até os 

anos 50, sustenta-se no paradigma da ciência moderna que apregoa sua capacidade 

de traduzir a realidade objetiva do mundo físico através de leis e “verdades científicas”. 

A ciência é concebida, nessa perspectiva, nos moldes da visão 

positivista/mecanicista acerca do mundo e da produção de conhecimento. As 

verdades científicas são alcançadas através da experiência (Empirismo/Indutivismo) 

mediante uma observação rigorosa. Segundo Maldaner (2006, p.118), esta 

observação realizada com “rigor científico” significa 

Isolar os objetos de sua complexidade natural e fazer medidas sempre mais 
precisas com instrumentos sempre mais sofisticados e confiáveis e chegar à 
essência dos objetos, à simplicidade, à regularidade e, assim, às leis 
fundamentais que governam a natureza! Disso resultou um conjunto de 
princípios e teorias aceitos por todos como verdades definitivas das ciências 
naturais e que constitui o principal paradigma estabelecido até hoje. A base 
epistemológica dessa aceitação está na separação sujeito/objeto e, 
consequentemente, na pretensa neutralidade da ciência produzida. 
 

Se a ciência lê as leis preexistentes e inscritas na natureza, para ensinar basta 

transmitir o conhecimento adquirido e registrado nos livros. O aluno deve assimilar os 

conteúdos transmitidos e memorizá-lo, a fim de que ele esteja disponível no momento 

em que o for exigido, como, por exemplo, na hora da prova, em que, pelo sistema de 

avaliação, será medida a quantidade de informações absorvidas como indicativo de 

êxito ou reprovação. 

Assim, esse modelo de ensino tem como principal prática metodológica as 

exposições orais do professor que transmite o saber científico para o aluno. “O 

professor ‘dá a lição’, imprime-a em arquivadores do conhecimento e pede, em troca, 

que os alunos usem a sua atividade mental para acumular, armazenar e reproduzir 

informações” (SANTOS; PRAIA, 1992, p.13 apud VASCONCELOS; PRAIA; 

ALMEIDA, 2003, p.12). 

O papel do professor se sobrepõe ao papel do aluno, pois a ênfase está no 

conteúdo dos saberes (verdades científicas), o professor se afigura como a autoridade 

detentora dos conhecimentos científicos. O aluno tem um papel cognitivo passivo, ao 
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invés de aprender, e menos ainda aprender a aprender, somente armazena 

conhecimentos que deverá ser capaz de repetir fielmente.  

Outra característica desse modelo, também conhecido como modelo 

tradicional, é a utilização de largos espaços de tempo nas aulas com exercícios de 

repetição para fixação do conteúdo, muitas vezes organizado para que o aluno imite, 

sem grandes reflexões e explicações, uma técnica ou conteúdo. O erro ou 

parcialidade nas respostas são vistos como fracasso, devem ser evitados, punidos e 

exigida nova resposta. Em hipótese alguma, as parcialidades são consideradas como 

elaboração conceitual em funcionamento, tal como nos modelos educacionais mais 

avançados.   

Entre os professores da área das “ciências exatas” (Física, Química, Biologia, 

Matemática), a convicção na veracidade, objetividade e neutralidade da ciência 

moderna, com seu método científico de experimentação controlada e tratamento 

matemático, foi e ainda se apresenta largamente como uma concepção hegemônica 

a respeito da ciência. Esta concepção tem marcado várias gerações e se apresenta 

hoje no cotidiano das salas de aula na atividade e nas opções pedagógicas de muitos 

educadores. 

Com a crise da ciência moderna são abalados os fundamentos não apenas 

da ciência, mas também da epistemologia e da educação. A comunidade de 

pesquisadores da área educacional, insatisfeita com os resultados do modelo da APT 

e buscando satisfazer aos novos referenciais epistemológicos da produção em 

Ciência, passou a elaborar novos modelos de ensino, dentre eles o modelo da 

aprendizagem a partir da redescoberta. 

 

1.1.2 Aprendizagem por Descoberta 

O modelo da aprendizagem por descoberta, conhecido também como método 

da redescoberta, foi bastante difundido entre os educadores da área científica nas 

décadas de 60 e 70. Segundo Rosa e Rosa (2012), este período foi marcado pela 

presença de projetos de ensino, que tinham os mesmos parâmetros utilizados para o 

desenvolvimento das disciplinas de Física, Química, Biologia e Geociência do ensino 

nos Estados Unidos. Este iniciou a partir de 1956 uma corrida para o desenvolvimento 

científico tecnológico, que acabou por influenciar o ensino de Ciências no Brasil e em 

toda a América Latina.  



26 
 

 
 

Os projetos de ensino “tinham como principais características a produção de 

textos, a utilização de material experimental, o treinamento de professores e a 

permanente atualização e valorização do conteúdo a ser ensinado” (ROSA e ROSA, 

2012, p.6). No ensino de Física, o projeto que apresentou maior repercussão foi o 

Physical Science Study Committee – PSSC, iniciado no Institute of Technology – MIT, 

de Massachusetts, EUA, o qual chegou a ser traduzido para o português. 

Independente dos motivos políticos-ideológicos que subsidiaram o projeto, sua 

proposta foi inovadora, com um texto moderno, com novos tópicos pouco explorados 

nos textos tradicionais e com programas de laboratório que proporcionavam a 

participação ativa dos estudantes nos experimentos. 

A proposta do envolvimento “ativo” do estudante nos processos de 

aprendizagem foi o grande avanço do modelo da APD. Os métodos de ensino 

buscavam permitir que os alunos reconstruíssem os caminhos percorridos pelos 

cientistas, ou seja, a redescoberta da Ciência. Segundo Vasconcelos, Praia e Almeida 

(2003, p.14), 

As relações que as crianças descobrem a partir das suas próprias 
explorações são mais passíveis de serem utilizadas e tendem a ser melhor 
retidas do que os fatos meramente memorizados. Bruner (1961) alega que a 
aquisição do conhecimento é menos importante do que a aquisição da 
capacidade para descobrir o conhecimento de forma autônoma. Assim, 
devem os professores promover uma aprendizagem pela descoberta por 
meio de atividades exploratórias por parte dos alunos. 
 

Embora o modelo de APD tenha apresentado uma preocupação metodológica 

diferente da APT, proporcionando espaços de “ação ativa” para o estudante, manteve 

a mesma concepção epistemológica e de ciência da APT: uma ciência constituída por 

verdades científicas, as quais devem ser assimiladas pelos alunos e posteriormente 

reproduzida por eles. 

As aulas de laboratório reproduziam a visão empirista/indutivista, sugerindo 

os passos do método científico tradicional: observação sistemática do experimento, 

formulação de hipóteses, teste das hipóteses sob diversas condições e com controle 

de variáveis, até poder chegar a uma conclusão e depois a generalização de um 

conhecimento objetivo. 

Uma premissa implícita da abordagem APD é a de que o aluno aprende por 

conta própria qualquer conteúdo científico, ela assume que “ao exercitar as 

capacidades processuais e procedimentais, relativamente ao método científico, o 

aluno desenvolve o pensamento e a aprendizagem” (VASCONCELOS; PRAIA; 
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ALMEIDA, 2003, p.14). Este pensamento induz à crença de que “seguir a receita” 

garante o sucesso do processo educacional, desconsiderando as dimensões sociais, 

históricas e culturais da constituição e desenvolvimento humano. 

Embora o método da redescoberta tenha sido muito divulgado, nunca foi 

hegemônico nas salas de aulas, devido, principalmente, às condições materiais 

necessárias para fazê-lo e à falta de formação dos professores para implementá-lo. 

Segundo Maldaner (2006, p.113) a APD “prevaleceu nos centros estaduais de 

ciências e, também em orientações ou recomendações curriculares emanadas das 

Secretarias de Educação ou outros órgãos educacionais”.  

As feiras de ciências foram as manifestações mais concretas da proposta de 

APD, os alunos eram orientados e preparados especificamente para estes eventos, 

muitas vezes, em clubes de ciências. Nas feiras eram apresentados os “trabalhos 

científicos”, que consistiam na realização de experimentos científicos, demonstrando 

a “descoberta” de determinados fenômenos. 

Com o avanço da pesquisa educacional houve o questionamento dos modelos 

psicopedagógicos vigentes e seus pressupostos, no campo epistemológico a crítica 

ao Empirismo, no campo psicológico ao Behaviorismo. O modelo da APD não 

demonstrou bons resultados de aprendizagem nas avaliações internas e externas, 

abrindo espaço para o surgimento de novos modelos na década de 80. 

 

1.1.3 Ciência, Tecnologia e Sociedade 

A abordagem CTS surge em contraposição a um período de supervalorização 

da ciência, a qual produziu mitos como a neutralidade científica e a crença na ciência 

como salvação da humanidade. Esses mitos que alimentaram o cientificismo, influíram 

no ensino de ciências brasileiro por um longo período, colaborando na manutenção 

das perspectivas educacionais da transmissão/recepção dos “conhecimentos 

objetivos e acabados da ciência”, bem como a orientação curricular de formar um mini 

cientista através da redescoberta da ciência, por meio da vivência do “método 

científico”.      

A reavaliação crítica do papel da ciência e da tecnologia na sociedade foi 

motivada a partir de vários elementos como o agravamento dos problemas ambientais 

Pós-Segunda Grande Guerra, a qualidade de vida da sociedade industrializada, o 
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medo decorrente dos excessos tecnológicos, as questões éticas implicadas na 

produção e uso da tecnologia.  

Os currículos que iniciaram a abarcar a relação entre ciência, tecnologia e 

sociedade deram-se perante a realidade dos países industrializados, na Europa, nos 

Estados Unidos, no Canadá e na Austrália. Um dos principais objetivos desta 

abordagem era propiciar que as aprendizagens se tornassem úteis aos alunos numa 

perspectiva de ação, que os permitam deliberar, decidir e compreender o que está em 

jogo no discurso dos especialistas. No Brasil, a abordagem CTS passa a renovar o 

ensino de ciências a partir das décadas de 70 e 80. Rosa e Rosa (2012, p.8) apontam 

que nesse período “o ensino de Ciências tomou uma dimensão de produção do 

conhecimento voltada para os avanços tecnológicos. Já se tornava impossível separar 

ciência da tecnologia, e iniciou-se uma discussão em torno dos benefícios dessa 

associação para os homens e para a sociedade”.  

Krasilchik (1987) faz uma análise de algumas transformações do currículo 

escolar no Brasil, relacionando essas mudanças ao papel atribuído às disciplinas 

científicas na formação dos alunos. A autora discute cronologicamente a evolução no 

ensino de ciências no período de 1950 a 1985. Referente aos anos de 1970-1980 

assinala que: 

O mundo, no período considerado, continuava agitado por convulsões sociais 
e econômicas, tendo como um dos sintomas mais nítidos do processo a crise 
energética. As agressões ao ambiente, decorrentes do desenvolvimento 
industrial desenfreado, resultaram, em contrapartida, no recrudescimento do 
interesse pela educação ambiental e na agregação de mais um grande 
objetivo ao ensino das Ciências: o de fazer com que os alunos discutissem 
também as implicações sociais do desenvolvimento cientifico. Este objetivo 
passou a constituir a nova ênfase dos projetos curriculares, evidenciando a 
influência dos problemas sociais que se exacerbaram na década de setenta 
e determinaram um novo momento de expansão das metas do ensino de 
Ciências. O que agora se visava era incorporar, ao racionalismo subjacente 
ao processo científico, a análise de valores e o reconhecimento de que a 
ciência não era neutra. No clima de mudança dessa fase, influíram 
profundamente tanto o processo de revisão crítica da concepção de pesquisa 
como o debate entre pesquisadores e filósofos da ciência sobre os 
procedimentos mais adequados à investigação (KRASILCHIK, 1987, p.17). 
 

Desta forma, a concepção de ciência perde seus nuances de divindade, sendo 

entendida como atividade humana que busca controlar o mundo e, de certa forma, a 

própria humanidade. É produção humana, não apenas leitura das leis eternas 

plasmadas na matéria. Se produzida, é influenciada pelas condições históricas, 

sociais e políticas que lhe deram origem, como o financiador, a finalidade, a matéria 

objeto de estudo e produção, etc., sendo assim, desmascara-se a neutralidade 
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científica, pois frequentemente a pesquisa já nasce voltada aos interesses de 

particulares.  

A proposta curricular de CTS busca ampliar a percepção dos estudantes e 

dos professores a respeito dos conteúdos científicos e tecnológicos, sendo eles 

estudados juntamente com a discussão de seus aspectos históricos, éticos, políticos, 

sociais e econômicos. Santos e Mortimer (2002, p.4) apontam que 

O objetivo central da educação de CTS no ensino médio é desenvolver a 
alfabetização científica e tecnológica dos cidadãos, auxiliando o aluno a 
construir conhecimentos, habilidades e valores necessários para tomar 
decisões responsáveis sobre questões de ciência e tecnologia na sociedade 
e atuar na solução de tais questões (AIKENHEAD, 1994a; IGLESIA, 1995; 
HOLMAN, 1988; RUBBA e WIESENMAYER, 1988; SOLOMON, 1993b; 
YAGER, 1990; ZOLLER, 1982). As propostas identificam, assim, três 
objetivos gerais: (1) aquisição de conhecimentos, (2) utilização de habilidades 
e (3) desenvolvimento de valores (BYBEE, 1987). 
 

Na abordagem CTS são estabelecidos outros princípios, diferentes dos 

currículos tradicionais, tais como o ensino voltado para a formação de atitudes e 

valores, contrapondo à memorização de conteúdos e o ensino propedêutico para o 

vestibular; a participação ativa do estudante, em contraposição ao ensino passivo; 

uma abordagem temática e contextualizada para a aprendizagem dos conceitos 

científicos, ao invés do ensino disciplinar e desconectado do cotidiano do aluno. 

Segundo Mortimer (2002), para o ensino de CTS, comumente, são adotadas 

estratégias como a utilização de um texto gerador com tema de relevância social, em 

que os conceitos vão sendo trabalhados em um modelo curricular em espiral, fazendo-

os surgir em vários momentos, procurando esgotar o debate proposto pelo conteúdo 

programático. Também são utilizadas palestras, demonstrações, solução de 

problemas, jogos de simulação e desempenho de papéis, debates, fóruns, projetos 

individuais e em grupos, redação de cartas a autoridades, pesquisa de campo e ação 

comunitária. 

No Brasil, vários materiais didáticos e projetos curriculares foram elaborados 

assimilando elementos desta perspectiva. Em relação ao ensino de física pode ser 

citada a coleção de livros do Grupo de Reelaboração do Ensino de Física da USP - 

GREF (1990, 1991 e 1993). Quanto ao ensino de Química há um maior número de 

publicações, podendo ser citados o projeto Unidades Modulares de Química 

(AMBROGI et al., 1987), as propostas pedagógicas de LUTFI (1988 e 1992), a coleção 

de livros do Grupo de Pesquisa em Ensino de Química da USP – GEPEQ (1993, 1995 
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e 1998), o livro Química na Sociedade (MÓL e SANTOS, 2000) e o livro Química, 

Energia e Ambiente (MORTIMER, MACHADO e ROMANELLI, 1999). 

Entretanto, segundo Rosa e Rosa (2012), no Brasil a compreensão das 

relações entre ciência, tecnologia e sociedade pelos professores e o desenvolvimento 

por parte desses das atividades de ensino na perspectiva das propostas da CTS não 

alcançaram os níveis desejados, permanecendo, muitas vezes, as aulas voltadas para 

as informações (ensino tradicional), sem qualquer vínculo com concepções mais 

avançadas de educação, como as de vertente construtivista.  

 

1.1.4 Modelos Construtivistas 

Desenvolveu-se nas décadas de 70 e 80, desencadeado por uma nova visão 

de Ciência construída nas discussões da comunidade científica, o movimento de 

ideias alternativas. Segundo Maldaner (2006), surgem, neste período, novas 

abordagens educacionais influenciadas, em âmbito epistemológico, pelo pensamento 

de Kuhn, Lakatos, Toulmin e Bachelard, e em âmbito psicológico buscou-se apoio nas 

psicologias de Piaget, Ausubel, Novak, Brunner e Vigotski. Estas perspectivas 

desencadearam os modelos construtivistas de ensino e aprendizagem, os quais 

apesar de se manifestarem com variações devido às ênfases específicas, 

compartilham os princípios de que a  

Aprendizagem acontece através do envolvimento ativo do aprendiz na 
construção do conhecimento; e o de que as ideias prévias e alternativas dos 
estudantes desempenham um papel fundamental no processo de 
aprendizagem, já que só é possível aprender com base no que já é conhecido 
(MORTIMER, 2000, p.26). 
 

Dentre as elaborações teóricas-pedagógicas orientadas pelo construtivismo, 

cito a perspectiva da Aprendizagem por Mudança Conceitual (AMC) manifesta nas 

ideias de Ausubel (1980) e de Posner et al. (1982) e a visão particular desta 

perspectiva elaborada por Mortimer (2000) denominada Mudança de Perfil Conceitual. 

A abordagem Histórico-Cultural de Vigotski, adotada como referencial teórico deste 

trabalho será desenvolvida na subseção seguinte.  

O problema da mudança conceitual tem sido descrito de diferentes formas 

pelos autores que trabalham esta questão, Pereira (2012) revisa o tema delineando 

quatro tensionamentos diferentes desta perspectiva: as abordagens “clássica” e “re-

enquadrada”; a controvérsia “coerência” versus “fragmentação”; as tendências “frias” 
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e “aquecidas”; e a divisão “cognitivo-situativo”. As abordagens Clássica de AMC 

(Posner; Ausubel) e de Perfil Conceitual ilustram satisfatoriamente as concepções 

gerais e a evolução do debate a respeito da mudança conceitual. 

Segundo Mortimer (2000), no âmbito da educação em ciências o estudo da 

mudança conceitual se origina a partir do artigo de Posner et al. (1982), o qual realiza 

seus postulados visando integrar à educação o pensamento epistemológico de 

Thomas Kuhn, que defende a tese de que o desenvolvimento da ciência se dá através 

de revoluções. Segundo Kuhn (1962) existe uma ciência normal, que é mantida pela 

comunidade dos cientistas que compartilham o paradigma vigente, este impõe regras 

e padrões que devem ser empregados na prática científica. No momento em que este 

paradigma não consegue resolver adequadamente um número considerável de 

problemas e passa a acumular anomalias, surgem as investigações extraordinárias 

que podem levar a um novo conjunto de padrões, instituindo um novo paradigma. 

Estas são as chamadas revoluções científicas.  

Conforme apontam Mortimer (2000) e Rosa e Rosa (2012), o modelo proposto 

por Posner et al (1982) buscava articular uma teoria de aprendizagem com a filosofia 

da ciência de seu tempo, que explicasse o processo pelo qual os conceitos centrais 

que organizam o pensamento das pessoas, mudam de um conjunto para outro 

conjunto de conceitos, incompatível com o primeiro. Desta forma, o autor parte da 

premissa, também compartilhada por Ausubel e outros defensores da mudança 

conceitual, de que a aprendizagem envolve a interação entre as ideias prévias do 

sujeito, formadas na sua vida cotidiana, e o conhecimento científico a ser ensinado. 

São tomados por empréstimo nesta abordagem os conceitos piagetianos de 

assimilação e acomodação, contudo sem implicar em compromisso com sua teoria 

(PEREIRA, 2012, p.28). A ideia de assimilação é entendida como o processo em que 

um novo conceito é incorporado à estrutura conceitual do sujeito, devido a existência 

de compatibilidade entre eles. Contudo, na maior parte dos casos, a nova informação 

entra em conflito com os conhecimentos prévios, obrigando o sujeito a substituir ou 

reorganizar seus conceitos estruturadores para lidar com o novo conceito, nestes 

casos ocorre o processo de acomodação (Idem). Para mudar suas concepções o 

estudante precisa estar insatisfeito com as explicações que possui, compreender a 

nova possibilidade de explicação que lhe é apresentada e esta lhe parecer mais 
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plausível e frutífera, resolvendo os problemas de forma mais satisfatória que a 

antecessora. 

Pereira (2012) relata que para acomodar um novo conceito, promovendo a 

mudança conceitual, este modelo centra suas estratégias didáticas em ações como a 

introdução do conflito cognitivo, por meio da apresentação de dados anômalos; o uso 

de analogias; e a aprendizagem colaborativa, através do debate de ideias entre 

sujeitos. 

Ausubel expressa uma nuança da mudança conceitual em termos de 

aprendizagem significativa, sendo esta o processo no qual um novo conceito é 

relacionado a um elemento relevante da estrutura conceitual3 do indivíduo, os 

chamados subsunçores. Segundo o autor a aprendizagem se dá em duas fases, 

primeiramente uma nova informação é disponibilizada para o aluno numa 

aprendizagem por recepção ou por descoberta, são formados, então, os subsunçores. 

Numa segunda fase, o aluno deverá ser estimulado a aprender uma nova informação, 

relacionando-a ao que já sabe, a aprendizagem significativa se dá nesse processo. 

Se o aluno somente memorizar a informação nova ocorre aprendizagem mecânica.  

Os elementos condicionantes da aprendizagem significativa são os 

conhecimentos prévios do sujeito, que orientam a compreensão da nova informação, 

e a integração desta à rede de conhecimentos do indivíduo. Assim, segundo Novak 

(apud VASCONCELOS, PRAIA E ALMEIDA, 2003, p. 15) é legítimo dizer que “é neste 

processo interativo entre o material recém-aprendido e os conceitos existentes 

(subsumer) que está o cerne da teoria de assimilação de Ausubel”. Nesta perspectiva 

a aprendizagem é considerada como um processo interno e pessoal, que requer a 

disposição do aluno para a construção ativa do conhecimento e que progredirá na 

proporção do interesse e das capacidades de cada indivíduo. 

Pereira (2012, p.32), relatando a síntese sobre a abordagem clássica da 

mudança conceitual feita por Vosniadou, indica que esta pressupõe o aluno como um 

cientista, a almejada mudança como um processo de substituição de teorias de âmbito 

racional, cognitivo e individual e o conflito cognitivo como a principal estratégia 

instrucional adotada para provocar a mudança conceitual em sala de aula. 

                                            
3 Outra ideia similar utilizada pelos autores da mudança conceitual é a noção de “Ecologia Conceitual”. 
Este termo é apropriado dos escritos de Toulmin, sendo utilizado para designar o conjunto de conceitos 
e ideias dos estudantes, arraigadas em crenças epistemológicas.  
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Esta abordagem recebeu várias críticas que levaram à busca de novos 

referenciais teóricos. Entre as controvérsias interpostas é questionado o pressuposto 

da substituição, que consiste na ideia de que com a indução do conflito cognitivo, os 

estudantes ficariam insatisfeitos com suas concepções iniciais, prescindindo delas e 

adotando a explicação científica que se apresenta inteligível, plausível e frutífera. 

Desta forma o objetivo da educação consistiria na eliminação das concepções 

alternativas. Outras críticas apresentadas à visão clássica de mudança conceitual são 

sua apresentação como um processo puramente racional, ignorando aspectos 

motivacionais e contextuais da sala de aula, e sua concepção como atividade 

individual e cognitiva, relegando os fatores sociais envolvidos nas aprendizagens. 

Mortimer (2000) propõe uma nova perspectiva diante destas discussões, 

elaborando a teoria dos “perfis conceituais”. Parte de uma analogia com a noção de 

perfil epistemológico de Bachelard para construir sua abordagem, a qual defende que 

“uma única doutrina filosófica não é suficiente para descrever todas as diferentes 

formas de pensar quando se tenta expor e explicar um simples conceito” (MORTIMER, 

2000, p.68). O autor relata que em sua pesquisa nas salas de aula não conseguia 

detectar uma mudança conceitual, o que verificava era uma situação oposta: as 

concepções prévias dos estudantes, elaboradas no cotidiano, não eram substituídas 

pelos novos conceitos, mas passavam a conviver com estes. Estas ideias, cotidianas 

e científicas, podem conviver numa mesma pessoa, sendo utilizadas em contextos 

independentes e não relacionados. Este fato levou o autor a descrever a 

aprendizagem de Ciências em sala de aula como uma mudança do perfil conceitual 

do estudante, afastando de seu modelo teórico o pressuposto da substituição. 

Mortimer (1994, p.32 apud MALDANER, 2006, p.146) relata que este e outros 

elementos dos modelos construtivistas vinculados ao ideal de mudança conceitual no 

ensino de ciências pareciam não se cumprir de forma satisfatória.   

Esses resultados disponíveis na literatura confirmavam nossos próprios 
achados iniciais de que não seria adequado descrever o processo de ensino 
como uma substituição de ideias prévias dos alunos por ideias científicas. 
Isso nos impunha a tarefa de buscar um modelo teórico alternativo para 
analisar a evolução conceitual em sala de aula. Esse modelo deveria admitir 
a possibilidade de se usar diferentes formas de pensar em diferentes 
domínios e, ainda, permitir que a construção de uma nova ideia pudesse, em 
algumas situações, ocorrer independentemente das ideias prévias e não 
necessariamente como uma acomodação de estruturas conceituais 
existentes. 
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Assim, o perfil conceitual do indivíduo será formado por diferentes zonas, que 

categorizam a forma de pensar determinado conceito. Essas zonas apresentam uma 

hierarquização, em que a maior amplitude e primazia de uma zona sobre as outras 

corresponde “à extensão na qual essa ‘maneira de ver’ está presente no pensamento 

individual, o que é definido pelo background cultural e pelas oportunidades que o 

indivíduo tem de usar cada divisão do perfil em sua vida” (MORTIMER, 2000, p.77). 

O autor ainda refere que quanto maior é uma zona específica do perfil, essa 

característica é mais dominante no perfil como um todo.  

Adaptando a classificação de Bachelard, os vários conceitos físicos e 

químicos são classificados por Mortimer nas seguintes zonas do perfil: a) Realismo 

Ingênuo – o pensamento de senso comum; b) Empirismo – ultrapassa a realidade 

imediata através do uso de instrumentos de medida, mas ainda não abrange as 

relações racionais; c) Racionalismo Clássico – os conceitos passam a fazer parte de 

uma rede de relações racionais; d) Racionalismo Moderno – as noções simples da 

ciência clássica se tornam complexas e partes de uma rede mais ampla de conceitos; 

e) Racionalismo Contemporâneo – ainda em desenvolvimento, englobando 

explicações dos avanços mais recentes da ciência, considerando a realidade como 

um sistema complexo e/ou caótico. 

Mortimer explica a aplicação da noção de perfil fazendo uso do exemplo 

utilizado por Bachelard com o conceito de massa. O realista ingênuo atribui massa 

apenas aquilo que é “pesado”. Aquele com a zona empirista dominante irá considerar 

a massa como uma medida precisa feita por uma balança, é uma ideia simples, clara, 

positiva e imóvel. O racionalista clássico vai superar a experiência imediata e direta, 

situando massa em um corpo de noções, como a relação lógica-matemática 

newtoniana F=m.a, possibilitando definir-se massa como o quociente da força pela 

aceleração. O racionalista moderno vai tornar aquilo que era uma função simples em 

uma noção complexa, atrelada a uma série de outros fatores, como por exemplo o 

comportamento da massa em situações relativísticas, se antes massa era absoluta 

no/com o tempo e espaço, agora torna-se relativa ao deslocamento desse objeto. E 

por fim, há ainda o racionalismo contemporâneo, “em que a realização se impõe à 

realidade. Na mecânica de Dirac, é a forma de propagação que definirá, em seguida, 

aquilo que se propaga” (MORTIMER, 2000, p.75). 
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O perfil conceitual de cada indivíduo será diferente. Ele é influenciado pelas 

experiências particulares de cada sujeito, as quais se dão em contextos culturais 

específicos.  

Considerando o exposto, a noção de perfil conceitual pode ser definida “como 

um sistema supra-individual de formas de pensamento que pode ser atribuído a 

qualquer indivíduo dentro de uma mesma cultura” (MORTIMER, 2000, p.80). 

Um aspecto muito importante na abordagem de perfil conceitual relacionado 

ao processo de ensino e aprendizagem é a tomada de consciência, pelo estudante, 

de seu próprio perfil e a utilização de cada noção no contexto apropriado. Segundo 

Mortimer (2000, p.143) é este fato 

Que permite a comparação entre as diferentes zonas que o constituem, bem 
como a avaliação do domínio a que se aplica e do poder relativo de cada uma 
delas. Esse processo de tomada de consciência tem alguma semelhança 
com o que se chama, na literatura, de metacognição. No processo de tomada 
de consciência procura-se levar o estudante a reconhecer o domínio e o 
contexto em que suas ideias prévias são aplicáveis, o que não significa que 
ele deva abandoná-las. O mesmo processo poderá ocorrer num nível mais 
avançado, quando o estudante tiver que restringir o domínio de uma velha 
concepção científica na medida em que ele se torna consciente de uma nova 
zona em seu perfil. É o que acontece, por exemplo, quando se adquire uma 
visão mecânico-quântica da matéria, que possibilita ver as limitações de uma 
visão atômica clássica. 
 

Um ensino desenvolvido com base na noção de perfil conceitual é um avanço 

considerável na concepção construtivista, aponta Maldaner (2006). Neste enfoque há 

uma valorização da postura ativa do aluno, que constrói ativamente sua própria 

interpretação dos eventos, bem como da ação do professor para produção de 

consciência do estudante acerca de seu perfil conceitual. Contudo, outros elementos 

importantes, de âmbito epistemológico, social, cultural e cognitivo, relacionados à 

constituição e gênese própria do humano, podem estar sendo relegados na 

perspectiva de uma abordagem educacional emancipatória e transformadora.   

 

1.2 A abordagem Histórico-Cultural 

Liev Semiónovitch Vigotski nasceu em 1896 na Rússia, desenvolveu seus 

trabalhos no campo da psicologia, abarcando porém outros campos como a 

linguística, as ciências sociais e a psicologia da educação. Seus estudos foram 

realizados com talentosos colaboradores como Luria, Leontiev e Sakharov. Morreu 

prematuramente aos 38 anos deixando iniciada uma nova vertente psicológica, que 

se constitui também como uma teoria da educação. 
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Para que a abordagem Histórico-Cultural seja adequadamente compreendida 

é preciso reconhecer que Vigotski e seus colaboradores são frutos do contexto social 

e cultural de sua época. Desta forma, na década de 20 os psicólogos soviéticos 

buscavam firmar as bases para a construção de uma psicologia marxista, 

fundamentada nos princípios do materialismo histórico e dialético. Portanto, é natural 

que sua perspectiva se afaste das teorias dos autores cognitivistas, tais como Ausubel 

e Piaget, e de outros modelos como os relatados na seção anterior. 

Pereira e Lima Junior (2014, p.522) fazem uma série de apontamentos sobre 

leituras equivocadas da teoria de Vigotski, tais como a possibilidade de articulação 

teórica entre Vigotski e autores cognitivistas como Ausubel, ou a classificação de 

Vigotski como um cognitivista. Estes e outros erros têm distorcido e alterado ideias 

centrais da teoria Vigotskiana. Os autores indicam que “essa leitura equivocada tem 

levado à banalização de vários conceitos importantes da teoria de Vygotsky tais como 

‘desenvolvimento’, ‘mediação’, ‘interação social’, ‘internalização’ e ‘zona de 

desenvolvimento proximal’”. 

A seguir apresentarei três aspectos da teoria de Vigotski que são importantes 

a essa pesquisa, uma vez que dão sustentação às práticas pedagógicas propostas 

pelo método IpC: o papel do outro no desenvolvimento humano, a ideia de zona de 

desenvolvimento proximal e o processo (fases) de formação dos conceitos. 

  

1.2.1 O papel do Outro no desenvolvimento humano 

A argumentação da perspectiva Histórico-Cultural assenta-se sobre uma das 

teses mais importantes de Vigotski: as relações sociais geram as funções mentais 

superiores dos sujeitos. As funções superiores são ações que se dão de forma 

indireta, ou seja, acontecem com a mediação de algo. Em nível psicológico, o 

mediador é o signo, esse é definido por Vigotski (2008a, p.32) como um estímulo 

artificial ou autogerado. A sua criação e utilização é a característica que distingue as 

funções mentais superiores das funções elementares, também presentes nos animais, 

como refere Vigotski (2008a, p. 33): 

As funções elementares têm como característica fundamental o fato de serem 
total e diretamente determinadas pela estimulação ambiental. No caso das 
funções superiores, a característica essencial é a estimulação autogerada, 
isto é, a criação e o uso de estímulos artificiais que se tornam a causa 
imediata do comportamento. 
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Pereira e Lima Junior (2014) chamam a atenção quanto ao uso do termo 

“função” em Vigotski, o qual é compatível com a noção de “ação”, que se tornou o 

grande foco das pesquisas soviéticas. Os autores apontam ainda que 

Tendo em vista a descrição dos fenômenos psicológicos em termos de 
funções mentais [...], fica claro que Vygotsky estava primeiramente 
interessado na análise do indivíduo em “atividade prática” (lembrar, 
raciocinar, etc.), e não em entidades cognitivas abstratas tais como 
“esquemas”, “modelos mentais” e outros construtos da psicologia 
contemporânea que supostamente existem “dentro da cabeça” do indivíduo, 
independentemente da prática humana. Nesta perspectiva, é preferível falar 
em lembrar ou raciocinar como algo que se “faz” do que falar em memória ou 
raciocínio como algo que se “tem” (PEREIRA; LIMA JUNIOR, 2014, p. 523). 
 

Assim, as funções mentais superiores podem ser consideradas como 

condição e constituinte da atividade singularmente humana. Para Vigotski, essas 

funções não aparecem espontaneamente pela maturação biológica da criança, antes 

são construções que se dão pela interação com os outros e com a cultura. O título de 

sua obra “A Formação Social da Mente” deve ser entendido de forma literal.  

A formação e desenvolvimento da mente do sujeito, que ocorre inicialmente 

de fora para dentro, é promovida pela atividade com uso de signos, estes são parte 

da construção histórica humana e possuem significados socialmente compartilhados. 

Estes significados irão ser partilhados interpessoalmente e reconstruídos 

internamente pelo indivíduo, nisto consiste o conceito de internalização, “a 

reconstrução interna de uma operação externa” (VIGOSTSKI, 2008a, p. 56). Não se 

trata apenas de assimilação ou acomodação de um novo elemento em uma estrutura, 

é uma reconstrução, algo que é construído novamente por meio de vários processos 

sociais e intelectuais.  

Ao contrário de outras teorias, nas quais se atribui o desenvolvimento das 

capacidades humanas à maturação de estruturas naturais, na vertente Histórico-

Cultural torna-se proeminente o papel das relações sociais como constituintes daquilo 

que é próprio e singularmente humano. Nessa linha de pensamento, Vigotski (2008a, 

p. 57-58) refere que: 

Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: 
primeiro, no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro, entre pessoas 
(interpsicológica), e depois, no interior da criança (intrapsicológica). Isso se 
aplica igualmente para a atenção voluntária, para memória lógica e para 
formação de conceitos. Todas as funções superiores originam-se das 
relações reais entre indivíduos humanos. 
 

O autor exemplifica esse processo de internalização no desenvolvimento do 

gesto de apontar. Inicialmente o gesto da criança é simplesmente uma tentativa sem 
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sucesso de pegar um objeto colocado além do seu alcance, a manifestação corporal 

não tem caráter simbólico, são somente mãos esticadas no ar em direção ao objeto, 

com dedos fazendo movimentos que lembram o pegar para o outro. Essa atividade 

em busca de aproximação, que apenas faz parecer que a criança está apontando um 

objeto, caracteriza-se como uma função elementar, tal como as desenvolvidas pelos 

animais.  

A situação muda fundamentalmente quando a mãe vem em ajuda da criança 

e interpreta o seu movimento como apontando alguma coisa. O significado do 

movimento malsucedido de pegar é estabelecido pelos outros como um gesto de 

apontar. Assim, a tentativa frustrada da criança causa uma reação, não do objeto que 

ela procura, mas de uma outra pessoa. Vigotski (2008a, p.57) indica que 

Nesse momento, ocorre uma mudança naquela função do movimento: de um 
movimento orientado pelo objeto, torna-se um movimento dirigido para uma 
outra pessoa, um meio de estabelecer relações. O movimento de pegar 
transforma-se no ato de apontar. Como consequência dessa mudança, o 
próprio movimento é, então, fisicamente simplificado, e o que resulta é a 
forma de apontar que podemos chamar de um verdadeiro gesto. 
 

Nesta perspectiva a cognição, a formação das funções mentais superiores, 

enfim o desenvolvimento do sujeito não é percebido como uma elaboração pessoal 

unicamente, dada pelo embate de ideias na mente de um indivíduo, são antes 

construções realizadas por meio da apropriação da atividade simbólica propiciadas 

pela interação com os outros. Nesse sentido, contrapondo a ideia de subsunçor da 

abordagem clássica de Ausubel ou a ideia de abandono de uma concepção pré-

existente na mudança conceitual e ratificando a gênese social e mediada da 

consciência individual, Maldaner (2006, p. 148) afirma que  

As primeiras ideias sobre as coisas e os fenômenos, as chamadas ideias 
prévias na linguagem construtivista, também são vistas como individuais 
próprias, mas derivadas da internalização das significações inicialmente 
mediadas e vivenciadas em interação com os outros. 
 

É interessante notar que Vigotski desenvolve sua pesquisa sobre o 

desenvolvimento dos processos psicológicos superiores principalmente com crianças, 

pois para compreender a gênese desses processos, é necessário focalizar o olhar em 

situações em que se possa verificar inicialmente sua inexistência, desenvolvimento e 

maturação, tal como ocorre no desenvolvimento infantil. Fontana (1996, p.18), 

discorrendo sobre o processo de formação conceitual na criança e o papel do outro 

aponta que “as diferentes estruturas de generalização desenvolvem-se na criança em 

suas interações verbais com os adultos, mediadas por um mesmo sistema linguístico”. 
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Crianças e adultos, nas suas interações, compartilham palavras que, em sentido 

prático, significam a mesma coisa, ou seja, possuem o mesmo referente, é isto que 

lhes permite comunicar-se. Contudo, a função que uma palavra desempenha na 

atividade mental da criança e do adulto não é a mesma. Os graus de generalidade 

utilizados por ambos são distintos. Sobre isto, Fontana (1996, p.19) aponta que 

Ao utilizar a palavra nas suas interações com a criança, o adulto apresenta 
(deliberadamente ou não), graus de generalidade e operações intelectuais 
ligadas à palavra, que são novos para ela. Desse modo sua alocução verbal 
interfere na atividade da criança, embora ele não passe para ela seu próprio 
modo de pensar, nem possa "controlar" o modo de pensar dela. A mediação 
do outro desperta na mente da criança um sistema de processos complexos 
de compreensão ativa e responsiva, sujeitos às experiências e habilidades 
que ela já domina. 
 

Desta forma, a interação da criança com os outros sujeitos irá possibilitar que 

novas funções possam emergir, ainda que ela não as domine de forma autônoma, 

poderá realizá-las de forma compartilhada. Esta compreensão de Vigotski é expressa 

em sua noção de zona de desenvolvimento proximal, que passo a abordar a seguir. 

 

1.2.2 Zona de Desenvolvimento Proximal 

O psicólogo e educador russo Liev Semiónovitch Vigotski propõe uma 

abordagem radicalmente nova a temas relacionados ao processo educacional, dentre 

eles está a noção de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). Este conceito é 

desenvolvido em suas obras traduzidas para o português “Pensamento e Linguagem”, 

no capítulo intitulado “O desenvolvimento dos conceitos científicos na infância” e em 

“A Formação Social da Mente”, no capítulo denominado “Interações entre aprendizado 

e desenvolvimento”. Segundo Van der Veer e Valsiner (2001), a descrição mais 

detalhada do conceito de ZDP, na forma como autenticamente era concebida por 

Vigotski, pode ser encontrada no estenograma de uma palestra realizada no Instituto 

Pedagógico Bubnov em 23 de dezembro de 1933 (VYGOTSKY, 1933). 

Esta noção é a articulação ao ensino de um dos princípios fundamentais da 

teoria Histórico-Cultural, que diz respeito à origem social das funções mentais 

superiores. As habilidades psicológicas do indivíduo resultam das interações sociais 

com outros sujeitos mais capacitados, estes colaboram na introdução de novos 

signos, os quais, pelo processo de internalização, constituem e orientam a ação 

particular do indivíduo. 
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O conceito de zona de desenvolvimento proximal é definido por Vigotski 

(2008a, p.97) como  

A distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 
potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de 
um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. 
 

Schroeder, Ferrari e Maestrelli (2009, p. 7) denotam esse conceito pontuando 

seus componentes de construção, interação e produção de desenvolvimento. “A ideia 

de ZDP nos remete à imagem de uma zona de construção, caracterizada, 

essencialmente, por seus sistemas interativos que produzem avanços no 

desenvolvimento subjetivo”. Esses componentes explicitam o que se faz (construção), 

por meio de que (interação) e o que se almeja (desenvolvimento) numa perspectiva 

de ação na ZDP. 

Contudo, o conceito de ZDP tem recebido diferentes interpretações. Segundo 

Lave e Wenger (2002, citados por SCHROEDER, FERRARI E MAESTRELLI, 2009, 

p. 7), essas interpretações poderiam ser classificadas em três categorias: 

a) a interpretação mais usual refere-se à zona como a distância entre as 
habilidades desenvolvidas pelo estudante para a resolução independente de 
tarefas e as suas habilidades, ainda em desenvolvimento, em processos 
interativos com um professor ou um colega mais experiente. 
b) a segunda interpretação, concebida também como “cultural”, entende a 
zona como sendo a distância entre os conhecimentos organizados social e 
historicamente, tornados acessíveis aos estudantes via processos de ensino, 
e os conhecimentos do senso comum que estes trazem consigo. Vale lembrar 
que esta interpretação origina-se no entendimento que Vygotsky tem sobre 
os conceitos científicos e conceitos cotidianos, suas diferenças e os 
processos que levam à transformação destes conceitos, originando o que 
denomina de conceitos verdadeiros; 
c) Tanto a primeira como a segunda interpretação para a ZDP levam em 
consideração espaços, modos e tempos específicos de aprendizagem: o 
processo de ensino em sala de aula. Entretanto, uma terceira interpretação 
(social), transcende a sala de aula, levando em conta uma perspectiva mais 
social, ou seja, a distância entre as ações cotidianas dos sujeitos e uma forma 
nova de atividade social que foi gerada coletivamente para a resolução de 
tarefas. Este tipo de interpretação conduz o foco de atenção aos processos 
de transformação social. 
 

Esta noção é explicitada no transcorrer da análise que Vigotski faz da relação 

existente entre aprendizado e desenvolvimento. Aqui antecipando a conclusão de sua 

análise para expor a argumentação que faz emergir a ideia de ZDP, o autor propõe 

que  

Os processos de desenvolvimento não coincidem com os processos de 
aprendizado. [...] O processo de desenvolvimento progride de forma mais 
lenta e atrás do processo de aprendizado; desta sequenciação resultam, 
então, as zonas de desenvolvimento proximal (VIGOTSKI , 2008a, p.103). 
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Acreditava-se que através da resolução de testes padronizados seria possível 

medir o nível de desenvolvimento mental do sujeito. Supunha-se que os testes que 

fossem resolvidos sozinhos, sem nenhum auxílio externo, indicariam este nível de 

desenvolvimento mental. Esta “medida” serviria de base para orientação do processo 

educacional e seus limites não deveriam ser ultrapassados. “Mas, desse modo, só é 

possível medir a etapa já concluída do desenvolvimento da criança, o que está longe 

de representar a totalidade do processo” (VIGOTSKI, 2008b, p. 128).  

Além da determinação de limiares inferiores para o ensino, indicativos do 

desenvolvimento já ocorrido, Vigotski propõe o estabelecimento de limiares 

superiores, para onde o ensino conduzirá ao desenvolvimento futuro, aos resultados 

de amanhã, como indicam Van der Veer e Valsiner (2001, p.365). 

O nível de desenvolvimento real independente, afirmou Vygotsky, era 
característico das habilidades intelectuais que a criança já havia dominado: 
ele representava as funções já amadurecidas, os resultados de ontem. 
Porém, o desempenho da criança em cooperação com outros indivíduos mais 
capazes era característico de seu desempenho futuro: revelava os resultados 
de amanhã. 
 

Sobre a possibilidade de um desenvolvimento futuro desencadeado pela 

instrução, Vigotski (1993, p.241, tradução nossa) ao discorrer sobre os processos de 

instrução de animais e humanos, aponta que a diferença básica entre a instrução para 

ambos é que o animal, mesmo o mais inteligente, “não é capaz de desenvolver suas 

possibilidades intelectuais mediante a imitação ou a instrução. Não pode assimilar 

nada essencialmente novo em comparação com o que já possui”. Pelo contrário, o ser 

humano tem como característica a possibilidade de, mediante a colaboração, evoluir 

a graus intelectuais superiores, tem  

A possibilidade de passar, com ajuda da imitação, do que a criança é capaz 
de fazer ao que não é capaz. Nisto se baseia toda a importância da instrução 
no desenvolvimento e isso é o que constitui, na realidade, o conteúdo do 
conceito de zona de desenvolvimento proximal. A imitação, se a 
interpretarmos em sentido amplo, é a principal forma em que se leva a cabo 
a influência da instrução sobre o desenvolvimento. O ensino da linguagem, o 
ensino na escola se baseia em alto grau na imitação. Porque na escola a 
criança não aprende a fazer o que é capaz de realizar por si mesma, mas sim 
a fazer o que ainda é incapaz de realizar, mas que está a seu alcance em 
colaboração com o professor e sob sua direção (VYGOTSKY, 1993, p.241, 
tradução nossa). 
 

Deste conceito é produzida uma nova relação pedagógica. Em vista ao 

aprendizado e ao desenvolvimento, o outro interativo (professor) buscará dar 

assistência por meio da problematização, procurando produzir consciência acerca de 

elementos imbricados na nova aprendizagem. A ideia de ZDP, articulada à 
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perspectiva de ação deste outro, fica mais claramente evidenciada em um exemplo 

do autor: 

Após termos descoberto que a idade mental de duas crianças era, digamos, 
oito anos, demos a cada uma delas problemas mais difíceis do que seriam 
capazes de resolver sozinhas, dando-lhes uma pequena assistência: o 
primeiro passo para uma solução, uma pergunta importante ou algum outro 
tipo de ajuda. Descobrimos que uma das crianças podia, em cooperação, 
resolver problemas elaborados para uma criança de doze anos, ao passo que 
a outra não conseguia ir além dos problemas concebidos para crianças de 
nove anos. A discrepância entre a idade mental real de uma criança e o nível 
que ela atinge ao resolver problemas com o auxílio de outra pessoa indicam 
a zona de seu desenvolvimento proximal; em nosso exemplo, essa zona é de 
quatro para a primeira criança e de um para a segunda. [...] A experiência nos 
mostrou que a criança com a zona maior de desenvolvimento proximal terá 
um aproveitamento muito melhor na escola. Essa medida dá-nos uma pista 
mais útil sobre a dinâmica do progresso intelectual do que aquela que nos é 
fornecida pela idade mental (VIGOTSKI, 2008b, p. 128-129). 
 

Sendo assim, considerando a vanguarda do processo de aprendizado sobre 

o desenvolvimento, e a discrepância entre aquilo que se espera que o sujeito possa 

fazer de acordo com sua idade mental real e aquilo que ele potencialmente pode fazer 

quando em cooperação, as propostas educacionais, visando o desenvolvimento 

global do indivíduo, devem atuar no limiar superior da ZDP em tarefas que os alunos 

dominem parcialmente, mas que são capazes de sua resolução, apenas, mediante 

assistência. Desta forma, o aprendizado será orientado para o futuro, e não para o 

passado, com atividades no âmbito dos níveis de desenvolvimento que já foram 

atingidos. “Assim, a noção de zona de desenvolvimento proximal capacita-nos a 

propor uma nova fórmula, a de que o ‘bom aprendizado’ é somente aquele que se 

adianta ao desenvolvimento” (VIGOTSKI, 2008a, p. 102).  

Considerando a proposição de ZDP, um fator indispensável para o 

aprendizado é a interação com outros sujeitos mais capacitados. Essas interações 

devem ser assimétricas, geralmente, estabelecidas com o professor ou colegas em 

níveis mais avançados. O método de ensino IpC, desenvolvido e analisado no 

presente trabalho, busca proporcionar um grande número de interações nessas 

condições, criando conjunturas que viabilizam o diálogo instrucional entre professor e 

alunos e dos alunos entre si. As ações interativas que se darão no plano 

interpsicológico, e que são intencionalmente planejadas, irão despertar uma série de 

processos intrapsicológicos dos sujeitos. Futuramente, estas novas construções, 

estabelecerão uma nova zona de desenvolvimento real (ZDR), mais complexa que a 

anterior. 
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Propomos que um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele criar a 
zona de desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários 
processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar somente 
quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em 
cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados, esses 
processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento independente 
da criança (VIGOTSKI, 2008a, p.103). 
 

Um elemento mal compreendido e discriminado nas interações educacionais 

é a imitação. Pensa-se nela como um processo puramente mecânico, contudo há de 

se fazer a distinção entre repetição e imitação, a primeira compreende a realização 

de ações que repetem aquilo que o indivíduo já sabe, conhecimentos já dominados e 

que compõem sua ZDR. A imitação, por sua vez, solicita a realização de coisas sobre 

as quais ainda não se tem domínio, atuando na ZDP, não podendo ser considerada 

como um ato mecânico de repetição.  

Por exemplo, se uma criança tem dificuldade com um problema de aritmética 
e o professor o resolve no quadro-negro, a criança pode captar a solução 
num instante. Se, no entanto, o professor solucionasse o problema usando a 
matemática superior, a criança seria incapaz de compreender a solução, não 
importando quantas vezes o copiasse (VIGOTSKI, 2008a, p.100). 
 

A função desempenhada pela imitação é muito importante para os 

professores, tanto no planejamento das aulas como para o diagnóstico do 

aprendizado. Uma vez que o sujeito só consegue imitar aquilo que acontece na sua 

ZDP, a impossibilidade de realizar a imitação, sinaliza que o conhecimento em 

questão está além da ZDP dos alunos, devendo ser reavaliada a pertinência da 

atividade. A proposta didática que provoca a autêntica imitação, faz ampliar as 

capacidades dos estudantes, como aponta Vigotski (2008a, p.101): 

As crianças podem imitar uma variedade de ações que vão muito além dos 
limites de suas próprias capacidades. Numa atividade coletiva ou sob a 
orientação de adultos, usando a imitação, as crianças são capazes de fazer 
muito mais coisas. 
 

O resultado do emprego intencional em aula dos elementos mencionados – 

imitação, interação, atuação na ZDP – é o desenvolvimento mental do estudante, pois 

“aquilo que é a zona de desenvolvimento proximal hoje será o nível de 

desenvolvimento real amanhã – ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com 

assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã” (VIGOTSKI, 2008a, p. 98).   

Munidos destas concepções radicalmente novas, os professores terão 

condições para agir conscientemente em suas propostas educacionais, visando a 

atuação na ZDP de seus estudantes e os conduzindo aos limiares superiores de suas 

capacidades e seu desenvolvimento pleno.  
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1.2.3 Processo de formação dos conceitos 

As pesquisas desenvolvidas por Vigotski e seus colaboradores demonstraram 

que a trajetória até a formação de conceitos passa por três fases básicas, as quais 

são divididas em vários estágios. Estas fases são denominadas como Fase Sincrética, 

Pensamento por Complexos e Conceitos Potenciais. As três fases não são 

hierárquicas ou sequenciais, elas se intercambiam em diversos momentos durante o 

desenvolvimento do sujeito, tendo cada qual sua própria raiz e seu caminho de 

desenvolvimento. 

Para uma compreensão adequada desse processo, antes se faz necessário 

o entendimento de alguns termos fundamentais adotados pelo autor, tais como 

“Sentido”, “Significado”, “Conceitos Espontâneos” e “Conceitos Científicos”. Passo a 

expô-los a seguir. 

Significado e sentido são construções estreitamente ligadas no pensamento 

de Vigotski. Segundo Góes e Cruz (2006, p.39), a relação entre eles “é uma dialética 

de forças que compõem a significação da palavra”.  

Luria (1993, p.464), um dos colaboradores de Vigotski, escreve o epílogo do 

volume II das Obras Escogidas, ao comentar o capítulo que constitui a obra 

“Pensamento e Linguagem” faz uma importante consideração sobre o termo sentido, 

o definindo como “o significado interior que a palavra tem para o falante e que constitui 

o subtexto da expressão”. Desta forma, o sentido está ligado às percepções de cada 

indivíduo durante um processo de significação, podendo ocorrer que, para uma 

mesma situação ou ideia, dois sujeitos elaborem entendimentos com sentidos 

distintos, derivados da história, das vivências e contextos exclusivos que constituiu a 

cada um deles. Góes e Cruz (2006, p.38) apontam que 

O sentido é tematizado por Vigotski principalmente para estabelecer 
distinções e relações entre linguagem interna e externa, as características 
funcionais e estruturais da fala para o outro e para si. Nessa discussão 
salienta a significação da palavra no contexto de seu uso e nas condições de 
interação dos falantes. 
 

Dentre as ilimitadas possibilidades de sentidos das palavras, que são 

fortemente influenciados por elementos contextuais, sensoriais e culturais, algumas 

noções adquirem estabilidade e passam a constituir aquilo que se compreende como 
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significado. Este se estabelece como uma generalização, a qual se insere num 

sistema categorial, com significações cada vez mais consolidadas. Acerca desta ideia 

de Vigotski, Góes e Cruz (2006, p.36) indicam que 

O autor define o significado da palavra como uma generalização, que reflete 
a realidade num processo diferente daquele que envolve o sensorial e o 
perceptual, que prenderiam o homem às condições situacionais imediatas. 
Por isso, a generalização é concebida como o fundamento e a essência da 
palavra. 
 

Sendo assim, o significado pode ser considerado como um sentido 

estabilizado. Desta relação dialética entre sentido e significado é possível depreender 

outra premissa vigotskiana referente à natureza dinâmica dos significados, esses 

evoluem, se modificam constantemente em âmbito coletivo (linguístico) e individual, à 

medida que cada sujeito progride em seu processo intelectual. O contexto concreto 

em que se desenvolve a vida dos indivíduos fornece novos conteúdos que ampliam 

os significados das palavras. Vigotski (1993a, p.333 citado por GÓES; CRUZ, 2006, 

p.38-39) afirma que 

Esse enriquecimento do significado da palavra com o sentido acrescentado, 
procedente do contexto, é o princípio essencial da dinâmica dos significados 
da palavra. A palavra está inserida num contexto do qual toma seu conteúdo 
intelectual e afetivo, impregna-se desse conteúdo e passa a significar mais 
ou menos o que significa isoladamente e fora do contexto: mais, porque se 
amplia seu repertório de significados, adquirindo novas áreas de conteúdo; 
menos, porque o contexto em questão limita e concretiza seu significado 
abstrato.  
 

Como já exposto anteriormente, para Vigotski a formação conceitual e a 

utilização dos conceitos para a orientação da ação do sujeito é um processo longo e 

complexo, que se dará de forma mais completa a partir da adolescência. Assim, a 

criança, a partir da interação, irá se inserir em seu mundo social e se apropriar dos 

sentidos e significados da cultura. Os significados das palavras utilizados por ela 

inicialmente possuem uma função acentuada de referencialidade, mas que irão 

possibilitar a sua imersão nas interações verbais e a evolução de seu funcionamento 

mental. Sobre isto, Góes e Cruz (2006, p. 33) apontam que 

No início do desenvolvimento da elaboração conceitual, a palavra da criança 
possui apenas uma função nominativa, designativa, que implica a referência 
objetiva. Semanticamente, o significado possibilita a remissão a objetos, 
independentemente de um funcionamento categorial, em que os significados 
têm alto nível de generalidade. Esta independência é fundamental para a 
imersão da criança nas interações verbais, já que o acordo entre criança e 
adulto sobre o referente da palavra garante a possibilidade de compreensão 
mútua, apesar das diferenças de formas de significação dos sujeitos. (GÓES; 
CRUZ, 2006, p.33) 
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É importante destacar o papel fundamental atribuído por Vigotski à palavra. 

Para o autor não há possibilidade de formação de conceitos sem atividade semiótica 

verbal. Ainda que outros signos de natureza não verbal possam mediar o 

conhecimento humano, a palavra é vinculada explicitamente ao conceito, ela é o meio 

pelo qual os conceitos são formados e se torna o símbolo que evoca toda a construção 

efetuada. 

Todas as funções psíquicas superiores são processos mediados, e os signos 
constituem o meio básico para dominá-las e dirigi-las. O signo mediador é 
incorporado à sua estrutura como uma parte indispensável, na verdade a 
parte central do processo como um todo. Na formação de conceitos, esse 
signo é a palavra, que em princípio tem o papel de meio na formação de um 
conceito e, posteriormente, torna-se seu símbolo (VIGOTSKI, 2008b, p.70). 
 

O conceito, na perspectiva Histórico-Cultural, pode ser definido como a 

palavra ligada ao significado. Vigotski faz uma distinção entre conceitos espontâneos 

e conceitos científicos. Os conceitos espontâneos são aqueles formados a partir da 

interação do sujeito com as realidades concretas com que se relaciona 

cotidianamente, sua gênese é de natureza indutiva, uma vez que primeiro são 

instrumentalizados e posteriormente generalizados. Góes e Cruz (2006, p. 35) 

afirmam que a criança não tem consciência dos conceitos espontâneos, pois ela 

percebe e concentra-se nos objetos a que estes conceitos se referem e não no seu 

próprio ato de pensamento. “Ela [a criança] usa a palavra de forma adequada, mas 

não pode ainda utilizá-la com consciência e deliberação, porque é incapaz de elevar-

se acima do significado situacional da palavra”. 

De outra forma, os conceitos científicos repousam em sistemas culturais e são 

transmitidos através do ensino formal, são apresentados como generalizações da 

realidade, fazendo um movimento dedutivo, em que se tornam mais significativos à 

medida que entram em contato com objetos e eventos do dia-a-dia. Góes e Cruz 

(2006, p.35) apontam que “no processo de formação do conceito científico, a atenção 

orienta-se para a relação de um conceito com outros, num sistema que implica uma 

nova estrutura de generalização, configurada pela hierarquia de relações supra-

ordenadas, subordinadas e coordenadas”. Sobre a consciência desses sistemas 

conceituais e o desenvolvimento desencadeado por esta, as autoras ainda afirmam 

que 

O uso consciente e deliberado do conceito somente emerge quando passa a 
fazer parte desse sistema. De início isso ocorre em termos rudimentares. Há 
todo um caminho de transformações para que os níveis de generalidade e a 
sistematização se refinem. Mesmo assim, o domínio crescente desses 
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sistemas hierárquicos de relações entre conceitos produz uma percepção 
generalizante, de conexões supra-empíricas, necessária à conscientização 
da criança sobre seus próprios processos mentais que pode, depois, ser 
transposta para outras esferas de conhecimento (GÓES; CRUZ, 2006, p.35). 
 

A ampliação e refinamento na compreensão dos sistemas conceituais não são 

processos confinados à infância, eles se prolongam por toda a vida dos sujeitos, 

elevando-se a níveis de maior complexidade. A formação dos conceitos se mostra, 

desta forma, sempre em caráter processual, passível de ampliações e 

transformações. Sobre a direção do desenvolvimento dos conceitos espontâneos e 

científicos, Rosa (2010, p.10) indica que 

O processo de desenvolvimento dos dois tipos de conceitos é completamente 
diferente também. Os conceitos cotidianos são usados pelos sujeitos e após 
generalizados. Já os conceitos científicos já nascem como generalizações 
(abstrações) da realidade. Com estas origens diferentes o desenvolvimento 
dos dois tipos de conceitos também se dá de forma diversa: enquanto os 
conceitos cotidianos têm um desenvolvimento vertical em direção à um nível 
de abstração superior (para cima) os conceitos científicos têm um 
desenvolvimento em direção à base, instâncias concretas do conceito. [...] Os 
conceitos científicos pressupõem, desde o início, um certo grau de 
generalização e de sistematização tendo necessidade, desde o início, de um 
processo de mediação por outros conceitos. 
 

Após a explanação de alguns pressupostos da abordagem Histórico-Cultural, 

podem ser consideradas com maior profundidade as fases e estágios4 da formação 

conceitual propostas por Vigotski, as quais são ponto de partida para a categorização 

e análise desenvolvida no presente trabalho. 

 A fase sincrética caracteriza-se pela realização de agrupamentos de 

elementos desiguais, numa agregação desorganizada ou um “amontoado”, baseado 

em impressões subjetivas.  

O amontoado, constituído por objetos desiguais, agrupados sem qualquer 
fundamento, revela uma extensão difusa e não direcionada do significado do 
signo (palavra artificial) a objetos naturalmente não relacionados entre si e 
ocasionalmente relacionados na percepção da criança. Neste estágio, o 
significado das palavras denota, para a criança, nada mais do que um 
conglomerado vago e sincrético de objetos isolados que, de uma forma ou 
outra, aglutinaram-se numa imagem em sua mente. Devido à sua origem 
sincrética, essa imagem é extremamente instável (VIGOTSKI, 2008b, p. 74). 
 

A primeira fase da formação de conceitos possui três estágios distintos. O 

primeiro estágio é o da tentativa e erro, o agrupamento é criado ao acaso, cada objeto 

                                            
4 As fases e estágios da formação dos conceitos são construções elaboradas a partir de um estudo que 
utiliza o método da “dupla estimulação”. Este é realizado com blocos de madeira de cores, formas, 
alturas e larguras diferentes, ocorrendo a introdução simultânea de objetos e palavras. Outras 
informações e análise do método da dupla estimulação estão disponíveis em VAN DER VEER, 
VALSINER, 2001 – capítulo 11 – O universo das palavras: a visão de Vygotsky sobre a formação de 
conceitos. 
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acrescentado ao grupo é selecionado arbitrariamente, por suposição ou tentativa, ao 

se perceber que a suposição estava errada um outro objeto o substitui. O segundo 

estágio é o da organização do campo visual, no qual a composição do grupo é 

determinada pela posição espacial. “A imagem ou grupo sincréticos formam-se como 

resultado da contiguidade no tempo ou no espaço dos elementos isolados” 

(VIGOTSKI, 2008b, p.75). No terceiro estágio a imagem sincrética que conduz a 

formação dos grupos é mais complexa, é composta por elementos de outros 

amontoados já formados das maneiras acima descritas. Essa recombinação dos 

elementos de outros amontoados em um novo amontoado não é dirigida pela 

consciência de elos intrínsecos entre os elementos que são reunidos, permanece uma 

agregação sincrética como as realizadas das formas anteriores. Vigotski (2008b, p.76) 

aponta que “a única diferença é que, ao tentar dar significado a uma nova palavra, a 

criança agora o faz por meio de uma operação que se processa em duas etapas”. 

A segunda fase na trajetória para a formação de conceitos trata-se de uma 

nova aquisição para a criança, abrange muitas variações de um tipo de pensamento 

chamado por Vigotski de pensamento por complexos. O autor (VIGOTSKI, 2008b, 

p.76) refere que “em um complexo, os objetos isolados associam-se na mente da 

criança não apenas devido às impressões subjetivas da criança, mas também devido 

às relações que de fato existem entre esses objetos”. A evolução caminha em direção 

ao desenvolvimento do pensamento objetivo da criança, que já não confunde as 

relações entre as suas próprias impressões com as relações que de fato existem entre 

as coisas, afastando-se, paulatinamente, do sincretismo. O pensamento por 

complexos é superior ao pensamento sincrético, uma vez que os agrupamentos se 

dão com base em características objetivamente existentes. 

Vigotski cita como um exemplo de complexo, o qual ainda persiste na 

linguagem dos adultos, os nomes de família. Um sobrenome identifica um grupo de 

pessoas que possuem ligações factuais de hereditariedade, não se tratam de ligações 

abstratas e lógicas, são realidades concretas. A criança, nesta fase, pensa o universo 

dos objetos os organizando como agrupados em “famílias” distintas. E assim como 

nas famílias, em que cada membro tem alguns traços em comum com outros 

membros, mas todos os membros não partilham necessariamente um mesmo traço, 

os agrupamentos formados carecem de unidade lógica, ocasionando que “qualquer 

conexão factualmente presente pode levar à inclusão de um determinado elemento 
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em um complexo. É esta a diferença principal entre um complexo e um conceito” 

(VIGOTSKI, 2008b, p.77).  

Os complexos são classificados em cinco tipos distintos: associativo, 

coleções, cadeia, difuso e pseudoconceito. No complexo associativo algum aspecto 

entre dois ou mais elementos estabelece uma relação entre esses, formando um novo 

complexo. Este aspecto compartilhado é mutável e facilmente qualquer outra ligação 

existente entre o núcleo e um outro objeto faz com que esse seja incluído no grupo. 

Nos experimentos de Vigotski às vezes eram inseridos junto ao agrupamento da 

amostra objetos de mesma cor, forma ou tamanho, características porém que não 

eram compartilhadas por todos os objetos do grupo, tendo somente algum aspecto 

igual à amostra. O critério de agrupamento, neste estágio, também pode se dar por 

contraste ou proximidade no espaço, além da semelhança. Quanto ao princípio do 

desenvolvimento da generalização sob o uso de uma palavra Vigotski (2008b, p.78) 

indica que “a palavra deixa de ser o ‘nome próprio’ de um objeto isolado; torna-se o 

nome de família de um grupo de objetos relacionados entre si de muitas formas, 

exatamente como as relações dentro das famílias humanas são muitas e variadas”.  

No tipo de complexo de coleções a formação do grupo é orientada pela 

percepção da complementaridade e não pelas semelhanças, como o é no caso 

anterior. Vigostki aponta que este estágio longo e persistente tem raízes na 

experiência prática da criança, uma vez que em seu dia-a-dia as coleções de coisas 

complementares frequentemente formam um conjunto, como por exemplo o garfo, a 

faca, a colher e o prato, formam um conjunto funcional, ou a xícara, o pires e a colher. 

Nos testes desenvolvidos pelo autor a criança apanhava objetos que se diferenciavam 

da amostra por sua cor, forma e tamanho, a fim de representar todas as cores e/ou 

formas e/ou tamanhos, em uma coleção. Ele encerra a descrição deste complexo 

afirmando que “o complexo de coleções é um agrupamento de objetos com base em 

sua participação na mesma operação prática – em sua cooperação funcional” 

(VIGOTSKI, 2008b, p.79). 

O terceiro tipo de complexos é considerado como a mais pura forma do 

pensamento por complexos, é o complexo em cadeia. Nele o critério de seleção para 

reunir um grupo de ideias ou objetos muda o tempo todo, inspirado apenas pelo último 

aspecto levado em conta. Vigotski (2008b, p.79-80) caracteriza e exemplifica este tipo 

de complexo como 
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Uma junção dinâmica e consecutiva de elos isolados numa única corrente, 
com a transmissão de significado de um elo para o outro. Por exemplo, se a 
amostra experimental for um triângulo amarelo, a criança poderia escolher 
alguns blocos triangulares até que sua atenção fosse atraída, digamos, pela 
cor azul de um bloco que tenha acabado de acrescentar ao conjunto; passa, 
então, a selecionar blocos azuis sem atentar para a forma – angulosos, 
circulares, semicirculares. [...] O atributo decisivo continua variando ao longo 
de todo o processo. [...] A criança não abstrai o traço isolado do restante, e 
nem lhe confere uma função especial, como ocorre com um conceito. Nos 
complexos, a organização hierárquica está ausente: todos os atributos são 
funcionalmente iguais. 
 

Desta forma cada objeto incluído no complexo não o é por ser considerado 

como portador de um atributo estabelecido como critério – o núcleo –, é simplesmente 

um elemento isolado, que em determinado momento apresentou alguma relação 

factual com o elemento anteriormente adicionado ao complexo. Portanto, o complexo 

em cadeia não possui um núcleo, como no complexo associativo, existem apenas 

relações entre elementos isolados e nada mais.  

Outro tipo de pensamento por complexos são os complexos difusos, 

caracteriza-se pela fluidez do atributo que liga os seus elementos. Os grupos de 

objetos ou imagens formados permanecem motivados por aspectos concretos, 

contudo as conexões entre os elementos são difusas e indeterminadas, por vezes 

baseadas em atributos vagos, irreais e instáveis, de forma que as possibilidades de 

construção dos complexos difusos podem não ter limites. Como exemplo deste caso 

poderia ser considerada uma criança que, partindo de um triângulo amarelo como 

amostra, poderia acrescentar um trapézio ao complexo por causa de seus vértices 

cortados. Esta última forma poderia levar a inserção de quadrados, estes a 

hexágonos, e destes chegando até a círculos. Assim, os complexos difusos podem 

ser suplementados em qualquer direção. 

O estágio mais avançado do pensamento por complexos é chamado por 

Vigotski de pseudoconceitos, eles estabelecem uma ponte entre os complexos e o 

estágio final da formação de conceitos. Van der Veer e Valsiner (2001, p.290) o 

caracterizam apontando que 

O traço mais importante dos pseudoconceitos é que eles abrangem 
fenotipicamente os mesmos objetos que um conceito real, mas originam-se 
de uma maneira bem diferente. Como exemplo, Vygotsky menciona que uma 
criança pode acrescentar todos os triângulos disponíveis a um determinado 
triângulo amarelo. Este comportamento poderia ter sido orientado por um 
verdadeiro entendimento do conceito geométrico “triângulo”, mas 
frequentemente não é isto que acontece: a criança baseou-se em certas 
características perceptuais muito concretas. Vygotsky, assim, parece indicar 
aqui que um conceito real (como “triângulo”) baseia-se na compreensão de 
certas características abstratas que não ocorrem no mundo perceptual. Desta 
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forma, os pseudoconceitos são um exemplo perfeito de um caso onde os 
significados das palavras (a aplicação das palavras a objetos concretos) de 
crianças e adultos coincidem, mas seu entendimento dá-se em níveis 
diferentes. 
 

Para o adulto e a criança o significado das palavras, ou de outra forma, o 

referente que a palavra designa, são iguais, falam da mesma coisa, contudo a forma 

como pensam são diferentes. As operações psicológicas da criança ainda são 

determinadas pelas características concretas, já o pensamento conceitual, típico dos 

humanos adultos, trabalha com definições abstratas, ou seja, “descoladas” 

inicialmente do concreto.  

O fato de adultos e crianças se referirem a uma mesma coisa ao utilizarem as 

palavras é o que permite a comunicação entre ambos, isto se dá devido ao 

direcionamento que os adultos fazem às crianças quanto ao uso das palavras, 

forçando-as a aplicar a palavra ao mesmo conjunto de objetos que um adulto aplicaria. 

Porém, estas manifestações referenciadas a um mesmo objeto, que permitem uma 

comunicação adequada, dificultam a identificação do nível de pensamento realizado, 

acabando por “mascarar” o pensamento por complexos. Para identificar a forma de 

pensamento utilizada se fazem necessárias interações complementares, direcionadas 

à correção de uma situação-problema, provocando, assim, a manifestação de ideias 

subjacentes, que poderão evidenciar um pensamento de origem abstrata ou orientado 

perceptualmente por semelhanças concretas. 

Os complexos até agora expostos, que agrupam diversos objetos sob um 

“nome de família” comum, é uma linha de evolução da formação conceitual. Uma outra 

linha diferenciada, baseada no isolamento de certos atributos comuns é a formação 

de conceitos potenciais, que se constitui na terceira fase em direção à formação dos 

conceitos reais. 

Se os complexos estabelecem elos, relações e unificações, que atuam no 

desenvolvimento da importante função mental de síntese, os conceitos potenciais 

fazem desenvolver a função de análise ao ampliar a capacidade de abstrair certos 

atributos, os quais tornam-se o centro das atenções, relegando outros atributos que 

são percebidos como não essenciais ou menos importantes. Este atributo principal 

ganha contornos mais nítidos e estabilidade na mente da criança, um objeto já não é 

inserido em um complexo considerado como uma “massa de atributos” ou como um 

simples elo em uma corrente. Um elemento é abstraído, se sobressaindo sobre os 

demais e definindo, de certa forma, o objeto.  Vigotski (2008b, p.98) aponta que “nos 
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conceitos potenciais propriamente ditos, um traço abstraído não se perde facilmente 

entre outros traços. A totalidade concreta dos traços foi destruída pela sua abstração, 

criando-se a possibilidade de unificar os traços em uma base diferente”.  

Góes e Cruz (2006, p.34) sintetizam as distinções e relações entre o 

pensamento por complexos e os conceitos potenciais, os quais conduzem a formação 

dos conceitos verdadeiros caracterizados ao longo desta seção. 

A elaboração conceitual da criança desenvolve-se através do que Vigotski 
chamou pensamento por complexos e conceitos potenciais. O pensamento 
por complexos constitui a base da generalização, ao unificar sob a palavra 
impressões dispersas. Neste caso, as relações que a criança estabelece 
entre os elementos da realidade são concretas e factuais – e não abstratas e 
lógicas, como o serão nos conceitos verdadeiros. A característica em que ela 
fundamenta a reunião desses elementos sob um mesmo signo não é estável, 
o que resulta em agrupamentos semelhantes a famílias, coleções ou cadeias 
de objetos. Já os conceitos potenciais encontram-se na origem da abstração, 
uma vez que, neste caso, a criança passa a reunir os objetos com base em 
um único atributo, mais estável e que não se perde facilmente entre os outros. 
É o domínio da abstração, em conjunto com o pensamento por complexos, 
que permite à criança desenvolver-se em direção aos conceitos verdadeiros.  
 

A partir da discussão realizada sobre as fases e estágios para a formação 

conceitual, os frutos das investigações experimentais de Vigotski podem ser 

sistematizadas esquematicamente como no quadro a seguir:  
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Quadro 1 – Fases e estágios para a formação conceitual segundo Vigotski 

 

 
1. “Qualquer conexão factualmente presente pode levar à inclusão de um determinado elemento em um complexo. É esta a 
diferença principal entre um complexo e um conceito” (VIGOTSKI, 2008b, p.76). 
 
2. “O Complexo em cadeia pode ser considerado como a mais pura forma do pensamento por complexos. Ao contrário do 
complexo associativo, cujos elementos são, afinal, interligados por um elemento – o núcleo do complexo -, o complexo em cadeia 
não possui núcleo; há relações entre elementos isolados, e mais nada” (VIGOTSKI, 2008b, p.80). 
 
3. “Embora os resultados sejam idênticos, o processo pelo qual são obtidos não é de forma alguma o mesmo que no pensamento 
conceitual” (VIGOTSKI, 2008b, p.83). 
 
4. “Um conceito só aparece quando os traços abstraídos são sintetizados novamente, e a síntese abstrata daí resultante torna-
se o principal instrumento do pensamento. [...] O papel decisivo nesse processo é desempenhado pela palavra, deliberadamente 
empregada para dirigir todos os processos parciais da fase mais avançada da formação de conceitos ” (VIGOTSKI, 2008b, p.83). 
 

 

Expostos os fundamentos teóricos que nortearam esta pesquisa, a seguir 

passo a delinear sua metodologia e contexto.   

Fo
rm

aç
ão

 d
e 

C
o

n
ce

it
o

s

Fase Sincrética
Faz agrupamentos com agregação desorganizada, um 

"amontoado", baseado em impressões subjetivas.

Tentativa e Erro
Agrupamentos criados ao acaso, por tentativas.

Organização do Campo Visual
Posição espacial, contiguidade, produz o grupo.

Elementos de outros 
amontoados já formados

Novos grupos composto de elementos tirados dos 
"amontoados" já formados das maneiras anteriores.

Pensamento por Complexos 1

Faz associações devido à relações concretas que de fato existem 
entre objetos, não só baseado em impressões subjetivas. Há 

alguma objetividade. O traço abstraído é instável.

Associativo
Grupo baseado em alguma relação factual: cor, forma, 

tamanho, contraste, proximidade...

Coleções
Associação por contraste, e não por semelhança, 

orientando a montagem de uma coleção 
(complementaridade).

Complexo em Cadeia 2

Uma junção dinâmica e consecutiva de elos isolados numa 
única corrente. O atributo decisivo do agrupamento varia.

Complexo Difuso
É caracterizado pela fluidez do próprio atributo que une 

seus elementos. As conexões são difusas e indeterminadas.

Pseudoconceito 3

A generalização formada na mente, embora semelhante, é 
psicologicamente muito diferente do conceito 

propriamente dito. A orientação se dá por semelhança 
concreta visível, formando apenas um complexo 

associativo restrito a um determinado tipo de conexão 
perceptual.

Conceitos Potenciais 4

Agrupamento baseado em um único atributo. O traço abstraído não 
se perde facilmente entre outros traços.
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2 O PROCESSO METODOLÓGICO DA PESQUISA E OS SUJEITOS 

Neste capítulo descrevo os sujeitos e o contexto da pesquisa, bem como o 

percurso metodológico que permitiu produzir os resultados. Assim apresentarei os 

alunos e professor de uma disciplina de física de um curso de Engenharia Civil, o 

método de ensino Instrução pelos Colegas, a abordagem sob os princípios da 

Pesquisa-Ação, os planos de aula, o instrumental utilizado para a produção de dados 

e a forma de sua análise por meio da Análise Textual Discursiva. 

 

2.1 O contexto da pesquisa 

O contexto desta pesquisa, porção da realidade em que busco aprofundar a 

compreensão, abrange a instituição de ensino superior, o curso de graduação, a 

disciplina, os estudantes nela matriculados e seu professor titular. Passo a 

caracterizá-los a seguir. 

 

2.1.1 A Instituição de Ensino Superior, o Curso de Graduação e a Disciplina 

O estudo se desenvolveu com estudantes da Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUI, universidade comunitária, pública 

não-estatal, estabelecida no município de Ijuí. Foi fundada nos anos de 1950, sendo 

pioneira no ensino superior da Região Noroeste do Rio Grande do Sul. Inicialmente 

foi constituída como Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, fomentada pela Ordem 

dos Frades Franciscanos (Capuchinos). Atualmente possui 48 ofertas de cursos de 

graduação das diversas áreas da ciência, em modalidade presencial e à distância 

(EAD), 5 programas de mestrado e 2 de doutorado, além de diversos cursos de 

especialização voltados ao interesse da comunidade regional. Conta com mais de 8 

mil estudantes distribuídos pelos campi de sua região de abrangência. 

Os estudantes que participaram da pesquisa estavam matriculados em uma 

disciplina ofertada pelo curso de Bacharelado em Engenharia Civil, o qual tem duração 

de cinco anos. O referido curso possui conceito 4 no Enade e atualmente conta com 

1028 alunos.  

Devido ao fechamento do curso de Licenciatura em Física na Unijui, as 

disciplinas que tratam dos temas gerais da Física subsistiram nos currículos dos 

cursos de engenharia da universidade. As disciplinas Física I, Física II e Física III são 
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componentes do núcleo comum dos cursos de engenharia, podendo haver, portanto, 

alunos dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e 

Engenharia Química nas turmas dessas disciplinas. 

Esta pesquisa foi desenvolvida com os estudantes da disciplina de Física I, 

ofertada no segundo semestre do curso de Engenharia Civil, no ano de 2014, e que 

tem duração de 60 horas-aula. Acompanhei a turma desde a primeira aula da 

disciplina, durante oito encontros, no período noturno. 

No plano de curso da disciplina Física I (UNIJUI, 2013), em sua ementa e 

objetivos, são apresentadas ênfases curriculares que demonstram concepções do 

coletivo docente envolvido com o ensino da Física na Universidade, dizem respeito à 

natureza desse conhecimento e o modo como concebem seu ensino e aprendizagem. 

Ementa 
Pretendemos proporcionar ao educando o acesso aos princípios básicos 
dessas ciências pelo domínio de seus modelos, em suas diferentes 
linguagens, e pela percepção de suas relações com o seu cotidiano.  

Os conteúdos serão operacionalizados através de uma metodologia 
dinâmica, na qual deverão ser priorizadas algumas ênfases curriculares 
visando à formação integral do educando como cidadão e como profissional. 
Dentre elas destacamos: 

- A construção do saber científico pela integração do binômio teoria-prática. 
- O entendimento da física como um corpo dinâmico de conhecimentos 
produzidos pelo homem ao longo, da sua história. 
- O desenvolvimento de habilidades manuais na montagem e execução de 
experimentos de materiais didáticos e na operação com instrumentos e outros 
dispositivos. 
- A formação de uma postura crítica, reflexiva e participativa frente às 
questões e outros problemas que o profissional irá se defrontar em seu meio 
de atuação. 
 
Objetivos 
- Proporcionar ao aluno condições favoráveis à aprendizagem dos princípios 
fundamentais dos conteúdos a serem estudados através de um processo de 
construção de seus modelos, em suas diferentes linguagens, e 
pela compreensão de suas relações com o cotidiano. 
- Proporcionar ao futuro profissional subsídios instrumentais para que possa 
realizar uma aprendizagem consequente e de boa qualidade, visando à 
formação integral. 
 

Pode-se perceber a orientação para um ensino de física contextualizado, que 

busca vincular teoria e prática. Os conhecimentos da Física são concebidos como 

produção humana e, sendo assim, em constante reformulação e ampliação. A 

disciplina se distancia, desta forma, ao menos em suas orientações pedagógicas, do 

modelo tradicional de ensino (Aprendizagem por Transmissão), como descrito no 

capítulo anterior. O indicativo para operacionalização dos conteúdos por meio de uma 

metodologia dinâmica, visando ao desenvolvimento de habilidades, postura reflexiva, 
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formação integral e integrada à realidade social, convida à utilização de métodos como 

o IpC, sob a perspectiva teórica abordada neste trabalho. 

No referido documento institucional é apontado o conteúdo programático a ser 

desenvolvido na disciplina, sendo ele: I) Medição, Grandezas Físicas, Dimensão de 

Grandezas Físicas; II) Movimento Unidimensional; III) Movimento Bidimensional; IV) 

Dinâmica da Partícula; V) Trabalho e Energia; VI) Conservação da Energia Mecânica; 

VII) Sistemas de Partículas; VIII) Colisões; IX) Momento Angular; X) Equilíbrio de 

Corpos Rígidos e XI) Cinemática Rotacional. A disciplina Física I introduz muitos dos 

conceitos físicos mais básicos, que serão necessários no desenvolvimento das 

disciplinas de Física seguintes, bem como em outras disciplinas específicas da área 

de engenharia que tratam de movimentos ou forças, aplicados nas mais diversas 

situações concretas, como a mecânica de solos, estruturas, dinâmica de fluidos, etc. 

Um dos conceitos mais importantes desta disciplina é o de aceleração, o qual está 

estreitamente ligado à compreensão de deslocamento e velocidade, e que será 

fundamental para o estudo do conceito de força. Durante o período de minha pesquisa 

foram trabalhados os conteúdos referentes ao movimento unidimensional: 

a)Definições e grandezas da cinemática (conceitos de posição, deslocamento, 

referencial, unidades de medida); b) Velocidade média e velocidade instantânea; 

c)Aceleração média e aceleração instantânea; d) Movimento Uniforme; e) Movimento 

Uniformemente Variado e f) Movimento acelerado.  

 

2.1.2 Os estudantes 

A turma de alunos matriculada na disciplina Física I, ofertada pelo curso de 

Engenharia Civil, no segundo semestre do ano de 2014, era composta por 36 

estudantes, sendo 28 alunos do curso de Engenharia Civil, 6 alunos do curso de 

Engenharia Elétrica e 2 alunos do curso de Engenharia Mecânica. A maioria dos 

estudantes tinham idades entre 17 e 20 anos, correspondendo esta faixa etária a 78% 

da turma. Predominantemente estavam no 2º ou 4º semestre de seus respectivos 

cursos, havendo, porém, alunos no 3º, 5º e 6º semestre dos mesmos. 

Os estudantes residem no município de Ijuí e em cidades da Região Noroeste 

do Estado do Rio Grande do Sul. A maioria trabalha no período diurno, em atividades 

não relacionadas ao seu curso de graduação. 
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2.1.3 O professor titular da disciplina 

A caracterização do professor titular da disciplina se formalizou a partir de uma 

entrevista semiestruturada (Apêndice A). Ele possui um ótimo relacionamento com 

seus alunos e outros professores, sendo referência na área da Física na instituição. 

Foi meu formador durante o curso de graduação, a convivência por um longo período 

me permite atestar seu bom caráter e grande empenho pela pesquisa em educação, 

mesmo frente a adversidades, não prescinde de desenvolver o trabalho docente 

coerente com suas convicções. 

O professor possui 52 anos de idade, atuando há 32 anos na docência. 

Trabalhou inicialmente em escolas de educação básica das redes estadual e 

municipal e há 28 anos atua como docente no Ensino Superior, com dedicação 

exclusiva na universidade pesquisada. 

Em sua história formativa graduou-se em Ciências, com habilitação em Física, 

pela Unijui. Cursou os créditos do Mestrado em Educação da Universidade Estadual 

de Campinas (Unicamp) no final dos anos de 1980 e início de 1990, sem concluir esta 

pós-graduação. Possui Mestrado em Matemática, realizado na Unijui. 

Possui em sua trajetória uma longa história de engajamento com os projetos 

de extensão da instituição de ensino que atua, desenvolvendo trabalhos e oficinas 

sobre diversos temas da Física como a Astronomia e a Física do Trânsito, com muitos 

alunos e grupos de professores das redes privada, estadual e municipal de ensino. 

 

2.2 O método Instrução pelos Colegas 

Esta metodologia é um estilo de ensino interativo que auxilia os estudantes a 

compreender melhor a física introdutória. A técnica, denominada Instrução pelos 

Colegas, faz os alunos participarem ativamente do processo de ensino. Sua origem 

se dá a partir da constatação de seu autor, professor Eric Mazur, de que seus alunos 

embora conseguissem resolver vários problemas matemáticos de física (aplicar 

algoritmos), não entendiam realmente a Física, além da manifestação do sentimento 

de frustação em relação à disciplina e à área do conhecimento. Sobre a revisão de 

sua prática docente e origem do método IpC, Mazur (2015, XIII) relata: 

Leciono para graduação na Harvard desde que me tornei seu professor em 
1984. No início, pensei – como muitos outros fazem – que aquilo que é 
ensinado é aprendido. No entanto, com o tempo, dei-me conta de que nada 
poderia estar mais distante da realidade. Isso ficou claro quando analisei a 
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forma como meus alunos estavam entendendo a mecânica newtoniana. Eles 
não estavam aprendendo, de jeito nenhum, o que queria que aprendessem. 
Eu poderia os ter responsabilizado por isso se já não estivesse muito 
preocupado com a frustação de tantos alunos com as disciplinas introdutórias 
de ciências. O que há na ciência que pode provocar tal frustração? Decidi 
mudar meu estilo de ensino e descobri que eu poderia melhorar muito e 
também ajudar bastante meus alunos a aprender física. 
 

O foco da metodologia proposta está em fazer com que os alunos empreguem 

a maior parte do tempo das aulas pensando ativamente sobre os conceitos, ao invés 

de ouvirem passivamente o professor expor aquilo que já está nos livros. Os testes 

conceituais viabilizam o espaço de reflexão e discussão nas aulas. A respeito dos 

objetivos desses testes conceituais e do IpC Mazur (2015, p. 10) indica que 

Os objetivos básicos da Peer Instruction são: explorar a interação entre os 
estudantes durante as aulas expositivas e focar a atenção dos estudantes 
nos conceitos que servem de fundamento. Em vez de dar a aula com o nível 
de detalhamento apresentado no livro ou nas notas de aula, as aulas 
consistem em uma série de apresentações curtas sobre pontos-chave, cada 
uma seguida de um teste conceitual – pequenas questões conceituais 
abrangendo o assunto que está sendo discutido. A princípio é dado um tempo 
para os estudantes formularem suas respostas e, em seguida, eles devem 
discuti-las entre si. Esse processo (a) força os estudantes a pensar com base 
nos argumentos que estão sendo desenvolvidos e (b) dá-lhes (o professor 
incluído) um modo de avaliar a sua compreensão do conceito. 
 

Contemplando as premissas expostas acima, o formato genérico de 

desenvolvimento das aulas que o IpC propõe possui as seguintes etapas: 

 

1. O professor realiza uma breve exposição oral (aproximadamente 15 

minutos) do conteúdo a ser trabalhado, focando em seus conceitos 

principais. 

2. É apresentada aos alunos uma questão conceitual, usualmente de 

múltipla escolha, semelhante a apresentada na Figura 1. 

3. A cada aluno é solicitado para que pense individualmente qual a 

alternativa que considera correta e uma justificativa para a sua escolha. 

Devem fazê-lo num tempo de aproximadamente 2 minutos, sem 

comentar sua resposta com ninguém. 

4. Os estudantes votam nas alternativas escolhidas para que o professor 

realize o mapeamento das respostas. Com esses dados o professor 

realiza uma análise e sem ainda indicar a resposta correta aos alunos 

decide o curso que a aula deve seguir: 
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I. Se mais de 70% dos alunos votarem na resposta correta o 

professor explica a questão que foi apresentada, realizando um 

fechamento do assunto e segue para um novo tópico do 

conteúdo, reiniciando o ciclo até agora exposto. 

II. Se o percentual de acertos ficar entre 30% e 70% o professor 

deve solicitar aos alunos que se reúnam em grupos de dois a 

cinco integrantes, preferencialmente que tenham escolhido 

respostas diferentes, nos quais os alunos devem dialogar e tentar 

convencer uns aos outros de que sua resposta é a correta. Esta 

etapa deve durar de 3 a 5 minutos, dependendo do nível de 

discussão alcançada. Após, é realizada uma nova votação 

instantânea sobre a mesma questão e o professor a explica. A 

partir da análise das respostas desta última votação o professor 

pode apresentar novas questões sobre o mesmo tópico se os 

resultados não foram satisfatórios, ou seguir para a explicação 

de um novo tópico e reiniciar o ciclo, caso os resultados tenham 

alcançado o objetivo esperado. 

III. Se menos de 30% das respostas estiverem corretas o professor 

deve revisitar o conceito explicado, buscando esclarecer 

possíveis dúvidas e apresentar outra questão conceitual do 

mesmo tópico ao final da explanação, recomeçando todo o 

processo.  

 

Figura 1 – Exemplo de questão conceitual (MAZUR, 2015, p. 11). 
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O diagrama ilustrado na Figura 2 apresenta o processo de desenvolvimento 

do método IpC, a parte em destaque aponta a essência do método. 

 

Figura 2 – Diagrama do processo de implementação do método Instrução pelos Colegas (ARAUJO, 2013, p.370). 

 

Usualmente as votações que ocorrem nos testes conceituais são feitas com o 

uso de Clickers, que são transmissores eletrônicos conectados ao computador do 

professor, semelhante aos utilizados em enquetes instantâneas de programas de 

auditório; também são utilizados flashcards, que são um conjunto de cartões de 

resposta ou ainda sistemas on-line como o Google Docs e outros, acessados por meio 

de notebooks, smartphones e tablets. Nesta pesquisa utilizei o sistema on-line 

QuestionPress5. Os estudantes, utilizando o sinal de internet sem fio fornecido pela 

universidade e seus próprios dispositivos eletrônicos (notebooks, smartphones e 

tablets), identificavam-se no programa, acessado por meio de um navegador de 

internet, e participavam das sessões de votação. Esta ferramenta atendeu plenamente 

às necessidades da pesquisa, dispondo de funções como criação de bancos de 

questões, as quais poderiam ser inseridas individualmente em qualquer ordem 

durante uma aula conforme a necessidade da classe, estatísticas em tempo real de 

cada votação, possibilidade de abrir nova votação para uma mesma questão que 

desencadeou a discussão do ciclo essencial do IpC, e diversas outras 

                                            
5 www.questionpress.com  

http://www.questionpress.com/
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funcionalidades. Todos os estudantes puderam acessar o site do sistema e participar 

das aulas. A proposta de aula com utilização de recursos tecnológicos foi bem 

acolhida pelos alunos, não dispersando ou comprometendo a participação dos 

estudantes nas discussões dos grupos.  

Nas aulas conduzidas pelo professor Eric Mazur em Harvard são atrelados 

junto ao método IpC outras técnicas6 para motivar aos estudantes que leiam 

previamente materiais sobre o assunto das aulas e respondam questionários 

eletrônicos, assim, o professor já vai para a aula sabendo quais pontos os alunos 

estão com maior dificuldade e que precisam de uma maior atenção. O escopo desta 

pesquisa não abrange outras metodologias aplicadas em conjunto com o IpC, 

restringindo-se a análise das contribuições do IpC para a formação de conceitos da 

Física. 

O IpC é pouco conhecido e desenvolvido no Brasil, podendo ser apontados 

os trabalhos de Araújo (2013; 2012) como de referência nacional. No cenário 

internacional existem várias iniciativas e pesquisas relativas à utilização do IpC, as 

quais demonstraram resultados muito positivos tais como a aprendizagem conceitual 

de conteúdos científicos e o desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais 

(CROUCH; MAZUR, 2001; CROUCH et al., 2007; JAMES, 2006; TURPEN; 

FINKELSTEIN, 2009, 2010), melhora no desempenho e na capacidade de resolução 

de problemas (CROUCH; MAZUR, 2001; CUMMINGS; ROBERTS, 2008; FAGEN; 

CROUCH; MAZUR, 2002; HAKE, 1998; LASRY; MAZUR; WATKINS, 2008) e em um 

artigo publicado na revista Science em maio de 2011 (DESLAURIERS; SCHELEW; 

WIEMAN, 2011) por um ganhador do Prêmio Nobel de Física, foi indicado como 

resultado da sua pesquisa o aumento tanto do engajamento e frequência dos 

estudantes às aulas, quanto no desempenho de testes conceituais em Física. Neste 

aspecto seu trabalho apontou que o nível de aprendizagem do grupo experimental em 

testes padronizados foi maior que o dobro obtido pelos estudantes no grupo de 

controle. 

Os trabalhos de pesquisa mais difundidos e reconhecidos sobre o método IpC, 

geralmente apresentam como característica metodológica uma abordagem com 

ênfase quantitativa, uma vez que, frequentemente, neles são utilizadas técnicas como 

                                            
6 Just-in-Time Teaching – Metodologia de autoria de G. Novak, A. Gavrin, W. Christian, E. Patterson. 
Outros detalhes podem ser obtidos no capítulo 3 do livro de Eric Mazur (2015). 
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o comparativo dos resultados em testes padronizados entre grupo experimental e 

grupo de controle, análises estatísticas destes mais variados testes, cálculos de ganho 

normalizado, coeficiente de fidedignidade, etc. No presente trabalho, em coerência à 

fundamentação teórica de vertente Histórico-Cultural, faço uma opção metodológica 

de ênfase qualitativa, adotando a análise das manifestações e discursos dos 

estudantes e professor como base do estudo. 

 

2.3 Abordagem sob os princípios da pesquisa-ação 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa e se insere na modalidade de 

pesquisa-ação. Conforme Thiollent (1984), qualquer fato social e educativo possui 

aspectos que podem ser descritos em termos quantitativos e em termos qualitativos. 

Assim sendo, busquei neste trabalho produzir um corpo vasto e de variadas origens 

de dados empíricos, objetivando chegar a compreensão de significados tácitos no 

fenômeno educativo estudado. Segundo Minayo et al (2007), é com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes que 

a pesquisa qualitativa trabalha, respondendo a questões muito particulares. O ser 

humano distingue-se por pensar sobre o que faz e interpretar suas ações dentro e a 

partir da realidade vivida, por isso não pode ser reduzido, em uma investigação 

educativa, a aspectos quantitativos acerca de seu agir. Para Minayo, et al, 

A diferença entre abordagem quantitativa e qualitativa da realidade social é 
de natureza e não de escala hierárquica. Enquanto os cientistas sociais que 
trabalham com estatística visam a criar modelos abstratos ou a descrever e 
explicar fenômenos que produzem regularidades, são recorrentes e 
exteriores aos sujeitos, a abordagem qualitativa se aprofunda no mundo dos 
significados. Esse nível de realidade não é visível, precisa ser exposta e 
interpretada, em primeira instância, pelos próprios pesquisados (2007, p. 22). 

O intuito desta pesquisa não se restringe à descrição ou à avaliação de uma 

proposta de ensino. Busquei propiciar ambientes de construção e reconstrução, de 

diálogo, de interação, de conscientização, enfim, de ressignificação de concepções 

acerca dos processos de ensino e de aprendizagem, coletivo e individual, para os 

sujeitos envolvidos neste trabalho. Nessa perspectiva, Thiollent (1984, p. 49), refere 

que  

Na reconstrução, a pesquisa está incluída num processo de caráter 
conscientizador e comunicacional [...]. Os pesquisadores estabelecem canais 
de investigação e de divulgação nos meios estudados, nos quais a interação 
entre os grupos "mais esclarecidos" e os "menos esclarecidos" gera ou 
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prepara mudanças coletivas nas representações, comportamentos e formas 
de ação.  
 

Neste movimento em direção às reconstruções e melhorias de um fato social 

particular, esta pesquisa se identifica à pesquisa-ação. Para Carr e Kemmis um dos 

objetivos essenciais de uma pesquisa-ação é melhorar a prática quanto a três 

aspectos: “primeiro, o melhoramento de uma prática; segundo, a melhoria do 

entendimento da prática por quem a realiza; terceiro, o melhoramento da situação ou 

contexto em que tal prática tem lugar” (1988, p. 177). Os referidos autores ainda 

caracterizam esta modalidade de pesquisa indicando que devem ser obtidas três 

condições, as quais são individualmente necessárias e conjuntamente suficientes, 

Frison (2012, p. 72) as sintetiza, na perspectiva dos autores que   

Definem um processo de pesquisa-ação como aquele que se apresenta como 
um projeto que tenha como tema uma prática social suscetível de melhoria; 
que se realize de acordo com espirais de planejamento, ação, observação e 
reflexão, estando estas atividades inter-relacionadas sistemática e 
criticamente; que esse projeto envolva os responsáveis pela prática em cada 
um dos momentos da atividade. 
 

A preparação das aulas, de instrumentos da pesquisa, a escolha e elaboração 

de testes conceituais deram-se em conjunto com o professor titular da disciplina. Este 

se disponibilizou a modificar sua prática docente sob vários aspectos, engajando-se 

no processo da pesquisa. Ela foi marcada por vários momentos de planejamento e 

reformulação. Já após o primeiro encontro com os estudantes percebemos a 

necessidade de modificar os testes conceituais, uma vez que as duas questões 

utilizadas nesta aula estavam num patamar conceitual já dominado por eles, não 

criando zonas de desenvolvimento proximal, que levariam o desenvolvimento 

conceitual a níveis mais complexos. Resultou que nas votações a maioria dos 

estudantes acertou cada questão, não fazendo o IpC evoluir para a etapa da 

discussão nos pequenos grupos. Assim, para a aula seguinte as questões conceituais 

foram modificadas, tendo ampliado o seu nível de dificuldade a fim de propiciar 

elementos para o surgimento de dúvidas e debates. O percurso desta pesquisa foi 

configurado de forma a possibilitar a efetiva participação dos sujeitos nela envolvidos. 

Desta forma, busquei com este trabalho aprofundar entendimentos sobre o 

uso do método IpC e sobre suas contribuições para a melhoria dos processos de 

ensino e de aprendizagem de Física. Penso que esta dinâmica se aproxima de uma 

postura engajada da pesquisa educacional, que se afasta de um intelectualismo 

distante da realidade e procura colaborar com a melhoria dos programas de educação. 
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Esta é uma das proposições de uso da pesquisa-ação, como apontam Carr e Kemmis, 

(1988, p. 174) que “na educação, a pesquisa-ação tem sido utilizada para produzir o 

desenvolvimento curricular com base nas práticas escolares, no desenvolvimento 

profissional, na melhoria de programas da educação e no planejamento dos sistemas 

e desenvolvimento de políticas”.  

 

2.4 O desenvolvimento das aulas e os instrumentos utilizados para produção de 

dados 

As aulas discorreram, em sua maioria, de acordo com as etapas propostas 

pelo IpC, havendo inicialmente a exposição resumida do professor e em seguida a 

realização dos testes conceituais acerca dos conteúdos da cinemática já 

mencionados. No terceiro encontro, quando foi abordado o conceito de velocidade 

instantânea, foi realizada uma atividade experimental no momento da exposição 

inicial, o professor conduzia as atividades que eram desenvolvidas pelos alunos em 

pequenos grupos. Sempre após o desenvolvimento dos ciclos de exposição e testes 

conceituais, era proposta uma lista de exercícios.  

Um dos objetivos de aprendizagem almejados, sempre presente e lembrado 

pelo professor da disciplina no planejamento das atividades, era o de proporcionar 

aos estudantes que, a partir da compreensão conceitual, desenvolvessem habilidades 

para pensar e expressar estes conceitos nas linguagens matemática e gráfica, muito 

importantes e necessários na Física. Sendo assim, embora o foco das atividades 

tenha sido a abordagem conceitual, buscando desenvolver essas outras habilidades 

houve a proposição de resolução de problemas, exercícios e atividade experimental, 

alguns dos testes conceituais utilizados no ciclo do IpC também exploravam alguns 

desses elementos. A descrição detalhada do planejamento das aulas e os testes 

conceituais utilizados estão disponíveis no Apêndice B.    

Buscando identificar os conhecimentos já desenvolvidos dos estudantes 

(delinear a ZDR) em relação aos conceitos de cinemática abordados, foi elaborado 

um questionário, o qual foi respondido pelos alunos no primeiro encontro. Ao término 

das atividades desta pesquisa, novamente este questionário, ampliado e solicitando 

um maior número de justificativas para as respostas, foi respondido pelos estudantes. 

Nele também foram inseridas três perguntas sobre as percepções dos alunos em 
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relação a experiência com o método IpC. Os dois questionários utilizados na pesquisa 

estão disponíveis no Apêndice C. 

Para registrar o elemento mais importante para esta pesquisa que são os 

discursos dos alunos e professor, interações sociais que externam informações do 

movimento intelectual passível de análise, foram realizadas filmagens panorâmicas 

da sala de aula, com duas filmadoras em ângulos diferentes, bem como a gravação 

em áudio dos debates em cada um dos pequenos grupos, a partir de gravadores de 

voz disponibilizados para os alunos e operados por eles. As filmagens e gravações 

foram transcritas, compondo o corpus da análise. 

As ações metodológicas desta pesquisa com vistas à produção de dados 

podem ser sistematizadas cronologicamente conforme a tabela a seguir. 

Tabela 1 – Instrumentos para produção de dados 

Instrumento Natureza do Material Momento 

1. Questionário prévio   Questionário em papel com 
questões abertas e fechadas. 

Antes do início das aulas 
desta pesquisa. 

2. Filmagem panorâmica Audiovisual que captura a 
exposição do professor e as 
interações da turma no 
grande grupo. 

Durante todo o período das 
aulas. 

3. Testes conceituais Questão conceitual de 
múltipla escolha respondida 
eletronicamente. 

Durante a aula, após a 
exposição inicial do 
professor. 

4. Gravações de áudio Áudio das discussões de 
cada grupo. 

Durante o momento do IpC 
em que os alunos reúnem-
se em grupos para o debate 
(percentual de acertos na 
1ª votação entre 30% e 
70%). 

5. Questionário posterior Questionário em papel com 
questões abertas e fechadas. 

Após o término das aulas 
desta pesquisa. 

Fonte: Cristiano Fernando Goi Palharini, 2015. 

 

2.5 Análise Textual Discursiva 

O corpus textual produzido a partir das transcrições das filmagens e 

gravações das aulas, bem como das respostas discursivas dos questionários foram 

analisados com base nos argumentos de Moraes e Galiazzi (2006) referente a análise 

textual discursiva (ATD).  
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Sobre a ATD, Moraes (2003, p. 209) aponta que “essa abordagem de análise 

pode ser concebida como um processo auto-organizado de produção de novas 

compreensões em relação aos fenômenos que examina”. Para fazer emergir novos 

significados a partir dos discursos, esta metodologia propõe um ciclo de operações 

sobre os materiais empíricos, como refere o autor: 

Descrevemos esta abordagem de análise como um ciclo de operações que 
se inicia com a unitarização dos materiais do corpus. Daí o processo move-
se para a categorização das unidades de análise definidas no estágio inicial. 
A partir da impregnação atingida por esse processo, argumenta-se que 
emergem novas compreensões, aprendizagens criativas que se constituem 
por auto-organização, em nível inconsciente. A explicitação de luzes sobre o 
fenômeno, em forma de metatextos, constitui o terceiro momento do ciclo de 
análise proposto (MORAES, 2003, p. 209-210). 

Na primeira etapa, designada por unitarização, é realizada a desmontagem 

dos textos, este é fragmentado, sua ordem original é desestruturada. Busca-se com 

isso atingir unidades de análise, as quais sejam capazes de exprimir o significado o 

mais completo possível em si mesma.  

Na etapa seguinte da categorização, o corpus textual que foi desmembrado e 

transformado em unidades isoladas, passará a ser agrupado em categorias pela 

percepção de relações entre as unidades. É um processo de comparação constante 

entre as unidades definidas, levando a agrupamentos de elementos de significação 

semelhante. A definição das categorias pode ocorrer a priori, partindo de teorias que 

fundamentam a pesquisa, ou podem ser categorias emergentes, constituídas a partir 

daquilo que o texto expressa e dos conhecimentos tácitos do pesquisador. Processos 

mistos de categorização, que se iniciam a partir de categorias a priori e que depois 

são reconstruídas a partir das informações do corpus, também se apresentam como 

uma maneira interessante para se chegar a novas compreensões por meio da 

categorização das unidades. 

A última etapa metodológica é chamada por seus autores de captação do 

novo emergente, nela uma nova compreensão é emergida da análise e da 

reorganização dos elementos textuais. Estas novas teses, que expressam as 

compreensões atingidas, irão compor um metatexto. A produção de um metatexto 

descritivo-interpretativo constitui-se num esforço em expressar intuições e novos 

entendimentos atingidos a partir da impregnação intensa com o corpus de análise. 

Estas descrições, interpretações e teorizações não estão dadas no texto, são 

construções do pesquisador, devendo este assumir-se como autor de seu texto.  
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3 FORMAÇÃO DE CONCEITOS DA FÍSICA E DESENVOLVIMENTO HUMANO: 

CONTRIBUIÇÕES DO MÉTODO INSTRUÇÃO PELOS COLEGAS 

Neste capítulo serão apresentados os dados analisados e as inferências que 

eles permitem elaborar sobre as contribuições do IpC para a formação de conceitos 

da física em níveis de maior complexidade. 

A fim de identificar a ocorrência de processos de evolução conceitual para 

níveis de maior complexidade, primeiro é necessário definir seu entendimento como 

um processo de tomada de consciência de outros sentidos existentes em relação a 

certo conceito. Assim, o conceito já elaborado é transformado e ocorre uma 

ampliação/transformação, em número e nível na rede de relações existente entre os 

conceitos que constituem o universo da significação do sujeito. Como exemplo de 

formação conceitual em nível mais complexo pode ser citado o surgimento de 

consciência de uma hierarquia entre os conceitos relacionados ao Movimento 

Uniforme (MU), ou seja, a compreensão de MU passa a contemplar os seus conceitos 

subordinados e suas múltiplas relações, havendo a formação de um sistema 

conceitual que pode ser representado de forma simplificada como no quadro abaixo. 

Quadro 2 – Sistema Conceitual Referente a Noção de Movimento Uniforme 

 

Fonte: Cristiano Fernando Goi Palharini, 2015. 

 

MU
Movimento Uniforme

Conceito Geral

Aceleração Nula
conceito subordinado 

à MU

Aceleração
(variação da velocidade em 

função do tempo)
conceito subordinado à 

Aceleração Nula

Variação
(estado final menos 

estado inicial)
conceito subordinado 

à Aceleração

Velocidade

conceito subordinado 
à Aceleração

Variação

conceito subordinado  
à Velocidade

Posição

conceito subordinado  
à Velocidade

Tempo

conceito subordinado  
á Velocidade

Tempo

conceito subordinado 
à Aceleração

Nulidade
(valor igual a zero)

conceito subordinado à 
Aceleração Nula

Velocidade Constante
conceito subordinado 

à MU

Velocidade
(variação da posição em função 

do tempo)
conceito subordinado à 

Velocidade Constante

Variação

conceito subordinado  
à Velocidade

Posição

conceito subordinado  
à Velocidade

Tempo

conceito subordinado  
à Velocidade

Constante
(não variar)

conceito subordinado à 
Velocidade Constante
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Andrade (2010), fundamentada nas ideias de Vigotski, aponta as funções 

mentais da linguagem como elemento essencial para que ocorra a atribuição de 

sentidos, ou seja, o uso da linguagem (intrapsicologicamente e interpsicologicamente) 

é um caminho necessário para a evolução conceitual para níveis mais complexos. 

Nesse sentido, a autora refere que:  

Em seus trabalhos sobre a percepção, a memória e a linguagem o autor 
[Vigotski] destaca o papel das funções (identificadora, classificadora, 
nomeadora, constituidora) da linguagem como parte fundamental na 
atribuição de sentidos, ou seja, nos processos de significação (2000b, 2003). 
E a questão do nível de desenvolvimento e domínio do significado da palavra 
é destacada como o fator que possibilita a complexificação de suas funções 
psíquicas (ANDRADE, 2010, p.95). 
 

O processo de elaboração conceitual, que culmina com o domínio do 

significado das palavras, pode ser entendido como o processo que resulta numa 

construção consciente e coerente com o significado socialmente estabelecido. Sendo 

assim, os discursos dos estudantes que evidenciam a apropriação dos saberes tal 

como produzidos e aceitos atualmente pela comunidade científica, foram os 

selecionados para análise aprofundada, em busca da identificação de elementos 

facilitadores propiciados pelo IpC. Estas expressões dos alunos por meio da 

linguagem são recortes do mundo, não demonstram a totalidade de suas percepções, 

mas, como tal, apresentam indícios suficientes de sua aprendizagem, pela 

manifestação da (re)construção semiótica do mundo por eles elaborada, tal como 

refere Andrade (2010, p.96): 

Considerando-se que a “percepção é sempre integral” e que a “linguagem 
recorta o mundo”, a elaboração conceitual, no espaço da significação e da 
linguagem em funcionamento, resulta desse processo como uma composição 
complexa e original constituída enquanto (re)construção semiótica/simbólica 
do mundo. 
 

As (re)construções semióticas dos alunos, expressas nos seus discursos, 

foram mapeadas a fim de encontrar unidades de significado que permitam a 

elaboração de inferências no âmbito dos objetivos desta pesquisa. Foram 

selecionados episódios que demonstram a ocorrência de evolução conceitual a partir 

do trabalho desenvolvido em sala de aula, com utilização do método IpC. Foi utilizado 

inicialmente como critério para seleção dos episódios o percentual de alteração na 

resposta entre a primeira e a segunda votação de uma mesma questão nos testes 

conceituais. O percentual elevado de alteração nas respostas é um indício relevante 

a respeito da ocorrência de modificação nos sentidos atribuídos aos conceitos 

científicos. Nestes casos, foram analisados que elementos contribuíram para a 
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evolução na compreensão conceitual, se foram produtos reais da reflexão coletiva ou 

outros motivos, que não demonstram uma efetiva apropriação conceitual.  

A maioria das aulas foi realizada em um dos laboratórios de Física da 

Universidade, no qual existem 6 bancadas fixas, onde os alunos sentavam ao seu 

redor. O espaço físico cooperou para o estabelecimento de 6 grupos de alunos, os 

quais, de forma geral, permaneceram com os mesmos integrantes durante todas as 

aulas da pesquisa. Saliento que os estudantes ficaram livres para se agruparem em 

todas as aulas, sendo solicitado apenas que todas as 6 mesas fossem ocupadas.     

Nos episódios que serão apresentados a seguir os estudantes foram 

identificados da seguinte forma: M: estudante do sexo masculino; F: estudante do 

sexo feminino; RM: estudante do sexo masculino de fora do grupo (integrante de um 

outro grupo); RF: estudante do sexo feminino de fora do grupo (integrante de um outro 

grupo). Após o designativo de gênero e pertença ou não ao grupo em debate que está 

no foco, foi inserido um algarismo arábico para indicar os diferentes estudantes com 

caracterização semelhante quanto aos outros aspectos. O professor titular da 

disciplina é indicado como Professor e o autor do presente trabalho como 

Pesquisador. Os depoimentos de cada aluno foram organizados por turnos e estão 

identificados por meio de um algarismo arábico inserido antes do designativo de 

gênero. Durante a análise os depoimentos serão referenciados através desta 

numeração. 

Nos resultados das votações eletrônicas nem sempre todos os alunos foram 

computados, uma vez que em diversas questões alguns alunos deixaram de registrar 

o seu voto (escolher uma alternativa de resposta para a questão conceitual), sendo, 

portanto, desconsiderados na análise final dos resultados daquele teste conceitual. 

Neste trabalho, quando utilizo o termo “questão conceitual” quero indicar um problema 

específico proposto à turma, que contêm um enunciado e alternativas de respostas 

designadas por letras do alfabeto. Quando utilizo o termo “teste conceitual” tenho a 

intenção de indicar todo o processo proposto pelo IpC, que pode ser composto por: a) 

proposição da questão; b) tempo para alunos pensarem individualmente; c) primeira 

votação; d) debate entre os colegas; e) segunda votação; f) sistematização do 

professor. 

Apresentadas as considerações iniciais, passo a desenvolver a análise dos 

dados produzidos no contexto explicitado no capítulo 2, os quais foram organizados 
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considerando os pressupostos teóricos da Análise Textual Discursiva (MORAES, 

2003; MORAES; GALIAZZI, 2006). Três categorias emergiram dos dados analisados, 

são elas: 1) Interação e Significação; 2) Mediação Pedagógica; 3) Prática Docente e 

Desenvolvimento Profissional. A partir dos episódios e com apoio na perspectiva 

Histórico-Cultural, foram elaboradas proposições na intenção de apontar causas para 

a formação de conceitos da física em níveis mais complexos a partir da atividade 

pedagógica com o IpC. Na primeira categoria foram construídas três proposições e 

nas demais categorias duas proposições, como indicado na tabela a seguir: 

Tabela 2 – Categorias e Proposições 

Categoria Proposição 

3.1. Interação e Significação 

3.1.1: A interação promove o engajamento dos 
alunos e professor na situação de aprendizagem 
e favorece o processo de significação. 

3.1.2: O ambiente interativo proporcionado pelo 
IpC possibilita o surgimento de contextos 
propícios para significação de conceitos 
matemáticos que são estruturantes do 
pensamento físico. 

3.1.3: A assimetria entre os níveis de 
conhecimentos que circulam nos diálogos 
estabelecidos no espaço e tempo da sala de aula 
interfere no processo de significação e 
apropriação dos significados conceituais. 

3.2. Mediação Pedagógica 

3.2.1: O desenvolvimento do processo de 
significação exige ação comunicativa e 
argumentativa. 

3.3.2: O reaparecimento dos conceitos em 
diversos contextos, através de múltiplos agentes 
mediadores, favorece a elaboração conceitual. 

3.3. Prática Docente e 
Desenvolvimento 
Profissional 

3.3.1: Espaços dialéticos em sala de aula com 
utilização do IpC promovem a modificação da 
prática docente que passa a valorizar mais as 
interações e os conhecimentos. 

3.3.2: A valorização das interações como 
instrumento de ensino introduz mudanças no 
processo avaliativo. 

  Fonte: Cristiano Fernando Goi Palharini, 2015. 
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3.1 Interação e Significação 

Todas as atividades didáticas com o IpC foram planejadas com o objetivo de 

desencadear processos de significação, em direção à complexificação no 

entendimento dos conceitos da Física. A significação é entendida por Vigotski como 

prática social, ou seja, como atividade humana coletiva (SMOLKA, 2004). Nessa 

perspectiva, os processos de significação se darão na interação social, que acontece 

por meio do uso de signos, os quais permitem a comunicação entre os indivíduos e 

se constituem como um modo/meio para influenciar os outros e, posteriormente, a si 

próprio (Ibidem).  Neste sentido, Vigotski (citado por SMOLKA, 2004, p.41) aponta que 

A significação, quer dizer, a criação e o uso de signos, é a atividade mais 
geral e fundamental do ser humano, a que diferencia em primeiro lugar o 
homem dos animais do ponto de vista psicológico. Nos níveis mais altos de 
desenvolvimento, emergem relações mediadas entre pessoas. A 
característica essencial dessas relações é o signo... Um signo é sempre, 
originalmente, um meio/modo de interação social, um meio para influenciar 
os outros e só depois se torna um meio para influenciar a si próprio... (O 
signo) é o próprio meio/modo de articulação das funções em nós mesmos, e 
poderemos demonstrar que sem esse signo o cérebro e suas conexões 
iniciais não poderiam se transformar nas complexas relações, o que ocorre 
graças à linguagem. 

Interação, signo e significação são elementos que estão intrinsecamente 

relacionados no complexo processo de aprendizagem, e como tal, estão sempre 

presentes nos fenômenos analisados nas investigações educacionais. Sendo assim, 

interação e significação se constituem como categoria de análise desse trabalho. O 

signo7, enquanto material semiótico em tensionamento entre os sujeitos, perpassa 

pelas proposições apresentadas. Nesta categoria foram analisados processos 

interativos ocorridos nas aulas e sua influência na produção de contextos propícios 

para o desenvolvimento da significação de conceitos da Física. A partir dessa análise 

foi possível construir três proposições, sendo a primeira delas apresentada no item a 

seguir. 

 

3.1.1 A interação promove o engajamento dos alunos e professor na situação de 

aprendizagem e favorece o processo de significação 

No primeiro encontro em que foi empregada a metodologia analisada no 

presente estudo foram trabalhados os conceitos de posição, deslocamento e 

                                            
7 “E aqui se destaca a palavra como signo por excelência, como modo mais puro e sensível de relação 
social e, ao mesmo tempo, material semiótico da vida interior” (SMOLKA, 2004, p.42). 



72 
 

 
 

velocidade média8. Como já relatado anteriormente no item 3 do capítulo 2, as 

questões conceituais propostas possuíam um nível de dificuldade muito baixo, 

estando em um patamar conceitual já dominado pelos estudantes. Sendo assim, a 

maioria dos alunos acertou as questões e a aula não evoluiu para debate entre 

colegas.  

A partir desta situação, em conjunto com o professor da disciplina, as aulas e 

algumas questões foram reformuladas. No encontro seguinte, foram propostas no 

início da aula outras três questões conceituais sobre o tema da velocidade média. 

Desta vez, todas as questões alcançaram os escores que levam ao debate entre 

colegas nos pequenos grupos. O segundo e o terceiro teste conceitual desta aula 

apresentaram resultados que chamaram a atenção, ambos provocaram grandes 

percentuais de alteração da resposta na segunda votação, aproximadamente 43% e 

63%, respectivamente, fato que pode indicar uma alteração real nos sentidos 

atribuídos aos conceitos, convergindo-os aos significados esperados dentro dos 

parâmetros da Ciência. Contudo uma análise mais detalhada demonstra que os 

resultados dos testes conceituais apontam para direções opostas. Analiso, a seguir, o 

primeiro caso. 

O segundo teste conceitual da aula tratava de uma questão retirada do 

vestibular da PUC/GO do ano de 2011, a qual está apresentada no quadro abaixo: 

Quadro 3 – Questão Conceitual sobre Velocidade Média Q.2 

2 - “Ao chegar ao Rio, de Corumbá, Fuentes hospedou-se no Hotel Bragança, 

na avenida ...” 

No texto a velocidade das águas do rio Corumbá é de 3 m/s. Um ciclista, 

pedalando às margens do rio com uma velocidade constante de 6 km/h, avista 

uma folha de uma árvore na superfície do rio alinhada à sua bicicleta. Após 

transcorridos 5 minutos, pode-se afirmar (assinale a alternativa correta) 

                                            
8 Na obra Física Conceitual (HEWITT, 2002) o conceito de velocidade média é introduzido pela ideia 
de rapidez, e é explicitado em termos de uma relação (matemática) de divisão entre a distância total 
percorrida e o intervalo de tempo.  

“RAPIDEZ – A rapidez é uma medida de quão rapidamente alguma coisa se move, medida por uma 
unidade de distância dividida por uma unidade de tempo. Rapidez = distância/tempo. [...]. 
VELOCIDADE – Na linguagem cotidiana, podemos usar as palavras rapidez e velocidade como 
sinônimos. Em Física, distinguimos as duas. Simplificadamente, a diferença é que a velocidade é a 
rapidez numa determinada direção e sentido. [...] Distinguimos entre velocidade média e instantânea 
da mesma forma que o fazemos para a rapidez”. (HEWITT, 2002, p.60-63) 
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a) A folha estará a 900 m atrás do ciclista. 

b) A folha estará a 900 m à frente do ciclista. 

c) A folha estará a 400 m atrás do ciclista. 

d) A folha estará a 400 m à frente do ciclista. 

Fonte: PUC/GO – 2011.1. 

 

Esta questão aborda as noções de posição, velocidade, deslocamento, 

intervalo de tempo e referencial. Para respondê-la é necessário realizar ao menos três 

operações, nesta ordem: I) Converter os valores fornecidos pelo problema para as 

mesmas unidades de medida; II) Calcular o deslocamento do ciclista e da folha após 

o tempo indicado no problema, a partir da definição fundamental de velocidade média 

V=ΔS/Δt (variação da posição dividida pela variação de tempo); III) Considerando as 

condições iniciais, o referencial e o sentido dos movimentos, encontrar a diferença 

entre as posições finais dos movimentos.  

Neste teste conceitual 30 alunos registraram os dois votos necessários, sendo 

esses, referência para as estatísticas. Como já indicado, pouco mais de 43% dos 

estudantes alteraram sua resposta inicial e dentre esses que a modificaram 100% 

optou pela resposta correta, a opção D do problema expresso anteriormente. 

No episódio apresentado abaixo, manifestações de estudantes apontam 

contribuições do IpC para o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos a 

respeito da consistência de conclusões e resultados numéricos, para o engajamento 

dos estudantes na reflexão sobre os conceitos físicos, para a correção de erros 

ocorridos no entendimento dos conceitos explicados pelo professor, enfim, para a 

modificação dos sentidos dos conceitos por meio da interação com os colegas. 

Episódio 1 

1. PESQUISADOR: Então, novamente, vou convidar vocês para que tentem convencer 
um ao outro das respostas, porque dessa vez foi mais vasto o repertório das 
respostas. Então, argumenta com o colega o porquê a tua resposta tu acha que é a 
certa. 

2. M: Eu acho que a minha está errada. 

3. M2: Em Qual tu votou? 

4. F: Na ‘A’. 

5. M: Não sei, mas é tanto número. 

6. F: A folha, será que ela tá na frente ou atrás?  

7. F2: A folha vai estar na frente, porque a velocidade da folha é maior. 

8. F: Eu também acho que a folha vai tá na frente. 
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9. M: Nunca. 

10. F2: Sim. 

11. M: 6 quilômetros [por hora] vezes 3,6 dá 21 metros por segundo... e aí, o ciclista tá a 
21 metros por segundo e a folha 3 [m/s]. 

12. M2: Não pode.  

13. M3: 3 vezes ...  

14. F: Não tem que dividir?  

15. M3: Dividido por 3,6... 

16. F: É dividido por 3,6. 

17. M3: Dá 8... ? 

18. M2: Tem que dividir e não multiplicar.  

19. F3: A folha fica na frente? 

20. ((sobreposição de vozes))  

21. F2: Na frente, né. A velocidade do ciclista vai dar 1,6 [m/s].  

22. F3: Eu... não...  Eu calculei errado. Mas, mesmo assim deu à frente.  

23. M: 6 dividido por 3,6. 

24. F: Na minha fórmula dá 400.  

25. M2: De metros [por segundo] pra quilômetros [por hora] tem que fazer vezes e de 
quilômetro [por hora] pra metro [por segundo] é dividido. 

26. M: Dá 1,6 metros por segundo! Se fizer dividido... e que daí 100 quilômetros por hora 
vai ser...  

27. ((sobreposição de vozes))  

28. M4: Por onde que ele [o professor] fez o cálculo na aula passada? Ele explicou... 

29. M3: Pois é, no início, né? 

30. M: Mas então tá errado, porque eu também sabia que era pra multiplicar...  

31. M: 6 dividido por 3,6. 

32. M4: 3,6... então sobrou...? 

33. M: 1,6 [m/s]. 

34. M4: 1,6. 

35. M: Tenhamos que ele [o ciclista] faz 1,6 [m] em um segundo, vezes 60 [s], ele vai 
fazer 100 [m]... vezes cinco minutos, dá 500 metros... e daí 3 [m/s] vezes 60 [s] vai 
dar 180 [m], vezes cinco [minutos]... dá 900 [o deslocamento da folha]. 

36. M4: 400 metros à frente.  

37. M: A folha vai estar 400 na frente, né.  

38. M4: A folha 400 na frente. 

39. PROFESSOR: Depois do comentário a votação de novo, tá? 

40. M: É que eu fiz errado porque tinha entendido que de quilômetros [por hora] pra 
metros [por segundo] tinha que fazer... Tinha que fazer vezes.  

41. M4: Eu entendi que era pra multiplicar também... quando ele falou...  

42. F: É dividir. 

43. M: Se for dividir daí dá certo. A folha vai estar 400 metros à frente...  

44. M4: À frente.  
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45. M: Letra 'D'? 

46. M4: Isso aí. 

47. M: Daí fecham as distâncias [conforme alternativas de resposta]. 

48. M: Eu achei que não iam fechar...  

49. M4: Pois é. Porque para falar a verdade, eu achei ele muito rápido.  

50. M: É... eu também não pensei nisso, mas 20 metros por segundo... 

51. M4: Dá 80 [km] por hora, quase.  

52. M: Mais.  

53. M4: Mais, vamos até fazer [o cálculo]...  

54. M: 22 metros por segundo são 80 quilômetros por hora. Divide 80 ali [na calculadora].  

55. M4: 80 quilômetros por hora.  

56. M: Dividido por 3,6. Dá 22.  

57. M4: É. 

58. M: É, está certo. 

59. M4: Ele estava a 21 [m/s], ele deveria estar a uns 70 e poucos quilômetros por hora 
de bicicleta [risos]. 

 

Os alunos que iniciam o debate parecem não ter claro um critério para pensar 

o deslocamento e posição da folha, tanto que a opção ‘A’ escolhida inicialmente por 

uma aluna é uma das opções de maior contrassenso, se considerados com alguma 

coerência o sentido dos movimentos e o valor das velocidades. Portanto, há fortes 

indícios de que não compreenderam corretamente a explicação do professor e 

escolheram aleatoriamente uma resposta para cumprir a tarefa.  

No turno número 7 uma outra estudante do grupo apresenta com mais 

convicção um critério para pensar o movimento da folha, a velocidade. Em seu 

discurso indica uma causa (velocidade maior) e efeito (maior deslocamento) para o 

movimento. A partir de sua argumentação outro estudante se posiciona 

contrariamente, afirmando, baseado em seus cálculos, que o ciclista possuía 

velocidade maior que a da folha. O aluno M, no turno 11, torna explícito para os 

colegas como realizou o cálculo para obter a velocidade do ciclista na mesma unidade 

de medida (m/s) que a velocidade da folha, para, assim, poder compará-los e concluir, 

qualitativamente, qual se deslocaria uma maior distância durante o mesmo intervalo 

de tempo. 

Em decorrência desta manifestação, os outros colegas do grupo se inseriram 

mais no debate, alguns perceberam que houve um erro na operação de conversão da 

unidade de medida. A partir do turno 12 passam a pensar coletivamente na solução 
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do problema, iniciando por entrar em consenso de que para se converter um valor de 

velocidade expresso em km/h para m/s, é necessário efetuar a operação matemática 

de divisão do valor pelo fator 3,6 e não a operação de multiplicação, como havia feito 

equivocadamente o colega. O aluno que havia cometido o erro aceita a argumentação 

dos colegas e passa a modificar sua compreensão sobre as transformações de 

unidades de medida de velocidade e sobre a estratégia de solução deste problema, 

passa a coordenar seus colegas, mobilizando as atenções e as argumentações para 

a resolução coerente da questão.  

O estudante ao perceber, a partir da interação social com seus colegas, que 

compreendeu de forma equivocada uma ideia, adota uma postura de querer 

compreender a coerência do pensamento deles, faz silêncio para ouvir os argumentos 

dos colegas, até que no turno 26 expressa ter conseguido obter o mesmo resultado 

para a velocidade do ciclista. O debate e a busca por uma compreensão satisfatória 

dos conceitos ocorrida no espaço de interação do IpC promoveram o engajamento do 

estudante, o qual manteve o foco de sua atenção na discussão dos conceitos da 

Física. Além de manter-se focado, ele mobilizou os outros estudantes do seu grupo 

para interagirem e construírem coletivamente uma compreensão sobre o problema 

proposto. Foco, atenção, voluntariedade são requisitos para que as elaborações 

conceituais possam acontecer, conduzem a atividade mental à conscientização dos 

novos saberes. Sobre a relação entre atividade voluntária e a produção de consciência 

Andrade (2010, p.98) expõe que: 

Concordamos que o processo de elaboração conceitual acontece em termos 
de generalização crescente, transformações psíquicas, constantes 
ressignificações e, principalmente, como destacou Vigotski e depois 
Maldaner (2000b), de conscientização de que se sabe. Vigotski destaca a 
questão da voluntariedade e afirma que: “O problema da atividade voluntária 
está na dependência direta do problema da conscientização dessa atividade” 
(2001b, pp.531-540). Para o autor (idem, p. 172): “O processo de formação 
de conceitos pressupõe, como parte fundamental, o domínio do fluxo dos 
próprios processos psicológicos através do uso funcional da palavra ou do 
signo”, o que, em nosso entendimento, pode ser considerado como nuances 
de um conceito de consciência. A palavra consciente como microcosmo da 
consciência humana (Vigotski, 2001a) coaduna nas generalizações possíveis 
os segredos dos nexos, os motivos da palavra e do pensamento. 
 

O método IpC cria espaços e rotinas de interação, debate, argumentações 

que não ocorrem comumente nas salas de aula. A alternância nas tarefas propostas 

cria um ambiente dinâmico, que, de certa forma, induz os estudantes ao debate, de 

modo que sua atenção é como que “capturada”, e somente não se envolvem 

pensando sobre os conceitos da Física durante as aulas, se as iniciam com o propósito 
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de não querer aprender. Depoimentos de estudantes registrados no questionário 

posterior à pesquisa dão indicativos nessa direção. Quando perguntados sobre que 

avaliação faziam do método IpC utilizado nas aulas, alguns estudantes realizaram os 

seguintes apontamentos: 

Penso que é um bom método, pois me mantém muito mais atenta nos 
conteúdos abordados e faz com que eu levante maior interesse (ALUNA 1, 
Pós-Questionário). 

Ele é um método bom, pois promove a interação entre os colegas, faz com 
que pensamos sobre determinada questão e que observemos as dúvidas dos 
colegas (ALUNA 2, Pós-Questionário). 

O método de instrução faz com que nos envolvemos mais nas aulas, é uma 
maneira mais interativa de aprender, pois junto com os colegas podemos tirar 
dúvidas (ALUNA 3, Pós-Questionário). 

Acho ótimo para a aprendizagem de todos nós, assim, faz com que 
entendemos melhor os conteúdos propostos. Faz com que os alunos se 
interessem. O IpC, na minha opinião é um método diferente, uma forma em 
que conseguimos aprender e que não fique uma aula sem entendimento 
(ALUNA 4, Pós-Questionário). 

 

Ainda baseado no episódio apresentado anteriormente é possível referir que 

a proposta do IpC possibilita aos estudantes um espaço de validação coletiva acerca 

do entendimento individual dos conceitos trabalhados em aula. No caso, tiveram a 

oportunidade de corrigirem a compreensão inicial sobre conversão de unidades de 

medida de velocidade abordado pelo professor em sua exposição, manifestam 

consciência da discordância entre aquilo que o professor falou e aquilo que 

entenderam nos turnos 28 a 30 e 40 a 41. A oportunidade para a 

produção/revisão/ampliação dos sentidos surge nas práticas sociais, se dá de forma 

coletiva, implicando em acordo mútuo, estabilização, mas também incompreensão e 

desconstrução, como refere Smolka (2004, p.44) 

Onde se ancoram, então, as possibilidades de significação, de compreensão, 
de conhecimento, de sentido? Nas práticas sociais, na experiência partilhada 
(nunca a “mesma” para todos), como lugar das relações interpessoais, que 
vão acontecendo, vão se legitimando e se instituindo; e na história dessas 
relações, tornada possível pela dimensão discursiva dessas práticas, que 
implica a memória afetada pelo discurso. Não há sentido pré-definido, não há 
teleologia. Há múltiplas determinações que vão produzindo sentidos também 
múltiplos... A produção é inescapavelmente conjunta, a resultante nem 
sempre controlada. A significação, como produção de signos e sentidos, é 
(resultante de) um trabalho coletivo em aberto, que implica ao mesmo tempo, 
acordo mútuo, estabilização, e diferença (inter-in-compreensão 
constitutiva...) Há sempre algo possível/passível de ser comum, e há sempre 
heterogeneidade. 
 

Se não houvesse ocorrido o diálogo entre os colegas em busca da solução de 

uma questão o equívoco persistiria e, possivelmente, seria solucionado apenas se 
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ocasionalmente surgisse outra situação que colocasse em evidência o erro conceitual 

ou no momento da avaliação por meio de prova, que poderia custar a reprovação do 

estudante na disciplina. Com a proposição das questões conceituais e os debates nos 

grupos é proporcionado um momento para refletir sobre o conteúdo socializado pelo 

professor, fato que não ocorre nas aulas tradicionais, onde não há uma rotina 

permanente que possibilite a revisão dos conceitos estudados. 

Por todos os elementos apresentados acima promovidos pelo IpC, é possível 

afirmar, com relação a formação de conceitos da Física, que ele cria as condições 

necessárias, que além de serem requisitos para a transformação dos sentidos e o 

processo de significação, são meios para que estes se desenvolvam.  

A seguir desenvolvo a segunda proposição da categoria interação e 

significação, para a qual se mantêm válidos os argumentos até agora apresentados, 

porém evidencia uma particularidade dos conhecimentos da Física, concernente à 

significação de conceitos lógico-matemáticos em muitas situações conduzirem (serem 

imprescindíveis) à significação dos conceitos da Física. 

 

3.1.2 O ambiente interativo proporcionado pelo IpC possibilita o surgimento de 

contextos propícios para significação de conceitos matemáticos que são estruturantes 

do pensamento físico 

As teorias da Física possuem um caráter intrinsecamente matemático. A 

matemática pode ser considerada como estruturante do pensamento físico (KARAM, 

2012). A renomada obra “Física Conceitual” de Hewitt (2002, p.33) expressando a 

relação da matemática com a ciência aponta que  

Quando as ideias da ciência são expressas em termos matemáticos, elas não 
são ambíguas. As equações científicas proveem expressões compactas das 
relações entre os conceitos. [...] A estrutura matemática da Física está 
evidente nas muitas equações que você encontrará ao longo deste livro. Elas 
são guias para o pensamento, mostrando as conexões entre os conceitos 
sobre a natureza. 
  

Existe uma relação de interdependência entre a Matemática e a Física como 

expressa Poincaré (citado por KARAM, 2012, p.12):  

O matemático não deve ser para o físico um simples fornecedor de fórmulas; 
é preciso que haja entre eles uma colaboração mais íntima. A física 
matemática e a análise pura não são apenas potências limítrofes, que 
mantêm relações de boa vizinhança; penetram-se mutuamente, e seu espírito 
é o mesmo. 
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Contudo ambas não podem ser identificadas, é necessário reconhecer os 

limites e escopos de cada área. Neste sentido aponta Paty (citado por KARAM, 2012, 

p.15): 

Pensar que, no raciocínio intermediário de tipo matemático, cada termo, cada 
relação tenha necessariamente uma transcrição física, significaria colocar em 
princípio que as entidades matemáticas são mais reais que a própria 
realidade física – o que nos levaria a uma ontologia pitagórica – e considerar 
que a lógica tem, por si mesmo, esse poder de engendrar novas propriedades 
dos objetos físicos. Ao contrário, como Einstein percebera com muita 
propriedade, “por si só, o pensamento lógico não pode nos fornecer 
conhecimento sobre o mundo da experiência: tudo o que conhecemos da 
realidade vem da experiência e nela resulta. Proposições puramente lógicas 
são completamente vazias em relação à realidade. 
 

Tendo em conta essa discussão e assumindo que a significação da 

matemática em contexto de fenômenos físicos constitui o pensamento físico (KARAM, 

2012, p.218), percebo no Episódio 1 que a interação entre os colegas foi capaz de 

produzir uma correta elaboração acerca da ideia de velocidade média, mas não foi 

capaz de desenvolver um processo de significação do conceito matemático, que neste 

caso possui função instrumental, de conversão de unidades de medida de velocidade.  

Nos turnos 14 à 16, 18 e 25 os estudantes se expressam indicando qual é a 

operação matemática correta para converter a unidade de velocidade, mas em 

nenhum momento demonstram consciência de que a operação matemática está 

relacionada com as ideias de fator unitário ou adimensionalidade, buscam 

mecanicamente na memória informações sobre o procedimento matemático que deve 

ser realizado, o discurso é taxativo e não argumentativo: “De metros [por segundo] 

pra quilômetros [por hora] tem que fazer vezes e de quilômetro [por hora] pra metro 

[por segundo] é dividido” (M2, Episódio 1, Turno 25). 

Como apontei anteriormente, para pensar a questão conceitual deste 

episódio, o conceito matemático referente a conversão de unidade é de caráter 

instrumental, não se relaciona diretamente à compreensão do conceito de velocidade 

média como uma relação de razão entre as grandezas concretas deslocamento e 

tempo, mas impede que o grau dessa relação (resultado matemático) seja 

corretamente mensurado. Desenvolvendo as ideias de Michel Paty, que indica a 

existência de diferença quanto a intensidade do papel da matemática em diversos 

níveis no que tange ao uso estrutural que fazem dela nas teorias físicas, Karam (2012, 

p.13-14) aponta que 

Segundo ele [Paty], no nível mais “fraco” os elementos matemáticos 
assumem um caráter de instrumento externo, vazios de conteúdo físico e sem 
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qualquer carga “semântica”. A utilização de estruturas matemáticas para 
representar grandezas físicas (elementos geométricos, números reais, 
matrizes, etc.) e a escolha de unidades que podem ser modificadas 
aleatoriamente sem modificar a teoria física são exemplos deste nível. Assim, 
no nível “fraco” a linguagem matemática assume um caráter de simples 
descrição, podendo até mesmo ser considerada prescindível. 
Por outro lado, no nível mais “forte” a matemática penetra na própria 
construção do conceito físico. Este é o caso da definição de velocidade como 
dx/dt, de força como m.d²x/dt², de entropia como S=k.lnW ou ainda na 
abstração geral de leis físicas através de princípios como o da relatividade ou 
da ação mínima (PATY, 1995, p.251-252). Logo, no nível “forte” a matemática 
é tida como estruturante do pensamento físico e indispensável para a 
constituição de seus conceitos. 
 

Embora o conceito matemático de conversão de unidade de medida de 

velocidade possa ser classificado como de nível “fraco” no relacionamento com a 

teoria física, houve na aula uma possibilidade de significar este conceito, os alunos 

não o conseguiram fazer na interação entre si, nem o professor e o pesquisador 

perceberam esta possibilidade/necessidade. Este fato aponta que é preciso haver a 

permanente reflexão do professor acerca de sua prática e dos conteúdos que ensina, 

a retomada do conceito matemático de conversão de unidades foi negligenciada 

possivelmente por ser considerado um conhecimento trivial, empregado 

mecanicamente com frequência, mas isto não o desqualifica, pelo contrário, devido a 

sua utilização frequente os alunos precisariam ter o seu sentido sempre presente.    

Quanto ao conceito físico central trabalhado na atividade (velocidade média), 

através das falas nos turnos 35 e 40 é possível perceber que o estudante produziu 

consciência sobre seu saber, conduz o fluxo de seu pensamento por meio do uso 

funcional da palavra e de expressões matemáticas, demonstrando haver chegado à 

compreensão do significado das operações com linguagem matemática que realizou 

e da causa da dificuldade na resolução da questão.  

É possível afirmar que conseguiu abstrair que porção da realidade estava 

trabalhando (mensurando) pelo fato de realizar os cálculos da forma que fez: 

conscientemente buscou encontrar os deslocamentos de cada ente, ciclista e folha, e 

o distanciamento existente entre eles. O cerne do conceito físico de velocidade média 

aplicado nesta questão é a compreensão de que ela é uma relação entre duas 

grandezas: o deslocamento (ou variação da posição) e o tempo, e esta relação 

mantém fixa sua proporcionalidade, direção e sentido, ou seja, se a velocidade é 3 

m/s, a cada espaço de tempo de 1 segundo irá ocorrer um deslocamento de 3 metros, 

na direção e sentido do movimento inicial. De outra forma, pode ser expresso que a 

velocidade média é o quociente entre as grandezas deslocamento e tempo, a relação 
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é representada matematicamente por V=ΔS/Δt. O estudante soube operacionalizar 

este conceito físico-matemático, o problema não lhe dava as informações prontas para 

aplicar na relação matemática, mas ele encontrou uma estratégia para calcular o valor 

do deslocamento modificando intencionalmente as relações na equação para 

ΔS=V.Δt, como expressou em sua fala: “Tenhamos que ele [o ciclista] faz 1,6 [m] em 

um segundo, vezes 60 [s], ele vai fazer 100 [m]... vezes cinco minutos, dá 500 

metros... e daí 3 [m/s] vezes 60 [s] vai dar 180 [m], vezes cinco [minutos]... dá 900 [o 

deslocamento da folha]” (M, Episódio 1, Turno 35). A compreensão de que os 

movimentos eram na mesma direção e sentido estão implícitos no resultado que 

expressa “A folha vai estar 400 na frente, né” (M, Episódio 1, turno 37), ele omite que 

fez a operação de subtração entre os dois valores (900-500=400). Ele confirmou seu 

raciocínio no fato de encontrar uma alternativa de resposta da questão que se adaptou 

ao seu pensamento e pelos outros colegas formarem consenso com a forma de 

pensar que expressou. 

A partir do domínio (consciência) dos conceitos e procedimentos envolvidos 

na resolução da questão, dos turnos 49 ao 59 é possível perceber que dois alunos em 

interação evoluem a um novo patamar sobre a compreensão da situação apresentada, 

passam a refletir sobre a consistência do valor da velocidade do ciclista que haviam 

encontrado equivocadamente na primeira vez que trabalharam a questão. O número, 

que inicialmente era só uma variável a ser utilizada em um algoritmo, passa a ser visto 

como representação de uma realidade do mundo concreto, ele ganha um novo 

significado. Desenvolvendo novos cálculos de conversão de unidade de medida de 

velocidade, os alunos fazem a operação inversa, convertendo o valor da velocidade 

de m/s para km/h, buscando um parâmetro de comparação com o qual estão 

familiarizados, que é a medição da velocidade em km/h, como utilizado nos 

automóveis brasileiros. Com o resultado obtido (próximo de 80km/h) percebem que a 

velocidade do ciclista é muito grande para as condições apresentadas e se 

expressando com caráter de obviedade (acham graça) manifestam que o valor é irreal. 

Sem a compreensão do conceito de velocidade média (que é uma relação de razão 

entre duas grandezas físicas), os alunos não conseguiriam realizar as operações 

matemáticas que fizeram, não realizariam uma operação inversa, a qual não foi 

solicitada pelo professor em momento algum. Entendo que se não fosse a 
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compreensão do conceito, nenhum outro fator teria conduzido o pensamento dos 

alunos a perceber a concretude do dado matemático. 

A significação do signo matemático pode ser compreendida como resultado 

da própria atividade com o signo, que opera transformações nos sentidos por meio da 

interação social, produzida nas condições materiais de existência propiciadas pelo 

IpC. Neste sentido refere Smolka (2004, p.43): 

Assim, não é propriamente a atividade prática, em si, que traz novidade, mas 
aquilo que o signo, produzido necessariamente na e pela atividade conjunta, 
faz com ela. Ou seja, a novidade está no efeito do signo, ou naquilo que ele 
produz – como acontecimento que se tornou possível pela atividade – na 
própria atividade. Desse modo, o signo não é concebido numa relação 
“abstrata” entre signos (característica de uma posição idealista, 
representacional, estruturalista, formalista...). Ele é concebido como 
produzido a partir de condições materiais de existência, resultante, portanto 
de relações sociais de produção. A significação é concebida como a produção 
material, de natureza social, de signos e sentidos. 
 

Portanto, o ambiente de interação produzido pelo IpC, demonstrou ser 

favorável para a ocorrência de aprendizagem colaborativa e surgimento de contextos 

propícios para a significação de conceitos físico-matemáticos. Foram produzidos 

debates verdadeiros, com alunos mobilizados para aprender, fato que possibilita as 

transformações de sentidos e a ocorrência do desenvolvimento conceitual. 

Na primeira situação expressa nesta seção surgiu uma oportunidade para 

significar um conceito matemático na interação entre os colegas, contudo o processo 

de significação não evoluiu devido à falta de saberes por parte dos sujeitos do coletivo, 

ou seja, a falta de maior assimetria entre os níveis de conhecimentos dos colegas 

impossibilitou qualificar o entendimento do conceito. Sobre isto passo a abordar a 

seguir. 

 

3.1.3 A assimetria entre os níveis de conhecimentos que circulam nos diálogos 

estabelecidos no espaço e tempo da sala de aula interfere no processo de significação 

e apropriação dos significados conceituais 

No sexto encontro com a turma, foi proposta a questão conceitual do quadro 

4 visando trabalhar a temática da aceleração instantânea. 
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Quadro 4 – Questão Conceitual sobre Aceleração Instantânea 

Um vagão de trem se move ao longo da via férrea em linha reta. O gráfico 

mostra a posição em função do tempo para este vagão. O gráfico mostra que 

o trem: 

 

A) Acelera o tempo todo.  

B) Desacelera o tempo todo.  

C) Acelera em parte do tempo e desacelera 

em parte do tempo.  

D) Move-se a uma velocidade constante. 

 

Fonte: MAZUR, 2015, p.110. Questão adaptada a partir da Questão Conceitual nº 6 - Cinemática. 

 

Para poder respondê-la são necessárias habilidades e conhecimentos 

matemáticos trabalhados em outras disciplinas do currículo dos cursos de engenharia 

da universidade, como os conceitos matemático e geométrico de derivada e 

habilidades para leitura e interpretação da linguagem gráfica. Outros conceitos físicos 

exigidos são o de deslocamento, velocidade instantânea e aceleração instantânea, 

esses conceitos foram abordados nas aulas anteriores.  

A Física, neste caso, irá proporcionar significados concretos para os conceitos 

matemáticos mencionados, que por sua vez constituem o pensamento físico por meio 

de seu formalismo e linguagem precisa. A partir do gráfico da posição em função do 

tempo apresentado na questão, aplicando-se em diversos pontos o conceito 

geométrico de derivada, que significa a inclinação em relação à horizontal da reta 

tangente à curva em cada ponto, ou seja, em cada instante, é possível identificar, de 

forma qualitativa, a velocidade instantânea do vagão de trem (que é a taxa com a qual 

a posição está variando com o tempo em um dado instante), que com o passar do 

tempo diminui (a inclinação da reta tangente está diminuindo). Logo, se a velocidade 

está diminuindo a cada instante, significa que a aceleração aumenta negativamente 

ao passar do tempo, portanto, o vagão está desacelerando. 

O professor realizou a exposição inicial sobre o tema da velocidade 

instantânea, para isso retomou a explicação do significado matemático e geométrico 

da derivada da equação da posição em função do tempo, que é a grandeza da 
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velocidade instantânea de um movimento. A partir disso explanou sobre a derivada 

da equação matemática da velocidade em função do tempo e seu significado 

geométrico, que vem a ser a aceleração instantânea. A forma de raciocínio nos dois 

conceitos é análoga, o aluno precisa saber fundamentalmente diferenciar apenas a 

função inicial que deve ser derivada, a função da posição para obter a velocidade 

instantânea e a função da velocidade para obter a aceleração instantânea. 

A primeira explanação do professor não foi suficiente para que os 

conhecimentos sobre velocidade instantânea e aceleração instantânea fossem 

utilizados pelos alunos em outro contexto específico, para resolução de uma situação 

problema proposta na questão conceitual. Na primeira votação apenas 9% dos 

estudantes escolheu a resposta correta, fato que solicitou que o professor explicasse 

novamente o conceito de velocidade instantânea com outras formas de 

representação, conforme propõe o método IpC. 

A assimetria conceitual entre o professor e os estudantes deve ir sendo 

reduzida, de forma que os alunos desenvolvam um conhecimento mais complexo e 

mais próximo ao do professor. A zona de desenvolvimento proximal passa a se tornar 

aquisições de desenvolvimento, ou seja, um desenvolvimento real. Visando aproximar 

a explicação do conceito dada anteriormente pelo professor à situação concreta que 

se apresenta no problema, o pesquisador interviu fornecendo pistas aos estudantes 

sobre as informações que o gráfico disponibilizava e um conceito intermediário 

necessário para responder à questão, sem contudo apontar que referência este 

conceito tem à resolução do problema. 

Episódio 2 

PESQUISADOR: O que que a gente tem pra analisar desta questão?! Só está 
apresentando o gráfico de quem aqui? O comportamento do quê? 

Vários: Velocidade. 

PESQUISADOR: Não... o gráfico?! 

M: Da posição por tempo. 

PESQUISADOR: Da posição pelo tempo. Ele só te diz isso. A partir disso, você tem que 
chegar a um outro elemento. Quer dizer, se ele, acelera, desacelera [aponta as alternativas 
de resposta da questão], vai pensar sobre a aceleração dele. Tá? Então, o teu raciocínio  
vai ser indireto, só olhando assim para ele... tu não pode olhar medindo aqui [aponta o 
gráfico], tu tem que fazer um raciocínio sobre ele, tá? O professor explicou antes para nós 
a inclinação da reta tangente. Tu tem um gráfico e tu faz a derivada daquela posição, 
daquele ponto, você tem que elemento? Fazendo a derivada da equação da posição. O 
professor fez lá em cima lá no quadro [aponta o local onde o professor havia desenvolvido 
o conceito, mas que já estava apagado].  

F: Velocidade. 
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PESQUISADOR: Tenho a velocidade... [com entonação de continuidade]  

RM: Instantânea. 

PESQUISADOR: ... instantânea! 

Vários: Instantânea.  

Dando continuidade ao ciclo do método IpC, o professor revisitou os conceitos 

anteriormente explanados, para isto desenhou no quadro um outro gráfico da posição 

por tempo, pelo qual, dialogando com os alunos, os fez perceber a velocidade 

instantânea com valores decrescentes, nulo e crescentes.  

Episódio 3 

PROFESSOR: Vou dar uma retomadinha aqui, bem rápido. Posição pelo tempo [Professor 
desenha o gráfico de uma parábola com a concavidade voltada para baixo]. Vou pegar 
três pontos aqui, tá? O que é que acontece com a inclinação da reta tangente? Entre um, 
dois e três? O que é que vocês percebem? A inclinação é em relação à horizontal. 

F: Ela fica menor.  

PROFESSOR: Ela...? Diminui. Mas, isso aqui nos dá uma ideia de quê? [Gráfico é] de 
posição pelo tempo [aponta os eixos do gráfico]... A inclinação da reta tangente nos dá 
uma ideia de que grandeza?  

Vários: Velocidade. 

PROFESSOR: Velocidade. Então, a velocidade nesse gráfico? Aumenta ou diminui? 
Cresce ou decresce?  

M: Diminui. 

Vários: Diminui.  

PROFESSOR: Diminui. Tem um valor grande aqui [indica o ponto no gráfico], e quanto é 
lá em cima [indica o vértice da parábola]?  

M: Zero. 

PROFESSOR: Zero. Então, entre esse ponto e esse, a velocidade...  

M: Diminui. 

PROFESSOR: ... diminui. Depois, o que aconteceu? O que aconteceu com a velocidade?  

M2: Aumenta. 

M: Aumentou.  

F: Aumenta. 

PROFESSOR: Aumenta! Só que negativamente. Não tem problema, a inclinação tá desse 
lado aqui. Bom, daí... posição pelo tempo... Velocidade. Bom, eu sei se ela aumenta ou 
diminui. O que é que vocês acham? Dá para você voltar para esse [aponta a questão 
conceitual do vagão de trem]?  

A problematização, os questionamentos, as demonstrações, as perguntas 

certas e específicas efetuadas em um diálogo entre o professor e os alunos, ao invés 

de somente entre os colegas, produziu o maior percentual de alteração nas respostas 

na segunda votação dentre todos os testes conceituais aplicados na pesquisa, 

havendo 75% dos alunos modificado sua resposta, dentre estes, aproximadamente 
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71% optou pela resposta correta (opção B). Portanto, a assimetria entre os níveis de 

compreensão conceitual do professor e do aluno é um fator que promove de forma 

mais qualificada a evolução conceitual. Neste sentido, Wirzbicki e Zanon (2009, p.5) 

apontam sobre a influência de graus de assimetria nas interações: 

Em sala de aula e em processos de formação acompanhados, temos 
percebido a importância de compreender formas como os estudantes podem 
atingir níveis de significação conceitual mais elevados, tendo sido recorrente 
a percepção da influência de graus de assimetria das interações nos 
processos de significação conceitual. Sujeitos que interagem orientados para 
um objeto de conhecimento, abordado sob pontos de vista diversos, têm 
maiores possibilidades de avançar nas compreensões conceituais na medida 
em que participar ativamente nos processos de verbalização e reconstrução 
de saberes.  
 

Contudo, as intervenções do professor devem ser capazes de se aproximar 

do nível conceitual dos estudantes para conseguir elevá-lo, de forma que a assimetria 

entre ambos não se constitua um abismo. O diálogo entre os colegas na discussão 

dos pequenos grupos proposto pelo IpC é um elemento que pode colaborar nesta 

função propedêutica, em que estudantes mais avançados, mas ainda em nível de 

desenvolvimento mais próximo ao de seus colegas, conseguem fornecer elementos 

básicos que permitam o entendimento da linguagem científica do professor. O 

depoimento de um aluno, quando interpelado se o método IpC contribuiu com alguma 

melhoria para a sua aprendizagem, ilustra esta situação: “Sim, pois quando alguém 

não entende, o colega que entendeu explica de uma forma menos técnica, o que 

facilita o ensino” (ALUNO 1, Pós-Questionário). 

Visando ampliar os espaços em que as assimetrias possam se aproximar, por 

meio das interlocuções do professor com a turma, foi desenvolvida na pesquisa a 

inclusão de uma nova etapa no ciclo proposto pelo IpC. Sempre após a segunda 

votação de uma questão conceitual, tendo havido ou não a discussão nos grupos, era 

recriada a essência da discussão dos pequenos grupos ou do pensamento individual 

dos alunos perante toda a turma, o professor ou pesquisador, também atuando no 

papel de professor, eram os interlocutores deste diálogo coletivo, interagindo com 

intencionalidade, realizando perguntas e conduzindo o raciocínio dos alunos para o 

significado científico dos conceitos, a partir dos elementos partilhados pelos sujeitos 

dos diferentes grupos. Todas as alternativas que receberam algum voto eram 

analisadas. E assim a discussão culminava com a sistematização do conceito 

trabalhado. 
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Esta conduta do professor como o outro interativo, que imprime 

direcionamentos na atividade com os signos aponta para a categoria Mediação 

Pedagógica, que passo a desenvolver a seguir. 

 

3.2 Mediação Pedagógica 

Para Vigotski o mediador é o signo (2008a, p.32). É ele aquele que “funciona 

entre”, que atua como instrumento mediador e constituidor da atividade mental 

(SMOLKA, 2004). Sendo assim, “a ideia de mediação é inerente à noção de signo” 

(Ibidem, p.37).  

Procurar entender aspectos da mediação pedagógica analisando episódios 

de aulas significa observar os signos, os sentidos, os nexos em atividade, nos 

movimentos argumentativos dos sujeitos em interação. O desenvolvimento da 

significação pelo indivíduo, considerado no âmbito da mediação pedagógica, 

perpassa pelo processo de internalização, que envolve as ações e conhecimentos dos 

alunos e professor e as condições sociais reais de produção das interações, como 

refere Fontana (1996, p.11-12): 

Segundo Vygotsky, é no curso de suas relações sociais (atividade inter-
pessoal) que os indivíduos produzem, se apropriam (de) e transformam as 
diferentes atividades práticas e simbólicas em circulação na sociedade em 
que vivem, e as internalizam como modos de ação/elaboração "próprios" 
(atividade intra-pessoal), constituindo-se como sujeitos [...]. Na internalização 
o processo inter-pessoal inicial transforma-se em intra-pessoal. Essa 
reconstrução tem como base a mediação semiótica (particularmente a 
linguagem), e envolve as ações do sujeito, as estratégias e conhecimentos 
por ele já dominados, as ações, estratégias e conhecimentos do(s) outro(s) e 
as condições sociais reais de produção da(s) interação(ões). 
 

Embora o professor seja o primeiro agente a que a ideia de mediação 

pedagógica remete, se considerado que o mediador efetivamente é o signo, isto 

conduz a ampliação desta categoria, tornando-se mais adequado apontar que o 

interlocutor da atividade com o signo poderá ser o professor ou um colega. Deveras, 

como já exposto na terceira proposição da categoria anterior, a interação assimétrica 

com o professor produziu resultados mais qualificados, mas isto não minimiza ou 

exclui a importância dos processos interativos com os colegas para a transformação 

das atividades práticas e simbólicas em modos de elaboração próprios. Neste sentido, 

passo a desenvolver a primeira proposição na linha da ação comunicativa entre pares. 
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3.2.1 O desenvolvimento do processo de significação exige ação comunicativa e 

argumentativa 

A terceira questão conceitual sobre o tema da velocidade média, já 

mencionada no item 3.1.1, apresentou um fato intrigante, quase que a totalidade dos 

estudantes que modificaram sua resposta após a interação entre colegas, escolheram 

uma alternativa incorreta. 

Neste teste conceitual 27 estudantes foram considerados como universo total 

de votos válidos. Aproximadamente 63% dos alunos modificaram sua resposta na 

segunda votação, desses, 94% a modificaram para uma alternativa incorreta. Chama 

a atenção o fato de que, destes estudantes que modificaram suas concepções, 71% 

haviam escolhido a resposta correta na primeira votação. 

A questão que desencadeou a atividade foi retirada do vestibular do primeiro 

semestre do ano de 2011 da Universidade Estadual de Montes Claros, sua redação 

segue no quadro abaixo: 

Quadro 5 – Questão Conceitual sobre Velocidade Média Q.3 

Dois veículos, A e B, estão parados em esquinas que ficam distantes 30 m 

uma da outra (veja a figura). O veículo A arranca em direção ao banco, 

localizado na próxima esquina, com velocidade constante de módulo 10 m/s, 

e o veículo B, dois segundos depois, também arranca com velocidade 

constante, em direção ao mesmo banco. Para que os tempos gastos nos 

percursos até a próxima esquina sejam iguais para os dois veículos, o módulo 

da velocidade do veículo B, em m/s, deve ser igual a: 

 

A) 12,5         

B) 14,5         

C) 20         

D) 25 

 

Opção “A” é a correta 

Fonte: UNIMONTES/MG – 2011.1 
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Referente ao veículo A, o problema fornece os valores da distância a ser 

percorrida e da velocidade, a qual é constante. Sobre o veículo B é informado 

expressamente apenas que também possui velocidade constante e que inicia seu 

movimento 2 segundos após o veículo A. A partir da figura que demonstra a 

localização dos veículos e o ponto final de seus movimentos, é necessário que os 

estudantes encontrem o valor da distância que será percorrida pelo veículo B, o qual 

devem fazê-lo com uso do Teorema de Pitágoras. Para que possam responder à 

questão, indicando o valor da velocidade do veículo B, devem obter o valor do tempo 

gasto no percurso por este. Nesta etapa da resolução do problema é que surgiram 

vários raciocínios diferentes, em consonância às diferentes leituras e interpretações 

que os estudantes realizaram individualmente e em grupo. 

Os equívocos na escolha da resposta, na verdade, foram construídos em 

momentos de reflexão intersubjetiva, em que a validade dos argumentos foi construída 

e acordada entre os membros de cada grupo, possuindo, portanto, coerência e 

legitimidade dentro do contexto em que foi produzido. Desta forma, o IpC proporcionou 

processos de intensa argumentação, questionamento e problematização, os quais são 

demonstrados no episódio abaixo. 

Episódio 4 

1. PESQUISADOR: Então, liguem os gravadores e vamos prosear. Por que é que vocês 
consideram a resposta de vocês melhor que a do outro?  

2. M: Eu marquei a “A” porque lá em cima na hipotenusa dá 50 metros. E o de baixo 
chega em 4 segundos. 

3. M2: E os 2 segundos, tu somou? 

4. F: Só que tu não somou os 2 segundos? 

5. M: Que 2 segundos?!  

6. F: Os 2 segundos que ele está na frente.  

7. F2: Eu também fiz a mesma bobagem. 

8. M2: Eu fiz a mesma bobagem que tu.  

9. M: Fica na frente?  

10. F3: Eu também fiz.  

11. F4: 2 segundos na frente.  

12. F: Não, ele sai dois segundos depois. Entendeu? Eu fiz a mesma coisa e ele 
também... a gente esqueceu. Mas, a gente calculou certo. 

13. F2: Ah...  

14. F: É. A próxima vez ao invés de ir rápido... 

15. F2: É 14, né? 

16. F: É 14,5. É a “B”. 
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17. M3: Tu colocou o quê? 

18. F3: 14,5. Essa eu errei porque fiz rápido. 

19. M: ... tem os 2 segundos... 

20. M4: Tu somou os dois segundos? 

21. F2: Isso. 

22. F3: Eu esqueci. 

23. M2: É só somar os 2 segundos. 

24. [silêncio]  

25. PROFESSOR: Está aberta a segunda votação, tá?  

26. F3: Por que tu pega os 4 segundos e não os 5 segundos? 

27. F2: Por que 5 segundos? 

28. F: Presta atenção! 

29. M4: Vocês vão tentar me explicar? 

30. F2: Ele vai fazer 40 metros, o [veículo] ‘A’, isso aqui é o ‘A’... 40 metros em 4 
segundos... só que eles chegam ao mesmo tempo, então o outro tem que levar 4 
segundos também. O outro vai ser 50 metros [o deslocamento], aí 50 metros ele tem 
que fazer em 4 segundos. 

31. M: Se 2 segundos depois ele sai, então o outro já estava em movimento, então 
diminuiu esses 40 metros... Tem como dizer, se saiu 2 segundos antes vai diminuir 
os 40 metros. Quando o outro sair não vai ter 40 metros [de distância entre o veículo 
A e o banco]. 

32. F: Ah... Por isso que o outro tem que ir mais rápido pra poder andar os 50 metros... 
porque o outro vai ter que andar os 40 metros. 

33. M4: Por isso não sei se dá pra somar os 2 segundos com 12,5 m/s. 

34. M2: Isso aqui não está bem... Esse aqui [veículo B] vai fazer 50 metros em 2 
segundos. Se ele saiu 2 segundos atrás e o outro cara fez o tempo dele em 4 
[segundos]... vai ter 2 [segundos]... então vai ser 25 [m/s – a resposta]. 

35. F: Eu também achei que era 25 [m/s] uma hora... 

36. M3: Não sei... vou ter que pensar agora... 

37. F3: É confuso, né?! 

38. M2: 10 m/s... 40 metros... vai dar 4 segundos. E se o outro saiu 2 segundos atrás, ele 
só vai ter 2 segundos... 

39. F: Pra fazer o mesmo... pra fazer um percurso maior! 

40. M2: 50 metros... ele percorreu 50 metros. Então em 2 segundos fez 50 [metros]... dá 
25 [m/s]. 

41. F2: Ei fodeu! [risos] 

42. F3: E agora?! 

43. M2: Eu vou no 25 [m/s] só pra fazer diferente de vocês [risos]. 

44. F2: Ai que fera! Eu já marquei 14,5. [Arrependida de já ter votado]. 

45. M4: Eu também. 

46. F3: Eu também. 

47. F2: Gente, eu odeio vocês [risos]... tô brincando. 

48. M4: Tem três lógicas. 
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49. M2: Fazer o tempo transformar em 2 segundos... [começa a elencar as três lógicas, 
mas é interrompido]. 

50. M3: Então coloca em 20 [alternativa C] e ponto. 

51. [risos] 

52. F3: A única [alternativa] que ninguém achou. 

53. F2: Essa vai ser a maior dispersão da face da terra [refere-se as respostas que irão 
surgir na votação da questão pela turma]. 

54. M2: Verdade. 

55. F3: Essa é uma questão que se vai pela lógica. E quem vai na lógica não vai nos 25 
[m/s], daí erra. Quem vai na lógica vai nos 14,5 [m/s]. 

56. F2: É. 

57. F3: Tipo nós duas. 

58. F2: Na primeira [votação] a gente marcou... eu, no caso, marquei uma, na segunda 
marquei outra e aí eu quero marcar outra [risos]. 

 

No momento da recriação coletiva do diálogo dos pequenos grupos conduzido 

pelo pesquisador e o professor, um estudante do mesmo grupo manifestou quais 

foram os raciocínios (argumentações) realizados: 

Episódio 5 

PESQUISADOR: Quem mudou sua resposta por favor argumente o porquê, o que é que 
motivou a alterar a resposta?  

M: Eu votei primeiro em 12,5 porque eu não contei os 2 segundos que ele saiu depois... 
Daí, se eles saíssem no mesmo tempo os dois, para mim daria 12,5. Depois eu... depois 
a gente ficou entre três lógicas, que era essa primeira dos 12,5 [opção A] que a gente 
descartou. Teve a segunda, que era somar os dois segundos, e daí iria dar 14,5 [opção 
B]. E a terceira que foi dos 25 [opção D] que eu pensei, tipo... se ele saiu 2 segundos 
depois, e ele demorou 4 segundos para fazer o percurso, o carro 'A', 4 segundos... Então 
ele só teria 2 segundos para fazer o mesmo percurso de 50 metros... então daí seriam 25. 

 

O primeiro aluno que se manifestou no grupo, turno 2, demonstra haver 

efetuado seu raciocínio corretamente, de acordo com o solicitado pela questão. Ele 

encontra o valor do deslocamento do veículo B, 50 metros, e considera o tempo de 4 

segundos para o deslocamento. A questão solicita o valor da velocidade do veículo B 

numa situação em que ambos devam fazer o percurso no mesmo intervalo de tempo, 

em momento nenhum aponta que devem chegar simultaneamente ao ponto final do 

movimento. O pensamento que desenvolve demonstra a correta compreensão do 

conceito de velocidade média, uma vez que o cálculo desenvolvido e os valores nele 

empregados manifestam a concepção de que a média da velocidade é a razão entre 

o deslocamento total e o tempo total empregado. 
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Contudo, tão logo o estudante manifestou sua opinião outros colegas passam 

a questioná-lo se considerou em seu raciocínio os 2 segundos de atraso no movimento 

do veículo B. Dos turnos 3 a 23 ficam a argumentar que deveria haver ocorrido mais 

uma etapa no cálculo, que após ter encontrado o valor de 12,5 m/s seria necessário 

somar 2 segundos devido à diferença de tempo para o início do movimento do veículo 

B, assim tinham em mente realizar uma espécie de compensação. Não se dão por 

conta do erro físico que cometem ao simplesmente somar duas grandezas diferentes: 

tempo (2 s) e velocidade (12,5 m/s). Porém vários alunos validam esta resposta no 

grupo de discussão e expressam haver “feito bobagem” por ter esquecido de 

considerar os 2 segundos. 

A partir do turno nº 30 é possível perceber a emergência de uma nova 

argumentação, que resulta em uma nova compreensão da situação-problema pelo 

grupo. A aluna F2 estava a sistematizar a compreensão até então vigente no grupo, 

quando o aluno M, que foi contrariado no início do episódio, percebe um novo 

elemento ainda não considerado na discussão, a distância a ser percorrida pelo 

veículo A, a partir do momento do início do movimento pelo veículo B, seria menor do 

que o valor expresso pelo problema (40 metros). Em sua fala no turno 31 pode se 

depreender que utiliza corretamente o conceito de velocidade média, pois ele está 

considerando que o veículo A possui velocidade constante, percorrendo o espaço de 

10 metros a cada segundo, e que o movimento continuaria desta forma até o seu fim, 

variando distâncias iguais num mesmo intervalo de tempo. Porém faz a interpretação 

de que isto implicaria em o veículo B movimentar-se de forma mais veloz para 

acompanhar o movimento. A partir de seu discurso surge o principal equívoco na 

leitura da questão, de que o final do movimento dos dois veículos deveria ocorrer 

simultaneamente no mesmo ponto. 

Dos turnos 31 ao 40 os estudantes desenvolvem a argumentação no sentido 

da simultaneidade do final dos movimentos, abreviando o intervalo de tempo do 

deslocamento do veículo B para 2 segundos, assim validam como resposta a opção 

D, 25 m/s. Novamente, na sequência do episódio, alguns estudantes manifestam 

arrependimento de já haverem computado seu segundo voto, pois reconhecem como 

válida esta última argumentação realizada pelo grupo. 

Assim se desenvolveram três diferentes argumentações, ou raciocínios, como 

referido e sistematizado pelo aluno M no diálogo coletivo com toda a turma. Nestas 
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três diferentes formas de pensar a resolução da situação-problema, foi possível 

perceber que o conceito de velocidade média foi corretamente instrumentalizado. Os 

problemas que ocorreram tiveram origem em fragilidades na habilidade de interpretar 

a questão. 

Os distratores inseridos nas alternativas de resposta da questão – os 2 

segundos de atraso e a ideia de simultaneidade do final dos movimentos – acabaram 

prevalecendo como orientadores de suas argumentações, apesar de a instrução da 

questão possuir uma sintaxe concisa: “para que os tempos gastos nos percursos até 

a próxima esquina sejam iguais para os dois veículos”. Isto sugere que as alternativas 

de resposta em questões de múltipla escolha podem ter um papel de condutoras do 

pensamento, pois, como visto no episódio, as argumentações recebiam validação e 

eram norteadas em vista de se obter uma das opções do rol.  

Assim, para que o método IpC possa desencadear interações qualificadas, é 

fundamental que a questão conceitual proposta seja bem elaborada, com uma 

intencionalidade clara e com distratores que provoquem a emergência de 

argumentações variadas. Por mais que estas não cheguem a conclusões verdadeiras 

do ponto de vista científico, promovem a postura questionadora e o desenvolvimento 

de habilidades de argumentação. No episódio analisado o progresso nessas áreas 

pode ser apontado em vista da existência da validação coletiva, a argumentação foi 

construída coletivamente com base em regras capazes de produzi-la. Neste sentido, 

concorda o pensamento de Marques (1993, p.99) de que o resultado da argumentação 

é um entendimento novo de algo, o autor refere que 

Argumentar não é convencer ou persuadir a alguém de algo, mas é chegarem 
os interlocutores a um entendimento novo de algo, entendimento 
cooperativamente produzido, já que resulta não da vitória de um dos 
contendores sobre os demais e não é a simples soma dos diversos pontos 
de vista, mas reconstrução coletiva de um consenso, que não seria 
verdadeiro se não significasse o assentimento de cada um. Critério 
fundamental tanto do consenso de todos como do assentimento individual 
são as regras da discussão, capazes de produzi-los.  
 

Este pensamento de Mario Osório Marques se insere no contexto do 

Paradigma da Intersubjetividade ou Ação Comunicativa elaborado por Jürgen 

Habermas. Defendo a ideia de que o IpC se insere no paradigma da intersubjetividade 

ou ao menos que pode ser inserido nesta perspectiva através da postura do professor, 

pois é proporcionado aos estudantes um momento de interação em direção a um 
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entendimento comum, ou seja, uma objetivação intersubjetiva. Explanando sobre este 

paradigma, Maldaner (2006, p.142-143) afirma que 

O conhecimento se constitui na relação intersubjetiva dos atores sobre algo 
no mundo por meio da dialogicidade e não na relação do sujeito, em reflexão 
solitária, com o objeto que procura conhecer e dominar. Supera-se, dessa 
forma, o individualismo da filosofia da consciência e a própria ideia do sujeito 
epistêmico, conforme Marques (1993, p.79). A referência básica passa a ser 
o grupo que interage e produz o conhecimento, coletiva e consensualmente 
validado. A linguagem é o meio de fazê-lo, sempre com o objetivo de chegar 
à compreensão conjunta sobre algo dentro do contexto cotidiano. O dizer algo 
dentro do contexto cotidiano implica referir-se a algo no mundo objetivo, 
social e subjetivo, sempre na perspectiva de suas totalidades, conforme 
Habermas (in: Marques, 1993, p.80). A verdade que se impõe e que é 
necessariamente, válida para todos, desaparece dentro do paradigma da 
comunicação de Habermas. A “verdade é uma pretensão de validade” sobre 
determinada situação ou processo social que permite a argumentação contra 
ou a favor. 
 

O ensino de Física na escola básica e no ensino superior, manifesta com 

acentuada frequência traços de uma herança empirista-positivista nos discursos de 

alunos e professores, os conhecimentos da Física são percebidos por muitos destes 

como o desvelamento das leis inscritas na natureza, tendendo muito mais às 

concepções das posturas ontológica e da consciência subjetiva do que ao paradigma 

da comunicação. Tal concepção é reforçada por professores que omitem o processo 

histórico de construção dos conhecimentos físicos, apresentando em suas aulas 

“grandes leis” de enunciados curtos, definitivos e reaplicáveis. Considerando essa 

herança cultural, como inserir o processo de ensino e aprendizagem de física no 

paradigma da intersubjetividade?  

No intento de articular uma alternativa metodológica para o ensino de Física 

com o paradigma da comunicação, há de se buscar primeiramente uma revisão nas 

concepções epistemológicas do professor e dos estudantes. Devem ser estimulados 

para que percebam “até na Física” o desenvolvimento de um processo de construção 

histórico, o qual poderia ter tomado rumos bem distintos dos quais foram trilhados pela 

humanidade. Penso que o espaço criado para as discussões no IpC desempenha o 

papel de iniciar as modificações nestas concepções sobre “o que é o conhecimento” 

e “como conhecer”, o simples fato de permitir e valorizar na aula a emergência de 

outras “teorias” dos estudantes, sem partir de uma “lei geral” do funcionamento do 

mundo proclamada pelo professor, já comunica a ideia de que o conhecimento é 

construção. 
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Para que o IpC possa ser radicado no âmbito do paradigma da Ação 

Comunicativa, que garantias se têm de que haverá pelos estudantes uma apropriação 

dos conhecimentos da tradição? Quais parâmetros possibilitam avaliar se o aluno 

tornou-se cocriador dos conhecimentos validados pela comunidade científica? 

Somente a informação quantitativa do percentual de acerto nas votações das 

questões conceituais não permite chegar indubitavelmente a um bom termo quanto a 

isto, certamente apresentam algum indício, mas também podem mascarar a postura 

de alguém que cumpriu uma tarefa sem apropriar-se dos conhecimentos da discussão 

efetuada.  

O professor irá poder verificar este movimento de ressignificação dos 

conceitos construídos pela tradição, na etapa em que, após as votações, deverá fazer 

uma explanação concluindo as ideias a respeito da questão conceitual trabalhada. 

Este fechamento deve ser um momento dialético, no qual, de certa forma, se 

reproduza novamente no grande grupo a essência do diálogo efetuado nos pequenos 

grupos, tendo agora por interlocutor o professor. Deve ser solicitado àqueles que 

alteraram sua resposta na segunda votação sobre por que o fizeram, quais foram os 

argumentos que os convenceram de que outra concepção era mais adequada para 

explicar a realidade discutida. Todos esses movimentos metodológicos podem 

colaborar para o engajamento do estudante num processo dialético de aprendizagem. 

Penso que com esta proposta, o professor poderá ter um feedback 

consistente, percebendo com maior propriedade o nível de desenvolvimento do 

estudante e podendo atuar nos aspectos que julgar mais necessários. Desta forma, é 

estimulada a postura investigativa do professor, que tem a possibilidade de exercitar 

a análise, a intermediação, a síntese, reelaborando suas concepções educativas à 

medida que se defronta com diferentes coletivos, com diversas formas de raciocínio 

dos alunos, com variados modos de aprender. 

O elemento essencial do método IpC, o qual o credencia ao paradigma da 

comunicação, é o diálogo. A abertura de espaços comunicacionais e o 

estabelecimento de rotinas dinâmicas de aula constituem um ambiente propício para 

o desenvolvimento da significação, que ocorre na atividade interpessoal com o signo 

e que produz modificações nas operações mentais dos sujeitos. Sobre os efeitos disso 

Smolka (2004, p.41-42), aponta que 

O signo, como aquilo que se produziu e estabilizou nas relações 
interpessoais, age, repercute, reverbera nos sujeitos. Tem como 



96 
 

 
 

características a impregnação e a reversibilidade, isto é, afeta os sujeitos nas 
(e na história das) relações. E aqui se destaca a palavra como signo por 
excelência, como modo mais puro e sensível de relação social e, ao mesmo 
tempo, material semiótico da vida interior. Constituindo uma especificidade 
do humano – viabiliza modos de interação e de operação mental –, possibilita 
ao homem não apenas indicar, mas nomear, destacar e referir pela 
linguagem; e pela linguagem, orientar, planejar, (inter)regular as ações; 
conhecer o mundo, conhecer(se), tornar-se sujeito; objetivar e construir a 
realidade. A emergência do verbum constitui um acontecimento de caráter 
irreversível. 
  

Uma metodologia não é garantia de aprendizagem e desenvolvimento, mas 

pode atuar como um fator que as viabilize. Por seus resultados, o IpC pode ser 

configurado como um meio facilitador, o qual estabelece uma estrutura possível de 

provocar exposições e diálogos sem tornar a aula cansativa, promovendo, assim, o 

engajamento do estudante no processo de reflexão. 

A atividade com o IpC estimulou a atitude de questionar dos estudantes, 

durante todo o episódio podem ser verificados diversos momentos de interpelação, os 

quais são os eventos chave que originaram os “três raciocínios” diferentes do grupo. 

A atitude questionadora engajou os estudantes na discussão, estavam a pensar sobre 

a Física. Assim, a postura questionadora serviu como uma possibilidade de 

reconstrução do conhecimento. Neste sentido, Etcheverria (2008, p. 81) aponta que 

A atitude de questionar pode ser considerada um dos alicerces do processo 
de ensino-aprendizagem quando se leva em conta que diferentes saberes 
nascem da problematização. Numa sala de aula a postura questionadora do 
professor e do aluno serve como uma possibilidade de reconstrução do 
conhecimento, pois o questionamento é um recurso indispensável para 
qualquer procedimento pedagógico, posto que por meio dele o aluno é 
estimulado a pensar e, por isso, tanto quando proposto pelo professor como 
pelo aluno, é um instrumento de ensino-aprendizagem, pois por intermédio 
dele o educando torna-se crítico, consciente da realidade que o cerca, e essa 
é uma condição necessária para se ampliar o conhecimento de cada um. 
 

Por fim, os diversos questionamentos ocorridos nas interações, que, como 

visto no episódio relatado nesta seção, propiciaram a emergência de vários sentidos 

diferentes para a resolução de uma mesma situação problema, não podem ser 

abandonados sem o direcionamento do professor. Este deverá de forma consciente 

novamente problematizar a situação e levar os estudantes a realizar um novo 

processo de significação, no qual percebam a maneira como a comunidade científica 

atualmente explica determinado fenômeno ou situação. A interação assimétrica e 

intencional do professor conduz à produção de significados em novos níveis como 

referem Zanon, Hames e Stumm (2006, p.204): 

É assim que a investigação aponta para a valorização de modalidades de 
interação intersubjetiva nas quais ideias e pontos de vista são 
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problematizados e re-elaborados por mediações assimétricas deliberadas 
que permitem a produção de significados em novos níveis. É na trama das 
relações complexas, mediadas pelos diferentes sistemas de signos culturais, 
que os sujeitos se constituem e se desenvolvem mentalmente. 
 

A possibilidade de evolução conceitual a níveis mais complexos por meio de 

atividades com o IpC se expressa em termos do fomento à atitude questionadora e a 

promoção da habilidade de argumentação dos alunos. Estes elementos, aliados à 

diretriz do livre diálogo em busca de um entendimento novo sobre algo o inserem na 

esfera do paradigma da intersubjetividade.  

Os movimentos de “ir e vir” dos conceitos em formação, presentes no diálogo 

das interações, bem como na estrutura didática do IpC, são elementos importantes 

para o processo de significação, passo a discutir esta temática a seguir. 

 

3.2.2 O reaparecimento dos conceitos em diversos contextos, através de múltiplos 

agentes mediadores, favorece a elaboração conceitual 

A proposta didática do IpC oferece aos alunos e professor três momentos 

centrais para que alcancem seus objetivos essenciais, ou seja, que o professor ensine 

e o aluno aprenda. São possibilitadas oportunidades, sob diversas modalidades de 

interação, para que os sentidos sejam transformados e os conceitos elaborados.  

O professor poderá avaliar sua prática de ensino pela análise dos 

entendimentos que estão sendo construídos no resultado da primeira votação de um 

teste conceitual, no resultado da segunda votação da mesma questão após a 

discussão nos grupos e no momento de sistematização coletiva deste teste conceitual. 

Terá, portanto, diversas oportunidades de feedback e de ação em vista do 

desenvolvimento conceitual de seus alunos. 

Contudo, quero neste momento analisar mais profundamente os três 

momentos de retomada dos conceitos centrais possibilitados aos estudantes. Esse 

procedimento amplia as oportunidades para que os conceitos sejam refletidos, 

transformados, significados e ampliados. Como aponta Fontana (1996) as retomadas 

geram questões, novos temas e novos diálogos, o que de fato pode ser constatado 

nos episódios até agora apresentados. Os três momentos de atividade com enfoque 

nos conceitos estruturadores ocorrem no decurso do método IpC nas seguintes 

etapas: 1) na exposição inicial do professor; 2) na discussão dos pequenos grupos e 

3) na sistematização coletiva do teste conceitual. 
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As diversas oportunidades de interação sobre os mesmos conceitos 

estruturadores permitiram a tomada de consciência e compreensão da complexa 

atividade mental realizada pelo grupo, dos conhecimentos por eles já dominados e 

dos limites desses conhecimentos e habilidades. No episódio 5 apresentado 

anteriormente pode ser visto que um dos alunos de um grupo reflete sobre o percurso 

intelectual que fizeram, conseguem sistematiza-lo apontando três formas de 

pensamento possíveis. Desenvolvem sempre as operações matemáticas que 

constituem o pensamento físico sobre velocidade média da maneira correta, sabem 

como devem fazê-lo, mas expressam haver dúvidas quanto a leitura do problema, não 

sabendo o valor do tempo que devem considerar. 

Eu votei primeiro em 12,5 porque eu não contei os 2 segundos que ele saiu 
depois... Daí, se eles saíssem no mesmo tempo os dois, para mim daria 12,5. 
Depois eu... depois a gente ficou entre três lógicas, que era essa primeira dos 
12,5 [opção A] que a gente descartou. Teve a segunda, que era somar os 
dois segundos, e daí iria dar 14,5 [opção B]. E a terceira que foi dos 25 [opção 
D] que eu pensei, tipo... se ele saiu 2 segundos depois, e ele demorou 4 
segundos para fazer o percurso, o carro 'A', 4 segundos... Então ele só teria 
2 segundos para fazer o mesmo percurso de 50 metros... então daí seriam 
25 (M, Episódio 5). 
 

Além da dúvida quanto ao valor do tempo a ser considerado para desenvolver 

a relação matemática que expressa a velocidade média dos corpos (V=ΔS/Δt), os 

estudantes manifestam um erro que considero mais grave, que pode ter relação à 

generalização da ideia de velocidade média. Na segunda estratégia de resolução do 

problema os alunos simplesmente somaram o valor de 2 segundos à velocidade 

12,5m/s que haviam encontrado no primeiro raciocínio que fizeram, portanto, não 

percebem que se tratam de grandezas diferentes (tempo e velocidade), o que não 

permite que sejam somadas diretamente, uma vez que não há relação desta natureza 

entre elas. Nesta etapa do raciocínio de alguns integrantes do grupo o pensamento 

não partiu da generalização do conceito de velocidade média, parecem ter efetuado a 

soma devido a uma intuição de que deveria ser considerado o atraso de um dos 

veículos para iniciar o movimento, realizando por esta soma uma espécie de 

compensação no movimento, além de que havia uma alternativa de resposta com 

valor 14,5 que poderia os induzir ao erro. 

O início de uma nova significação se inicia com a interação de um aluno do 

grupo que percebe que a ideia que estava circulando entre eles não estava adequada, 

ele expressa: “Isso aqui não está bem... Esse aqui [veículo B] vai fazer 50 metros em 

2 segundos. Se ele saiu 2 segundos atrás e o outro cara fez o tempo dele em 4 
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[segundos]... vai ter 2 [segundos]... então vai ser 25 [m/s]. (M2, Episódio 4, Turno 34). 

O estudante realiza na situação o pensamento físico de forma correta e trabalha sem 

deformar os princípios matemáticos como feito anteriormente. O estudante manifesta 

que os 2 segundos de atraso devem ser subtraídos de outro valor de tempo obtido por 

meio dos dados da questão, que é o tempo total do movimento (4 segundos) do 

veículo A, e posteriormente a esta operação, aplica-se o pensamento físico-

matemático para determinar o valor da velocidade média (divisão entre os valores do 

deslocamento e tempo considerado). Vários outros componentes do grupo 

manifestam assentimento a esta forma de pensar. 

Além da manifestação do colega, o professor ao sistematizar os diálogos 

ocorridos nos grupos neste teste conceitual mais uma vez aborda os conceitos 

centrais envolvidos nesta questão, auxilia na leitura e análise do problema, 

oportunizando um processo de significação mais qualificado. 

Episódio 6  

1. PROFESSOR: Veja que em boa parte das questões o problema é de leitura. Problema 
de atenção e de leitura. Em nenhum momento os dois veículos vão chegar ao mesmo 
tempo. É o tempo gasto nos percursos. Então, vamos imaginar que esse aqui [veículo 
A] sai às 10:00hs daqui e vai chegar às 10:00:04hs, está certo?! Esse aqui [veículo B] 
vai sair o que? Que horas?  

2. M: Dez horas e dois segundos.  

3. PROFESSOR: 10:00:02hs! Mas quanto tempo vai levar?  

4. Vários: 4 segundos. 

5. PROFESSOR: 4 segundos! Veja, é o tempo gasto. Não é que eles vão chegar no 
mesmo tempo aqui. Esse foi o primeiro raciocínio de vocês e o 2 aqui [aponta o grupo], 
de somar e subtrair é uma espécie de compensação, mas a pergunta está aqui:  “para 
que os tempos gastos nos percursos sejam iguais”. Está aí a charada. De novo eu vou 
chamar atenção, gente! Eu creio que muitos erros de vocês... não está no problema 
da física, porque vocês acabaram somando, subtraindo e calculando esse tempo. 
Então, o problema é de leitura, de interpretação, de atenção. 

  

O professor afasta o equívoco relacionado ao término simultâneo dos 

movimentos, o qual induziu os estudantes a considerar um valor de tempo menor no 

cálculo da velocidade média. Ele interage com os estudantes fazendo-os perceber 

que a causa de todas as dificuldades foi um problema de leitura na instrução da 

questão e conclui afirmando que percebeu o desenvolvimento correto do pensamento 

físico (que se constitui também pela linguagem matemática!). 

Com o reaparecimento dos conceitos em diversos momentos das aulas, 

diante de novos interlocutores, contextos e situações, é propiciado que possam evoluir 

à níveis mais elevados de abstração e compreensão de acordo com o pensamento da 
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Ciência. Góes e Cruz (2006, p.34), tratando das fases do desenvolvimento conceitual 

da criança, o qual é um longo processo de desenvolvimento, que não se encerra na 

vida adulta, indica que “embora o significado da palavra seja sempre um ato de 

generalização, ele se modifica constantemente à medida que a criança se depara com 

novas situações de utilização da palavra e que seus processos intelectuais de 

abstração e generalização progridem”. Assim, o surgimento do signo em diversos 

contextos, como ocorre no IpC, pode favorecer o progresso no processo de 

elaboração conceitual. 

As ações pedagógicas no sentido da retomada de conceitos guardam alguma 

semelhança àquilo que se busca na Situação de Estudo (SE), com uma organização 

curricular em sucessivas SE, que faz os mesmos conceitos reaparecerem com 

frequência sob diversos enfoques, próprios das várias áreas da Ciência. Falando 

sobre este aspecto das SE, Maldaner e Zanon (2006, p.57) apontam que 

Estas permitem que, diante de novas situações, os conceitos possam evoluir 
e ser redirecionados na interação com o professor e em confronto com os 
textos que passam a participar do contexto em questão. Poderíamos chamar 
a esse processo de conceitualização ascendente, porque indica o caminho 
em direção à abstração e a um determinado pensamento a ser constituído. 
Ao mesmo tempo pode acontecer um outro processo, que permite que as 
situações da vivência e do cotidiano sejam percebidas à luz dos conceitos da 
Ciência já constituídos na mente dos estudantes e estes passem a ter uma 
nova leitura dos objetos culturais e dos fatos do cotidiano, dando concretude 
ao sistema abstrato de conceitos em elaboração. 
 

As interações em vista da significação dos conceitos não estão restritas 

apenas aos três momentos apontados no curso IpC, estas muitas vezes surgem em 

ocasiões e situações inesperadas, devendo o professor estar sempre atento às 

oportunidades que nascem em cada contexto específico. Percebo como um fator 

muito positivo da proposta do IpC, o estabelecimento estrutural no método, da 

ocorrência de ao menos três momentos de retomada de conceitos, garantindo a 

oportunidade de reflexão, interação e significação.  

 

3.3 Prática Docente e Desenvolvimento Profissional 

O andamento dos trabalhos da pesquisa conduziu à ampliação de seus 

objetivos de análise, uma vez que chamou a atenção o desenvolvimento profissional 

do professor titular da disciplina, ocorrido a partir da experiência com o método IpC. 

O estabelecimento de uma categoria de análise relacionada à prática docente não 

desvia o foco da pergunta da pesquisa, uma vez que a forma de abordagem do 
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professor está diretamente relacionada às possibilidades de aprendizagem dos 

conceitos e o desenvolvimento das funções mentais dos estudantes. 

O professor desenvolve o ensino empregando os saberes docentes que o 

constituíram ao longo de sua história formativa. Em muitos casos, ele não tem 

consciência de que reproduz métodos e concepções que foram utilizados pelos seus 

formadores, ou seja, sua prática docente é determinada por saberes tácitos. Sobre 

isso, Maldaner (2006, p.54) aponta que é 

Tácito porque o “professor não sabe/conhece o enfoque de currículo que 
utiliza no seu trabalho pedagógico: ele não teve acesso a essa informação” 
(Geraldi, 1993, p.260). Há, nessas situações, uma tendência em reproduzir 
os processos com os quais o professor esteve envolvido, ou na universidade 
ou na escolarização anterior. Pérez (1988, p.204) “admite como fato 
indiscutível que os professores não aplicam os métodos que lhes foram 
‘predicados’ mas os métodos que lhes foram aplicados” e que isso deve ser 
levado em conta quando nos propomos a formar professores, tendo em vista 
a melhoria da qualidade educativa. 
 

As práticas docentes estão diretamente relacionadas às concepções 

epistemológicas dos professores. O ensino dos conhecimentos da Física e de outras 

ciências da natureza, historicamente, apresenta marcas das concepções empirista e 

indutivista, que tacitamente são reproduzidas nas ações e discursos de professores. 

Maldaner (2006, p.54-55) demonstra esse fato, apontando os resultados de algumas 

pesquisas: 

Pope e Scott (1988) pesquisaram a relação entre as concepções 
epistemológicas dos professores e as suas práticas docentes, partindo da 
hipótese de que essas são definidas pelas primeiras. Constataram a 
concepção notadamente positivista e empírico-indutivista de ciência nos 
professores. Dessa posição surge, coerentemente, uma visão absoluta de 
verdade e de conhecimento e, como tal, a organização de suas atividades de 
ensino. Concepção semelhante encontrou Oliveira (1990a) em professores 
de Física e Química do Ensino Médio no Rio de Janeiro. Borges (1991) 
pesquisou alunos de semestres finais dos cursos de licenciatura plena na 
área de Ciências no Rio Grande do Sul e constatou que a formação deles foi 
calcada no empirismo e no indutivismo. O resultado da pesquisa mostrou, 
coerentemente, que esses alunos, em geral, viam a ciência como a “verdade 
estabelecida” que, simplesmente, deve ser aceita como tal. 
 

O desenvolvimento profissional é considerado em termos de melhorias no 

desenvolvimento e entendimento da prática docente, que pode se dar na perspectiva 

da modificação de práticas pedagógicas determinadas por fatores que o professor não 

tem consciência, do amadurecimento das concepções epistemológicas acerca da 

ciência, da reformulação da compreensão sobre o desenvolvimento humano. Sobre 

este último elemento, uma evidência de desenvolvimento profissional, que coaduna à 

concepção da constituição sócio-histórico-cultural dos sujeitos, é a valorização das 
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interações como instrumento de ensino. Inserida nesta temática, passo a defender a 

primeira proposição desta categoria. 

 

3.3.1 Espaços dialéticos em sala de aula com utilização do IpC promovem a 

modificação da prática docente que passa a valorizar mais as interações e os 

conhecimentos 

Para modificar as ações pedagógicas dos professores e promover o seu 

desenvolvimento profissional é necessário superar os saberes tácitos incorporados 

nas práticas docentes como referido anteriormente, isso se dá por meio da produção 

de consciência pelos professores sobre suas práticas. Mas como produzir esta 

consciência? Por meio de quais instrumentos?  

Maldaner (2006), aponta que as mudanças na prática pedagógica não se dão 

espontaneamente, é necessária a interação/intervenção de outro ator (educador ou 

pesquisador educacional) dando direcionamento às reflexões dos professores. Este 

outro interativo colabora com a introdução de novos instrumentos, que ao serem 

internalizados pelos professores provocam modificações na forma de pensar os 

processos didáticos, podendo, assim, ser produzida inovação pedagógica. Neste 

sentido o autor (Ibidem, 2006, p.63-64) aponta que 

As reflexões coletivas necessitam uma direção e um sentido, que pode ser 
mediados e negociados por um educador/professor ou pesquisador 
educacional com uma perspectiva de inovação pedagógica. Não se pode 
esperar que um nível de criação pedagógica seja possível pela simples 
reunião de pessoas. Essa é uma condição necessária na ação pedagógica 
consequente, mas não suficiente. A criação/recriação cultural da humanidade 
é sempre mediada e se dá na interação entre as pessoas com o crescente 
domínio dos meios e instrumentos já existentes, que são os conceitos 
teóricos dos diferentes campos do saber, construídos historicamente e 
referenciados às circunstâncias sociais e culturais de uma época. Vale dizer, 
não se pode produzir as mesmas coisas em épocas e circunstâncias 
diferentes. 
 

As parcerias firmadas na reflexão sobre o ser e o fazer pedagógico fazem 

emergir as crenças e concepções sobre a educação (SCHNETZLER, 2000), podem 

desvelar os hábitos e direcionar novas práticas. Estas últimas exigem a vivência do 

novo modelo de prática docente, a qual deve estar articulada aos problemas 

enfrentados pelos professores para que produza significado. Sobre isto a autora 

(2000, p.29-30) afirma que  

Parece não haver dúvidas, como diz Aragão (1993), que a prática pedagógica 
de cada professor manifesta suas concepções de ensino, aprendizagem e de 
conhecimento, como também suas crenças, seus sentimentos, seus 
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compromissos políticos e sociais. Como tais concepções (simplistas, 
marcadas na transmissão-recepção de pacotes de conhecimentos 
“verdadeiros” e inquestionáveis) e crenças não estão usualmente explícitas 
ou conscientes para os professores, o propósito essencial nas parcerias é o 
de fazê-las emergir e promover o aprimoramento das mesmas. Para tal, 
contribuições teóricas são fundamentais, mas que configuram significativas 
se articuladas, integradas aos problemas definidos e enfrentados pelos 
professores. Além disso, vale assinalar o que Chaves (2000:103) – ao 
investigar a construção de uma parceria entre formadores e professores de 
ciências desenvolvida no âmbito da universidade – aponta, isto é, que não se 
supera um modelo de prática docente usando como estratégia apenas o 
desvelamento crítico do habitus, é necessário que a esse desvelamento alie-
se a apresentação do novo modelo, que se quer propor, de forma que as 
concepções que o constituem estejam pedagogicamente disponíveis em 
estratégias didáticas para que ele possa ser imitado, bricolado. Gerando, 
agora, não mais aprendizagem incidental, mas intencional, deliberada 
(MALDANER, 1997). Desse modo, a mudança da prática passa tanto por 
uma transformação do habitus como pela disponibilização de modelos 
de ação (PERRENOUD, 1997:35). 
 

Nesta linha de pensamento, esta pesquisa se configurou nos moldes de uma 

pesquisa-ação, buscando possibilitar espaços para que o professor pudesse fazer a 

reflexão sobre o seu agir pedagógico e ter a vivência de um novo modelo de ensino, 

ambos se deram na prática com o IpC. Por detrás do trabalho de articular as diretrizes 

metodológicas que ele propõe para o desencadeamento das aulas com o contexto 

próprio e singular daquela atividade (turma, alunos, professor, pesquisador, 

universidade, etc.), era gestada também uma nova compreensão sobre os processos 

interativos e sua influência no desenvolvimento humano. 

A vivência de espaços de planejamento e desenvolvimento de aulas com uso 

do método IpC pelo professor, o levou a modificar sua prática de ensino, colaborando 

na produção de consciência sobre a importância das interações. O professor relatou 

em entrevista que, após a pesquisa, passou a adotar parte das propostas do método 

IpC nas outras disciplinas que ministra, promovendo espaço de diálogo em pequenos 

grupos sobre questões conceituais de Física. Ele passou a perceber que o diálogo 

entre os estudantes é um elemento importante, facilitador e promotor de engajamento 

no processo de aprendizagem, conforme apontam os depoimentos abaixo: 

Mas tem uma coisa interessante que eu estou pegando do que ficou lá [das atividades da 
pesquisa]. Algumas questões, eh.... Lembra?! Que eles discutiam? Eu peguei um 
questionário, uma lista de exercícios, adotei a seguinte técnica com eles [com outras 
turmas que leciona]: ‘ó, tá aqui a questão, 10 minutos pra vocês discutirem em pequenos 
grupos’. Depois eu ia pro quadro, projetava a questão, corrigia com eles e dizia ‘agora 
vocês avaliem: quanto que vocês acham que acertaram nessa questão’. E foram indo 
assim. Eu achei uma técnica bem interessante, de eles conversarem entre eles, 
entendeu!? Isto é importante. E aí depois tu faz a explanação e já corrige a questão. Eles 
se auto avaliam. Entendeu!? O que ficou um pouco pra mim foi isso, foi bem legal, foi bem 
proveitoso, os alunos gostaram. (PROFESSOR, Entrevista, Pergunta n° 2). 
 



104 
 

 
 

PESQUISADOR: Que avaliação você faz do trabalho de pesquisa desenvolvido em 
conjunto com você? Trouxe melhorias para a turma? Quais? Colaborou com melhorias 
para você enquanto docente? Quais? 

PROFESSOR: Mexeu com a rotina da turma, né?! O novo sempre é provocador. [...] A 
dimensão positiva desse método que ficou e que pra mim é central, vou falar de novo, é o 
espaço de conversa entre os alunos sobre o assunto, que isso raramente acontece. 
Geralmente acontece em espaço de cola na prova [risos]. Ou pré prova, daí eles 
conversam sobre. (Entrevista, Pergunta n° 8). 
 
PESQUISADOR: Que mudanças/transformações ocorreram em sua prática pedagógica 
com a introdução do método Instrução pelos Colegas? 

PROFESSOR: O diálogo é importante. E uma coisa que eu acho que eu mudei foi trabalhar 
com mais questões conceituais, eu reforcei um pouco esta dimensão. Não só o cálculo, 
pelo cálculo. (Entrevista, Pergunta n° 9). 

 

As modificações de alguns aspectos da prática do professor decorreram da 

negociação entre este e o pesquisador. Nos vários momentos de planejamento foi 

produzido o acolhimento mútuo de concepções, percepções, metas, etc. As práticas 

que o professor costumava desenvolver não foram excluídas das aulas, mas foram 

sendo adaptadas dentro dos espaços favoráveis a elas na rotina do IpC.  Assim, a 

introdução do método IpC sem negar a prática atual do professor, tornou-se um 

instrumento para construção de novos significados sobre saberes docentes à medida 

que foi utilizado voluntariamente pelo professor. Como resultado passou a valorizar 

mais as interações e a reflexão sobre os conhecimentos da Física que se dá nelas. 

Maldaner (2006, p.68) constrói esta ideia afirmando que 

Ao não se negar as práticas atuais dos professores, novas teorias 
educacionais levadas ao contexto de formação continuada tornam-se, 
potencialmente, instrumentos mediadores de novas construções de 
significados à medida que passam a ser usadas voluntariamente por eles. Se 
isso acontecer, há a interação e o crescimento recíprocos ou o 
desenvolvimento mental recíproco, isto é, dos professores da escola e dos 
formadores de professores. Isso se traduz em mais acordo e em aceitação 
melhor de novos instrumentos de mediação. Ao trabalhar assim com as 
professoras, aumentaria a possibilidade de que isso viesse a acontecer com 
os alunos delas. 
 

Estas mudanças na forma pensar e desenvolver o ensino, que ocorreram na 

direção da valorização das interações, implicam na modificação de um dos elementos 

que mais interfere no comportamento dos alunos, os critérios e instrumentos de 

avaliação. Sobre este tema passo a tratar na proposição seguinte. 
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3.3.2 A valorização das interações como instrumento de ensino introduz mudanças no 

processo avaliativo 

O autor do método IpC (MAZUR, 2015) relata que durante o processo de 

reflexão sobre suas práticas docentes passou a perceber que seus alunos, embora 

conseguissem resolver problemas numéricos da Física, não a compreendiam. Ele 

expressa que se dá conta de como concebia o ensino por meio de algumas 

manifestações dos alunos relacionadas ao processo avaliativo: 

Naturalmente, muitos alunos da minha classe estavam concentrados em 
aprender “receitas” ou “estratégias de resolução de problemas”, como são 
denominados nos livros, sem levar em consideração os conceitos 
subjacentes. Simplesmente tome os dados, insira-os nas fórmulas e calcule! 
De repente, vi como muitas peças do quebra-cabeça se encaixaram: 

 As solicitações recorrentes dos alunos para que eu resolvesse mais e mais 
problemas e desse menos aulas expositivas – não é isso que se espera 
quando os alunos são avaliados com base em suas habilidades de resolver 
problemas? 

 As bobagens inexplicáveis que eu vi nas provas de alunos aparentemente 
brilhantes – as estratégias de resolução de problemas funcionam com alguns 
problemas, mas certamente não com todos. 

 A frustração dos alunos com a física – como a física pode ser enfadonha 
quando se reduz a uma coleção de receitas mecânicas que nem sempre 
funcionam? 

 

Os alunos de Mazur solicitavam que ele ocupasse a maior parte da aula 

demonstrando a resolução de problemas numéricos porque eram avaliados por saber 

resolver cálculos! De forma análoga se comportarão os estudantes em outros 

contextos, sempre buscarão desenvolver as habilidades que lhe são exigidas nos 

instrumentos de avaliação, pois, afinal de contas, é isto que lhes concede a aprovação 

ou não. Se uma das metas do professor for a valorização da atividade reflexiva sobre 

os conceitos da Física, realizada por meio da interação coletiva, é necessário que isso 

seja contemplado nos processos avaliativos. Neste sentido, Mazur (2015, p.31) relata 

que 

É provável que os estudantes ignorem qualquer mudança que seja feita no 
formato ou conteúdo de uma disciplina a menos que essas mudanças tragam 
resultados nos exames. Por essa razão, os exames que eu aplico agora 
contêm questões dissertativas sobre os conceitos e também problemas do 
tipo que é encontrado nos livros, como mencionei no Capítulo 3. Essa talvez 
seja a melhor maneira de fazer os estudantes tomarem consciência da maior 
ênfase que está sendo dada aos conceitos. 
 

A modificação de uma realidade concreta ou uma prática, se inicia pela 

reflexão acerca desta realidade ou prática, passa por uma avaliação crítica que 

confronte teorias, diagnósticos e objetivos. O processo de investigação educativa na 
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perspectiva da pesquisa-ação (CARR; KEMMIS, 1988), como o desenvolvido neste 

trabalho, busca propiciar esses momentos de confronto entre a teoria e a prática, a 

fim de produzir melhorias de uma prática ou contexto, do entendimento sobre esta 

prática e, no caso, o desenvolvimento profissional do professor. Schnetzler (2000, 

p.30) aponta nesta direção afirmando que “o que se busca, em síntese, é uma 

articulação teoria-prática que contemple o propósito básico da investigação educativa, 

qual seja, o de resolver problemas educacionais e de melhorar a prática da educação 

e o desenvolvimento profissional docente”. 

Nesse contexto, pode ser apontado que o elemento que desencadeou a 

reflexão do professor sobre os critérios para avaliar a aprendizagem foi a vivência do 

planejamento e desenvolvimento das atividades com o IpC, permeados pelo uso de 

alguns conceitos da abordagem Histórico-Cultural. No depoimento apresentado 

abaixo é expresso um diálogo entre pesquisador e professor, ocorrido em uma 

entrevista feita após a realização da pesquisa, nele o professor demonstra a 

realização da reflexão sobre o critério para avaliar a aprendizagem, indica que não 

podem ser elementos estatísticos ou o cumprimento de tarefas, devem ser os 

significados! 

PESQUISADOR: Qual foi sua percepção a respeito do método Instrução pelos Colegas 
utilizado no transcorrer das aulas da turma de Física I? É possível apontar pontos positivos 
e negativos? 

PROFESSOR: [...] Acho que o método tem uma coisa boa... que esse método despertou 
é a possibilidade da conversa entre os alunos. Esse espaço acho que é importante, 
entende?! Ele tem que discutir com o colega dele ‘assunto do’ [enfatiza]. Acho que essa é 
uma dimensão extremamente interessante. Assim, pra não dizer que seja tudo positivo, 
vamos pegar um exemplo, imagina que a gente fosse trabalhar o conceito de aceleração, 
tá?! Fizemos o trabalho e tal. Estatisticamente provamos. No final eles respondem as 
questões e estatisticamente houve uma evolução do número de acertos das questões 
sobre aceleração. Os dados quantitativos estão aqui. Será possível afirmar que, a partir 
destas estatísticas aqui, aquela percentagem de alunos aprenderam o conceito de 
aceleração realmente? Essa é minha grande interrogação do método. Não estou negando 
ele, minha pergunta é essa validação de aprendizagem do conceito, entendeu? [...] 

PESQUISADOR: A minha pesquisa do mestrado faz isto que você está falando. [...] Eu sei 
a palavra! Mas aquilo que eu digo sobre aquela palavra, o conceito, é isto que é realmente 
o conhecimento. O sentido que eu dei para aquilo lá. Aceleração... Tá! Mas e o que que 
eu disse depois que eu falei a palavra aceleração? Então, eu vou analisar o discurso, 
aquilo que está gravado. 

PROFESSOR: Ele tem que ter um significado para aquilo que ele falou. E aí a 
aprendizagem, né?! Se ela é significativa ou não em outros contextos, não só com estes 
dados. 

PESQUISADOR: Na maioria das pesquisas sobre o IpC, eu percebo que eles usam muito 
isto... 

PROFESSOR: O estatístico... 
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PESQUISADOR: O estatístico. Eles fazem um grupo experimental e um de controle... e 
daí o ganho normalizado de um e do outro... Então, nós já vamos olhar: ‘ele falou isso’, 
daí vamos ver se vai crescendo a compreensão dele. Essa é a análise. 

PROFESSOR: É ... O que tem que dizer é o seguinte... não que é o caso desse método... 
Tinha pesquisa na década de 70, a justificativa da pesquisa estava nos métodos que tu 
usa... faz correlação... erro e tal... e tu prova que a turma de controle teve tantos por cento 
de acerto, outros, menor, logo, aprenderam... a essência é pra ser a estatística. E não é 
isso! Não pode ser isso! Eu acho que tem coisas interessantes no método, mas ele não é 
um fim em si. 

PESQUISADOR: Nenhum método deve ser um fim em si. 

PROFESSOR: Acho que tem coisas interessantes, por exemplo, essa situação de 
propiciar o debate com o aluno. A conversa. 

 

Em outro momento da entrevista o professor manifesta outro critério que 

utiliza para avaliar o êxito dos objetivos da aula, que estão relacionados ao 

desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre os conceitos da Física. Aponta a 

necessidade de o aluno refletir e como produto da reflexão conseguir expressar em 

palavras o entendimento construído. Na vivência da pesquisa foi pontuada a 

importância do caráter coletivo no desenvolvimento da reflexão. O professor 

demonstra, com isso, a apropriação de alguns elementos teóricos da perspectiva 

adotada neste trabalho, pois ao avaliar a aprendizagem considerando se o aluno sabe 

falar sobre a Física, ou seja, se conseguiu pensar os conceitos da Física, internalizá-

los, apropriar-se deles, está buscando o desenvolvimento da significação, a produção 

de sentidos e significados, que para ele, devem ser externados pela fala, que são 

sempre ações sociais e mediadas. Está implícito em seu discurso que sem isso o 

aluno não conseguirá falar sobre os conceitos. Segue abaixo o depoimento em que 

aparecem estes elementos. 

PESQUISADOR: Que metas/objetivos você espera alcançar a cada 
disciplina/aula/encontro que você ministra ensinando física? 

PROFESSOR: Eu geralmente coloco assim, que no final da aula os alunos têm que ‘saber 
falar de’. Por exemplo, no final da aula o sujeito tem que saber falar sobre velocidade e 
aceleração. Quando eu estou dando Dinâmica, o sujeito no final da aula tem que saber 
identificar as forças que atuam num corpo, num sistema. Então, este é o meu objetivo da 
aula propriamente dita”.    

PESQUISADOR: Digamos que ele [o aluno] tem que captar a essência daquele tema 
[abordado na aula].  

PROFESSOR: Isto! Eu sempre digo: ‘ele tem que saber falar sobre aquilo’, porque quando 
ele fala organiza, né?! Se ele fala, ele está sabendo. Esse falar aí é metafórico. Na 
disciplina eu tenho uma preocupação, assim, eu sou bem sincero, eu não sei se os alunos 
conseguem ver a Física na Engenharia, eu ainda estou desconfiado disso, a importância 
da Física na engenharia. Até porque eu tenho formando as vezes, aí termina com o meu 
discurso. 

PESQUISADOR: Formando? Tu quer dizer na Física I? 
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PROFESSOR: Às vezes aparecem os formandos lá... o cara na Física II e é formando! 
Qualquer justificativa de que a Física é básica pra você aprender engenharia terminou. O 
cara fez toda a engenharia sem Física. Esse é um drama. E aí o que que eu faço, eu tento 
colocar aplicações, né?! Tentar me aproximar mais... de exercícios mais... reais, não de 
livro... contextualizado... mais próximo possível da engenharia ou do quotidiano deles. 
Então este é o meu drama. Como é que eu vou ensinar mecânica para os caras... ‘tá agora 
essa mecânica tu usa na engenharia onde?’ Eles têm mecânica geral, mas é receita de 
bolo, é técnica de fazer conta. Mas os conceitos físicos... claro que eles precisam de 
Momento, as Condições de Equilíbrio e tal, que é na Física I que a gente vê isso. Mas lá 
depois, na Mecânica Geral é receita de bolo. Sempre caso único, não resolve casos gerais. 
É um drama. Por isso eu tento fazer o máximo possível de aplicações. 

 

No final deste episódio o professor esboça aquilo que caracteriza como um 

drama, estudantes de engenharia que relegam a Física ou não a percebem como um 

conhecimento muito importante para o desenvolvimento da capacidade de engenhar. 

Em vista disso, penso que são necessárias intervenções a nível de coordenação de 

curso, a fim de que seja garantido o desenvolvimento de fundamentos teóricos sólidos 

para estes futuros profissionais que desempenham papéis muito importantes na 

sociedade. Restrito ao espaço da disciplina, o professor pode tomar medidas como a 

revisão metodológica e o processo de avaliação9.  

Neste sentido e como consequência da concepção de aprendizagem do 

professor são construídos os instrumentos de avaliação. Sua participação nesta 

investigação, em que a interação foi o aspecto privilegiado, contribui para que 

modificasse em certas situações os seus instrumentos de avaliação. O professor 

relata uma circunstância em que considerou como avaliação a atividade de diálogo 

dos alunos pensando sobre os conceitos da Física, numa roda de conversa 

semelhante à vivenciada nas atividades de pesquisa com o IpC.  

Tinha uma situação assim: eles estavam me importunando pedindo prova, porque eu não 
gosto de fazer prova, tanto que eu não fiz até aí. Daí eu disse ‘então vocês vão fazer prova 
agora, semana que vem é a prova’. Daí eu fiz isso, 12 questões [propôs a discussão entre 
colegas sobre as questões], daí eu disse assim ‘tá, agora dão a nota pra vocês, tá feita a 
avaliação’. Eles sabem qual é o esquema, ‘tem que sentar e estudar, tem que se 
comprometer com a parte de vocês. Acho que estou fazendo a minha parte, e a de vocês 
como é que fica?’ Mas foi legal (PROFESSOR, Entrevista, Pergunta n° 2). 

 

As inovações no processo avaliativo, que estão diretamente relacionadas a 

ação pedagógica dos professores, como o quer expressar Perrenoud (1993) já no 

título de seu trabalho “Não mexam na minha avaliação! Para uma abordagem 

sistêmica da mudança pedagógica”, apontam para uma atitude reflexiva do professor 

em relação a sua prática. Manifesta ainda uma reflexão mais abrangente sobre o que 

                                            
9 O currículo está definido no Projeto Político Pedagógico de cada curso de graduação. 
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entende ser uma das causas de fragilidades no ensino da Física, concernente a falta 

de planejamento das aulas por parte dos professores. Ele aponta que a utilização de 

uma metodologia como o IpC é uma alternativa que conduz à minimização desta 

deficiência. 

Vou falar bem tradicionalmente, trabalhar um método desses [IpC] ou um outro método 
significa, eu vou usar uma palavra que eu não sei se está no contexto, significa o professor 
preparar a aula. Eu tenho 32 anos de magistério, todas as tardes eu preparo a minha aula, 
preparo a aula que eu vou dar de noite! Faço um esboço... eu preparo, eu vou fazer este 
experimento, vou discutir isso, isto e isto... o que geralmente acontece... tu pega o livro, 
vai lá e resolve dois exercícios e manda os alunos ler. Não é isso que é uma aula, né?! 
Isso é matar aula! Não! Tem que preparar a aula! Que é o que acho que não está 
acontecendo muito na minha área é isso... o pessoal preparar um pouco a aula 
(PROFESSOR, Entrevista, Pergunta n° 7). 

 

Os dados apresentados buscaram evidenciar que a vivência pelo professor 

de espaços dialéticos com o IpC podem colaborar para a melhoria da prática docente 

e seu desenvolvimento profissional. De forma especial, podem ser pontuadas a 

possibilidade de melhorias no sentido da valorização das interações como instrumento 

de ensino, das modificações dos processos e critérios avaliativos e o estímulo à 

postura reflexiva do professor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um método de ensino não é um fim em si. A palavra grega méthodos, 

composta por metá (por meio) e hodos (caminho), exprime bem sua verdadeira 

natureza no campo educacional: um caminho por meio do qual se busca chegar ao 

que se pretende. 

Pesquisar a utilização de metodologias e práticas de ensino são ações 

imprescindíveis para a própria justificação dessas práticas docentes e para a 

conscientização dos professores acerca de objetivos pedagógicos que estão 

tacitamente empregados em suas ações. Considerando isso, bem como minhas 

vivências, o contexto em que estou inserido e frente à situação em que se apresenta 

o ensino da Física nos ambientes formais de ensino, investigar por que o IpC se torna 

um caminho possível para promover a significação de conceitos da Física se constituiu 

como um empreendimento relevante, com potencialidade de colaborar com outros 

sujeitos que também buscam qualificar o ensino desta área. 

Resultados desta pesquisa permitem afirmar que ocorrem melhoras na 

aprendizagem dos estudantes em aulas desenvolvidas com o IpC. O entendimento 

sobre porquês dessas melhoras foi construído a partir da análise do conteúdo dos 

discursos dos sujeitos, à luz da teoria Histórico-Cultural. O método IpC não foi 

concebido sob a perspectiva da referida teoria, contudo suas propostas são 

compatíveis, permitindo a utilização do IpC e sua análise sob tal viés teórico. 

Esta pesquisa permitiu produzir elementos que configuram uma contribuição 

metodológica no âmbito da utilização do IpC, ele foi empregado como instrumento de 

mediação em uma Pesquisa-Ação. A vivência de aulas de Física com a utilização do 

IpC pelos estudantes, professor e pesquisador e o planejamento (e replanejamento) 

delas se constituíram instrumentos de transformação de uma prática educacional, do 

entendimento da prática e do contexto em que ela se desenvolveu. Dados analisados 

reafirmam a importância da Pesquisa-Ação para a melhoria dos processos de ensino 

e de aprendizagem. 
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As transformações ocorridas reforçam que o método IpC favorece a formação 

de conceitos da Física em níveis mais complexos pelas interações e significações 

produzidas, sendo necessário nesse processo a mediação pedagógica. O 

estabelecimento de ambientes interativos em sala de aula exige mudanças na prática 

pedagógica do professor, as quais, consequentemente, promovem seu 

desenvolvimento profissional. 

As interações sociais se apresentaram como condição e veículo para 

produção de contextos propícios para o desenvolvimento da significação de conceitos 

da Física. Compreensões em níveis mais complexos foram possíveis devido ao 

engajamento dos alunos nas atividades, mobilizados pelos debates, diálogos e 

desafios nas aulas. Esses elementos possibilitaram o surgimento de oportunidades 

para significar conceitos matemáticos relacionados a fenômenos físicos. Esses 

conceitos em algumas situações se configuram como instrumentos externos, mas em 

muitos casos constituem os conceitos físicos, sendo impossível realizar o pensamento 

no âmbito da Física prescindindo dos saberes matemáticos. Portanto, significar a 

Matemática em contexto de fenômenos físicos é significar a Física, uma vez que a 

Matemática está para a Física, de forma semelhante como está a Linguagem para o 

Pensamento, conforme a teoria de Vigotski. Por fim, a fecundidade na produção dos 

elementos já mencionados, advindos dos processos interativos, está diretamente 

relacionada à existência e ao grau de assimetria entre os níveis de conhecimentos 

dos sujeitos. 

A ação comunicativa entre os colegas e o professor, por meio de diálogos 

livres em busca de novos entendimentos sobre os conceitos, é condição para que os 

signos e os sentidos sejam significados. A mediação pedagógica desses se dá 

reiteradas vezes no IpC, em variados contextos e situações, tendo por interlocutor ora 

o professor, ora os colegas. O formato das aulas, por suas etapas e propostas, 

permitiu a construção de ambientes que oportunizaram o diálogo, a argumentação, a 

reflexão, a retomada de conceitos, os quais fomentam o processo de significação 

conceitual. 

A participação do professor nas atividades de planejamento e aulas com o IpC 

produziu modificações na sua prática docente, ele passou a valorizar as interações 

como instrumento de ensino e em decorrência disso modificou critérios e instrumentos 

de avaliação de aprendizagem. O IpC proporcionou ao professor o desenvolvimento 
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da consciência sobre questões relacionadas as dificuldades de aprendizagem 

conceitual, contribuindo para o entendimento de que ela vai muito além de achar 

algoritmos pela aplicação de fórmulas matemáticas. 

Como contribuição desta pesquisa aponto para a modificação efetuada em 

uma das etapas do IpC. Trata-se do momento no teste conceitual em que o professor 

faz a explanação final de uma questão. Ao invés de o professor simplesmente 

sistematizar os conceitos envolvidos na realização da questão, foi provocado um novo 

momento de instrução entre colegas, suscitava-se aos pequenos grupos de alunos 

que expressassem, agora perante toda a turma, os elementos que para eles foram 

mais importantes na discussão. Assim é possibilitado que todos os estudantes tenham 

acesso a um maior número de interações assimétricas, referente aos níveis de 

conhecimento, ampliando as possibilidades de significação dos conceitos pelos 

estudantes. O professor, com as expressões nesse novo momento de interação, terá 

um dado mais fidedigno para poder avaliar se seus alunos realmente estão pensando 

sobre a Física nas discussões ou apenas copiando as respostas de seus colegas, 

sem significar os conceitos. 

Dentre as múltiplas possibilidades de fatores imbricados na não 

aprendizagem escolar aponto para três situações, todas podendo ser relacionadas à 

esfera da volição: os conhecimentos trabalhados nas aulas pelo professor estão acima 

do limiar superior da zona de desenvolvimento proximal dos alunos, assim eles não 

conseguem aprender porque o conteúdo da mediação está acima de suas 

possibilidades de desenvolvimento. Também pode ocorrer a influência de fatores 

externos que podem estar impedindo ou dificultando a aprendizagem, tais como 

síndromes, transtornos, doenças físicas e psicológicas, fatores sociais, econômicos, 

culturais, etc. E pode ocorrer que o estudante não queira aprender, ou seja, não 

mobiliza sua atenção e desejo para desenvolver o pensamento. Nas duas primeiras 

situações há a vontade do estudante em aprender, mas o contexto não lhe é propício. 

Atividades de ensino desenvolvidas com o IpC se mostraram favoráveis para o 

estabelecimento de ambientes mais propícios para a aprendizagem. Isso porque, 

nesses ambientes é proporcionada a multiplicidade de interações entre sujeitos que 

estão em diversos níveis de desenvolvimento e de compreensão conceitual. 

Os conteúdos curriculares abordados na pesquisa estavam organizados num 

formato semelhante ao preconizado pelo modelo de ensino tradicional. Parte das 
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questões utilizadas também eram convencionais, não eram realmente 

contextualizadas ao nível da Física que os futuros engenheiros necessitariam 

compreender, muitas das situações apresentadas eram quase idealizadas. Essa 

abordagem se justifica em virtude de a pesquisa se desenvolver no contexto de um 

currículo oficial de um curso de engenharia de uma universidade, o qual se distancia 

bastante de outras propostas de ensino que buscam a contextualização. Além disso, 

problemas de física “reais” seriam altamente complexos de serem resolvidos, porque 

a realidade é extremamente complexa. Possivelmente os alunos não conseguiriam 

responder às questões e se desestimulariam, porque não são preparados na 

graduação para criar modelos e elaborar suposições fazendo estimativas de ordem 

de grandeza.  

Estou em um contexto onde se quer pensar o ensino de forma muito diferente, 

mas estive limitado, nesta pesquisa, ao currículo oficial da disciplina e aos critérios 

das avaliações externas e internas da universidade. A liberdade de ação dos 

professores é sempre relativa, pois não são profissionais liberais, são funcionários de 

uma instituição pública ou privada, e, portanto, sujeitos às regras institucionais. 

Considerando essa relação instituição que administra o ensino e a autonomia do 

professor, a questão que se coloca é: como agir dentro de espaços mais ou menos 

definidos e de espaços que permitem fazer melhor? O currículo é uma determinação 

externa, porém a ordenação dos conteúdos curriculares e a metodologia de ensino 

ainda estão na esfera da autonomia do professor, são âmbitos de ação inicial pelos 

quais o ensino pode ser qualificado.  

Contudo, penso que esse debate deve avançar no sentido de repensar os 

currículos institucionais dos cursos universitários, especialmente em relação aos 

conhecimentos da Física. As disciplinas não deveriam ser concebidas como 

preparatórias para algo, mas inseridas no objeto da formação profissional. Dessa 

forma se buscaria desenvolver os conteúdos curriculares a partir dos conhecimentos 

efetivamente centrais para o desenvolvimento da prática profissional, rompendo com 

a linearidade dos currículos organizados por tópicos isolados da realidade profissional. 

Assim, se o coletivo dos professores responsáveis por delinear o ensino da Física de 

uma instituição ou departamento entender que no estudo da Mecânica voltado para 

futuros engenheiros civis o conceito central for o de força e as condições de equilíbrio, 

o ensino deveria ser pensado a partir dele, e, conforme a necessidade para sua 
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compreensão, serem realizadas incursões sobre outros conhecimentos físicos e 

matemáticos vinculados a ele, assim os conteúdos ensinados vão estar inseridos no 

objeto da formação profissional e não serão apresentados aos alunos de forma avulsa, 

por vezes desnecessária e com pouco potencial de significação. 

O ensino dos conceitos formais, como apresentados nos livros, idealizados, 

não será excluído das salas de aulas e nem o deve ser, pois tem sua função no 

processo de desenvolvimento mental dos sujeitos e são construções científicas 

válidas, mas essas leis são verdadeiras para condições específicas! Isto deve ficar 

claro para o estudante. O professor deve relativizar a abrangência desses 

conhecimentos na explicação do real, pois este é complexo e tem muito mais variáveis 

implicadas. Assim, para a qualificação do ensino da Física nos estabelecimentos 

formais de educação, além da constante avaliação das metodologias que 

desenvolvem as aulas, penso que a revisão da organização curricular e das 

concepções epistemológicas de professores e estudantes são ações necessárias. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA COM PROFESSOR TITULAR DA 

DISCIPLINA FISICA I 

 

Caracterização 

Idade: 

 

Locais em que trabalha e há quanto tempo: 

 

Onde trabalhou antes: 

 

Há quanto tempo atua na docência: 

 

Qual é sua formação (curso graduação, especializações, pós, em que área cada 

uma delas, etc): 

 

 

Questionamentos 

1- Qual é atualmente sua área de maior interesse? 

 

2 – Que conhecimentos de professor você acredita que sejam necessários para 

ensinar física?  

 

3-O que é imprescindível para um aluno aprender física? 

 

4- Que metas/objetivos você espera alcançar a cada disciplina/aula/encontro 

que você ministra ensinando física? 

 

5- Qual é a contribuição dos conhecimentos físicos para o trabalho do 

engenheiro civil? 

 

6- Como você percebe o interesse dos estudantes de cursos de engenharia da 

Unijui em relação às disciplinas de Física? 
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7- Qual foi sua percepção a respeito do método Instrução pelos Colegas (Peer 

Instruction) utilizado no transcorrer das aulas da turma de Física I? É possível 

apontar pontos positivos e negativos? 

 

8- Que avaliação você faz do trabalho de pesquisa desenvolvido em conjunto 

com você? Trouxe melhorias para a turma? Quais? Colaborou com melhorias 

para você enquanto docente? Quais? 

 

9- Que mudanças/transformações ocorreram em sua prática pedagógica com a 

introdução do método Instrução pelos Colegas (Peer Instruction)? 
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APÊNDICE B – PLANEJAMENTO DAS AULAS E TESTES CONCEITUAIS 

A alternativa correta das questões utilizadas nos testes conceituais está em 

negrito. Abaixo de algumas delas segue uma breve análise, apontando os principais 

conceitos e habilidades trabalhadas na questão. 

 

AULA 1 

1. Explicar a realização da pesquisa de mestrado. Assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. 

2. Realização do Pré-Teste. 

3. Introdução: justificativa da disciplina e importância dos conhecimentos para a 
Engenharia. 

4. Orientação da proposta de trabalho comum a todas as turmas de Física I  
(Para o ano de 2014 – Construção de correias transportadoras) 

5. Exposição sobre Grandezas Físicas. 

6. Exposição sobre Sistema Internacional de Medidas. 

7. Resolução de Exercícios após o intervalo. 

 

AULA 2 

Explicação aos alunos sobre a dinâmica do método IpC e sistema de votação 
eletrônica. 
 
1. Exposição sobre Movimentos 

a. Posição, deslocamento 
b. Velocidade Média 

 
2. QUESTÃO CONCEITUAL: 
 

A2_QC.1) Uma pessoa caminha sobre uma estrada reta e plana, com 
velocidade constante. Ao passar pela marca de 5 km, seu relógio marca 1h. 
Quando seu relógio marca 3h, ela se encontra na marca de 9 km. Qual o 
valor do módulo de sua velocidade? 
   
A) 2 km/h B) 3 km/h C) 5 km/h D) 4,5 km/h 
 
 

Análise da Questão 
Conceitos abordados: Posição, velocidade, deslocamento, tempo, intervalo de tempo.  
Comentário: A maneira (simplificada) com que algumas equações são apresentadas aos alunos dificulta o 
entendimento, pois símbolos iguais são utilizados para coisas diferentes (tempo e intervalo de tempo, 
posição e deslocamento). 
 
Fonte: Questão n° 1 – Dissertação de Fausto Custódio (UFRJ) 

 
 

A2_QC.2) Cristiano Ronaldo quase bate recorde de velocidade de Bolt em 
jogo do campeonato espanhol. Aos 32 minutos do segundo tempo, o 
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português deu uma arrancada, durante um contra-ataque do Real Madrid, e 
percorreu 96 metros antes de finalizar no gol. E o tempo que ele gastou 
nesta explosão foram exatos 10 segundos. (Velocidade Média de Usain Bolt 
na prova em que bateu o recorde mundial: 10,44 m/s). Qual foi a velocidade 
média de Cristiano Ronaldo? 
 
A) 9,0 m/s B) 37,58 m/s C) 9,6 m/s D) 8,5 km/h 
 
Análise da Questão 
Conceitos abordados: velocidade, deslocamento, intervalo de tempo.  
Comentário: A questão exige identificar na leitura do problema quais são os elementos necessários para 
calcular velocidade média (conceitos de deslocamento e intervalo de tempo) e aplicar a relação lógico-
matemática. 
 
Fonte: TCC de Felipe Menegotto (UFRGS) 

 

3. Resolução de exercícios sobre velocidade média 

 
 

AULA 3 

- Realização de 3 questões conceituais extras sobre velocidade média. 

 
1 - O gráfico a seguir representa a velocidade de um automóvel durante seu 
deslocamento em um determinado tempo. 

 
Observando o comportamento por meio do gráfico, pode-se afirmar que o veículo 
no intervalo 
a) AB apresenta velocidade constante. 
b) BC encontra-se em movimento. 
c) CD tem velocidade negativa. 
d) DE possui movimento crescente. 
 

Análise da Questão 
Conceitos abordados: velocidade, deslocamento, intervalo de tempo, movimento.  
Comentário: A questão exige interpretação gráfica e atenção na leitura. Facilmente o estudante pensa que 
o segmento constante BC indica que não há movimento (deslocamento), devido a problema na leitura do 
que representa o eixo das ordenadas do gráfico. 
Fonte: VUNESP/EMBRAER-2011.1 
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2 - “Ao chegar ao Rio, de Corumbá, Fuentes hospedou-se no Hotel Bragança, 
na avenida ...” 
No texto a velocidade das águas do rio Corumbá é de 3 m/s. Um ciclista, 
pedalando às margens do rio com uma velocidade constante de 6 km/h, avista 
uma folha de uma árvore na superfície do rio alinhada à sua bicicleta. Após 
transcorridos 5 minutos, pode-se afirmar (assinale a alternativa correta) 
a) A folha estará a 900 m atrás do ciclista. 
b) A folha estará a 900 m à frente do ciclista. 
c) A folha estará a 400 m atrás do ciclista. 
d) A folha estará a 400 m à frente do ciclista. 
 

Análise da Questão 
Conceitos abordados: Posição, velocidade, deslocamento, tempo, intervalo de tempo, referencial. 
Comentário: A questão solicita cuidado ao trabalhar com as unidades de medida. Exige encontrar uma 
estratégia de cálculo para obter o deslocamento efetuado pelo ciclista e pela folha, considerando suas 
condições iniciais, velocidades e tempo transcorrido. 
 
Fonte: PUC/GO-2011.1 

 
 
3 - Dois veículos, A e B, estão parados em esquinas que ficam distantes 30 m 
uma da outra (veja a figura). 
 

O veículo A arranca em direção ao 
banco, localizado na próxima esquina, 
com velocidade constante de módulo 
10 m/s, e o veículo B, dois segundos 
depois, também arranca com 
velocidade constante, em direção ao 
mesmo banco. Para que os tempos 
gastos nos percursos até a próxima 
esquina sejam iguais para os dois 
veículos, o módulo da velocidade do 
veículo B, em m/s, deve ser igual a 

 
a) 12,5. 
b) 14,5. 
c) 20. 
d) 25. 

 
 
Análise da Questão 
Conceitos abordados: Posição, velocidade, deslocamento, tempo, intervalo de tempo. 
Comentário: A grande dificuldade desta questão está em perceber que o solicitado é a velocidade do 
veículo B para que o tempo nos percursos sejam iguais, não indica que devem chegar simultaneamente.  
 
Fonte: UNIMONTES/MG-2011.1 

 

1. Experimento do carrinho na calha (seguir roteiro) 
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(Objetivo do experimento e das questões conceituais: compreender o conceito 
geométrico de velocidade instantânea  Inclinação da Reta Tangente no Ponto) 

 
2. QUESTÃO CONCEITUAL 

A3_QC.1)  A figura a seguir é um gráfico da posição de uma partícula em função do 
tempo. Analise o gráfico nos tempos 1s, 2s e 3s e indique qual a alternativa que 
caracteriza corretamente a velocidade instantânea nos respectivos tempos:  

 
 
A) 1s = positiva, 2s = negativa, 3s = nula 
B) 1s = negativa, 2s = nula, 3s = positiva 
C) 1s = positiva, 2s = nula, 3s = negativa 
D) 1s = nula, 2s = positiva, 3s = negativa 
 
 
 
 

A3_QC.2)  A função posição x(t) de uma partícula que está se movendo ao 

longo do eixo x é 𝒙 = 𝟓𝒕𝟐, com x em metros e t em segundos. A velocidade 
instantânea da partícula para t=1s é: 
A) 10 m/s 
B) 5 m/s 
C) 20 m/s 
D) 15 m/s 
 
Questão Extra) Um atleta inicia seu treino a partir do repouso e começa a 
cronometrar seu desempenho a partir do instante em que está a uma 
velocidade constante. Todo o percurso feito pelo atleta pode ser descrito 
por meio de um gráfico da sua posição (s) em função do tempo (t), conforme 
figura a seguir. 

Se marcarmos os pontos A, B, C e D nesse 
gráfico, podemos afirmar que as velocidades 
instantâneas VA, VB, VC e VD, respectivamente 
nesses pontos, são tais que obedecem à 
seguinte ordem crescente: 
a) VA < VB < VC < VD 
b) VB < VC < VA < VD 
c) VD < VC < VB < VA 
d) VC < VD < VB < VA 
e) Nenhuma das respostas acima 

3. Resolução de exercícios 

 
 
AULA 4 

1. Lista de Exercícios para revisão conceitual e matemática sobre velocidade média 
e velocidade instantânea 
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AULA 5 - Aceleração 

1. Exposição do professor com exemplos de Aceleração Média. 
“A massa (corpo) sente a aceleração e não a velocidade” 

 
2. QUESTÃO CONCEITUAL 
 

A5_QC.1)  Qual é maior, uma aceleração de 25 km/h para 30 km/h ou uma de 96 km/h para 
100 km/h, se ambas ocorrem durante o mesmo tempo. 
 
A) 25 km/h para 30 km/h B) 96 km/h para 100 km/h C) As acelerações são iguais 
 
 
Fonte: Questão n° 19 – Livro Física Conceitual p. 71 
 
A5_QC.2)  Sobre um carro que, deslocando-se em linha reta, mantem uma velocidade 
constante de 100km/h por 10s, podemos afirmar que: 
A) Sua aceleração é variável 
B) Sua aceleração é nula 
C) Sua aceleração é constante de 10km/h.s 
D) Sua aceleração é constante de 10m/s² 
 
A5_Extra) Guepardo é um felino africano que ao partir do repouso pode atingir uma 

velocidade de 25 m/s em 2 segundos. Uma esfera ao ser abandonada em queda livre, de 

certa altura, sofre uma aceleração de 10 m/s2. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

A) A aceleração da esfera aumenta continuamente com o passar do tempo. 

B) Ao iniciar o movimento, a aceleração do guepardo é maior que a aceleração da esfera. 

C) A maior aceleração que um corpo pode adquirir é de 10m/s2. 

D) Impossível determinar a aceleração do guepardo. 

 
Fonte: IFSC-2011.1 

3. Exposição sobre Aceleração Instantânea 

4. QUESTÃO CONCEITUAL 
 

A5_QC.3)  Um vagão de trem se move ao longo da via férrea em linha reta. O gráfico mostra a 
posição em função do tempo para este vagão. O gráfico mostra que o trem:  
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A) Acelera o tempo todo.  
B) Desacelera o tempo todo.  
C) Acelera em parte do tempo e desacelera em parte do tempo.  
D) Move-se a uma velocidade constante. 
 
Análise da Questão 
Conceitos abordados: velocidade instantânea, deslocamento, tempo, aceleração. 
Comentário: O estudante deve perceber no gráfico, a partir do conceito geométrico de velocidade 
instantânea, que a inclinação da reta tangente a curva diminui no transcorrer do tempo, logo a 
velocidade está diminuindo. Se a velocidade diminui no tempo, o corpo está desacelerando. 
  
Fonte: CT06 – Concept Test - Eric Mazur (Questão adaptada) 

 

A5_QC.4)  Uma bolita é lançada verticalmente para cima, quando ela atinge a altura 
máxima sua velocidade instantânea é zero (ela para). Sobre a aceleração instantânea 
desta bolita neste mesmo ponto (altura máxima), podemos dizer?  

A) A aceleração é Zero 
B) A aceleração é variável 
C) A aceleração é infinita 
D) A aceleração é constante  

5. Lista de Exercícios 

 
AULA 6  

Movimentos: MU, MUV e Movimento Acelerado 

1. Exposição sobre MU 

 
2. QUESTÃO CONCEITUAL 
 

A6_QC.1)  As principais características de um Movimento Uniforme são: 
A) Velocidade variável, aceleração constante, percorre espaços iguais em tempos iguais. 
B) Velocidade constante, aceleração variável, percorre espaços diferentes em tempos iguais. 
C) Velocidade constante, aceleração nula, percorre espaços diferentes em tempos iguais. 
D) Velocidade constante, aceleração nula, percorre espaços iguais em tempos iguais. 

 

Posição 

Tempo 
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A6_QC.2)  As correias transportadoras são dos mais antigos equipamentos utilizados para 
transporte de materiais. Na indústria desempenha importante papel no transporte de matéria 
prima em linhas de produção ou mesmo como transportador de produto para o sistema 
logístico, de estocagem e transporte. Na figura abaixo está uma representação básica de uma 
correia transportadora. 

 
Um produto que está sob uma correia transportadora desloca-se com uma velocidade 
constante de 5 m/min. Considere dois pontos na esteira e que a distância entre esses pontos 
é 1, 5 m. O tempo que o produto leva para percorrer essa distância é: 
A) 2 min 
B) 0,3 min 
C) 3,0 min 
D) 2,5 min 
 

3. Exposição sobre MUV 

4. QUESTÃO CONCEITUAL 

A6_QC.3) As principais características de um Movimento Uniformemente Variado 
são: 
 
A) Velocidade variável, aceleração constante, percorre distâncias diferentes em 
tempos iguais. 
B) Velocidade constante, aceleração variável, percorre distâncias diferentes em 
tempos iguais. 
C) Velocidade variável, aceleração nula, percorre distâncias diferentes em tempos 
iguais. 
D) Velocidade constante, aceleração variável, percorre distâncias iguais em tempos 
iguais. 
 

A6_QC.4)  Em uma estrada seca, um carro com pneus em bom estado é capaz de frear 

com uma desaceleração de 5,0 m/s2 (suponha constante). Viajando a 25,0 m/s [90 

km/h] o motorista aciona o sistema de freios, o tempo que esse carro levará para parar 

é: 

A) 5 s 
B) 2,5 s 
C) 10 s 
D) 4,5 s 

 

5. Exposição sobre Movimento Acelerado 
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6. QUESTÃO CONCEITUAL 

 

A6_QC.5)  A posição de uma partícula que se move ao longo do eixo x é dado por  x(t) = 5t2- 

2t3, onde x é dado em metros e t em segundos. A aceleração do movimento dessa partícula 

em um dado tempo t é: 

A) Zero 
B) Constante 
C) Não constante 
D) Quando t= 2 s a aceleração da partícula é 5m/s2. 

 

 
AULA 7 

1. REALIZAÇÃO DO PÓS-TESTE DA PESQUISA DE MESTRADO 

 
AULA 8 

1. TRABALHO COLETIVO DE RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES DO PÓS-TESTE.  

Alunos receberam o questionário prévio e posterior à pesquisa para compararem 
seus desempenhos. 
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Nome: 
Curso:                            Data ____/____/______ 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIOS SOBRE CONCEITOS DE CINEMÁTICA 

PRÉ-QUESTIONÁRIO SOBRE CINEMÁTICA 
 

 
1. Heloísa, sentada na poltrona de um ônibus, afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move, ou seja, está em 
repouso. Ao mesmo tempo, Abelardo, sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro 
está em movimento. 

 
 
De acordo com os conceitos de movimento e repouso usados em 
Mecânica, explique de que maneira devemos interpretar as 
afirmações de Heloísa e Abelardo para dizer que ambas estão 
corretas. 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Uma pessoa caminha sobre uma estrada reta e plana, com velocidade constante. Ao passar pela marca de 10 km, seu 
relógio marca 2h. Quando seu relógio marca 4h, ela se encontra na marca de 18 km. Qual o valor do módulo de sua 
velocidade? 
A) 4 km/h 
B) 4,5 km/h 
C) 5 km/h 
D) 9 km/h 
 
3.  Que tipo de velocidade é registrada pelo velocímetro de um automóvel, a velocidade média ou a velocidade instantânea? 
Faça uma distinção entre velocidade média e velocidade instantânea. Você saberia explicar como obter a partir de um 
gráfico (da posição em função do tempo) o valor da velocidade média e da velocidade instantânea? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
4. O gráfico à direita representa o movimento de um objeto em linha reta. Qual das sentenças é a melhor interpretação 
desse movimento? 
A) O objeto está se movendo com aceleração constante e diferente de zero. 
B) O objeto está se movendo com uma velocidade que aumenta uniformemente. 
C) O objeto está se movendo com velocidade constante. 
D) O objeto está se movendo com uma aceleração que aumenta uniformemente. 
 
5. O gráfico abaixo descreve o movimento de um objeto. Qual sentença representa uma interpretação correta desse 
movimento? 

 

A) O objeto rola ao longo de uma superfície plana. Então, ele desce um plano inclinado e finalmente para. 
B) O objeto inicialmente não se move. Então, ele desce um plano inclinado e finalmente para. 
C) O objeto está se movendo com velocidade constante. Então, ele diminui sua velocidade e para. 
D) O objeto inicialmente não se move. Então, ele se move e finalmente para. 
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6.  Um determinado carro pode sair do repouso e atingir 90 km/h em 10 segundos. Qual é sua aceleração média? 
A) 9,8 m/s² 
B) 2,5 km/h² 
C) 9 Km/h² 
D) 9 Km/h.s 
 
7.  Um objeto move-se sobre uma linha reta, o eixo X. No instante t=0 (tempo igual a zero) parte do repouso da coordenada 
x=0 (posição igual a zero). No instante t=5s sua coordenada x vale 40m e sua velocidade, 11m/s. O que podemos afirmar 
sobre sua aceleração? 
A) É variável 
B) É igual a zero. 
C) É constante diferente de zero. 
D) Com os dados apresentados nada podemos afirmar sobre sua aceleração. 
 
8.  Segue abaixo o gráfico posição versus tempo para um objeto durante um intervalo de 5s. 

 
Qual dos seguintes gráficos de velocidade versus tempo melhor representa o movimento do objeto durante o mesmo 
intervalo de tempo? 

      
       (A)              (B)         (C)         (D)  
 
9.  Considere duas situações:  Situação 1: uma bola é lançada verticalmente para cima; Situação 2: uma bola é largada do 
alto de uma torre. Despreze a resistência do ar. Qual das afirmativas está correta? 
A) Nas duas situações a bola tem a mesma aceleração. 
B) Na primeira situação, a aceleração é vertical para cima e na segunda é vertical para baixo. 
C) A aceleração depende da velocidade com que a bola é lançada na situação I, e da altura que é largada na situação II. 
D) Nada podemos afirmar sobre as acelerações, pois não conhecemos as velocidades. 
 
10.   Um carro se desloca em linha reta e com velocidade constante, ou seja, percorre distâncias iguais em tempos iguais. 
Logo, sua aceleração é nula. Estas características descrevem qual tipo de movimento? 
A) Movimento Circular Uniforme 
B) Movimento Retilíneo Uniformemente Variado 
C) Movimento Retilíneo Uniforme 
D) Movimento Invariável 
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11. Considere os gráficos seguintes observando que o eixo das ordenadas pode representar diferentes grandezas: 

 
Qual(is) destes gráficos representa(m) um movimento com velocidade constante? 

A) I, II e IV 
B) I e III 
C) II e V 
D) Somente IV 

 
12.  A expressão 𝑆 = 5𝑡 é a equação horária da posição de um determinado movimento, onde a posição 𝑆 é expressa em 
metros e a velocidade 𝑣 em m/s. Qual a posição inicial 𝑆0 e o valor da velocidade neste movimento? 
A) 𝑆0 = 5 m  e  𝑣 = 5 m/s 
B) 𝑆0 = 1 m  e  𝑣 = 10 m/s 
C) 𝑆0 = 10 m  e  𝑣 = 15 m/s 
D) 𝑆0 = 0 m  e  𝑣 = 5 m/s 
 
13. O gráfico abaixo representa o movimento de um objeto. A velocidade deste objeto no instante 3 segundos é de 
aproximadamente: 

 
A) –3,33 m/s  

B) –2,00 m/s  

C) 5,00 m/s  

D) 7,00 m/s 

 
 

14.  O movimento retilíneo uniformemente variado tem por característica possuir ________ constante. A aceleração é a 
variação da velocidade no tempo, logo, neste movimento a variação da ________ é uniforme.  
Assinale a alternativa que preenche corretamente e em ordem as lacunas do texto: 
A) Aceleração – Velocidade 
B) Velocidade – Aceleração  
C) Velocidade – Posição 
D) Aceleração – Posição 
 
15. A equação horária da posição de um determinado movimento retilíneo uniformemente variado é 𝑆 = 20 + 4𝑡 + 2𝑡² 
no sistema internacional de medidas. Qual a posição inicial 𝑺0, a velocidade inicial 𝑽0 e a aceleração 𝒂 neste movimento? 
A) 𝑆0 = 4 m,  𝑉0 = 20 m/s  e  𝑎 = 2 m/s² 
B) 𝑆0 = 20 m,  𝑉0 = 4 m/s  e  𝑎 = 2 m/s² 
C) 𝑆0 = 2 m,  𝑉0 = 40 m/s  e  𝑎 = 20 m/s² 
D) 𝑆0 = 8 m,  𝑉0 = 20 m/s  e  𝑎 = 4 m/s² 
 
Gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre você e suas aptidões. Por favor responda as questões abaixo: 

Nome completo: __________________________________________________________________________________  

Idade:__________________________  Profissão: ________________________________________________________  
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E-mail (para retorno com resultados da pesquisa): _______________________________________________________________  

Município em que reside: ___________________________________________________________________________  

Em qual semestre do curso está? _____________________________________________________________________  

Planeja trabalhar em outra área após graduar-se? Qual? ___________________________________________________  
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Nome: 
Curso:                            Data ____/____/______ 

PÓS-QUESTIONÁRIO SOBRE CINEMÁTICA 
  

 
1. Heloísa, sentada na poltrona de um ônibus, afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move, ou seja, está em 
repouso. Ao mesmo tempo, Abelardo, sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro 
está em movimento. 

 
De acordo com os conceitos de movimento e repouso usados 
em Mecânica, explique de que maneira devemos interpretar as 
afirmações de Heloísa e Abelardo para dizer que ambas estão 
corretas. 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Uma pessoa caminha sobre uma estrada reta e plana, com velocidade constante. Ao passar pela marca de 10 km, seu 
relógio marca 2h. Quando seu relógio marca 4h, ela se encontra na marca de 18 km. Qual o valor do módulo de sua 
velocidade? (Demonstre o seu raciocínio através de linguagem discursiva ou matemática). 
 
 
 
 
 
3.  Que tipo de velocidade é registrada pelo velocímetro de um automóvel? Explique o que você compreende por velocidade 
média e por velocidade instantânea. Explique como se pode obter a partir de um gráfico (da posição em função do tempo) 
o valor da velocidade média e da velocidade instantânea? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
4. O gráfico à direita representa o movimento de um objeto em linha reta. Qual das sentenças é a melhor interpretação 
desse movimento? 
A) O objeto está se movendo com aceleração constante e diferente de zero. 
B) O objeto está se movendo com uma velocidade que aumenta uniformemente. 
C) O objeto está se movendo com velocidade constante. 
D) O objeto está se movendo com uma aceleração que aumenta uniformemente. 

Justifique sua resposta: ______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 
 
5. O gráfico abaixo descreve o movimento de um objeto. Qual sentença representa uma interpretação correta desse 
movimento? 
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A) O objeto rola ao longo de uma superfície plana. Então, ele desce um plano inclinado e finalmente para. 
B) O objeto inicialmente não se move. Então, ele desce um plano inclinado e finalmente para. 
C) O objeto está se movendo com velocidade constante. Então, ele diminui sua velocidade e para. 
D) O objeto inicialmente não se move. Então, ele se move e finalmente para. 
 
6.  Um determinado carro pode sair do repouso e atingir 90 km/h em 10 segundos. Qual é sua aceleração média? 
(Demonstre o seu raciocínio através de linguagem discursiva ou matemática). 

A) 9,8 m/s² 
B) 2,5 km/h² 
C) 9 Km/h² 
D) 9 Km/h.s 
 
7.  Um objeto move-se sobre uma linha reta, o eixo X. No instante t=0 (tempo igual a zero) parte do repouso da coordenada 
x=0 (posição igual a zero). No instante t=5s sua coordenada x vale 40m e sua velocidade, 11m/s. O que podemos afirmar 
sobre sua aceleração? 
A) É variável 
B) É igual a zero. 
C) É constante diferente de zero. 
D) Com os dados apresentados nada podemos afirmar sobre sua aceleração. 

Justifique sua resposta: ______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 
8.  Segue abaixo o gráfico posição versus tempo para um objeto durante um intervalo de 5s. 

 
Qual dos seguintes gráficos de velocidade versus tempo melhor representa o movimento do objeto durante o mesmo 
intervalo de tempo? 

     
       (A)              (B)         (C)         (D)  

Aponte qual foi a primeira alternativa que você eliminou e porquê: ___________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 
9.  Considere duas situações:  Situação 1: uma bola é lançada verticalmente para cima; Situação 2: uma bola é largada do 
alto de uma torre. Despreze a resistência do ar. Qual das afirmativas está correta? 
A) Nas duas situações a bola tem a mesma aceleração. 
B) Na primeira situação, a aceleração é vertical para cima e na segunda é vertical para baixo. 
C) A aceleração depende da velocidade com que a bola é lançada na situação I, e da altura que é largada na situação II. 
D) Nada podemos afirmar sobre as acelerações, pois não conhecemos as velocidades. 
 



138 
 

 
 

 
10.   Um carro se desloca em linha reta e com velocidade constante, ou seja, percorre distâncias iguais em tempos iguais. 
Logo, sua aceleração é nula. Estas características descrevem qual tipo de movimento? 
A) Movimento Circular Uniforme 
B) Movimento Retilíneo Uniformemente Variado 
C) Movimento Retilíneo Uniforme 
D) Movimento Invariável 
 
11. Considere os gráficos seguintes observando que o eixo das ordenadas pode representar diferentes grandezas: 

 
Qual(is) destes gráficos representa(m) um movimento com velocidade constante? 

A) I, III e V 
B) I e III 
C) II e IV 
D) Somente III 

 
12.  A expressão 𝑆 = 5𝑡 é a equação horária da posição de um movimento retilíneo uniforme, onde a posição 𝑆 é expressa 
em metros e a velocidade 𝑣 em m/s. Qual a posição inicial 𝑆0 e o valor da velocidade neste movimento? 
A) 𝑆0 = 5 m  e  𝑣 = 5 m/s 
B) 𝑆0 = 1 m  e  𝑣 = 10 m/s 
C) 𝑆0 = 10 m  e  𝑣 = 15 m/s 
D) 𝑆0 = 0 m  e  𝑣 = 5 m/s 

Justifique sua resposta: ______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 
13. O gráfico abaixo representa o movimento de um objeto. A velocidade deste objeto no instante 3 segundos é de 
aproximadamente: 

 
A) –3,33 m/s  

B) –2,00 m/s  

C) 5,00 m/s  

D) 7,00 m/s 

 

Justifique sua resposta: ______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 
14.  O movimento retilíneo uniformemente variado tem por característica possuir ________ constante. A aceleração é a 
variação da velocidade no tempo, logo, neste movimento a variação da ________ é uniforme.  
Assinale a alternativa que preenche corretamente e em ordem as lacunas do texto: 
A) Aceleração – Velocidade 
B) Velocidade – Aceleração  
C) Velocidade – Posição 
D) Aceleração – Posição 
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15. A equação horária da posição de um determinado movimento retilíneo uniformemente variado é 𝑆 = 20 + 4𝑡 + 2𝑡² 
no sistema internacional de medidas. Qual a posição inicial 𝑺0, a velocidade inicial 𝑽0 e a aceleração 𝒂 neste movimento? 
A) 𝑆0 = 4 m,  𝑉0 = 20 m/s  e  𝑎 = 2 m/s² 
B) 𝑆0 = 20 m,  𝑉0 = 4 m/s  e  𝑎 = 2 m/s² 
C) 𝑆0 = 2 m,  𝑉0 = 40 m/s  e  𝑎 = 20 m/s² 
D) 𝑆0 = 8 m,  𝑉0 = 20 m/s  e  𝑎 = 4 m/s² 

Justifique sua resposta: ______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 
16. Um atleta inicia seu treino a partir do repouso e começa a cronometrar seu desempenho a partir do instante em que 
está a uma velocidade constante. Todo o percurso feito pelo atleta pode ser descrito por meio de um gráfico da sua posição 
(s) em função do tempo (t), conforme figura a seguir. 

 
Se marcarmos os pontos A, B, C e D nesse gráfico, podemos afirmar que as 
velocidades instantâneas VA , VB , VC e VD, respectivamente nesses pontos, 
são tais que obedecem à seguinte ordem crescente: 

A) VA < VB < VC < VD 
B) VB < VC < VA < VD 
C) VD < VC < VB < VA 
D) VC < VD < VB < VA 
E) Nenhuma das Respostas Acima 
 

 
17. Dois veículos, A e B, estão parados em esquinas que ficam distantes 30 m uma da outra (veja a figura).  

O veículo A arranca em direção ao banco, localizado na 
próxima esquina, com velocidade constante de módulo 10 
m/s, e o veículo B, dois segundos depois, também arranca 
com velocidade constante, em direção ao mesmo banco. 
Para que os tempos gastos nos percursos até a próxima 
esquina sejam iguais para os dois veículos, o módulo da 
velocidade do veículo B, em m/s, deve ser igual a 

A) 12,5         
B) 14,5         
C) 20         
D) 25 

 
(Demonstre o seu raciocínio através de linguagem discursiva ou matemática) 
 
 
 
 

18. Um vagão de trem se move ao longo da via férrea em linha reta. O gráfico mostra a posição em função do tempo para 
este vagão. O gráfico mostra que o trem: 
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A) Acelera o tempo todo.  
B) Desacelera o tempo todo.  
C) Acelera em parte do tempo e desacelera em parte do tempo. 
D) Move-se a uma velocidade constante. 
 

 

 

Justifique sua resposta: ______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________________  
 

19. Que avaliação você faz do método Instrução pelos Colegas (IpC) utilizado em nossas aulas? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
20. Quais as maiores dificuldades que você encontrou (ou ainda encontra) para a aprendizagem de conceitos físicos? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
21. O método Instrução pelos Colegas contribuiu com alguma melhoria para a sua aprendizagem? Em quais aspectos você 
pode apontar melhorias? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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