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V I D A

(depois de Fernando Brant)

o amor bateu na porta

eu de dentro respondi

minha casa é aberta

pode entrar, estou aqui

o rio passava os seus peixes

no fundo do meu quintal

meu pai me olhava sorrindo

minha mãe e minha irmã

o amor bateu de novo

eu de novo respondi

entre que a casa é sua

eu só quero ser feliz

A lua trazia no vento

meu filho e minha mulher

amigos chegavam dizendo

que a vida é isso aí

Isidoro, Iracy, Ivani

Rios e peixes

João, Silvia, Luti

Lua e vento

É isso aí
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Aos professores participantes do programa,
amiga com que sempre me trataram, bem como pela
demonstrada à época das entrevistas.

pela forma
solicitude

Aos coordenadores, pelo convite e pela
que me ofereceram ao abrirem, corajosamente, as
seus trabalhos.

oportunidade
portas dos

E em particular, à minha orientadora, Profª Jesuína
Lopes de Almeida Pacca, que além de mobilizar todos os es-
forços para que eu pudesse concluir este estudo, sempre es-
teve disponível para conversas e orientações, nunca deixando
de respeitar a minha autonomia na condução do trabalho. São
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R E S U M O

o presente trabalho é o estudo de caso de um programa
de aperfeiçoamento de professores de Física, em serviço.

A análise aqui desenvolvida procurou compreender a
evolução do programa, a partir dos movimentos dos envolvi-
dos, quer sejam os coordenadores, quer sejam os professores.

Foi possível, assim, um aprofundamento no estudo de
aspectos da mudança profissional dos docentes participantes,
bem como suas vinculações com as proposições da coordenação.

Trabalhando "on line", o programa conseguiu construir
uma forma própria de operar, obtendo resultados interessan-
tes, que são comentados.

Timidamente, é cogitada a possibilidade de ampliação
desta experiência no quadro das precariedades atuais.
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01. INTRODUÇÃO

Se a uma década atrás a derrocada do sistema educa-
cional brasileiro, ao nível em que se encontra, era evidente
nos congressos, pesquisas e publicações acadêmicas, hoje é
presente em conversas de cidadãos comuns mais ou menos es-
clarecidos. Um pouco de bom senso e uma olhadela ao redor
são suficientes para se constatar que vai muito mal a nossa
escola. Nas feiras é possível ouvir casos de filhos que são
aprovados sem praticamente terem assistido aulas de alguma
matéria,por falta de professor. Nas filas e bancos de ônibus
fala-se sobre escolas que dão duas ou três aulas por perío-
do, quando deveriam ser cinco; sobre professores que desco-
nhecem o conteúdo que deveriam ensinar; de outros que conse-
guem (?) dar aulas em duas classes ao mesmo tempo e outras
histórias tão escabrosas quanto essas.

Mas não é somente ineficiência burocrático-adminis-
trativa que permite decretar a falência da escola brasilei-
rai pedagogicamente ainda estamos parados no começo do sécu-
lo, com enfadonhas aulas expositivas de lousa e giz. Não é
preciso depoimentos de especialistas em educação para ates-
tar isso, pois a dimensão da tragédia é tão absurda que ela
alastra seus tentáculos e contamina o veio central do dese-
jado desenvolvimento nacional. É Joelmir Beting (1), um eco-
nomista, que diz:

"O sistema educacional do Brasil é a matriz

do atraso econômico e da degradação social do
País. Se educação é libertação, entre nós a

1
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educação continua rimando com escravidão. O
sistema está pobre.

Nos últimos 15 anos, o sistema educacional

vai de mal a pior. Os professores não mais
conseguem ensinar - do alto de currículos ob-

soletos. "

Mas, felizmente, não é só de maus profissionais que
vive a rede de ensino, alguns têm clareza da situação e se
angustiam por isso. Logo no início do primeiro encontro com
os professores deste projeto, quase abrindo os trabalhos,
uma professora, num desabafo-crítica à Universidade disse:

"A Universidade repensa a sua prática? Ela

muda? Os professores mudam? (...) A Universi-

dade forma mal, o professor é ruim. O aluno

que chega à Universidade é ruim, o aluno do
1º grau é ruim, o aluno do pré tem fome. Na
verdade cada um reclama do elo anterior da
corrente. A Universidade diz que não pode

formar bons professores porque os alunos do
2º grau são ruins, os professores do 2º grau

reclamam que chegam a eles sem saber fazer as
operações elementares, os de 1º grau insistem

que as deficiências vêm das primeiras séries,

daí a culpa recai na alfabetização e pré es-

cola; por fim, esses dizem que as crianças

não podem aprender porque não comem. Como re-

solver um problema que se fecha nele mesmo?"

Pessoalmente, acredito que um governo empenhado em
equacionar e resolver os enormes problemas da área de educa-
ção necessitará atacar, em pelo menos três frentes, a espi-
ral descrita acima, que se auto-alimenta e nos leva cada vez
mais para o fundo do abismo reservando-nos um futuro de ne-
grume e escuridão: é preciso melhorar as condições de ensino
de lº e 2º graus, é preciso melhorar a formação dos futuros
professores e, é preciso igualmente, dar um salto de quali-
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a"e no trabalho dos atuais professores. Não é pretensão
_sar este espaço para discutir as saídas para a questão, mas
es ou convencido que imporão volumosos investimentos para o
a_erfeiçoamento dos dezenas de milhares de profissionais
• e, muitas vezes iludidos por um curso fácil e uma carreira
erta, hoje amargam decepções nas salas de aulas e na conta-
i ização dos parcos cruzeiros anotados nos seus créditos
ancários.

Se, em alguma medida, o quadro já foi mais animador,
oje não há porque ter tantas esperanças. Em 90, à época do

início deste trabalho, a Secretaria Municipal de Educação de
São Paulo acentuava seus passos firmes rumo a uma modifica-
ção das prioridades no equacionamento das questões educacio-
nais; hoje, embora essa gestão tenha conseguido lavrar ten-
tos significativos nessa área, reconhecidos pelos próprios
professores, não conseguiu fazer de seu sucessor, e o perfil
do novo prefeito não nos permite ilusões.

A assunção ao poder da última geração de governadores
eleitos trazia para o foco dos noticiários a temática da
criança e da escola. Brizola, indiretamente, reaquecia os
CIEPs, fazendo deles inspiração para o megalõmano programa
dos CIACs, um gigantesco projeto arquitetõnico sem qualquer
traço pedagógico, felizmente finado, como o seu idealizador.

No Ceará, Ciro Gomes assumia e deixava claro, logo no
início, qual seria a marca de sua gestão ao lançar, bombas-
ticamente, a sua idéia de resgatar a escola pública na "A

revolução de uma geração" (2), um projeto pedagogicamente
frágil e politicamente mal conduzido, quer pela omissão da
Secretária, quer pela arrogância autoritária do governador.

Em São Paulo, a administração Fleury Filho tornava
público, no segundo semestre de 91, o "Programa de Reforma

do Ensino Público do Estado de São Paulo" (3), uma vultuosa
proposta que pretendia dar início a modificações no perfil
da escola pública no estado.
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As ilhas de bom senso nessas promessas iniciais estão
uito longe de se confirmarem; ainda investe-se pouco e ina-

dequadamente em educação: constroem-se prédios caros, com-
pram-se equipamentos sofisticados (considerando o nível das
nossas necessidades) e, quando é o caso, disseminam-se cur-
sinhos rápidos para o treinamento de professores. Os movi-
mentos que são politicamente rentáveis, são pedagogicamente
desastrosos. A declaração do Dr. José Aristodemo pinotti so-
bre os CIACs e os CIEPs é bom exemplo disso; vale lembrar
que não se trata de nenhum petista de carteirinha ou mili-
tante de qualquer partido de esquerda, ele foi secretário da
Educação e, posteriormente, da Saúde na administração Ores-
tes Quércia, de quem já foi sócio em empreendimentos imobi-
liários (talvez ainda seja):

"Os dois projetos pecam por pensarem mais em

engenharia do que em pedagogia. (...) Mas

eles (Collor e Alceni) decidiram implantar um

processo que privilegiava obras novas que já

está falindo. Isso porque dá ênfase aos lu-

cros dos empreiteiros e deixa de lado a edu-

cação das crianças". (4)

O horizonte próximo é desanimador. Se os salários dos
trabalhadores brasileiros desceram a níveis inimagináveis,
os dos funcionários públicos conseguiram superar essas mar-
cas trágicas, e não há como pensar em encaminhar as soluções
dos problemas educacionais apelando para a figura do ensino
como sacerdócio: somos profissionais e assim queremos ser
tratados.

Felizmente a vida educa, e parece que muito mais que
a escola. Assim, é possível imaginar a evolução do discerni-
mento na leitura crítica do povo brasileiro, afinal, o exer-
cício da cidadania na democracia é altamente educativo, e
deve colaborar para a independência e autonomia da nossa
gente, o que pressionará os nossos governantes a um redire-
cionamento nas nossas prioridades, investindo em saúde e
educação.
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É dentro desse quadro de esperanças futuras que se
enquadra este trabalho, na certeza de que o aperfeiçoamen-
~o de professores é um aspecto importante no dimensionamento
da questão maior das nossas escolas públicas, e também, por
saber que num país que dispõe de poucos recursos, a aplicação
das verbas precisa ser mais responsável e otimizada, não
apenas um discurso televisivo de modernidade aparente, mas
numa real transformação da prática de sala de aula, dirigida
para atender os interesses da maioria da população do país,
este sim, sinal efetivo de real modernidade.
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02. O PROJETO BID-USP E ESTE PROGRAMA

o BID-USP é um

Uprojeto de contrapartida nacional aos inves-

timentos do BID (e) deve convergir para a
formação de professores associada às múlti-

plas atuações que a Universidade deve poten-
ciei:r, (1)

Está baseado na idéia de que a democratização do acesso às
escolas elementar e média produziu um empobrecimento do
aprendizado, principalmente pela inadequação dos instrumen-
tos pedagógicos à nova clientela,. Sustenta também,o referido
projeto,que estudos

urevelam que, mais que deficiências no equi-

pamento escolar propriamente dito, entre as
fragilidades mais agudamente percebidas está

a formação inapropriada de professoresu (2)

especialmente aqueles de áreas específicas como ciências e
matemática.

Reconhece que a uUniversidade não pode se eximir de
sua responsabilidade e das tarefas hoje apresentadas para o
aprimoramento da educação básicau (3) e, por isso, precisa
modificar seus cursos de graduação sem perder a qualidade,
mas tendo em vista essa nova realidade, procurando dar con-
sistência ao futuro professor, ao mesmo tempo em que deve

7
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contribuir para o contínuo aperfeiçoamento dos docentes em
serviço.

Dentro desses princípios o Centro de Ciências da USP,

uconcebido e encaminhado no projeto USP/BID,

prevê uma gama de atividades que cobre desde

aspectos da pesquisa educacional até a difu-

são cultural, passando por atividades de pre-

paração experimental, elaboração de instru-

mental didático e aprofundamento formativo de
estudantes e professores, com atendimento es-

pecializado u. (4)

Parte do pressuposto que há

Uuma experiência considerável acumulada, em
projetos educacionais na área de ciências com

mais de uma década de intenso intercâmbio com

a rede p6blica de ensinou (5),

pretendendo a fixação e a ampliação dos pólos voltados para
o aperfeiçoamento da educação em ciências e matemática exis-
tentes hoje na Universidade. Para tanto, os projetos locais
que se articulassem com o plano global deveriam incluir ini-
ciativas voltadas a:

Ua) formação-em-serviço de professores asso-

ciada à produção de material instrucional

com/para professores e estudantes;

b) formação-em-serviço de professores asso-

ciada a centros de difusão e de apoio às

redes escolares;

c) formação-em-serviço de professores asso-

ciada a pesquisa educacional específica;
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d) assessoria a professores de ciências e
matemática;

e) aperfeiçoamento em nível nacional de do-

centes universitários dedicados à forma-

ção de professores de ciências". (6)

o programa, a que se refere esta dissertaçã~
tou-se a ser incorporado dentro do projeto maior com
10 de Construção de conceitos de fisica: formação de
sores e pesquisa em ensino, o qual pretendia

habili-
o títu-
profes-

"levar o professor a uma reflexão de sua prá-

tica real, ajustando-a gradualmente a uma

prática consciente e adequada ao contexto de
sala de aula". (7)

Acreditava estar premiando os requisitos a, b, c e d do pro-
jeto global, porque tinha, especificamente, como objetivos:

"1º) Assessorar e orientar sistematicamente

todas as fases do trabalho do profes-

sor, promovendo reflexões sobre sua ati-

vidade;

2º) utilizar o próprio espaço pedagógico do
professor como laboratório de análise e
reflexão dos problemas em ensino de fí-

sica;

3º) envolver os professores no trabalho de
observação, tomada de dados, construção

de instrumentos didáticos, análise e
sistematização da sua prática como um
todo;

4º) elaborar um programa de atividades orga-

nizadas, capazes de facilitarem a refle-

xão sobre a prática de ensino cotidiana
I
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e a reelaboração de procedimentos que

contribuam para a aprendizagem signifi-

cativa de física". (8)

Pretendia, então, propor atividades para professores
antidos em serviço, com a finalidade de discutir e analisar

problemas de ensino de física, partindo de situações encon-
~radas nas próprias aulas.

Pensado como um leque múltiplo de ações a serem pro-
postas, reconhecia de início alguns temas como obrigatórios:

"a aprendizagem e o problema de conhecimento;

o ensino e as teorias pedagógicas; a natureza

do conteúdo da física e seu desenvolvimento

histórico; o significado e o objetivo do for-

malismo na física; o significado e o objetivo

do laboratório no ensino de física; as limi-

tações e as condições institucionais para o
ensino de física". (9)

As atividades seriam desenvolvidas em dois níveis:

"1) Em sala de aula: acompanhamento de um tó-
pico a ser desenvolvido com suas classes,

desde o planejamento inicial até uma ava-

liação final da aprendizagem.

2) Em encontros mensais: discussão do mate-

rial elaborado pelo professor, reelabora-

ção do material com orientação da coorde-

nação (...). Nestes encontros (seriam)

realizados:

- discussão em grupo

- trabalho no laboratório



11

- organização de material didático para

as aulas

- participação ativa em seminários

- leitura orientada e discussão de texto

- estudo e discussão de conteúdos especí-

ficos da física

- relatos de procedimentos e atividades

em classe e nos encontros". (10)

Iniciado em março de 1990 e com final previsto para
dezembro de 91, o programa pressupunha encontros mensais com
10 horas de trabalho divididos entre as tardes de sextas-
feiras, as manhãs e parte das tardes de sábados. Teve como
seus coordenadores a Profª Dra. Jesuína Lopes de Almeida
Pacca e o Profº Dr. Alberto Villani e, como auxiliar da co-
ordenação, a Profª Nirce Pereira de Souza Gadiolli.

A coordenadora, depois que terminou sua licenciatura
e bacharelado no IFUSP, foi professora do 2º grau, em esco-
las da rede pública de ensino, primeiro no Colégio Canadá,
em Santos, depois no Von Humboldt, na Capital, tendo passado
5 anos nessa função.

No período de 70 a 76 esteve ligada ao grupo de ela-
boração do Projeto de Ensino de Física (11); de início tra-
balhando na co-autoria da série sobre eletromagnetismo e, em
seguida, na divulgação do próprio projeto, conduzindo cursos
para professores do 2º grau.

Em 1976 obteve o seu título de Mestre no programa de
Pós-Graduação em Ensino de Ciências - Modalidade Física, da
Faculdade de Educação e Instituto de Física da USP. No seu
doutoramento, em 83, pela Faculdade de Educação da USP, tam-
bém elaborou uma tese na área de ensino de Física.



12

Durante os anos de 84 e 85 foi responsável por vários
cursos de reciclagem para professores da rede pública de en-
sino, comuns na gestão Franco Montoro.

Em 85 assumiu a coordenação do programa de Pós-Gra-
duação em Ensino de Ciências, conduzindo-o por duas gestões.

Suas pesquisas têm, ultimamente, privilegiado o estu-
do das concepções espontâneas em Física, e, mais recentemen-
te, como decorrência deste projeto, trabalhos sobre aperfei-
çoamento de professores, tendo publicado vários artigos e
participado de vários debates sobre esses assuntos, no Bra-
sil e fora dele.

o coordenador, por sua vez, iniciou sua formação aca-
dêmica na Itália, completando lá, além do bacharelado em Fí-
sica, uma graduação em Filosofia. Concluiu seus estudos,
mestrado e doutorado, no Instituto de Física Teórica, em São
Paulo.

Prestou concurso para livre-docência no IFUSP em
1987, discutindo problemas da formação dos futuros professo-
res de Física, através da análise dos currículos do curso de
licenciatura.

Foi coordenador do programa de Pós-Graduação do
IFUSP-FEUSP, no período 79/83, tendo sido reeleito em 1989.

Nos anos de 84 85 também esteve ligado ao convênio
Secretaria de Educação/Universidade de São Paulo, através de
cursos para professores do 2º grau, oferecidos no IFUSP.

Durante 86 e 87,
conceitos espontâneos e
retorna, agora com novo
programa BID-USP.

com recursos do SPEC, trabalhou
formação de professores, tema a
enfoque, com este projeto dentro

com
que

do
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o biênio 88/89 esteve no departamento de Física da
--~. ersidade de Bolonha, trabalhando com questões de didáti-
ca nas aulas de Física, bem como análises de cursos.

Tem inúmeros artigos publicados em revistas nacionais
e internacionais, tendo apresentado trabalhos aqui e fora do
oaís.

Desnecessário discorrer mais sobre a vida profissio-
nal/acadêmica de um e de outro, pois qualquer pessoa que se
aproxime dos trabalhos e pesquisas em ensino de Física, ine-
quivocamente, há de se deparar com atividades dos dois, por
demais conhecidos pelos que militam nessa área.

A auxiliar da coordenação é formada no IFUSP, tendo
sido professora primária (Pl), além de diretora de escola,
enquanto cursava a faculdade. Fizera curso normal-magisté-
rio junto com o colegial científico, o que a habilitava pa-
ra tais tarefas e, segundo ela própria, lhe dava uma percep-
ção diferente da realidade escolar.

Formada, foi professora do então ginaslo e depois do
2º grau, sempre trabalhando em escolas da rede pública.

Fez vários cursos oferecidos pelo CECISP ,ou FUNBEC, o
que lhe dava condições de implementar práticas experimentais
em suas classes.

Foi escolhida para trabalhar num projeto da Secreta-
ria de Educação, que convocou dezenas de professores e sele-
cionou 9 deles para, operando como um grupo, difundir práti-
cas de laboratórios através de cursos para os colegas pro-
fessores de todo o estado. A tarefa se estendeu por todo ano
de 79, sendo oferecidos, por ela, cerca de 20 cursos.

Voltou em seguida para a sala de aula, sendo recon-
vocada para a CENP no ano de 83, período em que o grupo
trabalhou construindo uma fundamentação teórica que servisse
de base para novas definições curriculares. Esse trabalho
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~eve a colaboração de várias unidades da Universidade de São
Paulo e, como decorrência dele, começou em 84, a construção
de uma proposta curricular de Física.

Para tanto, constituiu com outras duas professoras,
uma equipe que procurava levar para as salas de aula os re-
sultados das pesquisas de ponta que se praticavam na Univer-
sidade: concepções espontâneas, história da ciência, uso do
laboratório e outras questões.

Começaram com 40 professores, sendo que desses, cerca
de 18 ficaram até o final. Foram quatro anos de trabalhos
com dois encontros maiores na Capital, seguidos de encontros
regionais, que deveriam ser conduzidos pelos professores que
vinham à cidade de São Paulo. Esperava-se que repetissem, em
outro grau, parte das experiências vividas no grupo central.

Os estudos iniciados nos trabalhos da CENP a levaram
ao mestrado em ensino de Física, que concluiu com o material
colhido a partir do referido projeto da CENP, tendo conse-
guido o título de mestre.

É, portanto, uma pessoa com muita vivência de escola
pública estadual e com larga experiência no trato com pro-
fessores.
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03. O QUE SE TEM PESQUISADO A RESPEITO

Embora possa ser entendido como mais ou menos natural
na execução de cursos a realização de suas avaliações, es-
tas, no que dizem respeito aos programas de formação de pro-
fessores, não têm sido tão comuns como o esperado, e hoje,
dada a sua relevãncia, tendo em vista escassez de recursos
com os quais temos de operar, não têm sido tão freqüentes
quanto o necessário.

As notícias mais antigas sobre avaliações de treina-
mentos remontam ao início da década de 60, quando o INEP
promoveu, no Rio de Janeiro, um inquérito sobre aperfeiçoa-
mento docente de professores primários. (1)

No início dos anos 70, um grupo de pesquisadores da
Fundação Carlos Chagas - Gatti, Mello, Bernardes e Rovai
se debruçou sobre o tema e produziu um conjunto de trabalhos
que tratou da avaliação e pesquisa sobre treinamento de pro-
fessores e técnicos ligados às primeiras séries do 1º grau.
(2 )

Na década de 80, muitos dos trabalhos dessa Fundação,
do IPUSP e da FEUSP estavam preocupados com as questões li-
gadas ao fracasso escolar, às relações escola-comunidade e
outros temas ligados à vida própria da escola, priorizando a
ótica daqueles que fazem o seu dia-a-dia. Um desses traba-
lhos, que pretendia "investigar, no interior da escola, os
mecanismos pelos quais se efetua a seletividade da clientela

que nela ingressa" (3), coletou dados e permitiu, a partir
de sua interpretação, a publicação do livro da profª Guio-
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mar Namo de Mello (1987), Magistério de 1º grau: da compe-
tência técnica ao compromisso político (4). Polêmico, a epo-
ca de seu lançamento, propiciou o aparecimento de pelo menos
dois artigos, ambos publicados em Educação e Sociedade: o de
Paolo Nosella (1983) (5), como uma resposta direta ao pri-
meiro, e o de Dermeval Saviani (1983) (6) pretendendo "con-

frontar ambas as perspectivas (de Guiomar e de Paolo) ten-

tando verificar o grau de divergência ou convergência exis-

tente entre eles." (7)

Nos últimos vinte e tantos anos, os trabalhos reali-
zados no IFUSP pelos grupos vinculados à Pós-Graduação em
Ensino de Ciências - Modalidade Física, priorizaram questões
de aprendizagem de conteúdos específicos, bem como a produ-
ção de textos e cursos visando conceitos ou enfoques pró-
prios da Física. (8)

Mais recentemente, dois trabalhos foram publicados,
tratando especificamente de programas de aperfeiçoamento de
professores: o livro da Profª Pura Lúcia Oliver Martins
(1989) (9), que narra a sua experiência reflexiva como coor-
denadora de um curso de 30 horas para professores de primei-
ro grau, da rede estadual de ensino no município de Arapon-
gas, no paraná e a tese de doutoramento da Profª Carmen Síl-
via de A. Andaló (1989) (10), apresentada no Instituto, de
Psicologia da USP, onde descreve o seu trabalho de acompa-
nhamento e análise de parte de um programa de aperfeiçoamen-
to de profissionais ligados ao ensino de 1º grau (superviso-
res escolares, orientadores educacionais, professores de ma-
gistério, de pré-escola, de educação física e professores de
1ª à 4ª séries).
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04. A PESQUISA

A proposta desta pesquisa surgiu dentro de um quase
vazio de trabalhos que acompanhem, analisem e avaliem as
transformações produzidas por cursos e programas de aperfei-
çoamento de professores. Ao longo do tempo, mais em dada
época, menos em outras, os cursos e projetos têm sempre
existido e, alguns poucos analisados; assim, a execução des-
te trabalho não guarda originalidade enquanto tema, mas pela
forma e alcance que pretende a análise, já que se propõe a
acompanhar todo o extenso programa, para tentar entendê-lo
e, eventualmente, avaliá-lo, procurando identificar e carac-
terizar as mudanças perceptíveis, quer nos professores, quer
nos coordenadores.

A idéia primeira seria acompanhar os encontros que se
realizariam no IFUSP e procurar compreendê-los naquilo que
eles tinham de único, em função do grupo de pessoas que ele
reunia. De maneira clara, o programa descartava qualquer
possibilidade de contato direto, intervenção na sala de aula
ou escola de origem do professor; trabalharia com as repre-
sentações e leituras que os profissionais fariam das suas
ações, como um terapeuta que, sentado na sua sala de consul-
tas,procura desvendar os conflitos e angústias da vida do
seu paciente. Dessa forma, à minha tarefa também estavam fe-
chadas essas portas, uma vez que minha ação poderia ser enca-
rada como uma extensão dos próprios coordenadores.

Ludke e André (1986), citando Bodgan e
sentam, com objetividade, cinco características
abordagens qualitativas de pesquisa.

Biklen apre-
que configuram

20
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"1. A pesquisa qualitativa tem o ambiente na-

tural como sua fonte direta de dados e o
pesquisador como seu principal instrumen-

to.

2. Os dados coletados são predominantemente

descritivos.

3. A preocupação com o processo é muito

maior do que com o produto.

4. O 'significado' que as pessoas

coisas e à sua vida são focos de
especial pelo pesquisador.

dão às

atenção

5. A análise dos dados tende a segulr um
processo indutivo." (1)

Pode-se, assim, verificar facilmente que os traços da
minha tarefa enquadram-na em uma pesquisa qualitativa, uma
vez que a fonte direta dos dados foi o ambiente próprio onde
aconteceram os trabalhos, nos encontros do IFUSP. O olhar-
filtro do pesquisador foi a base maior das informações, pre-
dominantemente descritivas, uma vez que eram os relatos dos
encontros realizados, anotações de observações da dinâmica e
conversas dos professores, ou ainda o produto de discussões
com os coordenadores. A preocupação maior foi, de fato, com
o processo, com as ações de coordenadores e participantes,
suas articulações com os movimentos anteriores e os que os
sucederam; não se tratou, prioritariamente, de julgar o pro-
grama, mas entender as evoluções das partes.

Como já foi dito, o projeto, e com ele a pesquisa,
descartavam a necessidade de confirmar os relatos feitos pe-
los professores, o que importava eram os "significados" que
eles davam às experiências pessoais.
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As idéias gerais, algo confusas, que existiam no iní-
cio da pesquisa, a própria evolução dos trabalhos cuidou de
depurar ou eliminar. Dá para localizar no 2º e 3º semestres
de trabalhosto período onde se sobressairam e consolidaram
os temas e formas, elementos chaves, que a pesquisa procurou
analisar.

Ainda de acordo com Ludke e André (1986), as caracte-
rísticas desta dissertação fazem dela um estudo de caso na-
turalístico de um programa de formação de professores e pes-
quisas, isto porque:

"1. Os estudos de cada caso visam â descober-

ta.

2. Os estudos de caso enfatizam a 'interpre-

tação' em contexto.

3. Os estudos de caso buscam retratar a rea-

lidade de forma completa e profunda.

4. Os estudos de caso usam uma variedade de
fontes de informação.

5. Os estudos de caso revelam experiência

vicária e permitem generalizações natura-

lísticas.

6. Estudos de caso procuram representar os

diferentes e âs vezes conflitantes pontos

de vista presentes numa situação social.

7. Os relatos do estudo de caso utilizam uma

linguagem e uma forma mais acessível do
que os outros relatórios de pesquisa. "(2)
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De fato, as perspectivas iniciais modificaram-se tan-
to, que algumas foram abandonadas, dando lugar a enfoques e
tratamentos que sequer haviam sido cogitadas, como quem, ga-
rimpando, procura ouro e descobre outros metais igualmente
preciosos. A evolução dos fatos mostrou-se tão dinâmica, que
eventos não pensados e sequer previsíveis fizeram-se presen-
tes e pediram lugar nas discussões.

Em cada situação analisada sempre procurei considerar
as condições do seu aparecimento, o seu em torno, tentando
dar ao evento a importância devida, dentro do panorama em
que ele aconteceu, e mais, era intenção explícita, ao rela-
tar um acontecimento, fazê-lo a partir dos prismas das vá-
rias partes envolvidas, objetivando revelar, tanto quanto
possível, a multiplicidade das dimensões presentes nas si-
tuações, pressupondo que os pontos de vistas diferentes, ou
até mesmo conflitantes, podiam ser apenas formas distintas
de apreender a realidade.

Conversas-entrevistas com coordenadores de alguns
projetos, dentro do programa BID-USP, também permitiram an-
tever que o relato desta experiência propiciará a esses pes-
quisadores, envolvido com questões semelhantes, uma identi-
ficação com seus problemas e objetos de estudos.

Por fim, é pretensão que a linguagem desta disserta-
ção, sem ser vulgar, seja clara e acessível a quantos dela
se utilizarem.

As pesquisas de campo se iniciaram, com o começo do
programa, em março de 1990. Ao todo foram realizadas 20 reu-
niões que se distribuiram conforme o calendário que se se-
gue:
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E CONTRO DIAS MESES ANO ENCONTRO DIAS MESES ANO

1º 02-03 março 1990 11º 02-03 março 1991
2º 30-31 março 1990 12º 22-23 março 1991
3º 27-28 abril 1990 13º 19-20 abril 1991
4º 1º-02 junho 1990 14º 17-18 maio 1991
5º 29 junho 1990 15º 28-29 junho 1991

1

6º 10-11 agosto 1990 16º 09-10 agosto 1991\
7º 14-15 setembro 1990 17º 20-21 setembro 1991,

I
8º 19-20 outubro 1990 18º 25-26 outubro 19911

9º 23-24 novembro 1990 19º 22-23 novembro 1991
10º 07-08 dezembro 1990 20º 13-14 dezembro 19911

Excetuando-se a data de 29 de junho de 90, todos os
demais encontros tiveram, basicamente, a mesma estrutura:
realizaram-se na tarde de uma sexta-feira - de 14 às 18 ho-
ras - e continuaram ao longo do dia seguinte, um sábado
das 9 às 16 horas. Tal organização, a concentração em dois
dias consecutivos, pretendeu facilitar a locomoção dos pro-
fessores, uma vez que boa parte deles vinha. de outras cida-
des do interior do Estado, e algumas bastante distantes. Co-
mo era importante trabalhar com profissionais em serviço, e
isso vai se mostrar fundamental no 2º ano do projeto, as
reuniões se realizaram ao longo dos períodos letivos, o que
lhes conferiu uma periodicidade de cerca de 30 dias. O par-
ticular encontro de 29 de junho representou a primeira data
de final de semestre, e os trabalhos realizaram-se apenas na
tarde da sexta feira. No anexo 2 encontram-se
programações realizadas em cada uma das datas
referidas.

cópias das
anteriormente

Com exceção do 12º (22/23 mar 91), do 14º (17/18 mai
91) e do 16º (9/10 ago 91) encontros, acompanhei todos os
demais, evitando sempre me identificar com os coordenadores.
Durante os intervalos, seja para um cafezinho, o intervalo
maior para almoço nos sábados, ou ainda aqueles que antece-
diam os encontros, procurei sempre me aproximar dos profes-



25

sores, participar de suas conversas, principalmente ouvin-
do-os, tentando detectar insatisfações, ansiedades, alegrias
ou surpresas, buscando perceber sentimentos marcantes em
função dos acontecimentos havidos.

Desde o início, ficou acertado que eu jamais partici-
paria das reuniões de preparação dos encontros, e que, logo
após cada um deles, realizar-se-iam seções com a minha pre-
sença e de todos da coordenação, onde se analisaria e discu-
tiria os movimentos e evoluções do encontro, o que de fato
ocorreu nas segundas ou terças-feiras subseqüentes às reu-
niões.

Durante parte do 2º semestre de 90, ao longo dos me-
ses de outubro, novembro e dezembro, realizei entrevistas
individuais com cada um dos professores participantes na
época. Foram, no geral, dois encontros que duraram, em mé-
dia, duas horas cada.

As conversas tiveram como eixo a história da vida
profissional deles, mas chegaram a comentar toda a experiên-
cia escolar, incluindo aquela corno alunos. Através desses
relatos, imaginava poder compreender melhor suas ansiedades
e angústias, bem corno formular uma hipótese sobre quais os
caminhos os traziam à Universidade; além disso, cogitava en-
tender como as experiências anteriores, em cursos de aper-
feiçoamento, teriam contribuído para um retorno à USP e tam-
bém para uma efetiva evolução profissional.

Baseado na minha própria experiência como professor,
primeiro de cursos de madureza, depois de supletivos, cursos
livres, pré-vestibulares e finalmente, de cursos regulares
do 2º grau, acreditava que o processo de transformação pro-
fissional era pessoal, lento e demorado; que embora pudesse
apresentar pequenos indícios de mudanças, estes precisavam
passar por um processo de amadurecimento onde pequenas expe-
riências locais, pequenas tentativas pudessem ser vivencia-
das, fortalecendo-se assim o caminho da transformação atra-
vés do aumento da auto-confiança. Fui encontrar ressonância
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com esse pensamento em Konder (1985), quando discorre sobre
o conceito de totalidade, diz ele:

"A modificação do todo só se realiza, de fa-

to, após um acúmulo de mudanças nas partes

que o compõem. Processam-se alterações seto-
riais, quantitativas, até que se alcança um

ponto crítico que assinala a transformação

qualitativa da totalidade. É a lei dialética

da transformação da quantidade em qualidade.
( ... ) o que devemos sublinhar é que a modifi-

cação do todo é mais complicada que a modifi-

cação de cada um dos elementos que o inte-

gram." (3)

Dessa maneira, imaginava que um relato da vida pro-
fissional pudesse também permitir encontrar indícios dessas
transformações-inquietações, sementes de mudanças que esta-
riam em curso e que poderiam vir a florescer, em plenitude,
durante o decorrer do programa, alimentadas que seriam pelas
tarefas, discussões, pesquisas e reflexões.

Como dois participantes, profª C. e profº G., desis-
tiram antes de se findar o 1º semestre, com eles não foram
realizadas tais entrevistas. Tendo se reduzido a importância
atribuída inicialmente a estas conversas, mostrou-se desne-
cessário realizá-Ias com os referidos professores; na verda-
de, a dissertação optou por se restringir a analisar os
acontecimentos acompanhados e registrados. Claro que não se
despreza uma informação a mais, um indício que possa ajudar
a melhor compreender o que se está estudando que, basicamen-
te, se concentrou nos encontros mensais das sextas e sába-
dos, bem como seus prolongamentos das segundas ou terças.

Quando do início do 3º semestre de trabalhos, incor-
poraram-se ao grupo três novos professores que haviam feito,
no período anterior, junto com o coordenador, um acompanha-
mento semelhante que os outros fizeram ao longo do ano:
profª S., profº rf. e profº Ce. Como a história de vida pro-



fissional havia perdido grande parte da importância que
fora atribuída, reduzi a abordagem aos dois primeiros à

entrevista questionário, uma simplificação da conversa
com os outros. O último, profº Ce., teve uma freqüência
tante irregular, tendo desistido do programa antes que
vesse lhe feito a mesma solicitação. Como a definição
pesquisa já se encaminhara por outras veredas, julguei
ser relevante realizar com ele tal procedimento.
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05. METODOLOGIA, DADOS E INSTRUMENTOS DE ANÁLISE

5.1 Metodologia de Análise

A parte mais significativa do estudo de caso que me
propus fazer foi precisamente a análise do conjunto de in-
formações colhidas ao longo das observações, sejam elas par-
ticipações, atitudes, intervenções verbais, movimentos, não
ações, produções de materiais, textos, ou proposlçoesi en-
fim, toda uma gama de eventos plausíveis numa tarefa coleti-
va, que incluiu trabalhos em suas classes, reflexões sobre
essas ocorrências ou problemas específicos de conteúdos da
física e suas soluções.

Esse conjunto que, a partir de agora, chamaremos sim-
plesmente de mensagens foi o mediador entre as partes inte-
grantes a saber: os professores e os coordenadores. A análi-
se se fez justamente sobre as mensagens, na expectativa de
compreender as evoluções de cada uma das partesi ou nos di-
zeres de Franco (1986):

"Análise de conteúdo é sempre feita sobre a
mensagem, seja ela uma novela, uma nota di-

plomática, um editorial, um diário ou um dis-

curso. Os resultados da análise de conteúdo,

porém, podem ser usados para gerar inferên-

cias sobre todos os elementos do processo de
comunicação." (1)
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A mediação anteriormente referida pôde atuar em dois
sentidos: num deles os professores foram os emissores das

ensagens, e o fizeram através das suas ações, seus discur-
sos, execuções de suas tarefas, ou ainda pelas recusas a
participações, nesse caso a coordenação foi o receptor, de-
vendo, segundo parte da tarefa que lhe era específica, ten-
tar compreender o ocorrido; por outro lado, quando os coor-
denadores elaboraram um programa de atividades para um dia,
fizeram intervenções, pediram trabalhos ou propuseram per-
guntas, se transformaram na fonte de mensagens que os pro-
fessores se ocuparam em decodificar.

Num quadro, podemos representar assim:

FONTE I MENSAGEM RECEPTORI
I

,

Professores Discurso Coordenadores

I
Participação
Tarefas
Atitudes

Coordenadores Programa Professores
Perguntas
Intervenções

I:

No caso específico deste trabalho a linha de atuação
que entende a coordenação como fonte é a que com mais pro-
fundidade foi analisada, pois aí temos as mensagens portado-
ras dos programas de atividades que tem por finalidade a mu-
dança dos professores. É a evolução disso, bem como a possi-
bilidade de posteriores aplicações que justifica esta tare-
fa. O quadro que considera os professores como autores das
mensagens representou, aqui, o "feed back" que melhor permi-
tiu avaliar o alcance e profundidade da transformação conse-
guida.
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Se, partindo da mensagem, estávamos procurando res-
stas acerca de "quem" ou do "porquê" de determinado conte-

-do é porque privilegiávamos o ponto de vista do produtor;
se, por outro lado, os interesses se transferiram para os
efeitos de determinada mensagem, então nossa análise se pre-

cupou com a perspectiva do receptor; de qualquer forma,
~entei preservar os pontos de vista distintos de uns e ou-

ros.

A mensagem, bem como a forma do receptor tratar com
ela, que o levou, ou não, a uma intervenção, sempre conti-
nha, potencialmente, uma boa quantidade de informações sobre
quem a produzia e também de quem a recebia, afinal os indi-
víduos são selecionadores da infinidade de informações que
os rodeiam, numa seleção que não é aleatória nem ao acaso,
que obedece aos interesses do grupo social a que ele perten-
ce, fazendo-o representante, privilegiado, no instante em
que se analisa, de determinada concepção de realidade que,
seguramente, não é só sua. Tal leitura emprestada de Franco
(1986), parece encontrar concordância em Michelat (1975):

"Na verdade, o individuo não toma a cultura

como um todo que lhe é dado, ele a percebe e

a torna mais ou menos sua em função de sua

personalidade psicossocial e de suas necessi-

dades, as quais em larga medida são função de

uma interação de influências, as dos meios

nos quais nasceu e nos quais viveu nos dife-

rentes momentos de sua existência. Existe as-

sim, para cada individuo, um sistema complexo

de acentuações, de contradições, de transfor-

mações em função dos diferentes elementos que

atuam ou atuaram em seu processo de sociali-

zação." (2)

Ao contrário do que propõe Franco (1986), a análise
de conteúdo aqui processada não partiu exclusivamente do
conteúdo manifesto e explícito para definir as unidades de
análise e constituir as categorias, fiz, como propõe
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ichelat (1975), para a análise qualitativa de entrevistas
não diretivas, o que ele, figurativamente, denomina impreg-
nação e interpretação.

"0 procedimento adotado vai consistir em ler

e reler as entrevistas disponíveis para che-

gar à uma espécie de impregnação. (...) As

leituras repetidas vão progressivamente sus-

citar interpretações pelo relacionamento de
elementos de diversos tipos. Por interpreta-

ção compreendemos, como os psicanalistas, o

'destacamento, pela investigação analítica,

do sentido latente a partir do conteúdo mani-

festo' (3) ."(4)

Não se trata portanto de negar o papel do conteúdo
manifesto como elemento do qual partiram todas as interpre-
tações, mas reverter a sua importância na definição das ca-
tegorias. Se esse procedimento é adequado e cientificamente
aceito no trato de entrevistas que, por serem na maior parte
das vezes gravadas, representam dados mais objetivos, então
que dirá no material que disponho, onde a subjetividade es-
tava presente desde a sua obtenção. O quadro que se desenhou
parece ter sido o seguinte: as minhas informações já repre-
sentavam urna primeira interpretação, um primeiro filtro dos
eventos corno eles objetivamente ocorreram, como é próprio
em estudos de caso aplicados à educação, parece impróprio,
em nome de uma maior cientificidade, negar-se a relevância
da interpretação em cima desses dados, que por si só já nas-
ceram de seleções subjetivas.

Dessa maneira, me parece que a definição das unidades
de análise, bem corno suas respectivas categorias, podem ser
feitas, e efetivamente o foram, por um processo de aproxima-
ções sucessivas, em que os elementos se mostraram mais cla-
ramente na medida em que mais me relacionei com eles ou com
variáveis que lhe foram adjacentes. Ainda outra vez fui en-
contrar em Michelat (1975) ressonância para o meu procedi-
mento:
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"Após o período de impregnação pelo material,

progressivamente se vai adquirindo a capaci-

dade de elaborar um esquema provisório a par-

tir de uma ou de muitas entrevistas. (...)

Dedica-se a uma releitura das entrevistas e
amplia-se, precisa-se, modifica-se o esquema

inicial. À medida que se progride, os dife-

rentes elementos integram-se progressivamente

no esquema. O que parecia banal, descritivo,

de fraca significação, pode mostrar ter uma

segunda significação mais importante. Só se
pode descobrí-la num determinado momento da
análise e é a construção progressiva do es-
quema que permite, por uma releitura, fazer

as significações aparecerem."(5)

Particularmente neste estudo, foram as reuniões de
discussões que se processaram após os encontros de trabalhos
com os professores que permitiram, e em certa medida obriga-
ram, revisitar o material colhido, fortalecendo o floresci-
mento das categorias que concretizaram as unidades de análi-
ses.

sinto que o alcance das responsabilidades pretendidas
por este trabalho sequer resvalam nas propostas por Michelat
(1975): ele propõe a construção de um esquema que dê conta
de um determinado problema e só o aceita se ele tiver coe-
rência interna e permitir acomodar todos os elementos do
"corpus". A situação desta pesquisa é bem diferente, urna vez
que não imagino estar com urna amostra representativa do uni-
verso de professores de física do Estado; além do mais, o
material conseguido foi obtido de observações de um conjunto
limitado de encontros para os quais não colaborei, direta-
mente, fui o observador de um elenco de situações que não
planejei e que não pretendiam dar conta da problemática da
minha investigação, não foram organizadas para isso. Dessa
forma seria presunçoso imaginar que poderia compor um quadro
completo da complexa problemática interveniente no problema.
Nos limites de minhas possibilidades pretendi apenas tentar

1\13j b222
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compreender porque os eventos se desenrolaram como o foram e
se poderiam ter sido diferentes.

Na releitura sucessiva dos apontamentos alguns movi-
mentos, intervenções, frases e gestos se sobressairam, con-
figurando-se como elementos aglutinadores de questões rele-
vantes e ao mesmo tempo aparentemente distintas. Mostraram-
se então, os temas, como as melhores unidades de análises às
proposições do trabalho, uma vez que as observações regis-
traram atitudes, comportamentos e procuraram identificar
possíveis acertos ou superações de dificuldades.

A seqüência dos estudos obrigou uma análise dos com-
portamentos e atitudes dos professores ao longo dos encon-
tros, bem como o esmiuçar dos temas ao longo do programa.
Dessa forma, questões ou posicionamentos de um determinado
professor num encontro podem ter levado a uma releitura de
uma situação similar acontecida anteriormente. Tratava-se de
um influenciar mútuo e recíproco das leituras provenientes
de cortes horizontais e verticais do material disponível.
Reafirmava-se a idéia de que o aprofundamento da análise le-
vava obrigatoriamente, a uma acomodação ou modificação do
esquema original, o que impunha uma nova leitura dos dados,
que pro seu lado dava maior consistência à análise.

Mais uma vez, trocando-se a entrevista não diretiva
pelo conjunto das minhas observações, vamos encontrar razoá-
vel concordância com Michelat (1975):

UMas atenção particular dedicada â singulari-

dade de cada entrevista é concomitante a um

relacionamento das diversas entrevistas entre

si. Isto conduz a alternar as leituras verti-

cais das entrevistas (guardando a lógica pró-

pria de cada uma delas) e as leituras hori-

zontais, para estabelecer a relação com as
outras entrevistas. Um elemento do 'raciocí-

nio' pode faltar numa entrevista e ser encon-

trado em outra. Um elemento que só aparece'
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em uma entrevista pode, assim, levar a um no-

vo 'questionamento' do conjunto do mate-

rial."(6)

No meu caso as leituras verticais de cada urna das ca-
tegorias ao longo do programa foram acompanhadas por cortes
horizontais das mesmas ao longo de cada encontro, através da
atuação e participação de cada professor. Assim, a análise
de cada personagem nos encontros permitiu um aprofundamento,
localizado, no estudo dos ternas.

o processo de definição das categorias foi, corno era
esperado, gradativo e, do conjunto inicial, algumas foram
eliminadas, novas foram incluídas, ou foram criadas outras,
mais amplas, que incluiram várias das existentes. Teorica-
mente tal procedimento não teria fim e poderíamos prosse-
guir sempre descobrindo novas interpretações. Esta análise
parou num nível em que o modelo parece ter atingido certa
estabilidade, certa unidade e coerência suficiente para ser
entendido por terceiros; pelo menos assim espero.

5.2 Alguns Dados

Na condução deste trabalho optou-se por apresentar os
dados, pelo menos os significativos, no corpo da própria
análise que, junto com eles, ganha sentido. Procurei assim,
evitar urna maçante repetição das mesmas informações, ora co-
rno dado "bruto", junto com seus companheiros temporais, ora
corno dado significativo, junto com seus companheiros de ca-
tegoria. Outra possibilidade, que também tentou-se evitar,
seria a do incômodo vai-e-vem das análises aos dados "bru-

tos", cada vez que estes fossem citados.

Dessa forma, a saída adotada pretendeu juntar as in-
formações que ajudaram a compor urna categoria e sua análise,
por entender que, procedendo assim, teríamos urna forma mais
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ágil, leve e compreensível de se tratar com os dados colhi-
dos.

Por outro lado, julgou-se pertinente dar ao leitor
alguma idéia da dinâmica das reuniões; para tanto, evitan-
do-se a repetição de situações semelhantes, foram escolhidos
alguns encontros, um de cada semestre, que foram reproduzi-
dos na íntegra, tentando assim, transpor para estas páginas
o clima dos trabalhos.

o primeiro semestre foi bastante marcado pelas difi-
culdades decorrentes das diferentes expectativas dos profes-
sores e coordenadores; o encontro inicial além de explicitar
bem essa atmosfera, pode sinalizar como, de fato, começaram
os trabalhos .

. 1º Encontro: Desapontamentos, insatisfações, incõmodos
e uma carta de crédito.

Sexta-feira, 2 mar 90

Enquanto se esperava o começo da reunião, os profes-
sores iam chegando e se reunindo no saguão do IFUSP. Para
alguns se tratava de reencontro, pois já se conheciam de
atividades anteriores. Num desses grupos de conversas a
profª C. comentava a possibilidade das 10 horas de trabalho
serem executadas num só dia já que, vindo de outra cidade,
lhe era inconveniente pensar em viajar para voltar no dia
seguinte, como também dormir fora de casa. Ao mesmo tempo o
profº G. dizia que sua permanência dependeria do valor da
diária paga e caso fosse muito baixa preferiria ficar em ca-
sa; para justificar sua indignação, contava ter participado
de um curso em outubro e novembro e somente ter recebido em
janeiro ou fevereiro, numa época em que a inflação ultrapas-
sava a marca de 50% ao mês.
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Depois da chegada dos coordenadores, todos fomos para
a sala e o dia se iniciou com a apresentação da coordenação
e do programa do qual passavam a fazer parte, bem como a ma-
neira que ele se encaixava no projeto maior, o BID-USP. Isto
posto, abriu-se espaço para uma rodada de apresentações, on-
de os professores se identificaram para os colegas, através
de pequeno relato da vida profissional.

Já que ninguém havia falado anteriormente, um dos co-
ordenadores apresentou uma pergunta a todos:

"Qual a expectativa de cada um de como a Uni-

versidade os vai ajudar?"

Falaram vários professores, e a tônica ficou por con-
ta dos baixos salários, das dificuldades em se aperfeiçoar,
da falta de recompensa pelo envolvimento profissional e que,
portanto, tudo acabava movido pelo empenho e motivações pes-
soais.

A prof2 C., falando da possibilidade de evolução dos
professores disse que isso os obriga a repensar a sua práti-
ca, em seguida começou com um questionamento, que terminou
num dasabafo-crítico à Universidade:

"A Universidade repensa a sua prática? Ela

muda? Os professores mudam? Passei outro dia

na UNICAMP e vi os mesmos professores dando,

provavelmente, a mesma aula. (...) A Univer-

sidade forma mal, o professor é ruim. O aluno

que chega a Universidade é ruim, o aluno do
1º grau é ruim, o aluno do pré tem fome. Na
verdade cada um reclama do elo anterior da
corrente. A Universidade diz que não pode

formar bons professores porque os alunos do
2º grau são ruins, os professores do 2º grau

reclamam que chegam a eles sem saber fazer as
operações elementares, os do 1º grau insistem

que as deficiências vem das primeiras séries,
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daí a culpa recai na alfabetização e pré es-
cola; por fim, esses dizem que as crianças

não podem aprender porque não comem. Como re-
solver um problema que se fecha nele mesmo?

Como intervir corretamente nessa corrente?"

Como professora da escola pública que é, e por isso
mesmo, alvo de muitas críticas, parecia querer dividir com a
Universidade parte das responsabilidades sobre a situação
educacional. Espera-se que o professor da rede melhore a sua
prática, evolua nas suas concepções de ensino, reformule os
seus programas e sua dinâmica de aula, mas a Universidade,
como formadora de futuros professores, parece não modificar
ações e cursos, não alterar sua dinâmica.

Embora a intervenção tenha se iniciado de forma bran-
da e amena, ela foi ganhando uma aura emocional muito forte.
Parecia que ela tomava para si a crítica que se faz aos pro-
fessores e em última instância fez uma colocação indignada:
vocês pedem que eu mude com as condições adversas, mas no
fundo vocês também não mudam.

A coordenação tentou encaminhar a resposta pelas mo-
dificações e empenhos pessoais; assim como na rede alguns
profissionais se envolvem, tentam e buscam modificações, na
Universidade também, o que não garantia a necessária modifi-
cação nem na rede pública, nem na Universidade.

o Professor W. reclamou que os avanços das pesquisas
acadêmicas ficavam nela mesma, que não atingiam a escola,
que o professor que estava na rede pública e fazia diferente
do que estava no livro texto, que era o que quase todos fa-
ziam, passava por incapaz, por enrolador, por incompetente.

"Quem fica no livro texto, com problemas di-

fíceis do vestibular é bom professor. O alu-

no, o seu pai, reconhecem apenas a pedagogia

do livro texto e da aprovação no vestibu-

lar. "
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o que ocorre é que os resultados das pesquisas recen-
tes em Educação não legitimam a ação do professor em sala de
aula, pois um curso compatível com esses avanços - conceitos
espontãneos, história e filosofia da ciência e de certa for-
ma também aulas experimentais - é visto como boa oportunida-
de do professor umataru aulas.

A pergunta original, o que os trazia a um projeto co-
mo este, ficou muito longe de ser respondida; apareceram al-
gumas dúvidas e muitas angústias. A marca mais forte foi a
de lamentações que demonstravam um conflito vivido: a insa-
tisfação com seus cursos, suas aulas, era bem clara, por ou-
tro lado as dificuldades e a imensidão da tarefa fechavam um
quadro de total impotência.

Acho que essas manifestações
quanto a resposta à questão proposta,
de que a coordenação foi surpreendida
elas apareceram, não se deu conta da
tratando adequadamente a questão.

eram tão
fico com

importantes
a impressão

com o grau com que
sua relevância, não

Nesse momento foi distribuído para os professores um
caderno que funcionaria como o diário de bordo. Nele eles
deveriam anotar as observações e reflexões que tivessem lu-
gar no período entre um encontro e outro. Apostava a coorde-
nação que o caderno funcionaria como um catalisador dos
questionamentos, dúvidas e preocupações. A impressão ini-
cial, de que os professores não haviam dado a mesma impor-
tância que os coordenadores, se confirmou ao longo de todo o
lQ ano, período em que nunca chegou a se consagrar a rele-
vância das reflexões em casa e sala de aula.

A seguir foi apresentada a primeira tarefa, que pro-
punha a elaboração, individual, de um programa de curso, pa-
ra um semestre, que tivesse como objetivo maior o tratamento
das leis de conservação de energia e quantidade de movimen-
to.
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Na medida em que os professores iam acabando o traba-
lho, a coordenação encaminhava a segunda atividade que pre-
via a discussão, em pequenos grupos, do planejamento execu-
tado. Nesse espaço, o professor W. foi à lousa e escreveu os
seguintes versos:

USe deres um peixe a um
tar-se-á por um dia, mas
pescar ele alimentar-se-á

homem, ele alimen-
se o ensinares a
a vida toda. U

Tal iniciativa demonstra um grau de auto-exposição
bastante acentuado. Surpreendentemente, em nenhum instante
ao longo daquele dia, ou do outro, houve qualquer comentário
sobre os dizeres, que ficaram no quadro por toda a tarde.
Pode-se pensar que a coordenação perdeu um UganchoU interes-
sante para discutir concepções pedagógicas por trás de pos-
turas profissionais, mensagem evidente no poema. Ainda que
os espaços daquele dia estivessem comprometidos, seria opor-
tuno que essa udeixau pudesse ter sido utilizada, quer na
manhã seguinte ou ainda como mote para a tarefa de casa. Pa-
rece que a coordenação ainda tentava descobrir a melhor for-
ma de conduzir o programa e, naquele momento, isso parecia
amarrá-la, tanto quanto possível, ao planejamento original.

o último item desse dia previa uma atividade plená-
ria, que se iniciou com o relato dos grupos sobre as discus-
sões a respeito dos planejamentos elaborados. Nenhum deles
se aproximou da tarefa proposta: os professores I., F. e A.
reclamaram da falta de tempo para executarem o que lhes foi
pedido, reconheceram as dificuldades em hierarquizar o con-
teúdo que o aluno já sabe e manifestaram dúvidas em escolher
um programa para atender o vestibular ou para a formação de
um cidadão; G., W. e O. questionaram os livros textos por
começarem, todos, por cinemática, enquanto C., P. e eu con-
versáramos sobre cumprir, rigidamente, um programa escolar
ou enriquecer as discussões de classe.

Diante da intervenção da coordenação, a profª C. ten-
tou justificar o não envolvimento com a atividade dizendo
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não ver nenhuma utilidade no planejamento. Disse que na sua
escola o grande planejamento com os objetivos gerais já fora
feito há alguns anos atrás, e que de lá pra cá ninguém o re-
via, reduzindo-se a tarefa anual a uma simples escolha de
conteúdos. Afirmou também que na sua escola os programas dos
cursos matutino, vespertino e noturno eram feitos pelo con-
junto de professores que deveriam ser únicos, para mesma sé-
rie. O profº w. interveio dizendo que o planejamento não de-
via ser pensado como uma atividade para a burocracia da es-
cola, mas que era muito importante para o professor e, se
ele ia ou não ser lido não era relevante. Em seguida contou
que os professores de matemática, física, química e biologia
de uma escola onde trabalhara entregaram, num certo ano,
planejamentos exatamente iguais e que ninguém nunca dissera
nada, prova inconteste que ninguém os lera.

Por trás desse confronto pareciam estar duas concep-
ções vigentes no professorado paulista: a primeira, imensa-
mente mais difundida, ia com maus olhos o planejamento, en-
xergando-o como tarefa desnecessária, para pedagogos que
sempre estão fora das classes, ou ainda como resquícios de
uma conduta tecnicista onde o bom professor se distinguia
por conseguir colocar claramente os objetivos instrucionais
que pretenderia cumprir; a segunda, razoavelmente rara, en-
xergava no planejamento uma atividade necessária e fundamen-
tal para o bom desempenho da atividade docente. Do debate
entre os dois profissionais sobressaia um dos objetivos que
o projeto pretendia alcançar: fazer com que, de uma poslçao
de descrédito, os docentes aqui presentes compreendessem que
o planejamento era uma arma fundamental para um profissional
que refletia e repensava os resultados da prática diária.

Durante a participação da profª O., procurando ques-
tionar a sua compreensão, ou como ele vai dizer posterior-
mente, tentando explicitar a sua contradição, o coordenador
propôs uma série de perguntas que, na leitura dela própria e
de alguns dos seus colegas, mais parecia uma sabatina, ou
pior, um interrogatório. Ela ficou visivelmente constrangi-
da, provavelmente por não conseguir responder com firmeza e
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clareza as proposições, e enfrentou essa provação sob os
olhares algo espantados dos colegas, sem que ninguém esbo-
çasse um único movimento.

o espírito desse questionamento não se restringiu a
essa professora, estendendo-se aos demais na seqüência dessa
mesma conversa. Vale frisar que a incômoda situação se con-
figurava para tantos quantos foram argüidos, isso porque
ninguém conseguiu responder às perguntas feitas, ainda que
versassem sobre sua prática de sala; ninguém conseguiu jus-
tificar, com alguma consistência, os seus procedimentos ado-
tados.

Ao final do lº dia a coordenadora evidenciava urna
grande decepção ao mostrar o seu descontentamento com rela-
ção a evolução dos trabalhos daquela sexta-feira.

Parecia, naquele primeiro instante, não estar havendo
um casamento entre os interesses e expectativas dos profes-
sores e o cronograma proposto pelo projeto. Enquanto uns
viam no planejar a atividade fundamental, os outros o enca-
ravam com total descrédito e sem utilidades.

Sábado - 3 mar 90

À chegada no IFUSP encontrei os prof2s W., G. e o.
que caminhavam no mesmo sentido. Quando os alcancei ela, que
falava com G., virou-se pra mim e disse:

"Estava falando prô G. que enquanto a gente

se reune, vocês vão anotando nos seus cader-

nos de bordo as burradas que os professores

fazem ou falam pra escrever suas teses."

Não havia qualquer rancor na sua afirmação, o que é
diferente de corno a profª c. percebia a Universidade, pare-
cia haver um grande medo em ser avaliada, talvez um razoável
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sentimento de auto-censura se adensasse e que aqui, neste
projeto, se visse obrigada a olhar para o espelho, ainda que
soubesse que a visão não seria bonita.

Numa despretenciosa conversa de aquecimento, alguns
professores, incluindo da coordenação, falavam de suas esco-
las nos tempos em que eram alunos: professores de terno e
gravata respeitados pela comunidade, limpíssimas salas de
professores, amplos armários, auditórios, anfiteatros, aulas
de natação na própria escola, classes com mesas para profes-
sores e para inspetores. Outros tempos, outra clientela e,
portanto, outra escola.

O trabalho dessa manhã pedia a construção, indivi-
dual, de uma avaliação de curso compatível com o planejamen-
to feito no dia anterior. Como reclamassem da falta de mate-
rial para consulta, a coordenadora explicou que era nessa
precariedade que deveriam trabalhar. Pude notar que o profº
W. trouxera um exemplar do PSSC (7) que trata do assunto,
portanto preparara-se para a atividade. Ao lado disso, P.
indagou se poderia fazer duas avaliações; enquanto a maioria
apresentava dificuldades em construir uma, ele se dispunha a
fazer duas.

Na medida em que terminavam iam se apresentando para
os coordenadores, quando então, numa entrevista individual,
deveriam justificar a avaliação coerente com o planejamento.

Enquanto os professores esperavam a entrevista ou a
próxima tarefa, formaram-se pequenos grupos de conversas.
Num desses, o profº P. comentava com a auxilia~ suas aulas,
suas atividades, suas avaliações. Para ele tudo parecia sim-
ples, tudo estava pensado e tudo poderia ser feito, apenas
um ou outro detalhe merecia reparos; sua aula parecia tran-
qüila e seus alunos aprendiam. Mais à frente, nessa mesma
conversa, se pode perceber que se não se tratava de um mar
de rosas, mas era fácil descobrir onde estavam os defeitos:
nos outros, pelo menos é o que ele achava. Afinal, se os
problemas não se resolvem é porque a direção da escola não
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não ajudava, ou porque de um aluno fraco só se podia esperar
mesmo o fracasso. Afirmou também que já na primeira aula
identificava os bons alunos e os que dariam problemas. Mos-
trava-se, assim, um profissional bastante seguro, consciente
de sua tarefa e certo de cumpri-Ia muito bem.

Numa outra conversa vamos encontrar aquela que talvez
representasse a oposição à essa imagem. Lá, a profª I. fala-
va de sua escola - na periferia da zona leste de São Paulo -
contando das dificuldades do ano anterior quando as aulas
eram suspensas, e muitas o foram, por falta de água, redu-
zindo-se consideravelmente em número. Falava também de uma
colega, professora de química, moça de 20 anos, estudante do
2º ano de uma Faculdade próxima ao colégio. Sem explicitar,
deixava evidente que não acreditava que ela soubesse o sufi-
ciente para ensinar, e sobretudo, se mostrava admirada com a
tranqüilidade com que a referida moça encarava a docência:
não apresentava nenhum sinal de angústia, ansiedade ou de
dificuldades com as aulas; ou seja, acreditava ser uma boa
professora, o que ela, indignada, duvidava.

Junto com o profº F., que como ela se formou na PUC,
fez comentários pouco elogiosos aos cursos extras que lá
ofereciam; paralelamente enalteceram a USP e sua capacidade
de prestar serviços à comunidade, em especial aos professo-
res, através de cursos que já haviam feito anteriormente.

Num outro grupo, O., F., A. e I. falaram do clima dos
trabalhos e se diziam Ucontra a paredeu; citavam casos do
dia anterior que, para eles, se pareciam a interrogatórios
(referiam-se às perguntas que lhes foram feitas e que ten-
tavam explorar as contradições das respostas dadas). A sen-
sação de interrogatório foi se espalhando rapidamente pelas
urodasu de conversas, a ponto da reclamação/indignação che-
gar à auxiliar, que sugeriu que o tema fosse levado aos co-
ordenadores. É provável que as entrevistas individuais te-
nham contribuído para tal clima. Devido ao adiantado da hora
ficou combinado que esse tema iniciaria os trabalhos daquela
tarde.
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Quando voltamos, à tarde, as dúvidas dos professores
se manifestaram na voz de O., que perguntava, num tom leve-
mente agressivo:

"Qual é a de vocês? Onde vamos chegar? Onde

estamos indo? A gente está sendo cobaia? Se é

para colher subsídios para melhorar a rede
então tudo bem."

Por pouco não voltamos ao começo de tudo, pois o co-
ordenador devolveu a pergunta querendo saber porque eles es-
tavam ali. As coisas se acertaram e a coordenadora tentou
explicar a escolha do planejamento corno ponto de partida e
também ponto de chegada, urna vez que só a compreensão de to-
das as variáveis que envolvem o trabalho escolar permitiria
o perfeito ajuste do planejamento ao grupo que se destinava.
Para explicar a programação pensada, o coordenador explici-
tou os vínculos com os quais iriam trabalhar:

fIa)o conteúdo seria o de mecânica, com ênfa-

se nas leis de conservação;

b) entendiam que a elaboração do conhecimen-

to, o aprendizado, fosse individual, e
como animadores do processo eles poderiam

criar condições para favorecer os
,insight' ,.

c) o que ocorresse nas tarefas dos

deveria ser um ensaio do que

nas salas de aulas de cada um;

encontros

acontecia

d) a espinha dorsal do encontro deveria estar

na busca das perguntas, mais do que nas

respostas e que isso deveria nortear as
próprias aulas".

G. interveio dizendo que outros cursos que fizera no
IFUSP, e que eram mais dirigidos haviam sido mais produtivos



46

do que reuniões que tinham como temática aspectos mais ge-
rais, onde as discussões eram nlindasn, mas ndepois que se
atravessava a porta tudo ficava na mesma". P. não criticava
o que estava acontecendo, apenas punha em dúvida a escolha
do conteúdo, que a seu ver deveria ser Centro de Massa.

Embora a conduta possa ser entendida como adequada,
me parece que a coordenação pecou por argumentar ao nível da
racionalidade contra manifestações que vinham do estômago,
da pele. Apesar de certa insatisfação, e um leve mal estar
generalizado, o ambiente geral era de confiança de que algu-
ma coisa importante iria acontecer, e por isso os professo-
res passavam uma carta de crédito para os coordenadores, em-
bora uma tímida e envergonhada insatisfação com o desaponta-
mento permanecesse.

Ao final, o coordenador insistiu dizendo que eles
tentariam fazer com os professores, aquilo que estes repro-
duziriam com seus alunos, montando um padrão na construção
do processo de descoberta e elaboração do conhecimento, um
encaminhamento para uma mudança conceitual. Através disso,
além de explicitar a linha de ação da coordenação, deixava
claro, também, a postura esperada dos professores.

Não houve a programada discussão plenária sobre as
avaliações e, sendo assim, passamos à palestra do Coordena-
dor que foi acompanhada, silenciosamente, por todos que,
atentamente, procuraram anotar as transparéncias apresenta-
das.

000

Os encontros iniciais do 2Q semestre ainda traziam
marcas fortes do anterior, e a maior delas a da resistência.
Enquanto os professores furtavam-se das tarefas, faziam-nas
em parte ou desviavam-se dos temas propostos, os coordenado-
res, diligentemente, procuravam seguir as pistas deixadas,
numa busca tateante, "on line", do caminho a seguir.
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Pode-se dizer que foi no meio desse período que o
programa começou a encontrar o seu melhor rumo, e o 8º en-
contro é um bom exemplo dessa transformação, que, seguramen-
te, já se iniciara em reuniões anteriores. Ele traz fortes
sinais das dificuldades e limitações, ao mesmo tempo em que
já aponta para sólidas mudanças e promissoras evoluções.

8º encontro: Animadores indícios de mudanças

Sexta-feira - 19 out 90

À abertura dos trabalhos os professores foram convi-
dados a relatarem sua anotações nos diários de bordo, com
ênfase especial para os comentários sobre a entrevista havi-
da no último encontro.

Começando-se por P., ele reconheceu, estupefato, que
seus alunos achavam que para trajetórias diferentes existiam
forças também diferentes. Estava falando da aplicação do
problema dos umalabaristasU em suas classes. Um tanto frus-
trado, admitiu também que eles confundiam aceleração com ve-
locidade, para, por fim, assinalar que talvez ele não sou-
besse fazer as perguntas certas. É, sem dúvida, um depoimen-
to bastante interessante, se nos lembrarmos das certezas e
segurança do mesmo professor no início do programa

Para a profª O., esse teria sido o período entre en-
contros mais angustiante, pois pensara em desistir. Parale-
lamente, fizera efusivos elogios à coordenadora e à sua ca-
pacidade de conduzir a entrevista que fizera. Ao mesmo temp~
reconheceu que não fizera a tarefa, exatamente o objeto de
maior empenho da coordenadora: fazê-la trabalhar.

A profª A. disse que o programa estava sendo muito
útil, e completou afirmando que não soubera fazer outro pla-
nejamento diferente por que não havia mudado a sua visão da
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Inércia e que, depois de ter lido os Estudos Galiláicos
(Ko~ré) (8), pode pensar em coisas diferentes; a partir daí
pode incluir a questão dos referenciais, da relatividade e
conservação dos movimentos. Entusiasmada, fez um comprido e
surpreendente discurso sobre as discussões desses temas com
seus alunos.

Reconhecendo que as entrevistas eram mecanismos
úteis, porque mostravam as colocações erradas dos professo-
res, a profº I. iniciou sua intervenção dizendo que as lei-
turas extra classe a estavam ajudando muito. Admitia que a
mudança não era rápida, mas achava que já começava a pensar
melhor, mais claramente e, como decorrência disso, estava
preparando um novo material.

Uma tanto abatido, F. dizia não ter mudado nada,
afirmando que sua aula ainda era "aquela" (tradicional). Ha-
via aplicado o teste dos "malabaristas", sem ter feito sua
correspondente análise, e estava entusiasmado com a entre-
vista do encontro anterior.

o profQ W. pensara na solução do lançamento vertical,
a partir da superfície da Terra: o "balão de Cyrano". Imagi-
nara, também, uma questão para discutir a lei da ação e rea-
ção: tratavam-se de dois blocos, um deles era um ímã, en-
quanto o outro não, e o problema era descobrir quem atraia
quem. Disse ter feito avaliação sobre a 1ª lei, e achava que
seu planejamento estava bom, motivo pelo qual pouco o muda-
ra; achava que poderia melhorar o tempo gasto com esse tema.

A auxiliar da coordenação relembrou que a entrevista
do lQ encontro fora encarada com muitas reservas e que, na-
quele instante, o mesmo evento era bem recebido; admitia ha-
ver se estabelecido uma relação de confiança entre os pro-
fessores e a coordenação.

o coordenador, por sua vez, falou sobre as condições
para haver um crescimento cognitivo:
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"(ele acontece) Quando existe um conflito.

Para isso a pessoa precisa ter um ponto fixo,

tido como verdadeiro. Ao se conseguir um pon-

to fixo, ele passa a ser um referencial para

o questionamento das outras coisas. Os pontos

fixos são diferentes para cada um.

Sem explicitar, parecia estar pensando na necessidade
dos professores terem seus próprios planejamentos, para que
servissem de referência de análise de outras possibilidades.

A coordenadora reconheceu, mais uma vez, que também
estava aprendendo muito e que ainda não tinha respostas cla-
ras sobre a melhor forma de conduzir o programa. Continuava
achando que era importante se trabalhar nas construções dos
planejamentos individuais. Admitiu que até aquele momento
haviam tratado mais das questões de conteúdos e das concep-
ções dos alunos.

Em seguida, constituiram-se as duplas, tendo em vista
a tarefa de análise da proposta de avaliação que fora prepa-
rada pela coordenação. As parcerias seriam tais que, à sua
vez, cada qual estaria sendo entrevistado por um dos coorde-
nadores. w. trabalharia com O., P. com F. e A. e I. compo-
riam a outra dupla. If. que fazia uma visita foi incorporado
ao primeiro grupo citado.

A inclusão de If. parece ter sido um movimento infe-
liz para a prof~ O., que deu sinais de se sentir isolada:
boa parte do tempo ela se constituiu em apêndice das discus-
sões de w. e If., chegando inclusive, a trabalhar com A. e
I., constituindo assim um novo, e temporário, grupo.

A entrevista da profª A., conduzida pela coordenadora,
foi um misto de questões de conteúdos, problemas em classe e
construção de avaliações. Inicialmente falaram do problema
de soltar uma pedra do alto do mastro de um navio e se pre-
tender determinar sua trajetória, que a professora herdara
de suas leituras.
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Enquanto a coordenadora ressaltava que os "experimen-

tos" de Galileo mexiam com pontos cruciais para se resolver
questões da física, procurava chamar a atenção para a per-
cepção de qual era o enfoque embutido na estrutura do curso.

Por sua vez, a profª A., que no início se mostrara
bastante tímida, discutia e narrava com vivacidade e segu-
rança experiências de suas aulas: contava respostas de seus
alunos, arriscava suas interpretações, e procurava justifi-
car seus movimentos, sem deixar de reconhecer alguns equívo-
cos. Ressaltou ter usado um problema trabalhado com a coor-
denadora na entrevista anterior.

Procurando comentar algumas das dificuldades encon-
tradas, a coordenadora chamava a atenção para o que deveria
ser um ponto importante a ser considerado:

"Para um professor, é importante ter em mente

que o aluno não despreza, com facilidade, o
miolo dos problemas, e os físicos, muitas ve-

zes, olham o início e o fim; o aluno opera de
modo seqUencial."

Na continuação da conversa, a professora, em dada al-
tura, parou por um instante e, enfática, exclamou:

"Ah! t preciso ter coragem pra dar aula as-
sim. 11

E explicava o que, no seu modo de entender, a atemo-
rizava corno professora, dizendo que, dessa forma os alunos
faziam muitas perguntas para as quais talvez não estivesse
preparada.

Em seguida, falaram sobre o alcance de várias possi-
bilidades de um planejamento e a necessária articulação en-
tre ele a avaliação.
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Finalizando/ela reconhecia o que devia ser um pro-
blema para muitos professores; era capaz de resolver ques-
tões, sem contudo compreender a física uque estava aconte-

cendou.

Na discussão plenária, última atividade daquela sexta
feira, a professora o. se mostrou bastante insegura ao nar-
rar o trabalho de sua dupla, pedindo, em várias ocasiões,
apoio de W., seu parceiro. Por seu lado, A. respondeu com
segurança as questões que foram colocadas, enquanto P., cen-
tralizando as ações do seu grupo, disse terem incluído o
problema da rotação da Terra, tornando-a um referencial não
inercial. Tímidos e/ou deslocados, tanto I. quanto F. nada
falaram.

Ao final, a coordenadora conduziu uma resolução bas-
tante didática, mostrando, detalhadamente, cada etapa da so-
lução, bem como aspectos das respostas dos alunos, enfati-
zando o elenco das discussões havidas sobre aqueles proble-
mas. Parecia se concretizar a idéia de que durante as plená-
rias e em grupos menores os participantes já haviam dado
passos rumo a construção da solução, o que justificaria o
movimento em direção a um ufechamentoU coletivo.

Sábado - 20 out 90

A primeira atividade naquela manhã continuaria com
espaços para as entrevistas, bem como discussões com as mes-
mas duplas, dos problemas restantes da avaliação proposta.

Numa conversa antes de se iniciarem os trabalhos, o
professor F. solicitou à auxiliar da coordenação algumas su-
gestões para leitura que pudessem ajudá-lo na modificação de
suas aulas.

A entrevista que acompanhei, a de W., conduzida pelo
coordenador, teve, como em outra oportunidade, característi-



52

cas bastante distintas das demais: os temas de conteúdos se
resolveram com rapidez e facilidade, bem como as prováveis
concepções dos alunos, falando-se mais de questões didáticas
de classe e conduções de aulas.

Em dada altura, o coordenador, comentando a maneira do
professor W. encaminhar suas aulas, através de colocar uma
situação e pedir sua resposta, sugeriu que pedisse para que
os alunos propusessem situações que cogitassem pertinentes a
determinados conteúdos, previamente escolhido pelo profes-
sor.

Mais à frente, assinalava a necessidade dele pensar
dinâmicas que dessem conta da forma diferenciada dos alunos
pensarem, completando que as questões abertas deveriam ser
acompanhadas de desfechos, quadros, informações certas e
complementos para atender aqueles que não conseguissem cons-
truir os umodelosu sozinhos. O professor W. resistia brava-
mente, defendendo a sua forma, sempre através de questões
abertas, de conduzir as discussões, como se, no fundo, não
reconhecesse a maneira distinta das pessoas pensarem, imagi-
nando que todos o fizessem como ele.

Pelo lado do coordenador parecia evidente que ele es-
tava lhe dando as sugestões que eles estavam adotando no
próprio programa, uma vez que estes também apresentaram,
principalmente no 1º semestre, questões para discussões e
não se propuseram a trabalhar seus fechamentos, contrário ao
que já praticavam no encontro do dia anterior. Era uma mu-
dança na postura da coordenação quanto a forma de conduzir
certa parte das discussões e, coerente com a visão de esti-
mular os professores a exercitarem as práticas experimenta-
das no projeto, ele entusiasmava e incentivava W. para que
fizesse o mesmo.

Muito ao contrário, a entrevista da professora I.,
também feita pelo coordenador, concentrou-se na resolução de
um ou dois problemas de conteúdos de física.



53

Esta pareceu se estender muito além dos pouco mais de
40 minutos que deve ter durado: foi uma busca angustiante da
resposta, com a professora se aproximando por várias vezes
da solução, mas igualmente se afastando dela. Foi preciso
muita paciência e habilidade, pois cada instante em que ela
parecia ter chegado ao fim do problema e o coordenador pro-
punha uma dificuldade a mais, parecia desmoronar todo o es-
quema construido ..Ela mostrou ter concepções alternativas
bastante arraigadas e dominantes.

De qualquer forma, parece ter sido uma referência in-
teressante de condução de aulas a partir das leituras e di-
ficuldades dos alunos, o que ela não deve ter nunca experi-
mentado, quer como professora, quer como aluna. Feliz ou in-
felizmente, ficava evidente que essa forma de propor uma au-
la impunha uma boa dose de competência quanto ao conteúdo
tratado, o que, provavelmente, limitava as possibilidades da
professora em questão.

Houve alguma dificuldade em se encaminhar as discus-
sões da plenária que se seguiu, Ja que cada grupo se debru-
çou em partes diferentes de cada um dos problemas propostos.
Optou-se por discutir o problema dos aviões que largavam
bombas durante o vôo, com participação importante da profes-
sora A., que foi à lousa tentar resolvê-lo, sendo ajudada
por F. que transpôs para o quadro parte de seu trabalho com
o parceiro.

Ao final, mais uma vez, a coordenadora sistematizou,
na forma de um quadro, todas as respostas dadas ao longo das
discussões, bem como as explicações dos seus significados.

A tarde, antes das discussões da plenária, quando se
cobrava a tarefa de haverem pensado em questões sobre a 3ª
lei, ninguém deu sinal de ter se envolvido com o trabalho,
exceção feita aos professores F. e W .. Ao começar essa roda-
da de discussões a coordenadora preferiu iniciá-Ia por W.,
perdendo uma ótima oportunidade de valorizar o esforço de
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F., já que aquele poucas vezes dera mostras de dificuldades,
enquanto este estava justamente do lado oposto.

A discussão girava em torno da existência de dois pe-
daços de ferro, sendo um deles imantado e o outro não, e se
queria determinar qual deles o era, quando um dos professo-
res, que até então mostrara razoável competência quanto aos
conteúdos, defendeu, com certa ênfase, a idéia de uma ação
diferenciável, e anterior, à sua correspondente reação, de-
monstrando a falta de conhecimento sobre o significado de
interação.

000

Com certeza um ponto marcante, característico do 3º
semestre, foi a aplicação em sala de aula dos planejamentos
elaborados. Por si só isso já seria um grande avanço nos
trabalhos, mas felizmente trouxe consigo uma decorrência
muito animadora, pois ao experimentarem, em suas escolas,
suas propostas, os professores passaram a vivenciar expe-
riências bastante significativas e, na medida em que o pro-
jeto impunha reflexões sobre os acontecidos, passamos a ter
relatos muito interessantes desses eventos.

Daí pra frente as rodadas sobre os diários de bordo
ganharam maior espaço nos encontros, além de maior consis-
tência e densidade. A 13º reunião é um bom exemplo, que pas-
so a narrar a seguir.
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13º Encontro: A aplicação dos planejamentos em salas
de aulas define novos referenciais para
o programa.

Sexta feira - 19 Abr 91

Nesse encontro a coordenação oficializou a desistên-
cia da profª o.

No início, falava-se de qual era a tarefa que deveria
ter sido feita, e se verificou que quase ninguém fizera na-
da, e que muitos nem se lembravam qual era ela.

A rodada sobre os diários de bordo começou com o
profº Ce. falando de suas dificuldades em ensinar velocidade
e aceleração. Dizia ter tentado vários enfoques, sem muito
êxito, duvidando um pouco dos poucos resultados conseguidos:

n mesmo naqueles em que consegui alguma

coisa, se chacoalhar um pouco ...u

Estabeleceu-se urna conversa com a coordenadora, que o
interrogava sobre suas ações, quando foram interrompidos pe-
la professora I., que, animada, dizia estar entendendo o
professor Ce., já que aplicara na sua sala urna situação se-
melhante, passando a contar o resultado animador. continuou
seu relato, agora falando de situações em que, por não ter
escolhido os problemas certos, as discussões não foram tão
esclarecedoras. Na verdade, mais importante do que as pró-
prias situações, são os relatos e a forma espontãnea, anima-
da e viva que os fez, ela, que havia falado praticamente só
quando solicitada, ao contrário de situações informais, onde
se mostrava das mais extrovertidas e animadas.

Ce. continuou sua narrativa, mostrando um bom grau de
elaboração das vivências:
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"5e eles entenderem bem a velocidade constan-

te em qualquer referencial, daí as leis de
Newton saem f~cil e naturalmente. "

Dizendo ter usado idéias de outros professores do
programa, fez um raciocínio interessante sobre o pensamento
dos alunos, achando que o problema maior era devido ao fato
de não entenderem a idéia de velocidade.

Respondendo à coordenadora, ele justificou a seqüên-
cia de problemas adotados como uma forma de ensinar os con-
ceitos, já que, a seu modo de ver, não era ainda a hora de
cálculos. E terminou dizendo:

"Que perguntas eu devo me fazer agora?"

Sua dúvida foi atendida pela coordenadora que falou
do caminho natural de qualquer professor que planeja e pensa
sobre seus cursos:

"Você deve refletir sobre o que queria, o que

aconteceu e o que precisa mudar."

Bastante objetiva e segura na sua intervenção, a
profª S. disse ter aplicado o problema dos "malabaristas" e
outros discutidos nos encontros anteriores; que tinha refle-
xões escritas sobre o ocorrido e já as entregara à auxiliar
da coordenação.

Mais à frente, reconhecia problemas com a disciplina
dos alunos, justificando o desejo deles em trabalhar dife-
rente:

"Eles querem fórmulas, problemas iguais e no-

tas. "

Propôs uma série de questões, como um trabalho, com
objetivo de saber da existência ou não de forças e tentar
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identificar se a associavam à variação de velocidade ou a
ela própria, o que, sem dúvida, era uma preocupação bastante
sofisticada, narrando em seguida um problema apresentado aos
alunos.

Reclamando um pouco das dificuldades com a escola, W.
falava de seus avanços com relação a lei da Inércia, mos-
trando uma interpretação muito interessante sobre as idéias
de seus alunos a respeito de força impressa:

"Eles têm uma idéia curiosa sobre força; por

exemplo, eles dizem: 'Eu tenho a força!' E o

mais correto seria que dissessem: " 'Eu tenho

a energia!"

Também como S., tinha problemas com relação às expec-
tativas dos alunos, que viam na física uma série de rotinas
de cálculos que deveriam ser aprendidas. Por seu lado, de-
fendeu, enfaticamente, a idéia de que o mais importante era
conseguir a dúvida do aluno, ao invés de lhe transmitir in-
formações.

Argüido pela coordenadora sobre o que faria então,
depois de instalada a dúvida, e se isso estava planejado na
sua proposta de curso, não soube responder, embora achasse
que o estava fazendo, ao narrar uma estoriazinha de uma fi-
lha de professora.

Quando da sua vez, a professora I. começou falando de
vários problemas, sempre presentes, na sua escola, para di-
zer que lá entregara uma lista de conteúdo, que não era o
que praticava em sala. Em seguida vez um discurso confuso e
entre cortado , para justificar o fato de não ter acabado o
planejamento a ser entregue no projeto.

Nesse início da intervenção, duas coisas chamaram a
atenção: a primeira delas era certa necessidade de "dri-

blar" a burocracia escolar para poder implantar uma proposta
mais séria e consistente, e a outra foi o tom indeciso e
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frágil da sua intervenção, completamente oposta ao discurso
preciso e articulado que fizera durante a participação de
Ce.

Mais à frente, agora falando de experiência de sala
de aula, ela contou que apresentou um certo problema em urna
das classes e que, corno não dera resultado, não o aplicara
em outra. Parece urna atitude interessante e demonstra que
ela sabia o que pretendia, o que lhe permitia julgar o re-
sultado corno adequado ou não, para mudá-lo em seguida; sem
que o soubesse, estava seguindo o conselho que a coordenado-
ra dera, naquela mesma tarde, para o professor Ce.

Terminou com urna frase em que acentuou a diferença
entre o que entregava para a burocracia escolar e o que ela
exercitava de verdade, enquanto falava que fazia anotações
todos os dias, para poder mudar o seu comportamento em urna
sala ou outra:

"O planejamento de verdade é este,

está planejado."

que não

A. disse que ao fazer a avaliação sobre o princípio
da Inércia, recém terminado, percebera falhas do seu plane-
jamento, que pretendia a superação da idéia de força impres-
sa, marcante no início dos trabalhos. Depois de discutir vá-
rias questões, havia passado um problema e o resultado não
fora nada animador, passando em seguida, a contar cada tipo
de resposta, bem corno suas freqüências; ou seja, fizera um
levantamento dos trabalhos dos alunos, um comportamento bas-
tante elaborado, próprio de quem pensa as suas ações, para o
que o programa muito havia contribuído.

w. desviou um pouco a atenção da questão que ela ha-
via contado, procurando hierarquizar os referenciais, um
problema seu, e não dela, estabelecendo-se um pequeno "triá-

logo" entre ele e os coordenadores, que logo recolocaram A.
no centro das discussões.
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Ela falou do tempo enorme que gastara para poder pro-
duzir aquela avaliação, diferente de simplesmente copiar
questões de vestibulares antigos, mas que, em contrapartida,
gastara um tempo menor para corrigí-la.

Enquanto ela contava problemas trabalhados em classe,
como por exemplo o de um bloco de gelo empurrado numa mesa
plana, ou o de um corpo abandonado em um trem em movimento,
os coordenadores acentuaram a importância e necessidade de
se ter uma avaliação compatível com o próprio planejamento,
bem como chamaram a atenção para o fato de que ela servia
para medir resultados, não só dos alunos, mas também do pró-
prio curso.

Aproveitando-se dos comentários da professora A.,
tanto P., quanto Ce., contaram problemas parecidos, com os
quais haviam trabalhado, estabelecendo-se um "ping-pong" en-
tre eles, os coordenadores e a professora S., que também
aproveitara para dar suas impressões.

F., que se mantivera calado até então, disse ter co-
meçado o seu curso com a lei da Inércia, o que ele achava
necessário reconsiderar, já que as idéias sobre composição
de movimentos e referenciais lhe fizeram falta e se sentiu
obrigado a revê-las. Foi mais um dos que acentuaram dificul-
dades com os alunos, que esperavam de um professor de física
apenas fórmulas, citou ter usado o livro da professora Bea-
triz Alvarenga, onde ele identificava as mesmas preocupações
que o programa também tinha.

o professor If., que não era efetivo na sua escola e
viveu o drama de perder e depois reconquistar suas aulas,
contou algumas questões discutidas, como a de um parafuso
abandonado num trem em movimento e a de um pêndulo oscilando
próximo a cabeça de um "professor".

Depois disso, três ou quatro professores fizeram ob-
servações esparsas sobre várias questões, passando-se, a se-
guir, para a constituição das duplas que deveriam realizar a
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próxima atividade. Todas elas foram escolhidas, Ua prioriu,

pela coordenação que se auto incluiu nas parcerias, dando um
reforço interessante para a atividade. Foram elas: A. e F.,
Ce. e a auxiliar, P. e o coordenador, r. e a coordenadora e
o trio w., S. e rf.

A atividade plenária que se seguiu mostrou apenas o
relato das preocupações de cada grupo, suprimindo-se as dis-
cussões subseqüentes. O que se viu foi um movimento de cada
conjunto para cada lado, elegendo-se prioridades diferentes,
o que seria um problema para alimentar os debates, caso ele
se mantivesse.

Sábado - 20 Abr 91

A manhã iniciou-se, para o programa, com a apresenta-
ção do seminário de um dos professores, que começou falando
sobre preocupações humanitárias e de uma ciência a serviço
do bem estar comum. Parecia não contextualizar os trabalhos
dos cientistas, achando que operavam em nome de uma ciência
pura. Falava de um novo mundo mas não associava o quanto a
economia impulsionava todos esses movimentos; atribuia a um
certo toque mágico as transformações do Renascimento, procu-
rando um paralelo entre esse importante momento da cultura
ocidental e o desenvolvimento das crianças, à semelhança do
que fazem os seguidores da escola Waldorf.

Falou sobre a harmonia da natureza e a necessidade de
compreendê-Ia para agir compatível com ela.

Achava que os alunos podiam, sozinhos, concluir as
idéias importantes e se preocupava em como desequilibrá-Ios,
ao mesmo tempo em que permitisse o florescimento de novas
idéias. A resposta para isso, ele parecia ter encontrado nas
vivências, na imaginação como um referencial ilimitado e
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muito importante, sem nunca perder de vista as preocupações
com relação ao aspecto humano.

Terminada a sua exposição a coordenadora lhe fez uma
pergunta-armadilha, procurando evidenciar a necessidade de
avaliações, o que ele se recusara a fazer até então, ao
questionar como sabia que os alunos haviam vivenciado na me-
dida desejada.

Sem conseguir defender-se, respondeu que não fazia
isso antes e o estava experimentando, talvez impulsionado
pelos ventos do programa.

Ainda teve que enfrentar as intervenções do coordena-
dor, que procurava identificar como ele sabia se suas ques-
tões eram, de fato, norteadoras de novas idéias. Também não
foi feliz na resposta ao dizer que as propunha porque faziam
sentido para ele, imaginado que o fizessem para uma maioria
das classes.

A discussão ficou um tanto mais aberta a partir da
intervenção da professora A., que puxou a conversa para o
lado das motivações, atribuindo à escola um papel na cons-
cientização do alunado, ao que foi confrontada pela profes-
sora S. ao dizer que um diploma não valia nada no upais das

fraudes" .

Quase desconsiderando as palavras de S., ela conti-
nuou no seu discurso pela motivação, papel da escola e falta
de interesse dos alunos. Interveio F., falando na necessida-
de de se usarem outros instrumentos didáticos, e W., sobre a
forma da escola tratar essas novas atividades.

Prometendo tratar o tema da motivação no encontro se-
guinte, a coordenadora abriu espaço para o seminário subse-
qüente.

A professora narrou, com firmeza, as suas experiên-
cias, contando o desenvolvimento do seu curso até então. Fo-
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ram discussões sobre atrito, resistência do ar, estudos de
bolinhas arremessadas sobre mesas, bombas lançadas por
aviões, previsões de trajetórias vistas por observadores di-
ferentes, evidenciando ter utilizado inúmeros problemas que
haviam sido tratados no programa, no ano anterior.

Em vários momentos foi interrompida pelos coordenado-
res, que lhe fizeram algumas perguntas, sempre respondidas
com segurança, principalmente lastreada pelos acontecimentos
de classe, mostrando bastante clareza nas suas intenções.
Numa dessas respostas pode cunhar uma frase lapidar à res-
peito da utilidade-necessidade de planejamentos:

"Quem planeja sabe o que quer, portanto está
pronto para mudar em função do resultado com

os alunos; se você não sabe o que quer, não
pode saber se deu certo ou errado, portanto

não há como mudar. "

A síntese parece perfeita.

rf. fez comentários sobre alguns problemas por ela
utilizados, que diziam respeitos às trajetórias, no que foi
acompanhado pelo coordenador, mas as questões não lhe eram
pertinentes, pelo menos naquele momento, e ela insistiu na
defesa do planejamento, atribuindo a possibilidade de mudar
as estratégias à duas coisas: a segurança no conteúdo e ao
planejamento.

"Ah! Quem planeja é outra coisa! Aí você sabe

o que quer, qual o teu objetivo, e ao certo

sabe se está atingindo ou não."

Adequadamente a coordenadora interrompeu a discussão,
dando início ao terceiro seminário da manhã, num momento em
que alguns já se mostravam um tanto cansados.

Foi uma intervenção que, em princípio, seguia a mesma
lógica das anteriores, uma vez que a professora procurou
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narrar, a sua construção do planejamento, entremeada com
suas práticas de sala. Como, no seu caso,as ações de classe
é que construiam o planejamento real, ela tinha assim um ma-
terial mais reduzido sobre o que falar.

Parecia caminhar no sentido oposto ao sinalizado pelo
seminário anterior, preferindo construir o seu plano passo a
passo, em função dos sucessos das atividades, evidenciando
suas dificuldades em pensar globalmente, limitando suas pos-
sibilidades ao trabalho mais local.

A coordenadora a ajudou na exposição, para dar mais
corpo a apresentação, não se seguindo debates ou interven-
ções dos colegas.

A atividade plenária da tarde pressupunha a realiza-
ção de um exercício em casa, o que não fora feito por boa
parte dos professores; assim sendo, essa discussão ficou um
tanto prejudicada, resumindo-se na solução, apresentada na
lousa pela professora S .. É bom salientar que a coordenadora
tomou o cuidado de insistir para que ela refizesse, por duas
vezes seguidas, passo a passo, o caminho adotado. Tal atitu-
de pareceu adequada, na medida em que favorecia a compreen-
são daqueles que, por não dominarem bem o assunto, não ha-
viam feito o exercício.

A discussão do problema dos ímãs repetiu, de certa
forma, os mesmos inconvenientes de outras plenárias, ao se
concentrar em dois ou três dos professores, deixando o res-
tante quase à margem das discussões.

000

o último semestre herdara do anterior a presença mar-
cante dos relatos dos diários de bordo, que sempre se am-
pliavam para além do tempo previsto e, praticamente, sem a



64

intervenção dos coordenadores, numa dinâmica participativa
dos professores.

Apertado pelo exíguo tempo e pela escolha de se tra-
tar os conteúdos das conservações, de energia e quantidade
de movimento, nesse período, teve-se a necessidade de abre-
viarem-se algumas discussões, algumas passagens. Paralela-
mente à isso, exercitaram-se certas dinâmicas diferentes, ao
mesmo tempo em que se conseguia melhores resultados em ou-
tras já experimentadas, o que é bem exemplificado no 18º en-
contro.

18º Encontro: A consolidação das formas de trabalhar

Sexta feira - 25 out 91

Logo à abertura dos trabalhos, o professor P. fez um
longo e denso relato de suas reflexões, que se iniciou pelas
desvantagens financeiras em continuar no programa, já que
ele gastava mais do que ganhava, e seguiu, pelas quase des-
culpas pedidas aos coordenadores, ao refazer a frase onde
dissera, anteriormente, que o projeto se preocupava mais com
a pesquisa do que com a formação dos professores. Continuou,
dizendo:

"Eu era professor de laboratório, esse

curso realmente me balançou. (...) Hoje não
vejo o laboratório como o 1º ponto. (...) Ho-

je eu preciso pensar muito para trabalhar a

1ª lei de Newton. (...) Eu achava que era

mais ou menos bom (professor), agora já nem

sei se sou bom. U

Reviu a sua idéia de fazer atividades por computador
e se criticou, pois dava as informações, quando deveria fa-
zer com que os alunos as descobrissem.
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Mostrava-se preocupado com questões na sua escola,
pensando na melhor forma de convencer os colegas professores
de física que aquela nova abordagem era melhor do que a tra-
dicional lista de exercícios. Estava incomodado por ter dado
esse outro enfoque, o que fazia seu curso estar atrasado em
relação aos demais. Preocupava-se, pois o seu planejamento
escolar era diferente daquele realmente praticado em sala de
aula, aliás artifício mais do que comum entre os participan-
tes deste projeto, o que não chegava a ser mérito do progra-
ma, mas demérito da burocracia escolar.

Narrou sua experlencia discutindo alguns problemas em
classe, entre os quais estavam muitos dos que se resolvera
ao longo do programa ou haviam sido citados por colegas.

Reconheceu que suas atuações em aulas haviam mudado
muito, já que não fazia simples perguntas aos alunos, mas
propunhas situações, problemas e, satisfeito, disse que as
classes estavam acompanhando. Considerava que esse procedi-
mento criava dificuldades com os alunos que resistiam em
"tomar consciência" dos temas apresentados, e terminou fa-
zendo uma espécie de "mea culpa":

"Antes eu dava as respostas imediatas e, por-

tanto, não chegava a me decepcionar. (...) Eu

colocava aquilo que eu achava o correto, o
certo e não insistia na construção do seu

aprendizado."

Sua aula parecia haver mudado muito.

A. se mostrava satisfeita com algumas de suas salas,
onde os alunos se envolviam com as experiências e "brigavam
por isso". Contou o caso de uma aluna que lhe pedira para
levar o conjunto experimental para casa, como forma de refa-
zê-Ia, acentuando que era a primeira vez que isso acontecia
na sua vida profissional.
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Não sentia mais receio que os alunos questionassem
sua capacidade, assim, quando determinado evento não dava
certo, juntos, tentavam resolver a questão.

Reiterou sua dificuldade em realizar uma avaliação
justa e correta, principalmente na hora de considerar atua-
ções e participações:

UFalta reconhecer quando o aluno participa. U

Tinha clareza de que a motivação e a avaliação esta-
vam muito juntas, e que as notas baixas o demonstravam. Es-
tava inclinada a considerar, como mais importante, as refle-
xões dos seus alunos, do que suas respostas certas. Esforça-
va-se por fazer avaliações compatíveis com os novos desen-
volvimentos das suas aulas.

Com certo saudosismo, lembrou que no seu tempo de
aluna ela é que precisava se interessar por aprender, e que
agora o aluno era passivo e atribuia ao professor a respon-
sabilidade de fazê-lo se envolver.

Respondendo a uma intervenção de P., ela reconheceu
ter problemas em trabalhar com os "bons e os alunos mais di-
fíceis" ao mesmo tempo. Preocupava-se em dar atenção aos que
mais precisavam, sem ser displicente com os demais.

S. aproveitou o tema para falar sobre certas dificul-
dades em se trabalhar com grupos; falou da tendência de "os
fortes se juntaram" e de como "os fracos se acomodam" quando
misturados com bons alunos.

Como A. considerara relevante avaliar os alunos nos
momentos de aula, o coordenador aproveitou para chamar a
atenção para o fato de que a avaliação permitia ao aluno sa-
ber se ele estava aprendendo ou não e que nessas circuns-
tância a nota perdia o seu significado absoluto.
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Encerrando essa parte dos trabalhos, a coordenadora
concluiu:

"Quando (os professores) se sentiram mais co-

bertos com os conteúdos, então permitiram que

os alunos participassem e começaram a apare-
cer questões novas."

No que foi, brilhantemente, secundada pela professora
A. :

"O professor que não reflete sobre o que est~

fazendo, repete tudo mecanicamente, nem per-
cebe que est~ errado."

Pareciam concordar que as reflexões representavam
ponto importante na mudança conceitual do profissional da
sala de aula.

Feito um intervalo, passou-se para a plenária que tra-
taria, especificamente, das questões de conservação de ener-
gia, com o depoimento de F. que, como já fizera em outra
oportunidade, se reconhecia um professor muito tradicional,
marcado pelas seqüências dos livros texto, as resoluções de
problemas tipos e uma série de exercícios para adestramento
na rotina de cálculo.

S., como sempre fez, narrou segura e objetivamente a
sua maneira de conduzir o assunto, comentando algumas difi-
culdades que tivera ou imaginava que teria. Sem deixar de
apresentar uma seqüência clássica ao enfocar o tema, foi ca-
paz de mostrar alguns problemas onde esperava conduzir dis-
cussões bastante interessantes, como conseguiu defender.

Durante a sua exposição ela fora argüida, algumas ve-
zes, pela coordenadora, o que lhe permitiu rever algumas
idéias e considerar enfoque dos quais não havia se dado con-
ta.
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Sábado 26 out 91

Enquanto iam chegando para as atividades daquele dia,
os professores foram se juntando ao grupo que comentava uma
certa portaria do Conselho Estadual de Educação, que, no en-
tender dos professores, aprovaria todos os alunos de 8ªs sé-
ries e 3ºs anos do segundo grau, uma vez que, em caso de re-
provação instalar-se-ia auditoria em que os professores
precisariam explicar "muito bem" as reprovações, através das
avaliações do ano, compatíveis com os planejamentos entre-
gues, que deveriam incluir diversas formas e variados momen-
tos.

Imaginavam que reprovar um aluno significaria, a par-
tir de então, a aquisição de um enorme problema, ao que não
se mostravam muito dispostos. O clima era de revolta geral,
o que dava um sabor amargo e uma carga de desânimo.

Vários contaram casos de suas escolas, mas nenhum se
compara ao da professora I., quando disse que numa reunião
de conselho de classe de sua escola, um aluno com conceitos
E, E, E, e D, poderia ser considerado aprovado, já que mos-
trara uma evolução.

Em seguida, constituiram-se os grupos para a leitura e
discussão de um texto, selecionado pelos coordenadores para
tratar das questões das energias envolvidas numa colisão.
A., I. e F. formaram um grupo, enquanto If., P. e S. o ou-
tro.

O ambiente de trabalho dos grupos era de descontra-
ção, de um estar à vontade, o que não impedia que eles tra-
balhassem; muito diferente daqueles do lº semestre. Na medi-
da em que iam terminando aquela tarefa, reagruparam-se, na-
turalmente, para discutir a resolução de um problema apre-
sentado numa foto estroboscópica em escala.
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A primeira pergunta a ser respondida era um tanto
simples, apenas ampliando-se sua discussão por uma má in-
terpretação do texto, mas a sua explicitação, bem como a
vinculação a pergunta seguinte foi bastante interessante.
Algumas questões foram apresentadas, procurando-se identifi-
car a situação em que a energia potencial seria nula. Nem
todos os professores acompanharam essa discussão, enquanto a
profª A. reconhecia suas dificuldades apenas com energias
negativas.

Ao tentar responder a lª questão, If. foi secundado
por I., que mostrou ter entendido bastante bem o parágrafo
relativo às distâncias mínimas e velocidade relativas.

Resolvido esse problema, A.
muito interessante/ao perguntar:

apresentou uma questão

"Se a conservação de energia resolve e a 2ª
lei de Newton resolve, porque eu escolho um
ou outro?"

Embora a coordenadora tenha tentado a construção des-
sa resposta a partir das próprias discussões, isso não foi
possível, pois aos professores parecia interessar outros as-
pectos, centralizando-se as conversas nos professores If. e
S.

No bojo das discussões, tendo esquecido o seu ques-
tionamento anterior, a professora A., concluiu, brilhante-
mente, que, quando se elevava um corpo com velocidade cons-
tante estava se transferindo energia para o campo gravita-
cional e não para o corpo.

Depois do almoço, de fato, se procedeu a tomada de
dados no laboratório do IFUSP, a partir de uma colisão bidi-
mensional de "pucks", numa folha marcada por um faiscador
elétrico. Embora o equipamento pudesse ser uma novidade para
alguns dos professores, não houve maiores dificuldades na
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sua operação, produzindo-se urna série de colisões, para se
fornecer urna folha para cada participante.

A plenária da tarde previa a realização de urna tarefa
em casa, sendo que apenas S. e rf. a tinham completado, en-
quanto outros mostravam enormes dificuldades em operar com
as grandezas vetoriais, além da própria compreensão da figu-
ra em escala.

S. apresentou a sua solução no quadro negro, tornando
corno base a conservação da quantidade de movimento. O seu
questionamento levou as discussões para problemas com refe-
renciais inerciais ou não, e sistema isolados ou não, numa
conversa que deve ter alijado boa parte dos professores, com
participação evidente, apenas de S. e rf., embora a coorde-
nadora tentasse envolver os demais.

5.3 Instrumentos de Análise

A leitura impregnativa, a que se refere Michelat (9),
fez sobressair, quase que naturalmente, um conjunto de ternas
que, pela sua recorrência e/ou importância, se constituiram
nos elementos adequados para se realizar o corte vertical no
estudo desejado. Assim, as categorias que se constituiram a
partir dos eventos, situações, movimentos ou não participa-
ções, permitiram análises ao longo do projeto, e de cada en-
contro, possibilitando urna visão mais densa e de vários
prismas distintos do objeto de estudo no período acompanha-
do.

A seguir far-se-á a apresentação de cada categoria
trabalhada, numa combinação de dados e respectiva análise,
objetivando, ao mesmo tempo, agilidade, clareza e consistên-
cia, corno já fora argumentado anteriormente.



71

5.3.1 Evolução das atividades

A proposta original do programa imaginava que o elen-
co de atividades se construiria ao longo do próprio desen-
volvimento, o planejamento "on line", tendo em vista atender
as necessidades que fossem se apresentando. É claro que os
coordenadores tinham propostas claras sobre temas a serem
tratados, mas imaginavam que a forma e o instante de abor-
dá-los deveriam emergir de informações dos próprios traba-
lhos.

Dessa maneira, parecia necessário que uma
tentasse dar conta das construções dessas mesmas
e, principalmente, como eram determinadas pelas
e/ou determinavam as seguintes.

categoria
atividades
anteriores

A 1ª reunião, naturalmente, estava lastreada na ima-
gem que os coordenadores faziam dos professores da rede es-
tadual de ensino, bem como daquele particular conjunto de
profissionais que ali se juntava. Havia na equipe de coorde-
nação experiências de trabalhos com e como professores do 2º
grau, o que lhes permitia construir, com alguma consistên-
cia, essa representação.

As atividades desse encontro tinham, basicamente,
dois centros: enquanto na sexta-feira os participantes deve-
riam ocupar-se em construir e discutir um planejamento de
curso, no sábado deveriam fazer o mesmo com a compatível
avaliação. A proposta do plano de curso deveria focalizar-se
em mecânica, pretendendo atingir o estudo das leis de con-
servação, da energia e quantidade de movimento.

Entendiam,os coordenadores/que a compreensão que ti-
nham de professores como profissionais de ensino lhes permi-
tia tal enfoque, uma vez que no exercício da própria função
eles já deviam ter se defrontado com tal questão inúmeras
vezes.
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A tarefa para casa propunha, o que parecia razoável,
a reelaboração dos planos feitos e discutidos; imaginavam
que as atividades de grupos e plenárias dariam subsídios pa-
ra essa reformulação majorada.

Um problema com o qual não contavam, foi o não envol-
vimento e a pouca realização dos trabalhos, tanto na sexta,
quanto no sábado. Os grupos não discutiram, de fato, os pla-
nejamentos; as conversas derivaram, com facilidade, para ou-
tros temas periféricos e os professores não foram capazes de
mostrar argumentos que defendessem seus trabalhos, tornado-
os uma frágil peça de discussão.

Em função da relevância de se compreender melhor o
caráter do projeto, que de início assustava os professores,
as discussões sobre as avaliações não se processaram, en-
quanto a palestra, mesmo tendo se realizada, o foi num clima
de alguma apatia, e nenhuma participação.

Depois do encontro os coordenadores concordavam que
os professores não tinham o hábito de planejar, de fato, e
que também não tinham o espírito de discussões, pelo menos
da forma como foram propostas; dessa maneira, haviam forçado
suas participações como estratégia que visava ajudar a ra-
cionalização das suas ações.

Na abertura do 2º encontro, os coordenadores reafir-
mavam sua convicção na construção dos planejamentos como o
instrumento mais adequado para o trabalho que se propunham
fazer. Enquanto ele justificava a situação mais promissora
como aquela em que o professor tem um plano que ele mesmo
fizera, ela frisava ser através do planejamento a forma do
profissional pensar nas ações concretas limitadas pelas con-
dições de contorno, definidas no espaço escolar.

As atividades básicas nesse encontro eram as avalia-
ções que cada professor faria de outros planejamentos, ora
confrontando com o próprio, ora utilizando um quadro de ca-
tegorias que fora fornecido.
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A palestra do final do sábado não me parece guardar
grande vinculação com os outros movimentos; seria uma espé-
cie de "intermezzo", um movimento suave enquanto se esperava
o próximo a1:.o.

A realização da tarefa de análise dos planejamentos
dos colegas suscitam dois pontos, interessantes, em favor do
programa: em primeiro lugar, para poder fazer a crítica, o
professor precisava articular os argumentos que pudesse uti-
lizar, sendo assim uma preparação para o exercício de dis-
cussões, avaliado como frágil pela coordenadora; em segundo
lugar, ao se fazer uma análise do trabalho do outro, em al-
gum nível se estava, também, fazendo-a no próprio planeja-
mento, assim, a reflexão sobre o outro permitia, no meu en-
tendimento, um olhar diferente sobre o que já haVlam fei-
to. Dessa maneira, caso as rodadas de discussões houvessem
se transformado nos debates que se esperava, cada crítica de
um plano potencializaria reflexÕes sobre vários deles.

Por outro lado, o quadro de categorias podia ser vis-
to como um referencial de análise mais consistente do que
aquele que os professores haviam mostrado. No sábado deve-
riam fazer um estudo parcial, completando-o em casa.

Como os planejamentos, no geral, eram muito simples,
quase que apenas rol de conteúdos que premiavam aulas expo-
sitivas, o quadro de categorias não era aplicável, de forma
mais completa, praticamente em nenhum caso; no que o era,
houve alguma dificuldade por parte dos professores.

Ao final do 2º encontro já havia indícios, mais ou
menos evidentes, que os professores tinham muitas dificulda-
des em construir planejamentos segundo os contornos apresen-
tados pela coordenação.

Para tarefa de casa, além da análise de dois planeja-
mentos de colegas, os professores deveriam ler um texto so-
bre contribuição das teorias piagetianas para o ensino de
ciências. A coordenação pretendia assim, introduzir um tema
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que não fora citado por nenhum dos participantes; imaginavam
que essas considerações, na construção de um planejamento,
seriam efetivas novidades.

o 3º encontro também estava centrado nas análises de
planejamentos, primeiro, através dos relatos dos trabalhos de
casa, depois, já no sábado, realizando trabalho escrito in-
dividual e a seguir discutindo coletivamente o plano apre-
sentado pela auxiliar da coordenação.

Boa parte não fez as tarefas deixadas para casa, os
que a fizeram concluiram apenas parcialmente o que deveria
ser feito. As avaliações apresentadas foram frágeis, basea-
das em argumentos mais ou menos intuitivos, tendo sido igno-
rado o quadro de categorias apresentado. As plenárias não se
consolidaram como frutíferas discussões, o que foi registra-
do pelo coordenador, devidamente frustrado, afinal mais de
urna pessoa havia se debruçado sobre um mesmo planejamento,
urna vez que cada professor deveria ter analisado o de dois
colegas.

A análise da manhã do sábado também foi desvirtuada
por urna animada conversa sobre escolas, classes e alunos,
que os professores parecem ter reconhecido corno mais inte-
ressante. A decorrência disso, e não poderia deixar de sê-
10, foi urna participação muito restrita durante a discussão
plenária, com algumas intervenções apenas de G. e C., fican-
do todo o restante concentrado nos debates/argüições dos co-
ordenadores com a auxiliar, que apresentara seu planejamen-
to, o que se estendeu até a tarde de sábado, cancelando mais
urna vez a discussão sobre o texto de Kubli (10).

Para mim é um tanto difícil compreender o exato espa-
ço ocupado pelas atividades decorrentes do seminário apre-
sentado, além dele próprio. Parece excessivo considerá-lo
mais um exercício de análises e críticas de planejamentos.
Por outro lado, adrnití-lo corno um modelo mais pronto que pu-
desse servir de referências para os professores também não
julgo adequado, urna vez que os coordenadores já haviam se
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recusado a propor "modelos prontos", por entender que essa
não era a conduta apropriada.

Durante a avaliação, argumentando que a elaboração de
uma nova prática exige subsídios para essa transformação, a
auxiliar da coordenação reclamou que as discussões não esta-
vam cumprindo esse papel, chegando a sugerir que o programa
providenciasse textos que ajudassem o professor repensar a
sua prática.

o coordenador enxergava uma resistência entre os pro-
fessores, evidente através do engajamento superficial e da
pouca participação nas discussões, decorrente de terem esco-
lhido trabalhar com um aspecto que ele julgava mais comple-
xo, ao invés de aprofundar questões específicas, como labo-
ratórios, história da ciência, por exemplo, o que lhe pare-
cia mais simples. Era um discurso em nome da manutenção das
articulações de um planejamento como a espinha dorsal do
programa.

Por seu lado, a coordenadora considerava o enfoque no
tratamento dos conteúdos, praticamente único tema presente
nos planejamentos entregues, prejudicial, porque restringia
as discussÕes, e delicado, porque expunha os professores nu-
ma área onde, por princípio, deveriam demonstrar competên-
cia. Dessa maneira, ela defendia que o objetivo do programa
deveria ser o de balancear muitos enfoques, introduzindo
aqueles que não aparecessem espontaneamente.

Como que reconhecendo as dificuldade e, de certa ma-
neira, impossibilidades da construção do planejamento geral
(leis de conservação), a coordenação optou por reduzir a am-
plitude do trabalh~ solicitando dos professores, a título de
tarefa de casa, um plano de aulas para tratamento da 12 lei
da dinâmica.

A programação do 4º encontro mostra que se investiu
no aprofundamento das discussões dos planejamentos indivi-
duais, bem como na valorização das questÕes referentes ao
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ensino-aprendizagem da lei da Inércia. Foram três seminá-
rios, as conseqüentes plenárias e, finalizando, a síntese
avaliação das mesmas, feita pelos coordenadores.

Foram seminários diferentes, marcados por traços dis-
tintos e, embora cada uma das apresentações supusesse a pos-
terior discussão plenária, elas, quase que exclusivamente,
se transformaram em argüição dos professores apresentantes,
feitas pelos coordenadores, com quem se estabeleceu diálo-
gos, não se consolidando uma dinâmica de participação cole-
tiva.

De qualquer forma, é importante frisar que os momen-
tos de maior participação dos professores se deram, precisa-
mente, durante discussões de questões sobre conteúdos. Uma
delas fazia parte de um dos planejamentos apresentados, en-
quanto a outra derivara de uma indagação do profº w.: tra-
tam-se do "balão de Cyrano" e do "problema do carrinho em
volta da Terra". Dessa forma, ainda que os coordenadores não
o quisessem, os conteúdos começavam a se insinuar como tema
relevante.

É importante frisar que, ao contrário do final do en-
contro anterior, o ar, ao fim do 4º encontro era mais respi-
rável, o clima mais animador: ficara a sensação de que uma
coisa boa havia acontecido. Uma análise mais cuidadosa tal-
vez nos mostre que há de ter sido uma reunião bastante pro-
dutiva e animadora para uns, mas não para todos. Alguns pro-
fessores vão dizer, um tanto mais tarde, que os trabalhos
começaram a melhorar depois que se iniciaram as discussões
sobre conteúdos, presentes a partir dessa reunião.

Um diálogo bastante interessante travou-se entre o
coordenador e um professor, durante a apresentação do seu
seminário. Em dada altura, ele argumentava, tentando justi-
ficar o seu não engajamento na preparação do aluno para o
vestibular, como este último esperava. Por seu lado, o coor-
denador retrucava dizendo que passar no vestibular era ob
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jetivo do aluno e, portanto, para poder ensinar física para
ele era preciso considerar essa expectativa, e completou:

USó quando você respeitar o objetivo do alu-

no, você pode pensar que ele se agregue ao
seu problema, ~ sua proposta. U

A mim parece curiosa essa intervenção, pois o coorde-
nador era capaz de identificar na não satisfação dos desejos
do aluno um complicador nas relações de ensino-aprendizagem,
mas no programa não parecia fazer o mesmo, já que discutir
articulações de conteúdos num planejamento não eram aspira-
ções dos professores, e estas, por sua vez, não pareciam es-
tar sendo atendidas, pelo menos não o eram de maneira pro-
gramada.

Durante a avaliação do encontro, o coordenador frisa-
va a necessidade de se construir primeiro urna casa, para de-
pois discutí-la e melhorá-ia. Era urna figura que acentuava a
urgência de se elaborar um lº planejamento corno caminho
necessário para se obter um bom plano. Ao lado dele, a coor-
denadora dizia que esperava que seus professores fossem ca-
pazes de questionamentos e defesas "ousadas", com seus argu-
mentos; para tanto era preciso que suas escolhas se dessem
de formas mais conscientes e consistentes.

As tarefas deixadas para o 5º encontro previam a ree-
laboração dos planejamentos da lei da Inércia, com enfoque
nos aspectos considerados problemáticos para a sua compreen-
são, bem corno reflexões sobre as atividades do programa e
suas concepções de ensino.

Sua programação estava pautada no fato de ser o en-
cerramento do lº semestre; assim, os professores teriam seus
planos comentados, avaliar-se-iam os trabalhos daquele perí-
odo, bem corno o uso e sentido dos diários de bordo. Noutro
tom, mas também "fechando-se" outras discussões, pretendia-
se sistematizar as soluções de dois problemas de conteúdos,
apresentados em encontros anteriores.
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Nessa reunião a coordenação oficializou o auto desli-
gamento dos profQs G. e C.

Na rodada inicial os professores restringiram-se,
praticamente, a comentários de auto avaliação, avançando
pouco na seara do próprio programa, com exceção do profº P.

Enquanto W. foi o ünico a reclamar o uabandonou do
texto sobre Piaget, I. reconhecia as mudanças na coordena-
ção, no sentido de ajudar os professores. o. conseguia ser
um pouco mais objetiva ao dizer que achava chato fazer pla-
nejamentos e que programa ficara "bom" depois que passaram a
discutir conteüdos.

Por sua vez, P. não deixou de salientar que se senti-
ra usado no início dos trabalhos, ao mesmo tempo em que re-
conhecia que o UcursoU estava bom, que havia melhorado muito
do 3º encontro em diante, quanto apareceram os conteüdos da
disciplina. A seguir explicitava o que deveria ser um ponto
de atrito entre sua expectativa e enfoque do programa:

UNão quero saber de filosofia, nessa hora dá
vontade de ir embora, quero saber de métodos,

de meios de ensino. U

Ao fazer sua avaliação, a coordenadora já tentava
responder algumas inquietações apresentadas, ao dizer que o
conhecimento que ela tinha, naquele instante, de cada um de-
les lhe permitia melhor satisfazer as necessidades indivi-
duais, acentuando a evolução da condução-planejamento Uon

lineu. Ao lado diss~ frisou o que deveriam ser os encaminha-
mentos nos encontros futuros:

nA atuação deverá ser individual, e ao mesmo

tempo grupali nas questões específicas, indi-

vidual e nas questões semelhantes, coletivo. U

Por sua vez o coordenador reconhecia que não
exatamente, como melhor ajudar os professores, que

sabiam,
tinham
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conhecimentos teóricos do que era importante ensinar, mas
que, por se tratarem de profissionais, cada qual deveria en-
caTh~n~a~ a ~~a ~~é~~~a ~o~uqão. e disso de~endia o sucesso
00 proj e'to.

Durante a reunião de avaliação, a coordenadora afir-
mou que era expectativa do programa, ao longo do tempo, dar
conta de certas deficiências apresentadas pelos professores
(o uso do laboratório, questões de história da ciência e ou-
tras) na medida em que pudessem evoluir; tratava-se de estar
atenta para perceber o "tempo certo" para os encaminhamentos
adequados.

o coordenador reiterou sua profissão de fé no plane-
jamento "on line" como a ünica forma de respeitar o "feed

back" dos professores e, a partir dai, modificar as estraté-
gicas para poder atender as dificuldades emergentes de cada
nova situação.

As atividades do primeiro dia do 6º encontro procura-
vam dar conta das tarefas deixadas para casa. Assim, o re-
formular o planejamento da 1º lei seria discutido na plená-
ria, através dos relatos dos diários de bordo, enquanto as
análises das respostas dos alunos para problemas de referen-
ciais, no restante da tarde, primeiro em grupos de 2 e de-
pois numa discussão plenária.

Vemos, dessa forma, uma programação perfeitamente
"amarrada" aos movimentos anteriores; na verdade mais que
isso, pois as atividades que tratariam dos conceitos dos
alunos estavam preparando as ações do sábado, que deveriam
culminar com a elaboração de propostas para a superação das
idéias iniciais dos estudantes a respeito da Inércia.

o caminho parecia ter sido o seguinte: inicialmente
propõem-se aos alunos algumas questões importantes, onde pu-
dessem exprimir suas reais compreensões sobre um determinado
tema, pedia-se que os professores as analissassem em casa,
em seguida, sugeria-se a formação de duplas para que pudes-
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sem trocar idéias sobre o já feito. Dessa fase de sedimenta-
ção das opiniões iriam para uma grande discussão coletiva,
como forma de se construir uma síntese do grupo. Aproveitan-
do-se tais conclusões provocava-se um estudo-confronto entre
essas concepções e as explicações científicas para as mesmas
questões; daí para pensar em superá-las e incluí-las nos
planejamentos a seqüência parecia natural.

As atividades do sábado à tarde pareciam ter finali-
dades diversas: enquanto a discussão do problema do "Balão

de Cyrano" deveria saldar uma dívida, aprofundando o trata-
mento de uma questão que já fora apresentada anteriormente,
a atividade individual exploraria uma habilidade, já demons-
trada, de um dos professores, que, ao mesmo tempo em que
permitiria aos coordenadores melhor conhecê-lo, implementava
elementos de elaborações para os demais.

Até então as atividades programadas haviam sido, ba-
sicamente, individuais, plenárias ou participações dos coor-
denadores, nesse encontro parecia haver uma valorização dos
grupos menores, as duplas, como preparações para as discus-
sões coletivas.

Os relatos dos diários de bordo registraram pouquís-
simas mudanças nos planejamentos, evidenciando uma tendência
para discutirem certos enfoques apresentados, problemas e
questões relativas às escolas ou salas de aula.

O fato dos professores não terem executado parte de
suas tarefas prejudicou a evolução dos trabalhos, uma vez
que, nenhum deles havia analisado as respostas dos alunos, e
outros, sequer as haviam formulado. Assim, usou-se aquela
tarde para essa ação, cancelando-se a plenária desse tema.

Os trabalhos do sábado pela manhã sofreram profundas
transformações, Ja que a plenária de confronto entre as vi-
sões dos alunos e as científicas restringiram-se a um levan-
tamento das concepções discentes, sendo que boa parte se
transformou em discussÕes sobre conteúdos de física, a par-
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tir de uma variação, apresentada por um dos professores, pa-
ra um dos problemas.

Na reunião de avaliação, o coordenador apresentava a
idéia de uma ajuda mais próxima dos professores, como que
reconhecendo suas dificuldades nas realizações das tarefas,
bem como nas participações das discussões. Não se tratava de
oferecer soluções prontas, fazendo o trabalho que seria de-
les, mas propiciar condições de compreensão dos trabalhos
com problemas mais acessíveis.

Ao lado disso, reconhecendo que as discussões coleti-
vas eram, e seriam sempre marcadas pelas participações de
dois dos professores, defendia que essa não poderia ser a
dinâmica única dos encontros, pois mascarava e dificultava a
atuação dos outros.

Enquanto a coordenadora frisava a boa dinâmica do en-
contro, o que atribuia ao fato de terem atendido ao "feed

back" dos professores, também se mostrava preocupada em
criar espaços para envolvimentos dos participantes com maio-
res dificuldades, pensando, para isso, em incluir atendimen-
tos individuais.

Respondendo a uma colocação que eu fizera, tanto um
como outro defendiam a condução dos trabalhos como adequada,
principalmente no que dizia respeito as discussões coleti-
vas, dizendo que não cabiam aí os fechamentos e formaliza-
ções, que deveriam acontecer num espaço mais individualiza-
do. Assim, pelas várias intervenções pareciam admitir a ne-
cessidade de incluir novas dinâmicas de trabalho.

As atividades programadas para a sexta-feira do 7º
encontro procuravam premiar preocupações iniciadas na reu-
nião anterior, como parte da tarefa deixada para casa.

A plenária de sábado parecia, procurando identificar
os aspectos relevantes presentes em vários problemas sobre a
lei da Inércia, estar preparando os participantes para o de-
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bate sobre a visão dos alunos e dos professores, entendendo
que estes representavam uma leitura mais próxima dos modelos
científicos.

A discussão sobre os problemas de aprendizagem da 3ª
lei era o espaço para se trabalhar os resultados da outra
tarefa do encontro anterior. Como essa atividade não se rea-
lizou de fato, então foi cancelado o trabalho que, por conta
dela, seria deixado para casa.

Assim, boa parte das atividades vinham do 6º encon-
tro, e continuavam suas vinculações com conceitos espontâne-
os trazidos pelos alunos, seja na tentativa de descobrí-los
nas entrelinhas das suas respostas, seja na elaboração de
questões que os colocassem em xeque. Ao insistir nessa
abordagem,a coordenação deixava transparecer a importância
conferida à essa temática dentro do trabalho de condução do
programa.

Por outro lado, pareciam não se dar conta do grau de
complexidade que as reflexões e análises sobre tal tema exi-
giam, e que, acredito, estavam bastante acima das possibili-
dades dos professores.

Quanto às dinâmicas propostas, a programação atendia
as preocupações, já manifestadas pela coordenação, de envol-
ver os professores com mais dificuldades. Assim, o trabalho
em grupos de 2 e a entrevista individual, principalmente, se
mostravam procedimentos bastantes interessantes e produti-
vos.

Como os professores não haviam feito a reformulação
de seus planejamentos, considerando os conhecimentos prévios
dos alunos e, por isso mesmo, a discussão plenária tomava um
caminho pouco enriquecedor, a coordenadora, tentando redire-
cionar os debates, propôs a construção de um mapa concei-
tual. O levantamento dos conceitos espontâneos sobre movi-
mento e repouso, provavelmente teria sido uma tarefa muito
interessante, na verdade imprescindível, pois daria aos pro-
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fessores maior clareza sobre o que, de fato, se estava fa-
lando, além de permitir que se inteirassem de uma melhor
forma de lidar com as respostas dadas pelos seus alunos.

Tal proposição mostrou uma coordenação bastante aten-
ta às possibilidades de mudanças na programação, em virtude
de necessidades e/ou interesses que emergissem. Infelizmente
não se confirmou como o imaginado, transformando-se numa,
até certo ponto, animada e participante discussão sobre
questões de conteúdos: os professores tentaram resolver o
problema de definir as trajetórias do movimento de um peixe
que saltava fora das águas, e era visto por observadores
distintos, um colocado às margens e outros em movimentos di-
ferentes no próprio rio, ora a favor, ora contra a corrente-
za, e com velocidades que mudaram.

Depois dessas discussões realizaram-se as entrevistas
individuais, o que deve ter sido o mais interessante movi-
mento do encontro. Ao contrário da primeira, no início do
programa, que constrangeu e atemorizou os professores, esta
transcorreu num clima bastante positivo, o que apontara para
um caminho bastante animador, já que permitia o tratamento,
adequado, para as necessidades e dificuldades pessoais.

Como seria possível prever, cada entrevista teve ca-
racterísticas bem definidas; assim, enquanto para uns teve a
marca maior das discussões sobre conceitos espontâneos, para
outros limitavam-se em tentar solucionar, em profundidade,
os problemas apresentados aos alunos. Movimentos nesse sen-
tido denotam uma coordenação preocupada com o não envolvi-
mentos de alguns professores, entendendo-o como sinais de
dificuldades e inadequações do programa e, compatível com
isso, tentava enfoques diferenciados, procurando suprir tais
barreiras.

A dinâmica proposta inicialmente para o sábado preci-
sou ser alterada, uma vez que continuavam as entrevistas in-
dividuais. Nesse tempo, os outros professores, trabalhando
em grupos menores, procuraram descobrir aspectos constantes
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e relevantes da lei da inércia, envolvidos numa série de
problemas aventados ao longo do programa. Corno decorrência
dessa reorganização, o debate foi transferido para a tarde
enquanto as discussões sobre a ação e reação eram cancela-
das.

A discussão plenária, que em princípio deveria haver,
entremeada com a visão de alunos frente a de professores, na
verdade se transformou na tentativa de resolução de um dos
problemas arrolados, o do "carrinho em volta da Terra". Ao
cabo de mais de hora e meia de debates o coordenador, aten-
dendo a sugestão da coordenadora, apresentou uma síntese com
a solução sistematizada do problema discutido. Tal atitude
me pareceu adequada, pois ajudava, principalmente os profes-
sores com as maiores dificuldades em reordenar, do conjunto
de respostas-sugestões, aquelas que corretamente davam conta
da questão.

Tal movimento fora visto como possível, pelos coorde-
nadores, pois o problema já havia sido apresentado anterior-
mente e, em certa medida, já fora discutido, o que teria
permitido um acumular de reelaborações que justificassem
aquele possível "fechamento" coletivo.

Durante a avaliação do encontro, a coordenadora sau-
dara, efusivamente, as participações dos professores como
promissoras, além de frisar o sucesso das entrevistas; ao
mesmo tempo, condenara a priorização das discussões sobre os
conteúdos, caminho que os trabalhos acabaram tomando.

A auxiliar da coordenação ressaltou que, através de
conversas tidas com os professores, pudera sentir que eles
haviam "adorado" as discussões da sexta feira.

o coordenador também concordava que o nível de parti-
cipação dos professores havia melhorado, nas entrevistas in-
clusive, e pensava em como o programa poderia contribuir pa-
ra o crescimento contínuo dos profissionais. Achava que, pa-
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ra melhorar a visão dos professores sobre os conteúdos, era
preciso reconhecer que muitos deles tinham concepções espon-
tâneas. Tinha dúvidas da melhor forma de tratar as concep-
ções dos alunos, chegando a cogitar, com bastante dúvidas,
se era o caso relatá-las. Por fim, acreditava que era preci-
so criar atividades que permitissem aos professores supera-
rem a sua visão sobre os conceitos da física.

Nesse ponto havia discordâncias nas poslçoes dos co-
ordenadores: enquanto ela achava que embora o nó conceitual
fosse sempre o mesmo, portanto coletivo, a solução dessa
concepção espontânea era individual, ele se mostrava incli-
nado a considerar algumas saídas, também grupais, paras tais
questões.

o 8º encontro pode ser entendido como a reafirmação
dos movimentos diversificados como estratégia mais adequada;
dessa forma, temos plenárias precedidas por discussões em
grupos menores, além da manutenção dos esquemas das entre-
vistas individuais.

Basicamente os coordenadores pretendiam trabalhar com
um conjunto de problemas de física, anteriormente preparados
a título de proposta de avaliação,oque poderia estar tentan-
do dar conta de três aspectos relevantes: as dificuldades
demonstradas pelos professores em descobrir Uregularidadesu

nas respostas erradas dos alunos, a elaboração de questões-
conflitos que permitissem suas superações, e a necessidade,
apontada pelo coordenador, de se trabalhar mais localizada-
mente, dando modelos mais prontos para os professores.

Como os problemas eram, de fato, questões importantes
para a compreensão dos assuntos envolvidos, seus estudos-re-
soluções permitiria uma melhor apreensão dos referidos con-
ceitos pelos professores, além de se constituirem em modelos
de enfoques que poderiam ser incorporados pelos participan-
tes, quer nas discussões temáticas de suas aulas, quer nas
suas próprias avaliações, permitindo assim uma melhora nos
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planejamentos, diferenciando-os dos esquemas dos livros tex-
tos.

Na rodada dos diários de bordo, cerca de metade dos
professores narraram situações em que mostravam estar "len-
do" de forma diferente, e nova, as respostas de seus alunos
e/ou usando problemas que ali haviam sido discutidos com es-
se fim, o que parecia promissor.

A coordenadora, entre outras coisas, frisou que esta-
vam trabalhando com questões de conteúdos, mas sempre asso-
ciados aos pensamentos dos alunos a esse respeito, o que no
seu entender dava um caráter peculiar a esse tratamento.

As entrevistas individuais mantiveram o bom ritmo do
encontro anterior, bem como o necessário enfoque diferencia-
do.

Reconhecendo certo isomorfismo entre as aulas do
profº W. e alguns momentos do programa, o coordenador lhe
recomendou que as questões abertas, características de seus
planejamentos, fossem acrescidas de desfechos, quadros, in-
formações e complementos, para atender aqueles alunos que,
sem esse aparato, não conseguiriam construir uma compreen-
são mais consistente dos temas abordados. Tratava-se de uma
reafirmação de movimentos que ele advogava fossem implemen-
tados, e efetivamente já o estavam, nas programações do pro-
jeto.

Um exemplo evidente disso foi que, tanto ao final da
plenária da sexta, quanto na do sábado, as que tratavam da
proposta de avaliação, a coordenadora se preocupou em resu-
mir e complementar as discussões, mostrando, na lousa, a so-
lução dos problemas, explicando seus reais significados, bem
como possíveis respostas dos alunos para as questões.

Na reunião de avaliação, o coordenador reafirmava sua
postura, defendendo enfoques-modelos mais próximos das ne-
cessidades dos professores, ao afirmar que os problemas pro-
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postos (Ql, Q2, Q3, e Q4) eram vistos corno um retorno que
poderia permitir aos participantes implementá-los nos seus
planejamentos.

Mais à frente, ele insistiu que as resoluções de pro-
blemas localizados poderiam ser esquemas menos frustrantes,
e menos desanimadores do que as construções dos planejamen-
tos globais, que só mostravam resultados ao final de algum
tempo.

A coordenadora resistia a certas interpretações dessa
proposta, por entender que cada profissional é que deveria
fazer sua escolha. Admitia os fechamentos de determinadas
discussões, corno os que estavam sendo feitos, considerando-
os adequados porque o eram depois das elaborações dos pro-
fessores; assim, cumpriam a função de servir de modelo, mas
haviam sido construídos a partir dos participantes.

Boa parte do 9Q encontro estava organizada para enca-
minhar os ternas exercitados nas tarefas de casa; assim, o
grupo de 3 e a plenária da sexta-feira tratariam das ques-
tões sobre a 3Q lei e as respostas dos alunos; a primeira
plenária da manhã do sábado analisaria os dois problemas
propostos no encontro anterior e ainda não resolvidos, isso
sem deixar de falar do replanejamento da 1ª lei, previsto na
rodada de apresentação dos diários de bordo.

Mais urna vez, algumas plenárias foram antecedidas por
movimentos mais locais, neste caso o foram por grupos de 3
professores, acompanhados e não por um dos coordenadores.

Urna olhadela no encontro anterior e veremos que parte
dele tratou de questões relativas a 3ª lei, incluindo-se aí
demonstrações experimentais. Para casa os professores tinham
que aplicar questões aos seus alunos e tentar analisá-las. A
maior parte desse 9Q encontro também estava centrada na lei
da ação e reação, com tratamentos diferenciados: experiên-
cias, problemas e respostas espontãneas. Somente ao final
dele, co o tarefa para casa, foi proposta a realização de um
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planejamento de curso. Tratava-se de uma inversão dos movi-
mentos praticados até então, quando primeiro se pediu um
plano global, refluindo para o planejamento da 1ª lei, re-
fez-se-o várias vezes, para somente depois promover discus-
sões sobre os conceitos envolvidos, as concepções dos alu-
nos, suas relações e superações.

Embora a coordenadora não reconhecesse, explicitamen-
te, os novos movimentos eram coerentes com uma tendência,
defendida pelo coordenador, de se trabalhar em problemas me-
nores, em questões mais específicas e locais, como forma de
se alimentar sementes de sucessos para, gradativamente, am-
pliar-se o seu leque de alcances.

Durante o relato dos diários de bordo, parte dos pro-
fessores, principalmente os que tinham bastante dificulda-
des, sinalizaram mudanças, ainda que parciais, nos seus pla-
nejamentos, reconhecendo influências do próprio programa ou
de outros colegas. É significativo o depoimento do profº F.
que, em duas oportunidades anteriores, já manifestara o de-
sejo de mudar com o reconhecimento de imobilidade maior, e
que naquele momento, conseguia produzir um planejamento di-
ferente. As modificações estavam precisamente na inclusão de
questões norteadoras de discussões, bem como na proposição
de problemas, já discutidos no projeto, em suas avaliações.
Pode ser visto como um sinal claro de transferência, ainda
que em parte, da dinâmica experimentada - discussão de ques-
tões chaves - bem como da incorporação dos problemas resol-
vidos.

Enquanto a intervenção do coordenador evidenciava sua
preocupação com resultados mais praticáveis e aqueles de
longo prazo, a coordenadora ponderava sobre as atividades
coletivas e individuais, reconhecendo que estas tinham pro-
piciado momentos mais ricos e produtivos, ao mesmo tempo em
que, pela própria natureza, permitiam alcance numericamente
pequeno.
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Acho que parte das respostas a estas aflições foram
dadas no decorrer do próprio encontro, através do sucesso da
dinâmica que juntava 3 professores para discutirem, sob a
orientação de um coordenador. Dessa maneira, se conseguia
tratar, com grande proximidade, as questÕes individuais, sem
deixar de ter um alcance um tanto maior.

Talvez o grande pecado cometido foi o de se imaginar
uma plenária depois dessas sessões, sem se cogitar que cada
grupo pudesse derivar para enfoques distintos que não permi-
tissem explorações conjuntas. Tal seção restringiu-se ao re-
latos dos avanços conseguidos.

A plenária que deveria analisar os problemas sobre a
lª Lei foi um tanto fraca, com sinais claros de que os pro-
fessores não haviam feito a tarefa de casa. A síntese foi
conduzida pelo coordenador, a partir de um texto que ele
preparara anteriormente.

Na reunião de avaliação, a coordenadora reconhecia as
mudanças dos professores, entendendo que as avaliações com-
patíveis com os planejamentos eram uma conquista do progra-
ma, embora não admitisse ainda, que alguns já "liam" de for-
ma diferente as respostas dadas pelos seus alunos.

Resistindo ao caminho que os encontros, efetivamente,
estavam tomando, e em certa medida já estavam sendo planeja-
dos, ela se mostrava incomodada com o tempo gasto nas dis-
cussões sobre conteúdos.

Tenho a impressão que, ao longo do segundo semestre
do programa, a coordenação investiu fortemente nas discus-
sÕes e incorporaçÕes das concepções espontâneas dos alunos
nos planos de curso, mas, a despeito de seus esforços, boa
parte dessas atividades transformaram-se em reflexões de
problemas de conteúdos, o que se concretizou como a marca
mais forte do período. Assim, as discussÕes de conteúdos,
sempre procurando partir das concepções dos estudantes, que
boa parte das vezes também eram dos professores, deram o tom
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diferenciado dos tratamentos propostos pelo projeto para as
questões sobre conceitos.

Junto com essa temática experimentaram-se variações
nas dinâmicas de trabalho, sendo que, entre elas, as entre-
vistas individuais e as formações de grupos menores, acompa-
nhados pelos coordenadores, se mostraram as novidades mais
profícuas.

o 10º era o último encontro do ano e tinha, por isso
mesmo, espaços para avaliações, tanto por parte dos partici-
pantes como dos coordenadores, além da necessária projeção
para o ano seguinte.

Pela primeira vez não havia uma atividade específica
para o tratamento de uma tarefa do encontro anterior; assim,
as questões sobre o planejamento da 3ª Lei poderiam aparecer
nos relatos dos diários de bordo, ou nos trabalhos das coli-
sões das ~bolinhas suspensas~, mas não tinham espaços pró-
prios para si.

Nos relatos iniciais, apenas dois professores falaram
de suas experiências ao longo do programa, enquanto os de-
mais ou discorreram apenas sobre o plano da 3ª Lei ou sobre
suas escolas. Dessa maneira, tanto rf. como Ce., falaram das
mudanças de se trabalhar seguindo livros didáticos/para ten-
tativas de tirar dos alunos as repostas e mostrar aspectos
que eles não eram capazes de considerar: sair do senso comum
e tentar chegar às concepções científicas.

Na avaliação sobre os planejamentos, o coordenador re-
conhecia que os professores incorporavam, adequadamente,
elementos discutidos no programa e, além de construirem ava-
liações compatíveis, os planos de cursos se mostravam mais
ricos.

Ao mesmo tempo em que fazia comentários sobre cada
professor, a coordenadora, frisou a importância da definição
gradativa dos enfoques individuais. Contrária ao coordena-
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dor, insistiu que o planejamento detalhado era posterior ao
planejamento global, e que a experiência é que permitiria ao
profissional prever dificuldades e criar condições de supe-
rá-Ias.

o trabalho que deveria ser individual, a construção
de avaliação para a 3ª Lei, transformou-se numa atividade
grupal, tomando um caminho diverso do proposto. A síntese,
na plenária, foi conduzida a partir da solução da professora
A.

o tratamento de questões administrativas encerraram
os trabalhos do ano.

A programação do 11º encontro procurava dar conta
tanto das tarefas de férias, como também preparava movimen-
tos que no futuro, provavelmente, seriam oportunos. Assim,
as atividades da sexta-feira tratavam das questões relativas
à participação no Simpósio Nacional de Ensino de Física
SNEF, o que deveria ter ocorrido em janeiro, enquanto a pri-
meira plenária do sábado teria os planejamentos entregues
como tema. Por sua vez, a atividade em grupo sobre velocida-
de e aceleração estaria permitindo questionamentos esclare-
cedores sobre possíveis problemas que teriam ao iniciarem as
aplicações dos seus planos, o que havia sido combinado no
ano anterior, enquanto o problema sobre os "imãs" ajudaria a
reformulação do planejamento sobre a 3ª lei.

Quanto a forma de trabalhar, mais uma vez, incorpo-
ram-se dinâmicas com agrupamentos diversificados, já que al-
gumas atividades seriam individuais, outras em grupos meno-
res, além das plenárias. É bom salientar que, a partir desse
momento, agregaram-se ao grupo original três novos professo-
res, que vinham de um projeto semelhante, dirigido pelo co-
ordenador deste e desenvolvido ao longo do 2º semestre do
ano anterior: profª S., profº rf. e profº Ce.

Afora o relato dos diários de bordo, onde os partici-
pantes narraram traços gerais dos seus planos, bem como al-
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gumas questões de suas escolas, a sexta-feira esgotou-se com
as discussões e explicações decorrentes do SNEF.

Na manhã do sábado,os coordenadores fizeram comentá-
rios gerais sobre os planejamentos de cada um dos professo-
res, devolvendo-lhes com questões específicas para cada um,
onde abordavam deficiências ou lacunas a serem completadas.
Durante a plenária que se seguiu a esse movimento eclodiu,
espontaneamente, uma discussão sobre a adequação, ou não, do
ensino de cinemática e o seu peso relativo junto a outros
conteúdos que, habilmente, a coordenadora utilizou para in-
troduzir a atividade seguinte, em função da proximidade dos
temas e do envolvimento de parte dos professores. Parece ter
sido uma intervenção bastante oportuna e adequada.

A coordenação, explicitamente, só constituiu uma das
duplas que deveriam trabalhar na atividade com velocidade e
aceleração, deixando que as demais se formassem segundo o
impulso dos próprios participantes. Parece que perderam,
mais uma vez, a oportunidade de intervir e formar grupos me-
nores em função de critérios que fossem explícitos, pelo me-
nos para si, e que atendessem às necessidades e interesses
dos professores. Ora, se já haviam sido capazes de identifi-
car semelhanças de enfoques dos planejamentos de alguns par-
ticipantes, então essa era uma oportunidade de se fortalecer
tais semelhanças, pondo-os a trabalhar juntos, ou, no caso
contrário compô-ias com outros professores, para propiciar o
confronto de opiniões opostas.

No nosso caso, as plenárias, boa parte das vezes, não
apresentavam dinâmicas muito produtivas, já que tendiam a
cristalizar os papéis dos "melhores". Como tais atividades
eram influenciadas pelos trabalhos dos grupos que às antece-
diam, parecia interessante garantir boas "performances" das
duplas ou trios como tentativas para modificar essa tendên-
cia nefasta que se explicitava no grupo maior. É certo que
poderiam estar considerando todos esses parâmetros e julgas-
sem que a composição daquela dupla fosse suficientemente de-
finidora das demais, o que, em verdade, pode ser questiona-
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do, uma vez que era constituída pelos professores P. e W.,
precisamente os que menos dificuldades tinham nas questÕes
sobre os conteúdos, manifestações importantes na maioria das
discussões.

Um fato muito significativo foi que, na referida ple-
nária, os coordenadores pouco interviram, com altíssimo grau
de participação dos professores, que argumentaram e discuti-
ram num diálogo de iguais. Como tal atividade discorria num
ritmo muito interessante, cancelaram-se as da tarde, para
que ela continuasse, uma vez que o tema parecia ser interes-
sante para os participantes, sobre o qual tinham muito o que
falar.

Ao final da manhã do sábado, quando se
para o lanche, o coordenador procurou fazer uma
que fora discutido até então.

interrompeu
síntese do

Durante a reunião de avaliação dos trabalhos, o coor-
denador afirmou que:

"Não conhecem (os professores) cinemática,

nem dinâmica a nível de compreendê-las bem,

e, portanto, decidir sobre o que é mais im-

portante. Os temas de ensino devem ser apre-

sentados como tarefas mais específicas, mais

simples, com roteiros de trabalho."

Ele frisava, mais uma vez, sua opção pela redução da
amplitude das tarefas propostas aos professores, o que aliás
o programa Ja vinha experimentando gradativamente; senão ve-
jamos, começáramos com planos gerais para se atingir as leis
de conservação, passáramos, depois de algum tempo, para a
lei da Inércia e depois Ação e Reação, para nesse mesmo en-
contro, trabalharem apenas com os conceitos de velocidade e
aceleração, numa atividade específica. Por sua vez,a coorde-
nadora se mostrava preocupada com o fato de que eles, nas
atividades plenárias, deveriam dialogar com o conjunto, ten-
tando evitar a concentração num ou noutro dos participantes.
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Ao lado disso, reconhecia que as questões específicas,
tadas nos grupos pequenos se mostraram produtivas.

tra-

A programação do 12º encontro, afora incorporar uma
atividade sobre o planejamento da 3ª lei e a exposição indi-
vidual de um dos professores, tinha nas outras atividades
continuações, ampliadas, do encontro anterior. Enquanto na
sexta-feira os trabalhos concentrar-se-iam nos conceitos de
velocidade e aceleração, incluindo-se os movimentos de clas-
se, bem como suas vinculações com as leis de Newton, na ma-
nhã do sábado o foco das atenções seria o problema dos "i-

mãs", incluindo-se as dificuldades dos alunos, bem como o
uso da lei da ação e reação para melhor compreendê-lo, e vi-
ce-versa. As atividades se completariam com o seminário de
um professor, versando sobre seu planejamento da 3ª lei, ta-
refa deixada do encontro passado.

Quanto as dinâmicas utilizadas, continuava-se a prio-
rizar a formação de grupos menores, neste caso duplas, como
preparação para as plenárias. Afora isso, apenas a apresen-
tação expositiva-individual do seminário já referido.

o programa das atividades do 13º encontro mostra que,
ao mesmo tempo em que se continuava discutindo os planeja-
mentos e questões relativas às aplicações da 1ª lei, que es-
tavam efetivamente sendo levadas às classes, se propunham
enfoques, discussões, resoluções de problemas e experiências
relativas à 3~ lei, cuja abordagem já se iniciara em encon-
tro anterior. Enquanto os relatos dos diários de bordo, as
atividades da sexta e os seminários da manhã do sábado,
abriam espaços para estudos e discussÕes sobre a 1ª lei, as
atividades do sábado à tarde tratavam, especificamente, de
questões relativas à 3ª lei. Mais do que nos anteriores, es-
te encontro apresentou uma multiplicidade de dinâmicas e
participações: havia grupos de dois professores, plenárias,
seminários individuais e atividades experimentais.

Vale registrar que foi durante essa reunião que a co-
ordenadora oficializou o auto afastamento da profª o.
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Nas reflexões dos diários de bordo, quase sempre a
participação espontânea dos outros professores ampliou e en-
riqueceu as intervenções de cada um, de modo que essa ativi-
dade se estendeu mais do que o esperado, "roubando" tempo da
que lhe vinha a seguir. Foi, seguramente, o melhor momento
coletivo dos trabalhos.

Na formação das duplas, que se tornaram trios, a co-
ordenação agiu adequadamente na composição dos grupos, quer
pela escolha das parcerias, quer pela auto inclusão, o que
permitiu a possibilidade de termos três professores acompa-
nhados por coordenadores ou auxiliar, o que era uma situação
bastante interessante. O que quero frisar é que a escolha
fora feita "a priori", evitando-se o espontaneismo de outras
reuniões.

Infelizmente como o tema proposto era muito geral,
cada grupo adotou uma preocupação diferente e a plenária não
pode se constituir num momento de enriquecimento das idéias
através das discussões; ela se tornou uma narrativa dos te-
mas trabalhados por cada grupo. Fico com a impressão que é
preciso rever as expectativas das possibilidades das plená-
rias como o momento de sintese de atividade com temáticas
muito gerais, conduzidas por grupos muito pequenos. O mesmo
tipo de frustração já fora registrado anteriormente, o que
impõem pensar com mais cuidado nessa dinâmica.

Os seminários, que poderiam ser momentos interessan-
tes de aprendizados mútuos e trocas reciprocas, já que, em
principio falariam de problemas e questões vividos por to-
dos, não funcionaram como tal, resumindo-se em apresentações
dos professores escolhidos, com questionamentos feitos pelos
coordenadores e algumas, poucas, intervenções dos colegas.

A plenária para a solução do problema da colisão foi
conduzida pela profª S., uma das poucas a resolvê-lo em ca-
sa. Como o fizesse com facilidade e segurança, foi argüida,
mais de uma vez, pela coordenadora, com objetivo de esclare-
cer aos outros professores o caminho do desenvolvimento ado-
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tado. A atitude visava garantir a explicação, passo a passo,
da solução, de forma a permitir sua compreensão por todos, o
que não ocorreu na condução da atividade experimental.

Durante a rodada de avaliação do encontro, o coorde-
nador reconheceu a maior participação dos professores nas
reflexões do diário de bordo, sublinhando que o mesmo não
ocorrera nas soluções dos problemas. Mostrou-se preocupado
em melhorar a capacidade de percepção dos professores com
relação aos seus alunos, entendendo como importante que pu-
dessem reconhecer diferenças e semelhanças e, a partir das
marcas de sucessos e fracassos, pudessem adequar seus plane-
jamentos: a mudança com o ufeed backu, tal qual se processa-
va no projeto.

A coordenadora também registrou o enriquecimento dos
relatos dos diários de bordo, atribuindo-o ao fato de se re-
ferirem ao que estavam fazendo. Ao lado disso, se mostrou
preocupada com o espaço adequado para as atividades coleti-
vas e individuais, achando que aquelas deveriam dar conta
das questões gerais, enquanto estas deveriam ir UamarrandoU

as percepções de cada um.

Um encaminhamento para todas as tarefas deixadas do
encontro passado estava pensado na programação daquele 14º
encontro, havendo espaços para o registro das experiências
vividas em classe, através dos relatos dos diários de bordoi
as questões sobre a 3ª lei e as respostas dos alunos seriam
tratadas na plenária da tarde da sexta-feira.

Afora isso, estavam previstas uma nova série de pro-
blemas sobre a lei da ação e reação, o seminário de uma das
professoras, além de se tratar de motivações, único tema
claramente desvinculado dos conteúdos de física. As ativida-
des da tarde do sábado continuariam com problemas sobre a 3ª
lei. Repetir-se-iam as dinâmicas de duplas, plenárias e se-
minários.
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Os relatos dos diários de bordo continuavam bastante
animados, com alto grau de participação espontânea dos pro-
fessores, ao contrário da maioria das atividades plenárias.
Eles falavam, basicamente, sobre as práticas de sala de au-
la, envolvendo-se em animados debates entre si, sem a neces-
sidade de participação ou direção dos coordenadores.

Boa parte havia aplicado o problema sobre a 3ª lei
aos seus alunos, no intuito de lhes descobrir as dificulda-
des; apresentaram os resultados na plenária, comentando al-
gumas das respostas.

A discussão sobre motivação-avaliação, que usou o re-
sultado de reflexÕes em casa, dirigidas por um elenco de
perguntas enviadas pelos coordenadores, e mais a leitura de
um texto, Luckesi (11), foi bastante acalorada, principal-
mente em função da indignação dos professores frente a medi-
das-recursos que poderiam ser impetradas pelos alunos, difi-
cultando suas reprovações. Os professores sentiram-se atemo-
rizados e as intervenções eram movidas mais por angústias e
incertezas, do que serenas reflexões. Os coordenadores es-
forçaram-se por trazê-los aos temas originais, mas não con-
seguiram as adesões dos participantes. É bom lembrar que o
referido assunto fora incluído atendendo a necessidade ex-
plicitada pelos professores em encontros anteriores.

As soluções dos problemas foram encaminhadas com mui-
tas dúvidas e dificuldades que, segundo a coordenadora, de-
veriam ser retomadas em encontros seguintes.

Para a última reunião daquele semestre
crever um texto sobre motivação, e reelaborar
to sobre a 3ª lei, além das já costumeiras
diários de bordo.

deveriam es-
um planejamen-
anotações dos

No 15º encontro,os seminários, a se realizarem no sá-
bado, dariam conta da tarefa dos planejamentos, enquanto os
trabalhos com os alunos deveriam aparecer na rodada dos re-
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latos dos diários de bordo. Só não havia espaço explícito
para tratamento dos textos sobre motivação.

Seria uma reunião, prioritariamente, centrada nos se-
minários sobre os planejamentos da 3ª lei. Afora isso/tínha-
mos apenas a plenária sobre a resolução dos problemas e os
relatos iniciais.

Os relatos dos diários de bordo não se marcaram tanto
pelas intervenções dos professores, mas por boas reflexões
individuais sobre seus trabalhos em sala de aula. Na maior
parte dos casos falavam sobre o que estavam praticando em
sala, suas dificuldades e algumas saídas encontradas. O ní-
vel das reflexões era bastante bom e interessante, eviden-
ciando uma evolução dessa atividade.

Por outro lado, a plenária de soluções de problemas
não conseguiu índices tão promissores, mantendo parte dos
profissionais à margem dos debates. Os seminários não se
mostravam uma dinâmica envolvente, nem neste encontro, nem
nos anteriores; pareciam práticas muito boas para os apre-
sentadores, pois representavam momentos de reflexões maio-
res, além de um expor-se dos professores. Evidenciavam as
marcas das açÕes pessoais e, em alguns casos, mostravam re-
flexões bastante maduras e consistentes.

A interrupção da coordenadora ao 1º seminário do sá-
bado, mostrou-a bastante atenta para a oportunidade daquele
momento.

Começou-se aquele semestre ainda tratando-se de ques-
tões relativas a lei da Inércia, uma herança do período an-
terior, gradativamente passando-se para a predominância da
3ª lei. Os relatos dos diários de bordo se transformaram na
dinâmica mais participativa e envolvente do conjunto de ati-
vidades, ganhando importância ao longo do período.

Pode-se dizer que se consolidaram, de certa forma,
algumas conquistas do programa: os professores, ao seu modo,
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uouviamu os seus alunos; as avaliações não eram usadas ape-
nas para dar notas, mas também davam indicações sobre os
próprios cursos; os professores refletiam sobre suas práti-
cas de classe, o que dava outra dimensão aos diários de bor-
do e acentuavam-se as diferenças pessoais, o que levava a
necessidades também diferentes, um novo problema para o pró-
prio projeto.

Na avaliação do encontro, o coordenador reconheceu
que nas atividades em que se relatavam as experiências vivi-
das, os diários de bordo, se conseguia bons graus de parti-
cipação, o mesmo não ocorrendo naquelas em que se pretendia
urna ampliação do leque de considerações, os ternas novos.
Preocupado sinalizou:

uFalta no programa encontrar uma maneira ade-

quada para as atividades de ampliação; talvez

sistematizar as reflexões seja o caminho. u

Embora reconhecesse o crescimento do nível das refle-
xões, frisava a dificuldade em encontrar publicações compa-
tíveis com as necessidades do grupo, que pudessem dar supor-
te teórico a elas.

Por sua vez, a coordenadora se mostrava entusiasmada
com o momento dos trabalhos, ressaltando a evolução dos pro-
fessores, evidentes no relatos dos diários de bordo. Achava
que eles refletiam sobre os acontecimentos de suas aulas e
que procuravam identificar as causas de seus sucessos ou di-
ficuldades.

Mais à frente, reafirmou a adequação do caminho tri-
lhado pelo programa:

"Grande parte das atividades foram de contea-

dos, sempre acopladas às concepções espontâ-

neas, e isso é adequado a um programa como

este. u
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Pode-se dizer que o 17º encontro estava voltado para
a preparação dos professores na sua incursão na conservação
da energia. Exceção feita à rodada inicial, quando se rela-
tariam as experiências sobre os trabalhos do lº semestre,
todas as outras atividades tratavam do terna citado.

A seqüência escolhida foi a discussão aberta de duas
questões chaves, o problema das "bolinhas lançadas ao ar" e
o "massa-mola", em seguida o esboço de urna sintese dos ele-
mentos essenciais para a aprendizagem, ao lado de possiveis
idéias dos alunos sobre esses conceitos; urnaplenária fecha-
ria as discussÕes. Mais urna vez, a coordenação procurava
discutir conceitos de fisica, a partir de questões "nós",
com as prováveis concepções dos alunos.

Quanto à dinâmica usada, privilegiaram-se os momentos
coletivos maiores, as plenárias, com apenas urna atividade
conduzida por grupos menores, no inicio da tarde de sábado,
o que afinal não se concretizou corno tal.

Ao olharmos para as tarefas de casa, vemos que a pri-
meira delas representava um momento bem simples rumo a cons-
trução do planejamento das leis de conservação. Parece que a
idéia de se solicitar tarefas mais próximas das possibilida-
des dos professores, corno caminho preparatório para o esboço
do plano maior, ia se concretizando, de fato.

Outro aspecto interessante na tarefa foi a inclusão,
para reflexões, de idéias-questões apresentadas pelos pró-
prios professores ao longo do encontro. Tinham a virtude de
recolocar temas que não se relacionavam, explicitamente, com
os conteúdos, uma deficiência do programa, corno o reconheceu
a coordenadora, durante a rodada inicial de trabalhos:

"O programa tem se preocupado com o planeja-

mento do conteúdo e não tem dado espaço para

discussões das dificuldades reais de uma

classe, das questões de uma escola."
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Dos relatos dos diários de bordo, por sua vez, pode-
se dizer que se consolidaram como uma prática muito interes-
sante, também nesse período, com reflexões bastante consis-
tentes e seguras. É claro que cada qual o fazia à sua forma
e em função de suas possibilidades, evidenciando-se nas in-
tervenções as diferenças pessoais. Por outro lado, perce-
bia-se que aqueles professores que haviam superado certo ní-
vel de exigências quanto aos conteúdos, já podiam tratar de
questões sobre a justeza das avaliações, problemas de moti-
vações e dificuldades com disciplina.

Embora as resoluções dos dois problemas não conse-
guissem a participação de todos, a despeito dos esforços da
coordenadora, há sinais de envolvimentos deles: em todas as
interrupções, final dos trabalhos da sexta ou intervalo para
o almoço do sábado, os professores continuaram em sala e, em
grupos menores, mantiveram as discussões.

Na reunião de avaliação, a coordenadora reafirmou a
importância das reflexões dos diários de bordo como resulta-
do da grande mobilização dos professores. Ao mesmo tempo co-
gitava ser um momento interessante para, talvez, reativarem
as entrevistas individuais:

UA coisa individual é importante, é muito

forte, eles querem falar e querem ser ouvi-

dos. U

Por sua vez, o coordenador reconhecia a existência de
progressos individuais, e portanto diferenciados, ao mesmo
tempo em que frisava a analogia entre suas questões no pro-
grama e as dos professores em suas salas, afirmou:

nA gente não sabe como vai ser a resson&ncia

dos professores aos v~rios temas. U

Parecia lembrar que, como os professores,
javam o encontro e propunham atividades, mas nem
ucoisasu evoluiam como haviam pensado; vez por

eles plane-
sempre as
outra, as
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discussões priorizavam enfoques que não haviam imaginado, de
forma que certas frustrações precisavam ser reelaboradas pa-
ra se organizar-planejar o movimento seguinte.

Apenas duas, das três tarefas de casa, tinham trata-
mento próprio na programação do 18º encontro. Enquanto a
plenária de sexta-feira cuidava de uma delas, as atividades
em classe sobre conservação de energia, a última plenária do
sábado trataria da outra, a discussão dos problemas de coli-
sões apresentados em fotos estroboscópicas.

As atividades da reunião se completavam com os rela-
tos dos diários de bordo, a discussão, a partir de um texto
do PSSC, em duplas, seguida da respectiva plenária e a tomada
de dados de uma colisão bidimensional de dois "pucks", atra-
vés de uma experiência de laboratório.

A dinâmica da programação se mostrou mais diversifi-
cada que a anterior, já que, além das plenárias, tínhamos
leituras e discussão de textos e atividades experimentais.

Enquanto o texto e a plenária do primeiro dia trata-
vam da conservação da energia, a análise proposta a partir
da experiência de laboratório, bem como as discussões das
plenárias dos problemas das fotos estroboscópicas faziam o
mesmo com a conservação da quantidade de movimento.

Na tarefa para casa, ao mesmo tempo em que se propu-
nha a confecção do planejamento sobre a lei de conservação
da energia, se procurava um esboço dos pontos essenciais nos
conteúdos das colisões, uma preparação para aprofundamentos
nos estudos da conservação da quantidade de movimento.

Assim, ainda que apressados pela proximidade do final
do programa, repetiu-se, uma vez mais, a mesma dinâmica de
discussões de conteúdos, a partir dos pontos essenciais, co-
mo início dos trabalhos de construção de um planejamento.



103

Por seu lado, os relatos resultantes dos diários de
bordo mantiveram o ótimo nível das reflexões e participações
dos professores. As discussões das atividades em classe so-
bre a conservação da energia mostraram dois aspectos inte-
ressantes: enquanto alguns as conseguiram desenvolver, tendo
portanto comentários a relatar, outros se mostraram extrema-
mente inseguros, lembrando as primeiras intervenções, quando
se diziam professores "muito no tradicional". Isso parece
reafirmar a idéia de que uma competência mínima nos conteú-
dos é fundamental.

A leitura do texto, com um elenco de perguntas que
dirigiam sua exploração, parece ter sido muito importante
para o sucesso da plenária que se instalou logo a seguir.
Pode-se dizer que conseguiram a superação de duas dificulda-
des, pois a existência do texto impediu que as opinloes se
pautassem por um certo "achismo", enquanto as questões pro-
postas dirigiram os grupos para o mesmo caminho de refle-
xões, o que permitiu uma profícua troca na plenária.

De qualquer maneira, certa necessidade de se "fechar"

as discussões sobre o conteúdo de energia, a duas reuniões
do final do projeto, deve ter acelerado a condução desses
trabalhos, passando-se por cima de etapas e necessidades dos
participantes, fragilizando um pouco as possibilidades de
aproveitamento dos professores.

Durante a avaliação do encontro, o coordenador, entre
outras coisas, reafirmava a idéia da necessidade de um con-
teúdo mínimo para que o professor pudesse passar para fases
posteriores onde, por exemplo, começasse a ver e ouvir seus
alunos, conseguindo propor coisas novas.

Falando sobre a atividade de laboratório, a coordena-
dora, ao mesmo tempo em que reconhecia ser aquela uma expe-
riência simples, dizia que próximos programas deveriam in-
cluir esse tipo de atividades, como forma de usar experimen-
tos interessantes que eram disponíveis no IFUSP. Admitiu



104

ainda que o projeto poderia ter diversificado mais as ativi-
dades de leituras e laboratórios, que serviriam, então, como
referências para os professores.

As atividades programadas para o 19º encontro, em sua
maior parte, ou representavam encaminhamentos às tarefas
deixadas na reunião anterior, ou significavam aprofundamen-
tos às questões já propostas.

Assim, a plenária dos diários de bordo deveria cen-
trar-se no planejamento sobre a conservação de energia, en-
quanto a outra atividade da mesma tarde trataria da análise
da experiência com os "pucks", ambas deixadas corno tarefas.

Na manhã do sábado propunha-se um aprofundamento dos
estudos sobre quantidade de movimento e energia, a partir de
colisões, primeiro através de pontos essenciais envolvidos
nos processos, num trabalho em duplas com posterior plenária
e a seguir na análise de nova foto estroboscópica de colisão
bidimensional de duas esferas.

À tarde, urna série de novos problemas sobre colisões
unidimensionais de esferas diferentes que, abandonadas do
alto de rampas, colidiam com outras também diferentes, apro-
fundaria os mesmos estudos, enfocados na perspectiva das
concepções espontâneas.

Para casa deveriam aplicar testes de colisões aos seus
alunos, para analisarem suas respostas, além de fazer um
planejamento sobre quantidade de movimento e sua conserva-
ção. Com as simplificações impostas pela falta de tempo, re-
petiu-se o esquema de se estudar conteúdos a partir de ques-
tões chaves, levantamentos dos "nós" conceituais, associados
às concepções espontâneas dos alunos e suas superações. A
última tarefa preparava um balanço final, que, provavelmen-
te, seria feito no último encontro.
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Os relatos dos diários de bordo mantiveram o mesmo im-
pacto dos encontros anteriores, ainda que, na maioria dos
casos, os professores houvessem sido mais sucintos.

Na discussão dos dados sobre a experiência dos
"pucks", os participantes mostraram alguma dificuldade no
tratamento das grandezas vetoriais, e seu encaminhamento não
conseguiu envolver todos os professores.

A atividade das duplas se mostrou um momento interes-
sante, sobretudo pela auto inclusão dos coordenadores na
constituição dos grupos de trabalho. A plenária subseqÜente
foi bem interessante, com esforços da coordenadora no senti-
do de envolver todos os professores nas discussões, além do
cuidado em tentar construir sínteses em alguns momentos dos
debates, sobretudo ao final.

As atividades da tarde também foram bastante boas,
mas, como as demais, prejudicadas pela necessidade, quase
urgente, de conclusões e sínteses, já que estávamos no pe-
núltimo encontro.

Durante a reunião de avaliação, a coordenadora, mais
uma vez, admitiu a melhora do desempenho profissional dos
professores, no que foi acompanhada pelo coordenador, já que
era evidente que eles eram capazes de dar conta de vários
problemas, além das questões de conteúdos, pretensão inicial
do projeto.

Reconheceu, também, que o programa precisou
os trabalhos nesse período final para garantir a
chegada às leis de conservação, mas não achou que
vesse sido muito prejudicial.

acelerar
meta de

isso ti-

No último encontro, dezembro de 91, as atividades se
preocupavam em concluir encaminhamentos anteriores. Assim,
nos relatos dos diários de bordo cuidar-se-ia das respostas
dos alunos frente a questões de colisões, enquanto a outra
atividade da sexta-feira, a partir de uma foto estroboscópi-



106

ca, permitiria a discussão de um problema de
mensional de duas bolinhas, tendo em vista a
dois princípios de conservação, de energia e
de movimento.

colisão bidi-
articulação dos
de quantidade

Para o sábado estavam pensados momentos de avaliações
das duas partes, bem como a elaboração de um calendário para
provável continuação dos trabalhos do grupo no ano seguinte.

Como a maior parte dos professores não havia formulado
as questões para os seus alunos, problemas de acúmulo de
trabalhos ao final de um ano letivo, os relatos dos diários
de bordo transformaram-se, predominantemente, num debate en-
tre os coordenadores e dois dos participantes.

o encaminhamento do problema de colisão das bolinhas
com uma das massas desconhecidas, foi conduzido pela solução
da profª A, tendo as discussões sobre as articulações entre
as leis de conservação sido um tanto prejudicada pelo pouco
tempo disponível.

Na avaliação feita pelo coordenador, no sábado, 14 de
dezembro, ele, entre outras coisas, comentou as modificações
havidas, tanto nos professores, quanto nos coordenadores.
Enquanto naqueles, os sinais das mudanças evidenciavam-se,
também, a partir dos planejamentos entregues, nestes o eram
nas conduções e programações das atividades do programa.
Considerava que os planejamentos dos professores evoluiram
em função de suas possibilidades, das suas condições pesso-
ais e das condições de suas escolas. Quanto aos coordenado-
res/achava que haviam conseguido compreender melhor as difi-
culdades dos participantes, programando, então, atividades
mais adequadas, conseguindo com isso que se atingissem os
objetivos desejados. Um marco importante, no seu modo de
ver, foi o fato de terem usado com os professores critérios
que esperariam que estes usassem com seus alunos.

Na reunião de avaliação, que sempre ocorreu depois dos
encontros, a coordenadora acentuou as diferenças entre o
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primeiro e o último encontros: disse que a falta de horizon-
te profissional, problemas com indisciplina e pouca motiva-
ção eram as mesmas condições gerais num e noutro caso, mas
no entanto os professores tinham urna leitura muito diferente
naquele momento, evidência de que urna revisão da sua prática
fora conseguida.

Acredito que nesse último semestre os relatos dos diá-
rios de bordo consolidaram-se, de fato, corno momentos impor-
tantes e significativos, o que foi acentuado pela coordena-
dora junto aos professores.

Pode-se dizer, também, que se aprimorou o esquema de
construção dos planejamentos a partir de estudo de questões-
chaves, dos "nós" conceituais e das concepções espontâneas
dos alunos, através da redução do fôlego de cada tarefa
apresentada: a elaboração dos planejamentos só era solicita-
da após um conjunto de trabalhos menores.

Por outro lado, o excesso de conteúdos, energia e sua
conservação, e quantidade de movimentos e sua conservação,
tratados em apenas um semestre, obrigou urna urgência nos en-
caminhamentos que prejudicou, ainda que em parte, as evolu-
ções possíveis.

5.3.2 O confronto das expectativas

A necessidade de um estudo relativo a este terna sur-
giu quase que junto ao início dos trabalhos do programa, urna
vez que ele já despontara, fortemente, ao longo do 1º encon-
tro, onde era evidente a dualidade de expectativas: o que os
professores desejavam do programa (e ele parecia não forne-
cer) e o que a coordenação esperava dos professores (e estes
pareciam não responder).
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Embora tivessem espaço para fazê-lo na rodada de
apresentação, ou mesmo depois, quando lhes foi explicitada a
pergunta, os professores não conseguiram identificar, com
clareza, os motivos que os traziam à Universidade, as razões
por se engajarem no projeto. O melhor que conseguiram foi
evidenciar uma insatisfação com as condições de trabalho:
baixos salários, inexistência de incentivo à melhora profis-
sional, reconhecimento de deficiências nas próprias forma-
ções e outras semelhantes.

Dentro desse quadro de generalidades vale salientar
duas intervenções. C., professora da rede estadual que era,
procurou cobrar da Universidade as modificações que esta es-
perava ver nos professores da escola pública, formulando al-
gumas perguntas:

"A Universidade repensa a sua prática? Ela

muda? Os seus professores mudam?"

Em seguida disse ter passado na sua escola de origem
acadêmica e ter visto os mesmos professores, dando, prova-
velmente, as mesmas aulas, completando um tanto indignada:

"Voc§s pedem que eu mude, e as condições são
adversas, mas no fundo voc§s não mudam. "

Ao lado del~o profº W. reclamou que os avanços nas
pesquisas educacionais da Universidade ficavam nela mesma,
que o professor da sala de aula que fizesse diferente do que
estava nos livros texto, que era o que quase todos faziam,
passava por enrolador, incompetente.

"Quem fica no livro texto, com problemas di-

fíceis do vestibular é bom professor. O alu-

no, o seu pai, apenas reconhecem a pedagogia

do livro texto e da aprovação no vestibu-

lar. "
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o que ele reclamava era o isolamento do professor
que, em sala de aula, precisava gastar parte do seu tempo
para hierarquizar enfoques que a Academia indicava como ne-
cessários e a sua clientela não reconhecia como tal. Dessa
forma, as pesquisas universitárias não pareciam legitimar,
na prática, as ações dos professores compatíveis com o que
elas professavam.

Assim, o espaço reservado para que os professores
apresentassem suas expectativas transformou-se num muro de
lamentações. Parece que os coordenadores foram apanhados de
surpresa e, talvez por não saberem como lidar com elas, mi-
nimizaram essa manifestação. De alguma maneira, não reconhe-
ciam como tal, a problemática apresentada pelos profissio-
nais participantes.

Feitos alguns comentários, dadas algumas explicações,
os coordenadores propuseram as primeiras tarefas que eram
a construção individual de um planejamento, discussão em
grupos de 2 ou 3 e posterior plenária.

o resultado final, evidente pelo relato dos grupos de
trabalho durante a plenária, mostrou que não se trabalhou
clara e especificamente na tarefa proposta, uma vez que apa-
receram vários temas que não foram considerados pertinentes.
Parece que, por sua vez, os professores também não reconhe-
ciam como tal, a problemática apresentada pela coordenação.

Os questionamentos feitos pelos coordenadores aos
professores, durante a discussão geral dos trabalhos produ-
zidos, serviram para azedar ainda mais as relações entre as
partes, já que foram entendidos como uma sabatina, um inter-
rogatório, onde os participantes se sentiram constrangidos,
provavelmente por não conseguirem responder com firmeza e
clareza as perguntas que lhes eram dirigidas.

Cenho cerrado e lábios comprimidos de alguns, deram,
para o final do primeiro dia, marcas de desapontamento e de-
cepção dos dois lados. Naquele primeiro instante parecia não
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estar havendo o casamento entre os interesses e expectativas
das duas partes. Enquanto o programa esperava construir no-
vos enfoques para as questões de Física, a partir das dis-
cussões que pudessem acontecer, os professores, no fundo,
imaginavam que a Universidade pudesse resolver, quase de
imediato seus problemas.

Na manhã do sábado, enquanto os professores trabalha-
vam na construção da sua avaliação de curso, um a um, cada
qual por sua vez, ia passando pela entrevista com um dos co-
ordenadores. Tal procedimento teve a infelicidade de acen-
tuar a sensação de interrogatório, de forma que o terna foi
se espalhando rapidamente pelas rodinhas de conversas que se
formaram ao fim dos trabalhos individuais, até chegar à au-
xiliar de coordenação que propôs levá-lo para os coordenado-
res, que aceitaram a sugestão de discussão e esclarecimen-
tos. Estava instalado o primeiro confronto, com contornos
bastante definidos.

As inquietações dos professores sintetizaram-se na
fala da profª o. que tinha perguntas corno:

"Qual é a de vocês? Onde vamos chegar? Onde

estamos indo? A gente está sendo cobaia? Se é

para melhorar a rede, então tudo bem. "

Enquanto a coordenadora procurava explicar os motivos
que faziam a escolha do planejamento corno ponto de partida e
de chegada, o coordenador tentava explicitar os vínculos com
os quais pretendiam trabalhar. Ela afirmava:

"1. O conte6do será o da mec&nica.

2. Os coordenadores entendem que a elabora-

ção do conhecimento é individual, e que

eles podem criar condições que favoreçam

esse 'insight'.
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3. O que ocorrer nos encontros é/deveria ser

um ensaio do que acontece nas salas de
aulas de cada um.

4. A espinha dorsal do encontro deve estar

na busca das perguntas, mais do que na de
respostas. "

Ao final dessas discussões ainda permanecia/entre os
professores/urna sensação tímida e envergonhada de insatisfa-
ção e desapontamento; apesar disso, o ambiente geral era de
crédito, de que as coisas iriam melhorar, e que algo impor-
tante iria acontecer. Era evidente que os professores depo-
sitavam confiança nos coordenadores.

Na abertura dos trabalhos do 2º encontro, a prof2 c.
falava que sua expectativa ao procurar "cursos" corno este
era de encontrar respostas, mas que voltava para casa sempre
com düvidas maiores, "pois os cursos respondem algumas ddvi-

das, mas sempre colocam ddvidas maiores, mais ddvidas." Fa-
lando da sua surpresa-decepção do primeiro encontro, disse
que se sentiu cobrada por muitas perguntas, reclamou do pou-
co tempo para concluir a tarefa de casa e completou subli-
nhando sua "raiva ao constatar que não sabia fazer o plane-

jamento" .

Essa reflexão, precisamente de quem mais veementemen-
te atacara a Universidade, parece representar um "mea cul-

pa", um chamar para si parte das responsabilidades.

Por sua vez, o profQ G. falou de suas düvidas quanto
a ir ou não àquele encontro, ao mesmo tempo em que se disse
"preocupado em viabilizar, na prática, a tarefa que aqui se

discute"; reconheceu que o pensar sobre o planejamento "não

se tratava de uma repetição automática do que fazia até en-

tão. "
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Os trabalhos desses dois dias se desenrolaram sem
grandes traumas; se por um lado não houve grande euforia,
por outro não houve grande desapontamento.

A tarefa que deveria ser apresentada no 3º encontro
não foi feita pela maioria dos professores, sendo que dos
que a fizeram alguns a executaram parcialmente e boa parte
trabalhou apenas nos dias que o antecederam. Se esses Ja po-
diam ser interpretados corno sinais do não envolvimento dos
professores, o relato dos diários de bordo pode acentuar es-
sa sensação, pois pelo menos dois professores se posiciona-
ram claramente contra o caminho do programa. Enquanto G. pe-
dia "outra forma de trabalhar", C. foi mais enfática:

"Temos que trabalhar no especifico. (...)

Quero começar a sentir produção. "

A coordenadora/entendendo essas manifestações corno
próprias desse tipo de trabalho completou:

Quem faz cursos de reciclagem tem ansiedade

em aproveitá-los em suas aulas, quer inclui-

los nos seus trabalhos."

O coordenador foi um tanto
aqueles movimentos representavam
afirmou:

além, ao entender que
esquemas de defesas, e

"A resistência antecipa o esforço que deverá

ser feito para a mudança que é necessária, se
cumprida a proposição da coordenação."

Mais a frente, durante a plenária sobre a análise dos
planejamentos feita pelos próprios professores, ele mostrou
a sua frustração quanto ao fato de esperar que houvesse dis-
cussão, urna vez que cada plano de curso fora analisado por
mais de urna pessoa e no entanto ninguém se expunha, falava
ou dava sua opinião. Parecia urna evidência do que acabara de
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afirmar anteriormente: "
ram os problemas".

os professores ainda não compra-

Uma ingênua brincadeira na manhã do sábado,
va, no meu entender, a fragilidade do envolvimento
fessores. I. dizia ter levado C. para dormir em
pois ela pretendia ir para a sua própria, próxima
Paulo, para "se esquecer de colocar o despertador

perder a hora", forma de justificar a sua falta.

reitera-
dos pro-
sua casa

de São
e poder

A atividade individual daquele dia não se configurou
como tal; falaram animadamente de muitos temas relativos as
suas escolas, salas de aulas, alunos e escolas reconhecidas
como boas, subvertendo a ordem dos trabalhos, não executan-
do, mais uma vez, a tarefa pedida.

Na avaliação do encontro, feita em 8 de maio, o coor-
denador montava um quadro mais acabado das resistências, fa-
lando do engajamento superficial dos professores, das suas
dificuldades na execução das tarefas, da pouca participação
nas discussões e na fragilidade das defesas de suas posi-
ções. Mudar esse perfil, na sua leitura, poderia ser feito
ou aprofundando-se as questões específicas ou melhorando a
estrutura do planejamento, sendo que ele acreditava nesta
última, pois achava ser preciso "arrumar a casa antes de me-

lhorar o que tem lã."

A coordenadora reconhecia a grandeza dos esforços ne-
cessários; se dizia preocupada em balancear muitos eventos e
que pretendia introduzir elementos que espontaneamente não
apareceriam.

Dessa forma, os coordenadores pareciam ter clareza do
momento vivido, através da leitura adequada das resistências
dos professores, ao mesmo tempo em que eram capazes de deli-
near estratégias futuras, embora o que se vá ver mais tarde
é que a estratégia de aprofundar as questões específicas é
que vai se mostrar mais frutífera.
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No decorrer da discussão plenária que se seguiu a
apresentação do seminário da profª A., no 4º encontro, um
diálogo interessante entre o coordenador e o profº W. se es-
tabeleceu. Começou quando este se dizia contrariado em ter
que pensar no vestibular, entendendo que essa devesse ser
uma preocupação menor frente aquela de formar o cidadão, no
que foi contestado, em parte, pelo coordenador que lhe disse
que passar no vestibular era objetivo do aluno e que, se ele
pretendia ensinar-lhe física, era preciso considerar essa
expectativa, e completou dizendo:

USó quando você respeita o objetivo do aluno

você pode pensar que ele se agregue ao seu

problema, à sua proposta. Para aprender é
preciso fazer esforço e para isso deve haver

razões pessoais.u

Se lembrarmos que a coordenação já havia manifestado
a sua expectativa de que os acontecimentos do programa pu-
dessem se refletir nas aulas dos professores e imaginarmos
que ela poderia ser lida de forma inversa, fica evidente uma
forte contradição, pois o coordenador era capaz de perceber
um movimento inadequado do profº W., ao não partir das ne-
cessidades e expectativas de seus alunos, ao mesmo tempo que
não reconhecia que eles não estavam considerando as necessi-
dades e desejos mais fortes dos seus professores.

Olhando depois de encerrado o programa, esses aconte-
cimentos tomam contornos mais precisos ao verificarmos que
foi no segundo semestre que os trabalhos começaram a des-
lanchar, precisamente quando as necessidades mais urgentes,
especificamente aquelas relativas aos domínios de conteúdos,
começaram a ser satisfeitas. Naquele momento o coordenador
parecia estar correto no verbo, mas não no gesto.

Entre outras coisas, o 5º encontro teve um caráter de
avaliação do período, momento em que muitos registraram suas
opiniões sobre a evolução do programa. Ao final do dia ofi-
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cializou-se a saída dos profQs G. e C., que haviam comunica-
do à coordenação esse seu desejo. Pode-se pensar que, de ma-
neira mais radical, não identificavam no programa perspecti-
vas de satisfazer suas necessidades. Ele, em particular, as
tinha através do engajamento nos trabalhos do GREF, com o
qual já estava vinculado desde o ano anterior e continuava
ao longo daquele. Quanto a ela,a conjectura toma uma direção
mais especulativa, uma vez que o motivo último fora aconse-
lhamento médico. Por outro lado, ela nunca se envolvera com
os trabalhos, tecendo críticas, às vezes frontais e às vezes
dissimuladas, ao mesmo tempo em que reconhecia, publicamen-
te, não ser capaz de dar conta da tarefa que lhe propunham
(a construção de um planejamento), e quanto isso a enraive-
cia e incomodava. Não se pode minimizar as conseqüências
desse conflito; assim, pode ter se apoiado numa situação ex-
terna para mascarar esse desconforto, optando pela saída,
gesto mais cômodo naquele instante, pois evitava um enfren-
tamento.

Dos professores que continuavam, boa parte deles fa-
lou de modificações e melhoras nos trabalhos. I. dizia ver
mudanças da coordenação com objetivos ude motivar o pessoal,

através da colocação dos probleminhas/como o da Viennot, o
do nadador e o do pára-quedas. U Por seu lado, P. achava que
o curso ficara melhor uquando apareceram os tópicos da dis-

ciplinau, o que no seu entender ocorrera a partir do tercei-
ro encontro. Nessa sua intervenção ele foi capaz, pela pri-
meira vez entre todos os professores, de explicitar clara-
mente sua expectativa quanto ao programa:

UNão quero filosofar, nessa hora tenho vonta-

de de ir embora, quero saber de métodos e
meios de ensino."

o. dizia se sentir usada no começo, mas logo percebe-
ra a importância da troca USP-rede oficial de ensino; admi-
tia considerar chato fazer os planejamentos, ao mesmo tempo
em que assinalava ter ficado "bom depois que os trabalhos

incluiram discussões de conte6dos."



116

A coordenadora disse que no início se sentia cobrada,
como se devesse dar alguma coisa pronta, embora ninguém dis-
sesse o que era. Naquele instante, como sabia mais sobre ca-
da um deles, podia satisfazer melhor os seus anseios.

É curioso perceber que o profQ W., falando dos pro-
blemas nas suas classes, dizia das dificuldades no convenci-
mento da novidade, falava do choque do novo contra o conser-
vador. Acho que essa expressão sintetizava, com felicidade
aquele momento vivido. Se por um lado parecia que a coorde-
nação não apontava para o caminho mais adequado, por outro
apresentava uma proposta que certamente era nova para os
professores, e isso devia tê-Ios assustado, pelo menos em
certa medida. Os coordenadores estavam tendo os mesmos pro-
blemas que W. tinha com seus alunos: cada qual tinha que fa-
zer um esforço a mais para convencer sua clientela da rele-
vância dos enfoques escolhidos, e acho que, nem um e nem ou-
tro estavam preparados para isso. No caso da coordenação,
para atingir essa percepção foram precisos dois ou três en-
contros, quando se deixou de investir no geral, para começar
a trabalhar mais no específico, diretriz que se acentuou e
consolidou a partir do segundo semestre.

Embora tivessem sido capazes de reconhecer modifica-
ções no direcionamento dos trabalhos, alguns professores
ainda davam claros sinais de resistência às proposições do
programa; provavelmente tratava-se, ainda uma vez, do con-
fronto com o novo do qual falara W.

Durante a apresentação dos relatos dos diários de
bordo, no 6Q encontro, estabeleceu-se um diálogo entre a co-
ordenadora e a profª O., sendo que aquela procurava fazer
com que as intervenções da professora se dessem mais no es-
pecífico, tentando evitar que ela pudesse seduzir a si mesma
e à platéia com um discurso genérico, bastante moderno, mas
que produzia poucos reflexos nos seus trabalhos. Entendo que
essa parecia ser a forma da professora resistir às proposi-
ções do programa; assim, ao mesmo tempo em que elogiava as
alterações que trouxeram as discussões para o específico,
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para os conteúdos, se furtava de executar as tarefas compa-
tíveis com isso.

Por seu lado, W. defendia a manutenção do seu plane-
jamento sem modificações, sempre usando argumentos de cono-
tações mais "nobres", como preocupações com a formação do
cidadão, compreensões do social e outras semelhantes, mas
que não se concretizam na prática e, às vezes, sem o perce-
ber, trabalhavam no sentido oposto. Naquela argüição defen-
dia certo espontaneísmo que marcava suas aulas, sem que re-
conhecesse como importante a tentativa de previsão e cons-
trução de estratégias para tentar atingir seus objetivos;
insistia, bravamente, em manter a forma de pensar e conduzir
suas aulas da mesma maneira que o fazia quando chegou ao
programa.

Aproveitando-se das discussões que a antecederam, a
profª A. iniciou o seu relato falando da necessidade de ter
alunos participantes, e rapidamente derivou para estórias de
desestímulo profissional, baixos salários, faltas coletivas
dos alunos, processos burocráticos que garantiam aprovações,
etc., no que ganhou alguns adeptos, de forma que as inter-
venções começaram a se multiplicar. O relevante aqui é que,
nem o seu planejamento e nem o restante da tarefa foram por
ela completados e, se lembrarmos o seu perfil de aplicada e
laboriosa, podemos imaginar que nesse período as atividades
do programa não foram prioritárias, seja porque na sua vida
pessoal ocorreram fatos mais relevantes (nesse caso não fo-
ram usados como desculpas), seja porque ela não reconhecia a
temática proposta como mais importante. De qualquer forma
pareciam indícios de que, de fato, os professores ainda não
haviam "comprado os problemas" da coordenação.

Por outro lado, na reunião de avaliação do encontro,
a coordenadora elogiou a dinâmica dos trabalhos de então e
atribuiu o maior envolvimento de todos ao fato dos coordena-
dores terem aceito o "feed back" dos professores, priorizan-
do as questões de compreensão dos conteúdos frente ao trata-
mento dos conceitos espontâneos, como fora anteriormente
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grande transformação pela qual passara a dinâmica dos traba-
lhos.

Por sua vez, o coordenador, ao reconhecer as difíceis
condições profissionais do professor, assinalou que o pro-
grama não criara um clima artificial de euforia, prometendo
a solução que eles não tinham, e que essa situação talvez
não fosse capaz de ser forte o suficiente para fazer frente
às dificuldades do dia-a-dia.

É correto que as plenárias pretendiam discussões so-
bre as concepções dos alunos e seus confrontos com as do mo-
delo científico, e que em tais momentos, quase que exclusi-
vamente, se concentraram em conversas que representavam as
soluções dos problemas para os próprios professores. Se is-
so, por um lado, pode ser visto como um desviar-se da pro-
gramação original, por outro, significou atender às reais
necessidades dos participantes o que, de fato, permitiu um
maior envolvimento com os trabalhos, que, infelizmente, fo-
ram centralizados na figura de dois dos professores, com
participações esporádicas de alguns. De qualquer forma, era
o começo de uma mudança que iria priorizar uma temática re-
almente relevante para os professores participantes.

Em certa medida, o 7º encontro foi uma repetição dos
movimentos havidos no anterior, com as mesmas virtudes e
deslizes. Assim é que,a primeira tarefa, durante o relato do
diário de bordo, previa discussão sobre questões de concep-
ções alternativas, que quase na sua totalidade não houvera
sido feita em casa e ali se transformara na solução-discus-
são do problema de um peixe .que salta "verticalmente" na
correnteza de um rio, o que ficou conhecido como o "problema

do boto". Embora as intervenções espontâneas tivessem con-
centradas em dois ou três dos participantes, os demais,
quando foram questionados, responderam com presteza e segu-
rança, sinal de que acompanhavam o desenvolvimento.

Da mesma maneira, a plenária do sábado, modificando
seu sentido inicial, transformou-se na resolução de proble-
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Da mesma maneira, a plenária do sábado, modificando
seu sentido inicial, transformou-se na resolução de proble-
mas de física. Ali fora resolvido aquele do corpo que, sem
atrito, dava a volta na superfície da Terra e se pretendia
saber da validade ou não da lei da Inércia. Essa discussão
teve uma participação menor dos professores, quase se con-
centrando em um deles, com as intervenções eventuais de ou-
tros dois, deixando os demais à margem dos trabalhos.

Ainda com certa relutância dos coordenadores, que ao
programar insistiam em estudos e debates sobre conceitos es-
pontâneos, mas que em sala aceitavam trabalhar nas soluções
dos problemas, ia se consolidando a superação do que fora o
maior confronto entre as expectativas, tendo coordenadores
de um lado e professores do outro. A partir da harmonização
dessa temática, e a descoberta da forma mais adequada de com
ela lidar, resultados extremamente satisfatórios começaram a
aparecer.

o 8º encontro mostrava a mudança da coordenação desde
a sua proposição, Ja que as discussões da avaliação, propos-
ta em duas partes, implicavam, necessariamente, em resolver
os problemas, para depois julgá-los adequados ou não ao seu
objetivo. Dessa forma os coordenadores que já aceitavam dis-
cutir conteúdos, agora passavam a propô-los explicitamente,
dando assim aos professores o que eles, de algum modo, pedi-
ram, ao mesmo tempo em que se preparavam para tirar mais do
que eles imaginavam: fazer que os professores olhassem com
outros olhos aquilo que faziam rotineiramente.

Assim, ao resolverem trabalhar nesse nível estabele-
ceu-se em um novo patamar o equilíbrio entre as atividades e
as expectativas, pois estavam superadas as resistências ini-
ciais. Como decorrência disso surgiram novas expectativas e
novas ansiedades.

o profº P., que introduzira algumas modificações na
forma de conduzir e avaliar suas aulas, reconheceu, estupe-
fato, que seus alunos confundiam aceleração com velocidade e
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dos excelentes nas suas aulas, já que a maioria respondia a
frase ou número que ele considerava corretos, agora se via
frente a inesperadas performances de seus alunos, o que lhe

punha em dúvida sua competência de professor:

"Eu acho que não sei fazer as perguntas para

os meus alunos."

o que poderia estar acontecendo é que, superada a re-
sistência decorrente do confronto com os coordenadores, o
professor assumira uma nova postura em classe e que ela lhe
mostrava resultados novos, surpreendentes, e, infelizmente,
desanimadores. A nova situação explicitava problemas novos,
que se manifestavam através do embate da expectativa do pro-
fessor com o seu trabalho. Ele abandonara uma forma de tra-
balhar na qual confiava, com a qual se mostrava satisfeito
e, ao abraçar uma nova, (seguramente estava convencido de
que ela era melhor) encontrou resultados que evidenciavam
estabelecer-se novos conflitos, do professor frente aos seus
alunos e o do professor e sua antiga imagem profissional.

No caso da profª O., a superação do confronto com a
coordenação levava a resultados bastante diferentes, uma vez
que, ao mesmo tempo em que fazia rasgados elogios à dinâmica
anterior das entrevistas individuais, falava da sua dúvida
em continuar ou desistir do programa. Parece que a dinâmica
de apertar o cerco das tarefas específicas, mais assustava a
professora do que a envolvia. Ou seja, a solução de um nível
de problemática fazia explicitar outro, que ela não parecia
disponível a enfrentar.

Cada qual à sua forma, mas certamente convencidos de
que era preciso mudar, os professores A. e F. pediam subsí-
dios para esse novo passo. Ela disse que pode fazer um novo
planejamento sobre a 1ª lei da Dinâmica quando mudou a sua
visão sobre a Inércia o que foi possível somente depois de
ter lido os Estudos Galiláicos (Koyré), quando pode incluir
coisas diferentes como a questão dos referenciais e da rela-
tividade dos movimentos. F., por sua vez, procurou a auxi-
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"coisas" diferentes como a questão dos referenciais e da re-
latividade dos movimentos. F., por sua vez, procurou a auxi-
liar na manhã do sábado e lhe solicitou uma bibliografia que
o ajudasse a implementar mudanças em suas aulas. É bom lem-
brar que ele já admitira, publicamente, a necessidade da mu-
dança, ao mesmo tempo em que não se sentia capaz disso.

Na reunião de avaliação, a coordenadora manteve a de-
fesa da construção do planejamento como a dinâmica correta,
porque ela exigia um conjunto de competências que deveriam
se explicitar, como conteúdos, concepções dos alunos, formas
de superá-los e outros.

Trabalhando numa perspectiva mais restrita, a
liar da coordenação parecia admitir a relevância dos
como um momento de aprendizado entre os encontros, e

auxi-
textos

disse:

"Os professores têm dúvidas e quando vão para

os livros são capazes de identificar respos-

tas sistematizadas para as suas dúvidas; é o
aprendizado esparso que ocorre ao longo dos

encontros."

Mais ou menos dentro da mesma linha, o coordenador
defendeu a necessidade de modelos mais próximos dos traba-
lhos dos professores como forma de envolvê-los, apostava,
assim, na eficiência de tarefas mais pontuais:

"Resolver problemas localizados pode ser um

esquema menos frustrante, menos desanimador

do que planejamentos gerais, quando só se vê

resultados no fim."

A partir daí, consolidou-se o que parece ter sido a
forma de operar do programa, que se constituiu em discutir,
"a priori", questões "chaves" relativas ao conteúdo a ser
tratado, para em seguida se propor a confecção de planeja-
mento de aulas relativos aos temas discutidos. A posterior
aplicação em classe permitiu um enriquecimento das discus-



122

sões, ao mesmo tempo em que fez emergir novos problemas, que
os professores ainda não haviam cogitado; experiências reais
e não simulações, deram o caráter profissional ao curso.

Assim, as novas resistências que se explicitaram fo-
ram aquelas advindas do confronto das expectativas dos pro-
fessores e dos seus alunos, dos professores e da direção de
suas escolas, o que parece ter sido previsto pelo coordena-
dor ao perguntar, no início do 9º encontro, para os presen-
tes: uQual é o sentido, para os alunos, das coisas novas?U

No seu relato do diário de bordo do mesmo dia, o
profº P. reconheceu suas mudanças, ao mesmo tempo em que
narrou ter tido problemas com a direção da escola por não
ter conseguido cumprir a programação oficial, como o fizeram
os seus colegas de outras salas, e completou dizendo:

UA gente abraçou isso daqui, agora a gente já

não dá aulas igual.u

Se lembrarmos que suas proposições iniciais, prova-
velmente compatíveis com a exigência da escola, previam au-
las discursivas, listas de exercícios e algumas demonstra-
ções práticas, dá para entender a diferença dos alcances de-
le e de seus colegas. O que ele provavelmente não imaginava,
e talvez ninguém, é que ao conduzir suas aulas mais próximas
dos resultados mais recentes das pesquisas em educação,
viesse a ter problemas com os seus superiores, o que eviden-
ciava que, o que na Universidade se discutia e pesquisava,
dificilmente chegava às escolas.

Também o profº lf., ao longo do 10º encontro, admitiu
que o tipo de aula que ali aparecia como interessante, ocu-
pava maior tempo do que as discursivas, e, embora não falas-
se sobre problemas com a direção, registrou que:

U ao abrir para discussões,

do curso caiu.u
a velocidade



123

contrário ao que se disse nos últimos parágrafos, o
profQ W., que sempre tivera uma dinâmica de classe diferen-
ciada, propondo questões para discussões ao invés de resol-
ver problemas dos vestibulares, e que por isso Ja relatara
problemas, na 1Q reunião de 91 disse ter recebido, ao final
do ano anterior, apoio de alunos que antes contra ele se co-
locavam. É como se, vencidas as dificuldades iniciais, os
alunos se dessem conta de que aquele procedimento era me-
lhor, e através dele aprendessem mais, não sem antes terem
oferecido bastante resistência.

Numa outra direção, a profª A., que já aplicava o no-
vo planejamento desde o 2Q semestre do ano anterior, se mos-
trava preocupada com as questões de motivação. Identificava,
claramente, a sua expectativa de professora, que era de en-
sinar, enquanto os alunos gostavam de ir à escola, mas não
se interessavam por estudar:

"Eles gostam do espaço social da escola, mas
da tarefa que a escola pede eles não gos-
tam."

Começava a aparecer o confronto das expectativas dela
e de seus alunos, que ela reconhecia importante resolver,
solicitando assim que aquele tema ganhasse relevância nas
discussões do programa.

Ao longo do 132 encontro, A. reiterava suas preocupa-
ções quanto as motivações dos alunos, no que foi acompanhada
por outros professores, o que garantiu espaço para tema no
encontro seguinte. Ao lado disso, manifestou sua preocupação
quanto ao papel das avaliações, dizendo ter gasto um dia in-
teiro para encontrar questões para compô-Ia. Ao conduzir
suas aulas como indicavam os livros didáticos esse problema
nunca havia aparecido, uma vez que se tratava apenas de re-
petir questões parecidas com as resolvidas em classe, coisa
que os livros ofereciam com facilidade.
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Problemas também parece ter sido o que enfrentara a
profª S. ao modificar suas aulas. Ela disse ter aplicado o
problema dos malabaristas (Viennot) e outros,para reflexões
e, como resultado, apareceram dificuldades em manter a dis-
ciplina de aula, e completou:

"Eles querem fórmulas, problemas iguais e no-

tas. "

Quando dos seus relatos, F., falando das suas difi-
culdades, não deixou de registrar que "os alunos querem fór-

mulas", numa alusão clara às resistências às discussões pro-
postas por ele.

Na reunião de junho de 91, a profª A. se mostrava
bastante desanimada em função do resultado de suas avalia-
ções que, segundo ela, expunham claramente as deficiências
do ensino. Ao mesmo tempo em que reconhecia a sua parte da
culpa, reclamava da não participação dos alunos, dizendo que
sua nova dinâmica impunha um necessário esforço e envolvi-
mento, coisa que eles não estavam dispostos. Mais a frente
assinalou:

"Eu quero ensinar, eles não querem aprender,

então não existe interação. (...) É preciso

que o aluno faça força para aprender."

Frustração semelhante manifestou o profº P., no 17º
encontro, ao se dizer decepcionado com as avaliações de seus
alunos, que mostraram erros em situações que ele considerava
resolvidas. Admitiu que eles eram capazes de chegar às res-
postas de alguns problemas, sem contudo compreenderem as
questões conceituais. Como um indicativo de que se encami-
nhava para uma dinâmica mais próxima do nível entendimento
dos alunos, disse que a constatação de que não estives-
sem compreendendo movimentos circulares numa das salas o fez
mudar o programa das outras.
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Tendo amadurecido suas reflexões a respeito, urna vez
que Ja haviam aparecido em vários encontros anteriores, a
profª A. parecia ter construído urna síntese bastante inte-
ressante:

"t preciso que o aluno se convença que é pre-

ciso trabalhar, ele tem uma tarefa que preci-

sa ser feita, se ele não faz não é possível

construir o aprendizado. (...) Enquanto não

houver uma harmonia entre os interesses (do

professor e do aluno) então não se vai conse-

guir ensinar nada. "

Sem o saber, suas palavras podiam ser aplicadas, com
bastante justeza e adequação, aos problemas enfrentados pe-
los coordenadores na condução dos trabalhos do programa, e
que a saída encontrada só foi possível quando se harmonizou
os interesses a que ela fez alusão.

Durante o mesmo encontro, e compatível com essa
cepção, a coordenadora, ao longo das intervenções dos
fessores, que vez por outra reclamavam das dificuldades
as escolas ou com seus alunos, reconhecia que:

per-
pro-

com

"O projeto tem se preocupado com o planeja-

mento do conteúdo e não tem dado espaços para

discussões das dificuldades reais de uma

classe, das questões da escola."

o que se pode hoje dizer é que/naquele momento/se as
questões com as dificuldades de classe ou do dia-a-dia esco-
lar fossem colocadas, provavelmente fariam sentido para al-
guns daqueles professores, uma vez que se manifestavam a
respeito desses temas. Se houvessem sido colocadas antes,
talvez não lhe reconhecessem a relevância, como se dera com
outros enfoques apresentados pela coordenação; assim, o que
poderia aparecer corno um deslize dos coordenadores não deve
ser entendido como tal. Naquele momento alguns professores
estavam prontos para o tema, provavelmente antes não.
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Na abertura do 18º encontro, o profº P. fez um relato
bastante longo e interessante a respeito de suas preocupa-
ções. Do conjunto, que foram muitas, três merecem aqui ser
lembradas: na primeira procurava compreender a melhor manei-
ra de atuar junto aos seus colegas para convencê-los da sua
forma diferente de atuar; em segundo mostrava o conflito de,
por ter mudado o enfoque, estar atrasado na programação ori-
ginal, o lhe causava problemas com a direção, mais uma vez,
e por fim, decorrência do anterior, dizia haver um planeja-
mento para a escola e outro que realmente usava em classe.

o professor em questão parece que tinha alguns pro-
blemas extras: precisava convencer seus alunos, seus colegas
e seu diretor, de que as mudanças produzidas nas aulas re-
presentavam um real compromisso com a qualidade, com a tare-
fa de professor, e não o contrário como muitos deviam achar.
Como já reclamara o profº W., as pesquisas da Universidade
não legitimavam, na escola, as mudanças que elas apregoavam
e/ao profissional que já tinha inúmeros obstáculos que o
desestimulavam, restava superar mais essa dificuldade.

Uma notícia extremamente positiva naquele encontro
veio no relato da profª A., que se dizia contente porque par-
te de seus alunos, do período da manhã, se dispunham a fazer
umas experiências e, em certa medida, brigavam por isso.
Acentuou que uma das alunas pediu para fazê-la em casa, o
que acontecia pela primeira vez na sua vida profissional.

Ao lado da superação da resistência de
alunos/ela já se mostrava empenhada em refletir
de uma nova questão, um novo problema:

alguns seus
a respeito

"Como dar atenção a uns alunos sem ser repe-

titiva com os demais."

Evidencia aí estar preocupada com os bons alunos e
com aqueles que têm mais problemas com os conteúdos. Natu-
ralmente essa solução não era simples e os coordenadores
também poderiam falar durante algum tempo sobre suas dúvi-
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das, urna vez que haviam sofrido bastante com as mesmas ques-
tões, o que os obrigara a experimentar algumas estratégias
de superação, corno as entrevistas, os trabalhos em grupos
menores, experlencias em laboratório, discussões a partir de
textos com questões previamente formuladas e outras mais. A
verdade é que, se os professores haviam transposto para sua
salas alguns problemas de conteúdos aqui discutidos, procu-
rando exercitar as discussões coletivas, não haviam conse-
guido o mesmo com as referidas práticas diferenciadas cita-
das acima.

De qualquer forma, o que é relevante, mais urna vez
registrar, é que a percepção de um novo problema parece ter
sido precedida pela solução de outro.

Foi assim que a coordenadora se referiu a respeito da
passagem dos professores, de urna fase para outra:

"Quando se sentiram mais cobertos com os con-

teúdos, então permitiram que os alunos parti-

cipassem e começaram a aparecer novos proble-

mas. "

No caso da profª A.,
demais, a superação de cada
aparecimento de outros.

um tanto mais à frente que
problema estava permitindo

os
o

Urna observação do profQ lf., feita no sábado do pe-
núltimo encontro, evidenciou um aspecto interessante do
problema do professor que acompanha programas de aperfeiçoa-
mento docente. Ele falava do ambiente estimulante dos encon-
tros, das propostas interessante, frente a um cotidiano es-
colar frustrante, com questões mesquinhas e desestimulantes,
o que só prejudicava os alunos. Tal colocação lembra, pela
semelhança,a citação de parra (1986), falando de professoras
alfabetizadoras ao participarem de congressos e seminários:
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"E a Cinderela politizada, (...) vive todo um
drama quando, após as doze badaladas, vestin-

do novamente o seu traje de Gata Borralhei-

ra, se vê perdida sem saber como resolver o
problema de alfabetizar as cinqüenta crian-

ças subnutridas e desmotivadas de sua clas-

se." (12)

No texto original ele está criticando o papel secun-
dário a que são relegadas as questões do como ensinar, coisa
que efetivamente não ocorreu neste programa, ainda assim o
confronto que se estabelece no cotidiano escolar dá aos pro-
fessores um papel mais próximo de Gata Borralheira do que de
Cinderela, conforme a interpretação citada.

5.3.3 Conteúdos: um tema que se impôs

As principais atividades dos dois primeiros encontros
levaram à realização e discussão de planejamentos gerais/que
visavam as leis de conservação de energia e quantidade de
movimento. Era expectativa da coordenação, desde o início,
que tal tarefa propiciasse o aparecimento elou preocupações
com abordagens diferenciadas, permitindo então aflorar ne-
cessidades de discussões sobre o uso de laboratórios, a
oportunidade de se introduzir História da Ciência ou uma no-
va forma de olhar o processo ensino-aprendizagem a partir
dos trabalhos de Piaget e grupo, entre outras.

Ao mesmo tempo em que os planejamentos se concentra-
vam, predominantemente, em rol de conteúdos e as decorrentes
discussões não conseguiam ir muito além, a tentativa de in-
corporação do ideário piagetiano nas preocupações dos pro-
fessores se mostrou frustrante por que, por um motivo ou por
outro, o texto proposto não foi lido, obrigando a anulação
das atividades respectivas.
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Tais movimentos permitiram a um dos coordenadores a
primeira percepção clara do que viria a ser a necessidade
maior do grupo; na reunião de avaliação do 3º encontro, em 8
de maio, ela disse:

"Ao se concentrarem no conteúdo os professo-

res mexeram na ferida, pois em História da
Ciência, Piaget e outros temas eles poderiam

sair pela tangente, mas tratou-se de conteú-

dos, que é o que eles falaram, e ficou explí-

cito que eles têm grandes dificuldades com os
conteúdos."

Hoje pode-se dizer que a fuga àqueles temas tratava-
se de um não reconhecimento de sua relevância e, sobretudo,
de uma necessidade vital de melhor compreensão do conteúdo
próprio a ser tratado.

o 4º encontro previa falar-se dos planejamentos da
Lei da Inércia, uma evolução aos planejamentos gerais, e boa
parte dele se concentraria nos seminários conduzidos por al-
guns professores, como forma de apresentarem os seus traba-
lhos. Durante as discussões decorrentes das apresentações
dos participantes, apareceram três problemas que marcaram,
não só esse encontro, mas também alguns dos que se seguiram.

Quando a professora I., com o pretexto de estudar a
inércia, analisava o movimento de um corpo num plano hori-
zontal em MRU, sem atrito, o profº W., como que pensando em
voz alta, perguntou:

"E se, continuando esse movimento sem atrito,

ele der uma volta completa na Terra, vale a
lei da Inércia?"

A partir de então, a relevância do planejamento da
profª I. ficou secundarizada frente a necessidade de se re-
solver esse problema. As discussões tomaram boa parte desse
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encontro e esse mesmo tema voltou, já como atividade progra-
mada, no seguinte.

o seminário da profª A. teve a virtude de colocar em
cena mais dois problemas de conteúdos: o da pedra abandonada
do alto do mastro de um navio ou o da bomba solta de um
avião em movimento, reconhecidos como a mesma questão e o de
um balão que sobe verticalmente e que ao voltar à Terra pode
ou não tocar o mesmo ponto do solo (o balão de Cyrano). Tan-
to um como outro apareceram em discussões posteriores como
atividades programadas pela coordenação.

É importante frisar que o encontro, que deveria ser
predominantemente pautado pela discussão de planejamentos,
tornou-se, quase que exclusivamente, uma série de discussões
para as resoluções de problemas de conteúdos, com grande do-
se de dificuldades apresentadas pela maioria dos professo-
res. É também bom dizer que tais soluções não demandavam
conteúdos outros que não os ensinados no 2Q grau.

Ao contrário do que vinha acontecendo até então, as
discussões coletivas, quando se tratou das referidas solu-
ções dos problemas, apresentaram um bom nível de participa-
ção e envolvimento dos professores. Não se pode dizer que
todos participaram e efusivamente, mas algumas intervenções
relevantes se deram de forma espontânea, enquanto as plená-
rias anteriores se resumiam, quase sempre, em diálogos dos
professores, um a um, com os coordenadores.

Se a coordenação identificou, ao final do 3Q encon-
tro, um provável direcionamento para as questões dos conteú-
dos, e se soube atender o movimento que se fez mais forte no
4Q, ao aceitar as discussões e soluções dos problemas, no 5Q
encontro ela, por iniciativa própria, programou conversas
específicas de conteúdos ao propor para uma plenária a dis-
cussão e sistematização do problema do."carrinho em volta da
Terra", que aparecera num dos trabalhos anteriores.
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Ao lado disso, relatando as reflexões do período en-
tre encontros, pelo menos dois professores explicitaram suas
satisfações pela priorização das discussões dos conteúdos da
física. Na sua intervenção, o profº P. disse:

"O curso est~ bom, melhorou muito do
contro pra c~, quando apareceram os
da disciplina."

3º en-

tópicos

Por sua vez, ao mesmo tempo em que achava chato fazer
planejamento, a profª A. acentuava que:

"o curso ficou bom depois que discutimos con-

te6dos. "

Assim, ao terminarmos o 1º semestre do projeto pode-
se dizer que os conteúdos da física abriram, de forma quase
autônoma, caminho frente às outras abordagens pensadas pelos
coordenadores e que, planejando "on line" eles se curvaram à
essa evidência, primeiro aceitando a necessidade que se de-
senhou no 4º encontro, para, em seguida, programá-los nos
encontros seguintes. O saudável disso tudo é que, quase que
imediatamente, alguns professores perceberam a mudança de
enfoque e a reconheceram como benéfica.

Demonstrando não estarem totalmente convencidos da
absoluta relevância dos conteúdos frente as demais perspec-
tivas, os coordenadores propuseram para o 6º encontro, como
questão de fundo, a inclusão dos conceitos espontâneos dos
alunos sobre os conteúdos de física que apareciam nos plane-
jamentos dos professores. Eles, que tinham aceito a exclusão
de Piaget como temática de importância para aquele coletivo,
passavam a investir, objetivamente, na incorporação das con-
cepções dos alunos quando da preparação dos planos de cursos
pelos professores.

Como estes não realizaram a tarefa de análise das
respostas dos alunos para dois problemas propostos, o traba-
lho dos grupos de 2, da sexta-feira, ocupou todo o resto da
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tarde como subsídio para as discussões do dia seguinte. Em-
bora a programação previsse o confronto entre as concepções
espontâneas e as científicas, a intervenção do profº P., a
respeito de onde haveria sido tirada a fotografia do desenho
proposto, derivou as discussões para questões de movimentos
e referenciais. Tal encaminhamento tomou boa parte da manhã,
bem como teve uma boa dose de participações, é verdade que
não de todos os professores. Ao lado disso houve uma subver-
são da proposição inicial, ou seja, iniciou-se trabalhando
questões de conceitos espontâneos, mas se usou boa parte do
tempo em discussões sobre conteúdos.

Na abertura dos trabalhos do dia 14 de setembro, 7º
encontro, ao longo dos relatos das reflexões constantes nos
diários de bordo, a coordenadora sugeriu, como estava pre-
visto, que se incluissem nas intervenções considerações so-
bre as respostas dos alunos para um problema que já fora
tratado no encontro anterior. A atividade que parece seria
fundamental para que os professores pudessem conseguir ras-
trear o que poderia ser um esboço dos conceitos espontâneos
implícitos nas respostas dos alunos, transformou-se numa se-
ção plenária de resolução do problema de identificar o movi-
mento ou repouso e ainda o traçado da trajetória do salto de
um peixe visto por vários observadores diferentes. Tais dis-
cussões tiveram um bom grau de participação de todos os pro-
fessores, embora tenha se centrado mais nos profºs P., W. e
A.

Para a manhã do sábado, enquanto continuavam as en-
trevistas individuais, os outros professores, em grupos de
2, deveriam tentar descobrir quais os traços comuns num gru-
po de 8 problemas arrolados ao longo das conversas e nos
trabalhos anteriores ou sugeridos como aplicações para os
seus alunos. O que deveria ser a busca de identidade em vá-
rios problemas considerados importantes para se tratar a lei
da Inércia, transformou-se numa discussão de conteúdos e
ainda assim contemplando a solução de apenas um dos proble-
mas.
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Foi uma discussão comprida, ocupando toda a tarde do
sábado, e na maior parte do seu tempo, teve o inconveniente
de deixar de lado 3 dos 6 professores. Por outro lado, que
parece extremamente positivo, principalmente se se conside-
rar os que mais dificuldades tiveram em acompanhar as dis-
cussões, os coordenadores tomaram o cuidado de ufecharu a
conversa com uma resolução sistematizada, resumo de todas as
intervenções.

Durante a avaliação do encontro, a coordenadora reco-
nhecia que ele fora centrado em conteúdos, o que era visto
como um problema, já que obrigava a exclusão de outros enfo-
ques considerados importantes. Ao lado disso, a auxiliar in-
sistiu que os professores haviam adorado a discussão do
upeixe que saltaU

, indicios de que tinham acompanhado, bem
como de que as observações lhes faziam sentido.

Ao relatar suas observações, o coordenador reconheceu
que uma contribuição do programa devia ser melhorar a com-
preensão que os professores tinham do conteúdo, e ainda as-
sinalava que alguns deles operavam na faixa das concepções
alternativas, e que ajudá-los a evoluir para o modelo for-
mal, acadêmico, devia ser um problema do projeto. Sem expli-
citar diretamente, devia estar apontando para o que podia
ser a chave da explicação para o não envolvimento dos pro-
fessores com atividades relativas ao mapeamento dos concei-
tos espontâneos dos alunos: faltava, para alguns deles, o
dominio das soluções do ponto de vista cientifico, o que não
permitia que vissem contradições em algumas das proposições
de seus alunos.

Assim, a proposta engendrada pelo programa, de discu-
tir os conceitos de fisica, sempre associados as concepções
espontâneas dos alunos (que também o eram de alguns profes-
sores) parece ter sido um binômio feliz no enfrentamento da
questão, pois, ao mesmo tempo em que aprendiam conteúdos, os
participantes tinham diante de si uma estratégia eficiente
para o tratamento com seus alunos, tanto que muitos a utili-
zaram. Dessa forma, tentava-se praticar, e mais uma vez, o
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espelhamento das salas de aula na própria condução do proje-
to.

Sem perder de vista a construção do planejamento e
todas as atividades que estavam amarradas a ele, o 8º encon-
tro centrou a sua programação, significativamente, em dis-
cussões de conteúdos, ao propor questões de avaliações da 1ª
lei da dinâmica e reservar espaço para trabalhos em duplas
e plenárias para as respectivas análises.

Ao lado disso/estavam previstas discussões de conteú-
dos relativos a lei de Ação e Reação, sempre partindo da
idéia de fazê-los a partir da concepção dos alunos. Parecia
que a coordenação reconhecia que era preciso trabalhar no
sentido de minorar as lacunas dos professores quanto aos
conteúdos, mas que também era preciso ser feito de uma for-
ma diferente daquelas conduzidas pelos manuais ou cursos
acadêmicos. Assim, coerentes com uma proposta construtivis-
ta, partiam das leituras que os professores tinham dos con-
ceitos, usando, muitas vezes, a compreensão dos seus alunos
como o mote das discussões.

Durante o relato das reflexões constantes nos diários
de bordo, a profª I. reconheceu a excelência dos mecanismos
das entrevistas individuais, dizendo-os muito produtivos.
Como no seu caso tal dinâmica se concentrara, quase que ex-
clusivamente, na solução de problemas de conteúdos e que ela
dera sinais de ter evoluído bastante, então essa intervenção
pode ser entendida como a percepção de ter sido uma boa hora
para aprender física. Vale lembrar que I., quase sempre, te-
ve dificuldades em acompanhar as discussões plenárias.

Num instante de sua entrevista individual, espaço em
que a coordenadora conduzia a solução de um problema, apenas
perseguindo suas dúvidas e apresentando novas questões, a
profª A. parou, suspirou forte, e enfaticamente afirmou:

"t preciso ter coragem para dar uma aula as-

sim. "
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Essa frase, dita daquela maneira e naquela hora, talvez qui-
sesse dizer que para um professor com conhecimentos limita-
dos de física, era preciso muita valentia para propor urna
dinâmica corno aquela, pois os alunos poderiam fazer muitas
perguntas e propor novas questões que ele/ela não conseguis-
sem responder. Acho que era urna forma indireta de reconhecer
que saber o conteúdo era fundamental e que, embora não ga-
rantisse mudanças no comportamento do professor, era um re-
quisito necessário.

A plenária do sábado, que pretendia discutir a análi-
se dos problemas e os aspectos essenciais avaliados, res-
tringiu-se, exclusivamente, na resolução das questões, con-
centrando-se em apenas urna delas, já que cada grupo havia se
debruçado em aspectos diferentes de cada urna das quatro
questões propostas. Embora a coordenação, preocupada com as
dificuldades de alguns professores, tenha sistematizado as
discussões, com as explicações de seus significados, deve-se
salientar que, mais urna vez, restringiu-se o alcance da ta-
refa proposta, limitando-a a resolução de problemas de con-
teúdos específicos da física e, a bem da verdade, não sem
alguma dificuldade.

Durante a plenária de 23 de novembro de 90, falando
sobre as dificuldades de aprendizagem da 3º lei da Dinâmica,
o profº F. disse claramente que umuitas dessas são nossas

tambému. Era urna manifestação evidente de que em muitas cir-
cunstâncias os professores estavam num patamar ligeiramente
acima dos seus alunos, assim sendo, parece ser tarefa pri-
mordial de qualquer programa de aperfeiçoamento de docentes
contribuir para o aumento dessas diferenças.

Encerrou-se o semestre tendo-se priorizado, ainda que
não fosse essa a intenção explícita, questões de conteúdos
relativas às 1ª e 3ª leis da Dinâmica. Embora fosse preocu-
pação da coordenação upuxaru as discussões sempre para o la-
do das concepções espontâneas dos alunos, tal objetivo este-
ve longe de ser atingido, restando dele urna maior preocupa-
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ção dos professores quanto as respostas discentes, uma maior

atenção para com o que lhes respondiam.

A grande atividade do 119 encontro, Ja no início do
29 ano do projeto, foi a discussão, em grupos de 2, e a pos-

terior plenária sobre "como caracterizar e diferenciar velo-

cidade e aceleração". Tanto é verdade que ela se estendeu
para a tarde do sábado, cancelando-se as atividades desse
período.

É importante registrar-se que, ao contrário de outras
ocasiões, essa plenária não derivou para discussões sobre
conteúdo ou resoluções de problemas, concentrando-se em di-
ficuldades experimentadas pelos professores, experiências
realizadas, novas articulações propostas e suas respectivas
expectativas. Por se tratar de conteúdos bastante discutidos
ao longo do ano anterior, pode-se supor que as necessidades
primárias quanto aos domínios dos conceitos importantes es-
tivessem resolvidas, podendo então, aquele conjunto de pro-
fessores, pensar naqueles conceitos numa outra dimensão. As-
sim, satisfeita a necessidade primeira, a problemática fica-
va alçada a um patamar majorado, permitindo enfoques mais
diversificados e mais ricos.

Isto não quer dizer que todos eles dominassem com se-
gurança e consistência esses conteúdos, muito ao contrário,
apenas 2 davam indícios de compreenderem com bastante preci-
são os alcances das leis da Dinâmica, estando os outros em
diferentes estágios de entendimento. O que quero dizer é
que, superando-se uma compreensão mínima, estavam lançadas
as condições para um planejamento e atuações mais arrojadas.

No seminário de apresentação do seu plano de curso,
no 13º encontro, a profª A. contou, entre outras coisas, que
incorporou vários dos problemas discutidos no programa. Sen-
do ela, no grupo, a pessoa que mais evoluira a partir das
atividades propostas, era extremamente promissor que passas-
se a utilizá-los em suas aulas, ainda mais se lembrarmos que
ela mesma, numa conversa com a coordenadora, maravilhada,
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falava da coragem de se propor "aquele" tipo de aula com
discussões abertas, ao invés de simples resoluções de exer-
cícios.

A exemplo do que já fizera quando da aproximação à 3º
lei da Dinâmica, a coordenação apresentou um problema de co-
lisões, como forma de preparar as próximas discussões de
conservação de energia e quantidade de movimento. Pareciam,
com isso, reconhecer que antes de propor uma tarefa que
obrigasse o professor a sugerir uma articulação dos conteú-
dos, era preciso garantir que ele estivesse seguro o sufi-
ciente para poder pensar nas questões que eram relevantes no
processo ensino-aprendizagem, aceitando essas relevâncias,
dispondo-se a discutí-Ias e não se restringindo aos concei-
tos específicos da matéria.

Se pensarmos também que esses não eram problemas
quaisquer, que representavam situações "chaves" para as com-
preensões dos conceitos envolvidos e, sobretudo, se pensar-
mos que os professores estavam incorporando tais questões
nos seus planejamentos, então o enfoque se mostrava extrema-
mente adequado e bastante promissor. Parecia legítimo dizer
que a coordenação devia ter encontrado a forma de iniciar o
tratamento de qualquer conteúdo novo com esse grupo de pro-
fissionais: apresentação de problemas "chaves", discussões a
partir das concepções espontâneas dos alunos e tentativas de
fechamento com soluções passo a passo conduzidas pelos pro-
fessores, mesmo que nas discussões gerais nem todos as con-
seguissem acompanhá-Ias.

Sem deixar de se encaminhar na direção que julgava
mais adequada, a priorização dos conceitos espontâneos jun-
to aos professores, e sem deixar de atender uma necessidade
explicitada em encontro anterior, o tratamento da motivação
para a aprendizagem, a coordenação não se descuidou das dis-
cussões sobre conteúdos, que apareceram ao longo do 14º en-
contro durante as análises de respostas dos alunos e também
durante a plenária de resolução dos problemas sobre a 3ª
lei. Assim, ao binômio anterior incorporou-se, a partir das
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necessidades dos professores, um novo tema constituindo-se o
tripé de sustentação do projeto àquela altura dos trabalhos:
conceitos espontâneos, conteúdos e motivação dos alunos. Era
certo que o encaminhamento de um deles interferia e intera-
gia com o outro, mas era precisamente essa articulação que
os coordenadores desejavam encontrar nos novos planejamen-
tos.

A atividade plenária para a resolução do problema do
"sujeito na escada" evidenciou, mais uma vez, a enorme difi-
culdade que boa parte dos professores tinha ao tentar solu-
cionar problemas de física, ainda que o conteúdo fosse, ex-
plicitamente, aquele equivalente ao 2º grau. Claro que as
questões propostas eram algo singulares, uma vez que repre-
sentavam "nós" importantes para as compreensões dos concei-
tos que elas envolviam. Assim sendo, pareciam salutar que
toda a introdução de novo tema merecesse uma ou algumas se-
ções que permitissem aos professores um fortalecimento de
suas idéias e aplicações do modelo formal da física, o que a
coordenadora reconheceu na reunião de avaliação em 1º de ju-
lho; ela disse:

"Deve-se partir em cima de conteúdos especi-

ficos. O ensinar se faz junto a um conteúdo,

e sua compreensão permite articular melhor as
atividades, o que vai ser proposto."

Essa intervenção representava, de fato, uma síntese
do que já vinha sendo praticado há algum tempo. Dessa manei-
ra, a coordenação que iniciara propondo a realização de pla-
nejamentos, àquela época, em função do aprendizado propicia-
do pela prática da atuação direta com os professores, mudava
sua maneira de atuar, admitindo ser necessário garantir uma
compreensão mínima dos conteúdos. Era, na verdade, uma mu-
dança na forma, visando garantir melhores resultados, mas a
manutenção da essência, Ja que a compreensão dos conteúdos
permitia aos professores proporem atividades para a supera-
ção dos conceitos espontâneos, e isso levava a uma constru-
ção mais elaborada de um planejamento, desejo primeiro do
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discussões dos conceitos, mas na forma como que isso fora
feito, a partir das compreensões próprias dos participantes
ou das dos seus alunos.

A pergunta que salta imediatamente é se seria essa a
mesma ansiedade de qualquer grupo que venha a se formar. Uma
resposta cautelosa obrigar-nos-ia a reconhecer que cada gru-
po é um grupo, e portanto, merecedor de dinâmica própria,
mas, por outro lado, não me parece pretencioso afirmar que
as deficiências de conteúdos marcam as atuações
parte dos professores da rede oficial de ensino, o
permite supor, com grande possibilidade de acerto,
deva ser uma dinâmica produtiva para a maior parte
pos de professores que venham a se constituir.

da maior
que nos

que essa
dos gru-

o encontro de setembro de 91, que era uma preparação
para construção de planejamentos das conservações, de ener-
gia e quantidade de movimento, teve forte concentração nas
discussões de conteúdos e resoluções de problemas, tanto que
as atividades que procuravam trabalhar os conceitos dos alu-
nos, ou ainda identificações de conteúdos essenciais, foram
abandonadas em detrimento das conversas pautadas nos conteú-
dos. É bom lembrar que, em nenhuma das interrupçÕes, seja no
final de sexta-feira, no almoço, ou ainda ao final de sába-
do, os professores foram embora imediatamente; ao contrário,
todos permaneceram e as discussões, animadas, continuaram.
Formaram-se, é bem verdade, novos grupos, indo alguns para a
lousa, enquanto outros se reuniam em torno de um dos coorde-
nadores, mas estavam tão envolvidos a ponto do horário não
ser um parâmetro relevante, e nos três casos resolviam-se
problemas de conteúdos.

Como em outras oportunidades, o 18º encontro, foi
pautado, significativamente, por discussões de conteúdos,
ainda quando esse não era o tema explícito dos trabalhos, o
que denotava que ainda não estavam umadurosu o suficiente
para que os outros enfoques pudessem ser reconhecidos como
importantes, como ocorrera no trato da 1ª lei da Dinâmica.
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Tal assertiva foi explicitada, claramente, pela profª
A., durante o 19º encontro, em 23 de novembro, ao dizer:

"Como est~ claro para mim o conte6do, então
percebo mais facilmente onde eles não estão
caminhando, percebendo, entendendo."

Ou seja, a atenção mais refinada às intervenções dos
alunos, o cuidado mais apurado quanto às suas respostas,
principalmente quanto às "consideradas" erradas, urna con-
quista deste programa, parecia ser possível, somente depois
de um domínio mínimo com relação ao conteúdo; antes disso
tal percepção era difícil, pouco provável.

O que se pode dizer é que a dinâmica mais bem acabada
produzida por este programa consistiu em, primeiramente,
discutir os conteúdos a serem tratados, a partir de questões
conceitualmente importantes, as "questões chaves". Essas
discussões foram feitas sempre com a perspectiva de compre-
endê-Ias, bem corno procurar o mapeamento de corno se dava, "a
priori", a compreensão para um aluno típico: os conceitos
espontâneos. Em seguida aos professores era solicitada a
construção do seu planejamento, espaço onde deveriam se ex-
plicitar as articulações possíveis, consideradas adequadas
pelo profissional, tendo o seu arcabouço sido acrescido de
todas as discussões havidas anteriormente.

Se é correto afirmar que tudo isso permitiu um salto
qualitativo enorme na prática profissional dos professores,
é bom salientar que a aplicação efetiva, em classe, dos pla-
nejamentos aqui trabalhados propiciou o confronto, muito
produtivo, entre o esperado e o efetivamente praticado, con-
dição para a emergência de urna problemática que, sem essa
atuação, não teria possibilidade de aparecer.
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5.3.4 A superação dos conteúdos

Se como tema relevante os conteúdos da física foram
se impondo, e cada vez mais, a partir do 3º encontro, a sua
superação começou a se fazer presente, de forma clara, no
início do 2º ano dos trabalhos, lá pela 11ª reunião.

Apareceu no relato das reflexões do diário de bordo
da profª A., que se mostrava preocupada com a motivação; to-
mando emprestada a expressão já usada, no semestre anterior,
pelo profº W., ela completou dizendo:

nEles gostam do espaço social da escola, mas

da tarefa que a escola pede, eles não gos-

tam."

Durante sua intervenção, W., ao reconhecer que exis-
tia muita física nas brincadeiras das crianças, se mostrava
preocupado em saber qual seria o "momento bom para intervir

e conscientizá-las, adequadamente, das coisas que estão fa-

zendo".

S., por seu lado, na manhã do dia seguinte se dizia
ansiosa por compreender como se dava o aprendizado, e assi-
nalava a sua insatisfação com as respostas dadas pelos seus
alunos que, antigamente, não a incomodavam.

Assim, alguns professores, cada qual a sua forma, se
mostravam mobilizados por outras preocupações que iam além
dos conceitos da mecânica; é bom salientar que os três cita-
dos, naquela altura dos trabalhos, já davam mostra de razoá-
vel compreensão dos conteúdos envolvidos.

As novidades não paravam por aí, a maior surpresa
ainda estava por acontecer. A plenária que se seguia a tare-
fa dos grupos menores e que pretendia diferenciar velocidade
de aceleração tratou, quase que exclusivamente de articula-
ções, formas adequadas, enfoques diferenciados, pré-requisi-
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tos, tratamentos qualitativos ou quantitativos; enfim, fa-
lou-se muito de urna e de outra, velocidade e aceleração, sem
se desviar para soluções de problemas. O grau de participa-
ção foi bom o suficiente para que se cancelassem as ativida-
des da tarde daquele sábado e a plenária pudesse continuar.
Não seria a primeira vez que se estaria modificando a ordem
dos trabalhos, ou ainda cancelando-se urna atividade, mas,
pela primeira vez, urna atividade se sobrepunha a discussões
de conteúdos, ou seja, continuou-se na discussão de articu-
lações e usos adequados dos conceitos de velocidade e acele-
ração, anulando-se urna atividade individual e sua correspon-
dente plenária que previam a solução do problema dos "ímãs

suspensos na balança".

Dessa maneira, algumas intervenções de professores e
mais esse grande movimento coletivo davam sinais de que, pe-
lo menos momentaneamente, urna dinâmica nova começava a se
instalar nos trabalhos desse grupo.

Durante a apresentação do seminário do profQ W., na
manhã do sábado do 13Q encontro, a profª A. interveio, e re-
colocou o terna da motivação corno relevante para o aprendiza-
do:

"Afinal por que razão quer o aluno vir ã es-
cola?"

Imediatamente envolveram-se, profª S. e profQ F.,
além da própria A. e W., e, por entender que se tratava de
urna preocupação relevante para os professores, a coordenado-
ra prometeu incluí-la corno atividade do encontro seguinte
garantindo a continuação da pauta agendada para o dia. Dessa
forma, evidenciava-se, mais urna vez, o emergir, espontanea-
mente, de questões que superavam as de conceitos e conteú-
dos, ao mesmo tempo em que demonstrava urna coordenação aten-
ta e fazendo um uso ágil e correto da programação "on line",

urna característica do programa.
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Durante a reunião de avaliação do encontro, os coor-
denadores reconheceram a maior densidade e riqueza, bem como
maior participação dos professores nos relato dos diários de
bordo. A explicação, para a coordenação, era ~porque se re-

fere ao que estão fazendo~. Isso parece correto se lembrar-
mos que todos estavam aplicando os planejamentos discutidos
e tinham questões advindas do confronto entre o que fora
pensado e o que conseguia ser aplicado. De qualquer forma, a
natureza das intervenções dizia respeito às dinâmicas de
classe, adequação ou ajustes de movimentos pessoais, dife-
rente de resolver problemas de física.

Nesse mesmo dia, o coordenador foi além, ao tentar
explicar as origens das mudanças dos professores em relação
às suas aulas, dizendo que a primeira modificação perceptí-
vel era que os professores reconheciam as diferenças entre
seus alunos, que procuravam ajustar seus planos à isso e,
sobretudo, que estavam atentos ao ~feed back~ das salas de
aulas, sendo ele o guia para as mudanças.

o movimento mais completo, que parece ter acontecido,
foi que, superada a insegurança quanto ao domínio de aspec-
tos básicos e fundamentais na compreensão do conteúdo, os
professores puderam abrir espaços, dentro de suas preocupa-
ções, para questões próprias do ensinar-aprender. A partir
de então podiam mobilizar-se por essa nova causa,e a forma
que isso aconteceu, em função das discussões e encaminhamen-
tos do projeto no semestre anterior, foi o olhar para a sala
de aula a partir de novo filtro, foi o encarar as respostas
dos seus alunos, sobretudo as consideradas erradas, de forma
diferente, não como algo para ser recriminado e repreendido,
mas como elemento a ser compreendido. O que será que está
pensando o meu aluno para responder isso? Essa pergunta pode
ter sido a maior herança das discussões sobre conceitos es-
pontâneos, marca presente na maioria dos encontros do 2º se-
mestre de 90; assim sendo, a coordenação estaria colhendo o
fruto de duas ações que parecem ter sido acertadas: a prio-
rização dos conteúdos da física, ao lado da possível percep-
ção que os alunos teriam daqueles conteúdos, marcas de como
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se tentou desenvolver os estudos sobre os conceitos de físi-
ca.

o 14º encontro, como havia sido prometido, incorporou
no rol de atividades a discussão sobre a motivação. Para tal,
os professores haviam recebido um texto, enviado entre os
dois encontros, que pretendia subsidiar as intervenções. A
ação interessante a registrar é que ocorreram longas e aca-
loradas discussões entre os próprios professores, sem quase
nenhuma intervenção dos coordenadores. Esse é um fato extre-
mamente positivo, uma vez que/em outras ocasiões o que se
pretendia uma plenária havia se transformado em diálogos en-
tre os coordenadores e um ou outro professos sob os olhares,
às vezes atônitos, cúmplices ou complacentes dos outros.

É bem verdade que boa parte das intervenções foram
pouco permeadas pelo texto proposto, movidas que foram mais
pelas experiências profissionais; boa parte delas serviu pa-
ra que eles se defendessem das críticas que o texto fazia ao
papel de professores que usam autoritariamente a avaliação.
É certo que algumas daquelas críticas eram de fato pertinen-
tes para alguns daqueles professores, mas o mais importante
aqui,é que eles aceitaram discutí-las e mobilizaram-se em
argumentar em defesa de suas posições assumidas em sala, ora
com justificativas, ora com explicações e em outras em nome
de uma reconhecida impotência. De qualquer forma é um se dar
conta da sua atuação num nível, numa medida, que até então
não a tinham; é o reconhecimento dos grilhões como primeiro
passo para a liberdade.

o 15º encontro teve a virtude de permitir o apareci-
mento das ações de outros professores, ao mesmo tempo em que
acentuou a profundidade da crise vivida pela professora A.

Durante os relatos dos diários de bordo, o profº Ce.,
contando suas experiências em classe, falou de situações em
que reproduziu com bolas, fios e cabos de vassoura situações
físicas apresentadas em problemas que tentava resolver. Mais
ainda, na medida em que as suas alunas não compreendiam uma
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ainda, na medida em que as suas alunas não compreendiam uma
dada simulação foi capaz, na mesma hora, de improvisar um
outro sistema que pudesse dar conta da dúvida apresentada.
Sob todos os pontos de vista, e, sobretudo a partir da pre-
cariedade de condições que lhe era dado trabalhar, a inicia-
tiva se mostrou bastante criativa e muito interessante.

Para a análise que aqui se faz o importante é que o
professor deu sinais claros da compreensão do conteúdo que
pretendia tratar, só assim pode-se compreender a sua agili-
dade em conseguir criar, no calor da própria aula, uma nova
situação experimental de aprendizagem. Mais do que isso, o
próprio movimento mostra um estar atento às respostas dos
seus alunos e urna disposição de mudar a direção da aula em
função disso. O que me parece é que o professor sabia bem o
que desejava, armando urna estratégia para conseguí-lo e que,
atento as manifestações de suas alunas, soube readaptá-las
em função do seu objetivo primeiro. A tecla que insisto aqui
é que, o atentar para as dificuldades dos alunos é posterior
à compreensão uclarau dos conteúdos por parte do próprio
professor, e mais, que a aplicação de um planejamento por
ele construído lhe dava clareza do objetivo a ser atingido,
um objetivo que estava ao alcance de sua compreensão e pos-
sibilidades, limites que o programa sempre se preocupou em
respeitar.

Nessa mesma rodada dos trabalhos, o profº F., contan-
do sobre a nova dinâmica de classe, reconheceu que estava
Use expondo mais, abrindo mais espaçosu e que isso acabava
oferecendo umais oportunidades de questionamentosu, ao mesmo
tempo em que admitia que antes Uera mais limitado, que dava

pouca possibilidade [de participação] aos alunosU.

Continuou, dizendo que tudo isso umotiva mais os alu-

nos e eles aprendem maisu, já que, se sentindo mais seguro
falava uma linguagem diferente o que melhorava o nível de
compreensão da classe.
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va a uma programação e condução mais adequada das suas au-
las, e portanto, melhor rendimento.

Parece ter passado pelas mesmas etapas de evolução
que alguns de seus colegas: a melhor compreensão dos conteú-
dos lhe permitiu enxergar novas possibilidades de articula-
ções, o que significava um domínio diferenciado dos mesmos,
daí um sentir-se mais seguro lhe permitiu estar mais à von-
tade em classe, abrir mais espaços para participação dos
seus alunos e, conseqüentemente, um resultado mais animador
no processo ensino-aprendizagem.

Durante a sua intervenção, a profª A. se reconheceu
desanimada e em crise, ao mesmo tempo em que relatava refle-
xões, bastante interessantes, sobre a relação dos alunos com
a escola e de professores com o processo de ensino.

De início/admitiu que dar aulas resolvendo exercícios
e avaliar com outros ligeiramente diferente, corno faziam
quase todos os professores, era mais simples. Naquele momen-
to, como tinha objetivos mais claros e bem definidos, os re-
sultados das avaliações colocavam em xeque os seus próprios
objetivos, expondo mais claramente as deficiências do pro-
fessor na sua relação com o aluno, com a aula. Continuou,
dizendo que antes achava que a responsabilidade do aprender
era do aluno, urna vez que o professor havia feito a sua par-
te, e naquele instante já reconhecia que o problema era mui-
to mais complexo. Sem eximir totalmente as responsabilidades
do corpo discente/afirmava que a sua nova dinâmica de sala
impunha um necessário esforço e envolvimento dos alunos,
coisas que,no seu entende0eles não pareciam dispostos, e
completou dizendo, bastante envolvida:

"Antes eu dava aula e tudo bem. Hoje eu quero

que eles aprendam, e fico muito incomodada.

Até onde vai a minha responsabilidade, até

onde vai a do aluno?"



147

Parece prudente cogitar que o texto apresentado para
o encontro de número 14, sobre as avaliações, deva ter cola-
borado para o grau sofisticado de suas reflexões; de qual-
quer maneira/o simples fato do referido exemplar ter feito
sentido para ela dá um sinal inequívoco do estágio avançado
de suas preocupações. Assim sendo, por um motivo ou por ou-
tro, a profª A., que no meu entender foi a que mais evoluiu
durante as discussões do semestre anterior, mostrava-se no
primeiro semestre de 91, num nível bastante elaborado de
preocupações quanto às responsabilidades de professores e
alunos no processo ensino-aprendizagem; como decorrência
disso condenava ao descrédito a sua forma antiga de avaliar.

Durante a reunião de reflexões sobre o encontro, a
auxiliar afirmou que, àquela altura, os professores do pro-
grama já tinham uma leitura diferente em relação ao fracasso
escolar; para eles, antes as responsabilidades eram dos alu-
nos e naquele momento já as reconheciam como sendo suas, pe-
lo menos em parte.

Era, sem dúvida nenhuma, um salto bastante significa-
tivo desses profissionais, o que os colocava num novo pata-
mar de compreensão e relacionamento com a sala de aula, ca-
bendo para eles o verso de Ronaldo Bastos, na canção de Mil-
ton Nascimento: "Nada será como antes, amanhã".

Na sua avaliação, a coordenadora assinalava que, ao
refletirem sobre as suas aulas/os professores as reconheciam
melhores, e que nesse movimento procuravam identificar as
causas dos seus sucessos e insucessos. Ao mesmo tempo, afir-
mava que a compreensão melhor dos conteúdos tinha permitido
um deslanchar das condições do pensar nos seus alunos, visí-
veis nas tentativas de coordenar os conteúdos, as concepções
alternativas, as atividades adequadas e as respectivas ava-
liações, entendendo-as como um ganho do programa, já que es-
tas eram as maiores preocupações nas discussões do trabalho.

Achava também/que os professores já faziam relação
entre a indisciplina e a motivação para aprender, e que quem
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Achava também, que os professores já faziam relação
entre a indisciplina e a motivação para aprender, e que quem
estava envolvido não era indisciplinado. Paralelamente,
afirmava que grande parte das atividades do programa haviam
sido de conteúdos, e sempre acopladas com as discussões de
concepções alternativas, o que considerava adequado para es-
te tipo de projeto, uma vez que o ensinar se faz junto a um
conteúdo e que sua compreensão permite uma articulação muito
melhor das atividades.

Assim, a coordenação, ao mesmo tempo em que se mos-
trava atenta e percebia as modificações dos seus professo-
res, identificava nos seus movimentos anteriores elementos
capazes de fomentar a evolução dos participantes. Foi além,
ao assinalar que a compreensão mais clara dos conteúdos per-
mitiu uma superação dos papels tímidos, constrangidos e li-
mitados da escravidão à metodologia proposta pelos livros
didáticos.

No encontro de setembro de 91, outros professores de-
ram sinais de terem superado a questão monotemática dos con-
teúdos, ao mesmo tempo que A. aprofundava sua crise pessoal,
suas reflexões.

Ao comentar o resultado de suas aplicações ao longo
do 1Q semestre, o profQ F., entre outras coisas, frisou que
as suas avaliações, que anteriormente apenas premiavam reso-
luções de problemas, incorporavam questões conceituais, além
de proporem problemas mais abrangentes que englobavam vários
conteúdos anteriores. Para quem acompanhou as dificuldades
que ele próprio apresentava, quando da tentativa de resolu-
ção de problemas de conteúdos das leis da dinâmica, era ra-
zoável pensar que quando teve um domínio maior desse mesmo
conteúdo, pôde se aventurar a questioná-los junto aos seus
alunos, já que era capaz de respondê-los.

Se lembrarmos que o mesmo profQ F., no último encon-
tro do semestre anterior, reconheceu que se expunha mais, ao
mesmo tempo em que dava maiores possibilidades de participa-



149

ções aos alunos, o que, no seu entender permitia um melhor
aproveitamento das aulas, então a avaliação diferenciada re-
presentava apenas uma evolução natural do processo de cres-
cimento do referido professor. De qualquer forma, é bom sa-
lientar que o processo, contínuo por excelência, mantinha-se
dando sinais de ir em frente.

Como costumava fazer, a profª I. iniciou sua inter-
venção relatando as dificuldades de sua escola, principal-
mente nas aulas do período noturno, para em seguida acen-
tuar, com bastante segurança, estar convencida de que as au-
las expositivas tinham pouca utilidade, motivo pelo qual se
encontrava empenhada em construir um laboratório seu, que
pudesse levar para casa, e de uma classe para outra, uma vez
que a escola não lhe oferecia outra possibilidade. Dessa
forma, pensava em trabalhar com coisas bem simples, esco-
lhendo um mínimo de temas e experiências que os alunos pu-
dessem entender, e concluiu: "só coisas simples".

Ora, dentro das condições efetivas que a referida es-
cola não oferecia e, principalmente, partindo das reais pos-
sibilidades da professora, essa parecia ser a melhor síntese
do possível para aquela específica situação, o que deve ser
saudado com extrema alegria, pelo grau de maturidade que ela
representava. É claro que pode ser considerado pouco, frente
à expectativa de mudanças dos professores, mas o significa-
tivo desse fato é que ele consubstanciava a mudança possí-
vel, num patamar exeqüível. Como já foi dito em outra cir-
cunstância, depois dessa percepção a professora já não era
mais a mesma, era outra e melhor, e isso é o que esperava o
programa.

Dois ou três meses antes, a profª A. tornava pública
suas reflexões e dúvidas quanto às suas responsabilidades
para com o fracasso escolar, bem como no que dizia respeito
às avaliações, naquele encontro traçou um perfil de sua
evolução e também aprofundou seus questionamentos.



150

achava mais isso, em função de algumas avaliações que fize-
ra; debitava, pelo menos parte do fracasso, ao não envolvi-
mento dos alunos, para completar dizendo:

ut preciso que os alunos se convençam que é

preciso trabalhar, que eles tem uma tarefa

que é preciso ser feita, e se eles não a fa-

zem não é possivel construir o aprendizado. u

Urna contradição, que ao seu ver dificultava as rela-
ções professor-aluno, era a que,enquanto o professor queria
que ele aprendesse, o aluno queria apenas tirar nota. Estava
convencida que:

"Enquanto não houver uma certa harmonia entre

esses interesses/não se vai conseguir ensinar

nada. "

Mostrava sérias dúvidas com respeito as avaliações,
considerando,inclusive/que era mais importante acompanhar a
evolução dos alunos do que assinalar o acerto local de urna
ou várias questões.

Ao ser argüida, cogitou que talvez estivesse sendo
apressada ao pensar em resultados muito antes do possível, e
finalizou dizendo que talvez continuando no mesmo caminho
pudesse vir a colher as mudanças que tanto desejava.

Assim, a professora explicitou, com suas próprias pa-
lavras, que esperava resolver seus problemas quando dominas-
se conteúdos específicos da física e, surpresa e decepciona-
da, constatou que tinha novas questões, inimagináveis até
então.

Na avaliação que fez, depois de terminado o encontro,
o coordenador ressaltou os progressos individuais, diferen-
ciados, nos três últimos encontros. Disse terem os professo-
res/ilhas de informação, em alusão ao fato de adquirirem do-
mínio sobre blocos de conteúdos, e que suas tarefas tinham
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sido coordenar essas mesmas ilhas. Reconheceu ao mesmo tem-
po, haver professores que, ao contrário, tinham ilhas de dú-
vidas. Quanto às tarefas propostas afirmou:

UA gente não sabe como vai ser a ressonãncia

dos professores frente aos vários temas apre-

sentados. U

Acentuou que as definições do programa haviam sido
feitas por procura, buscas, sendo uma amostra do problema
que os professores tinham quando trabalhavam com seus alu-
nos; dessa forma, os coordenadores estariam tendo com os
professores os mesmos problemas que estes enfrentavam com
seus alunos.

Fica então evidenciado que, para ele, alguma compe-
tência relativa aos conteúdos eles haviam adquirido e que o
trabalho maior consistia em dar coerência à provável articu-
lação desses conceitos, para torná-los acessíveis aos seus
alunos. Talvez este estivesse sugerindo que os professores
se curvassem às necessidades primeiras de seus alunos, como
eles mesmos, no programa, fizeram, sem perder de vista os
objetivos maiores.

No 18º encontro, mais uma vez os professores eviden-
ciavam para os colegas sinais de mudanças/e suas respectivas
conseqüências: problemas novos.

o profº P., no seu relato do diário de bordo/ disse
ter uma dinâmica de aula diferente, e concordava com algumas
críticas que lhe foram feitas em seções anteriores:

UEu era professor de laboratório, e hoje o
laboratório já não é a primeira fonte. Con-

cordo com a (auxiliar) que os alunos apenas

manuseavam equipamentos. (...) Hoje preciso

pensar muito para dar a lª lei de Newton. U
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Em seguida ele explicitou um conflito
com relação a competência que julgava ter,
instante colocava em dúvida:

bastante claro
e que naquele

"Eu achava que era mais ou menos bom, agora

já nem sei se sou bom. Eu tinha um tipo de
pensamento fixo, direto. (...) Antes eu dava

as respostas imediatas e portanto não chegava

a me decepcionar. Eu colocava aquilo que eu
achava correto e não insistia na construção

do seu aprendizado."

Desde o início do programa o profº P. parecia bastan-
te seguro tanto com relação ao conteúdo de física, como tam-
bém com relação a condução de suas aulas. Sempre que apre-
sentou seus planejamentos os defendeu com veemência/e emba-
sado pela experiência de quem já os tinha experimentado al-
gumas vezes. ~ certo também que tinha o curso mais "tradi-

cional" dentre os professores, centrando a aula na figura
magnânima do professor. Como ele afirmava não tinha proble-
mas.

A partir do instante em que propÔs uma dinâmica dife-
renciada, começou a encontrar resultados que o surpreende-
ram. Na verdade a surpresa só foi possível porque ele estava
disposto a ouvir e, sobretudo, a procurar compreender seus
alunos, seguramente uma problemática muito mais refinada e
alvissareira do que uma ordenação lógica dos conteúdos. De
qualquer forma, é bom lembrar que esses temas só aparecem
para os professores que mostravam um domínio mínimo dos con-
teúdos da matéria, como afirmou a coordenadora nessa mesma
data:

"Quando se sentiram mais cobertos com conte6-

dos, então permitiram que os alunos partici-

passem e começaram a aparecer novas ques-

tões. "
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É importante salientar que o coordenador, na reunião
de avaliação desse encontro, fez uma afirmação muito pareci-
da ao dizer:

"Quando se estabelece o dominio do conte6d00

professor passa para outro nivelo Começa a
ver e ouvir seus alunos, e a pensar coisas."

Parecia concluir, como a coordenadora, que o domínio
do conteúdo era anterior, e sempre necessário para se passar
para fases posteriores, mais sofisticadas; que só depois de-
le podem aparecer outras preocupações.

Ainda na rodada dos relatos do diário de bordo, a
profª A., vivendo seus conflitos com a avaliação, manifestou
sua dificuldade em produzi-la de forma que ela considerasse
justa, mostrando-se incomodada em avaliar apenas conteúdos,
dando indicações de tentar incluir a atuação e a participa-
ção dos alunos. Insistiu em dizer que essas tentativas de
modificações estavam se dando em função de torná-las compa-
tíveis com a nova dinâmica de aula, essa a verdadeira raiz
da sua crise com a avaliação.

Mais à frente/colocava um outro problema que, sem o
saber, era uma dificuldade vivida pelos coordenadores:

"Como trabalhar com os bons alunos e os mais

dificeis? Como dar atenção a uns, sem ser

muito lenta para os demais?"

De qualquer maneira, o que importa aqui registrar é
que,o nível de problemas que ela levantava estava bem à
frente da seleção do conteúdo relevante. Uma vez escolhido o
conteúdo, e também uma forma julgada adequada de trabalhá-
los, ela foi para a classe aplicá-los e então lhe surgiram
novos problemas que até então não cogitara.
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Nos dois últimos encontros do programa, reiteraram-se
sinais de que as preocupações dos professores evoluiram mui-
to em relação àquelas que tinham quando aqui chegaram.

o mesmo profº P., falando sobre as
superar o nível dos conceitos espontâneos
disse, em 22 de novembro:

dificuldades em
dos seus alunos

"A idéia que eles tem sobre aquilo é mais for-

te do que a gente pensa. "

No encontro seguinte parecia estar falando da mesma
coisa, quando disse:

"Um mesmo aluno dá resposta brilhante e de-

pois comete um erro simples."

o que o professor ensinou,e o que achava que o aluno
aprendera,também era preocupação da profª A., manifestada no
19º encontro:

"0 professor discute, faz uma experiência,

faz dois problemas e pensa que o aluno já sa-

be (...) O professor acha que sabe tudo e o
aluno é desprezivel."

Na sua reflexão ela vai além, tentando diagnosticar o
que lhe parecia ser uma das causas:

"0 aluno não relaciona a escola com o coti-

diano, o mundo é lá fora, aqui é o caderno, é
outra coisa."

E continuou, manifestando o objetivo que procurava
perseguir:

"Não quero premiar a resposta certa apenas,

mas a explicação. (...) Eu quero que ele (o

aluno) seja capaz de usar o que aprendeu."
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Não há dúvida nenhuma que as preocupações de alguns
professores são qualitativamente muito superiores àquelas
que lhes afligiam no ano anterior. É igualmente claro que
essa evolução é maior e mais evidente naqueles que efetiva-
mente conseguiram um razoável grau de compreensão nos conte-
údos específicos aqui estudados, leis da dinâmica e conser-
vações de energia e quantidade de movimento. Seria injusto
não reconhecer as modificações de todos, coisa que efetiva-
mente aconteceu. O que friso aqui é o fato de que elas foram
mais substanciais naqueles que possuiam um domínio maior dos
conceitos de física, como de alguma forma reconheceu a coor-
denadora/na reunião de avaliação em novembro de 91, ao di-
zer:

"Todos melhoraram o desempenho profissional.

(...) É evidente que eles ouvem os seus alu-

nos e isso é um ganho do projeto. (...) Eles

valorizam a avaliação."

Nesse ponto cita nominalmente os profºs lf., S. e A.
Se dermos uma olhada na retrospectiva de cada um deles vere-
mos que estariam no grupo dos professores que tinham boa
compreensão conceitual, com as tais ilhas de dúvidas por se-
rem lapidad~s.

Dessa forma parecia ficar evidente que a competência
específica nos conteúdos da matéria tratada, se não garantia
uma postura diferenciada do profissional, era condição ne-
cessária para a sua evolução. Havia sinais claros de que a
fragilidade da formação acadêmico-profissional gerava uma
insegurança, mãe da postura autoritária e castradora de pro-
fessores, e da sua submissão aos conteúdos e metodologias
apontadas pelos livros didáticos disponíveis no mercado.

Se é certo que a compreensão dos conceitos não garan-
tia um professor diferente daquele de "lousa, giz, exerci-

cios e saliva",é certo também que a discussão dos conteúdos
associada a uma forma nova de vê-los produziu, neste progra-
ma/resultados bastante animadores. A forma aqui experimenta-
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da foi a da discussão dos problemas-chaves dos conteúdos, os
chamados "nós conceituais", acompanhados das prováveis con-
cepções dos estudantes a respeito desses assuntos.

5.3.5 Tratamentos coletivos e/ou individuais

Embora a programação do 1º encontro tivesse um elenco
diversificado de atividades, inclusive tarefas individuais,
grupais e plenárias, a marca mais forte foi dada pelas en-
trevistas individuais, acentuadas que foram pela dinâmica
que acabou tomando o trabalho coletivo maior.

Durante a condução da plenária da sexta-feira,a coor-
denação dirigiu-se a vários dos participantes tentando, com
a argÜição, compreender e/ou questionar a lógica das propo-
sições contidas nos planejamentos construídos. O que foi
pensado como uma discussão coletiva, na verdade acabou se
transformando num questionamento individual, acompanhado com
certo espanto pelos colegas professores.

Entre a elaboração da avaliação e a plenária respec-
tiva havia, na programação do sábado, uma entrevista indivi-
dual com um dos coordenadores. Nesse período, a partir de
conversas espontâneas, foi tomando corpo a idéia/sensação de
que estavam passando por um interrogatório, impressão essa
que se acentuou pela experiência do dia anterior, na argÜi-
ção das profªs A., O. e C. Tal tema se espalhou rapidamente,
a ponto de uma reclamação-indignação, razoavelmente organi-
zada, chegar à auxiliar da coordenação, que sugeriu que ela
fosse levada aos coordenadores e que se abrisse espaço para
esclarecimentos, o que de fato foi feito. Devido ao adianta-
do da hora, combinou-se que eles começaram os trabalhos do
período da tarde.

Ao se iniciar o segundo período do dia I os professo-
res, nas palavras de O., se mostravam preocupados em identi-
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ficar os objetivos e encaminhamentos do programa. Tinham
perguntas como:

uQual a de vocês? Onde vamos chegar? A gente

está sendo cobaia?U

Os coordenadores tentaram mostrar/não só os objetivos
e contornos do programa, como também as intenções das ativi-
dades daquele e do dia anterior. Basicamente,as entrevistas
e conversas pretendiam explicitar algumas contradições como
forma de encaminhar uma racionalização das ações profissio-
nais. Tentavam fazer com os professores aquilo que esperavam
fizessem eles com seus alunos: um processo de descoberta,
construção e elaboração do conhecimento.

Apesar de um clima de certa insatisfação e desaponta-
ment% ambiente geral era de confiança nos coordenadores.
De qualquer forma/ficou evidente a leitura pessimista de
Uinterrogatóriou dada pelos professores à tentativa da coor-
denação de constituir diálogos com cada um ou com o conjun-
to.

Além das exposições da coordenação, as atividades do
segundo encontro previam trabalhos individuais e suas cor-
respondentes discussões plenárias.

Na sexta-feira deveriam confrontar o seu planejamento
com o de um colega. Enquanto o coordenador esteve presente
em classe/os professores trabalharam aplicadamente, mas/ à

sua saída/foram se formando núcleos de conversas onde se
trocavam idéias, opiniões e sugestões, sem que, necessaria-
mente, se falasse da tarefa proposta.

A discussão que se pretendia coletiva, na verdade se
configurou em conversas a dois, entre o que analisara e o
que tinha o seu planejamento analisado. Tudo isso sem a par-
ticipação dos demais, e com as intervenções mais no sentido
de se desculparem frente ao que o outro considerara erro, do
que propriamente um confronto de opiniões.
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A tarefa individual do sábado também repetiu, mais ou
menos, a mesma dinâmica do dia anterior, ou seja, durante a
presença do coordenador os professores trabalharam, aparen-
temente envolvidos na tarefa, mas,à saída daquele, rapida-
mente formaram-se grupos de 2 ou 3, dispersando-se do traba-
lho proposto, uma vez que não conversavam, prioritariamentej
sobre as análises dos planejamentos.

Por outro lado, parece prudente pensar também
consultas aos colegas deva ser uma manifestação de
rança, seja com relação a natureza das tarefas, como
com relação à sua execução; dessa maneira, a troca de
niões serviria para dividir as responsabilidades.

que as
insegu-
também

opi-

De qualquer forma, as dificuldades, reais ou não, nas
realizações das tarefas individuais, bem como as tímidas
participações dos professores nos momentos coletivos, podem
ser interpretados como indícios do não envolvimento dos mes-
mos nas atividades até então propostas.

A leitura da programação do terceiro encontro permite
dizer que a direção mais forte para a qual ela apontava, era
a apresentação e posterior análise do planejamento da auxi-
liar da coordenação, portanto um trabalho diferenciado pela
sua própria origem.

Na manhã do sábado, quando deveriam por escrito fazer
seus comentários ao planejamento proposto no dia anterior,
mais uma vez, repetiu-se uma prática das reuniões anterio-
res: na ausência dos coordenadores o trabalho tornou-se co-
letivo, derivando para outros temas.

Cabe esclarecer que a discussão, que envolveu todos
os professores, com exceção da profª A., não passou, de for-
ma nenhuma, próxima do trabalho proposto, já que falaram de
aulas de laboratórios, discutiram sobre o ensino tradicional
e o que chamaram de "criativo", conversaram sobre os vesti-
bulares, sobre o papel da Universidade como agente de pes-
quisas educacionais e o responsável pelo mesmo vestibular,
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mostraram-se preocupados quanto as expectativas de seus alu-
nos e suas famílias com as suas possibilidades de sucesso no
ingresso ao terceiro grau, narraram experiências vividas e
discorreram sobre algumas escolas que conheciam e as respec-
tivas visões dos seus alunos. A bem da verdade mostraram-se
bastante envolvidos nas conversas.

o retorno dos coordenadores trouxe consigo o cessar
das discussões e a volta ao trabalho individual escrito.

Como consequencia da não realização da tarefa, a dis-
cussão plenária que a seguiu não conseguiu se estabelecer.
Um começo de indecisão e omissão abriu espaço para a parti-
cipação da profª. C. e do profº. G., e rapidamente se con-
centrou no questionamento conduzido pelos coordenadores.

A plenária, que se prolongou ao longo da tarde sem a
presença da coordenadora e cancelou a discussão do texto que
fora previsto, manteve a mesma característica daquela reali-
zada pela manhã: restringiu-se a argüição do coordenador à

professora auxiliar.

Àquela altura, já era evidente que, apesar dos esfor-
ços da coordenação, não se conseguia constituir uma dinâmica
de trabalhos para o grupo, que fosse produtiva e alimentado-
ra de novas atuações. Por um lado, o não envolvimento nas
tarefas individuais, e por outro, provavelmente decorrência
do primeiro, a não participação nas discussões coletivas pa-
reciam explicitar as dificuldades encontradas.

Na abertura dos trabalhos desse encontro, o coordena-
dor reconheceu, publicamente, esses entraves ao dizer:

tIOsprofessores ainda não compraram os pro-

blemas. (...) A resistência antecipa o esfor-

ço que deverá ser feito para a mudança que é
necessária, se cumprida a proposição da coor-

denação."
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Assim, em certa medida, os três primeiros encontros
aprofundaram um conflito que, sem ser o cerne do problema
maior, evidenciou algumas dificuldades. O convite à partici-
pação feito pela coordenação, seja nas atividades indivi-
duais preparatórias, seja nas plenárias de discussão, não
encontrou ressonância nos professores que, intimidados, fur-
taram-se a ele.

O 4Q encontro, que foi organizado em função dos semi-
nários de 3 professores, com as correspondentes discussões
plenárias, teve uma parte importante ocupada por discussões
de conteúdos da lei da Inércia.

Falando sobre isso, durante a reunião de avaliação, a
coordenadora admitiu que elas haviam sido boas para uns pro-
fessores, os que tinham menos dificuldades de conteúdos, de-
vendo ser ampliada para todos.

Iniciava-se nesse período uma nova tônica nos encon-
tros do programa, uma fase de plenárias que apresentavam boa
participação de alguns dos profissionais, sem contudo conse-
guir envolver todos, ou pelo menos a maioria.

O último encontro do 1Q semestre pretendia um "fecha-

mento" de alguns temas iniciados, bem como uma avaliação dos
trabalhos. É curioso perceber que, ao mesmo tempo em que co-
meçava a se consubstanciar uma prática grupal, ainda que
parcial, os coordenadores iam percebendo a necessidade de
enfoques mais individualizados, evidenciado, por exemplo, na
avaliação que a coordenadora fez perante todos, ao prometer
o que deveria ser a postura dali para frente:

"A partir das semelhanças um tratamento cole-

tivo, e a partir das diferenças um tratamento

individualizado."

Logo em seguida, a intervenção do coordenador não
apenas corroborou essa, como também a acentuou, ao afirmar
que o programa tinha uma proposta de como atuar junto aos
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professores, mas que podiam modificá-Ia se fosse convenien-
te; continuou dizendo:

"Como o programa trata com profissionais, ca-

da um tem o seu próprio problema que pode
ser/é diferente dos demais; trata-se portanto

de solucionar vários problemas de uma só vez.

Na verdade cada qual deverá encontrar a sua

solução, sendo tarefa do programa criar con-

dições para agilizar esse caminho. É preciso

garantir{ como enfoque/a marca dos professo-

res, das suas necessidades."

Durante a reunião de avaliação, a coordenação mostrou
que já estava trabalhando nessa direção apontada, ao dizer
que havia sido oferecido aos professores a possibilidade de
consultas de apoio no Instituto de Física, para os docentes
da capital e troca de correspondências para os do interior.
Tal trabalho passava a ser centralizado pela auxiliar.

Durante essa mesma seção de trabalhos, a coordenadora
prometeu/para o semestre seguinte/um tratamento individuali-
zado para atender as necessidades pessoais, como conteúdos e
usos de laboratórios.

o 6º encontro mostrou a resposta imediata da coorde-
nação às promessas apresentadas, uma vez que a programação,
embora continuasse a falar sobre planejamentos, tentou tra-
zer para o rol de preocupações dos professores questões de
concepções alternativas, incluídas nas discussões sobre con-
teúdos e atividades de laboratórios.

Outra alteração digna de nota, diz respeito às ativi-
dades que precediam as discussões plenárias. Anteriormente
eram feitas individualmente, enquanto naquele momento passa-
vam a sê-Ia em duplas, provavelmente na perspectiva de que
um pudesse ajudar o outro, e de que a combinação das difi-
culdades pudesse resultar um produto mais satisfatório para
as duas partes.
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o resultado foi bastante bom já na primeira tarefa,
na tarde da sexta-feita. Ao contrário das vezes anteriores,
a ausência dos coordenadores não alterou o ritmo dos traba-
lhos. É verdade que analisaram apenas um dos problemas pro-
postos, mas o fato de se aplicarem na tarefa mostrava que,
pelo menos nas suas interpretações, jUlgavam-se capazes de
realizá-la. Ou seja, tinham um problema, sentiam-se capazes
de encaminhá-lo e o faziam. Isso impunha pensar que as ou-
tras tarefas não realizadas até então não foram reconhecidas
como problemas, ou porque não as identificavam como tal, ou
porque, embora as reconhecessem, a solução estava além das
suas possibilidades.

É curioso, mas o primeiro movimento do dia seguinte
emitiu sinais nesse sentido, muito claramente.

Embora tivesse sido combinado, na tarde anterior, que
os trabalhos do sábado se iniciariam sem a presença dos co-
ordenadores, com as duplas tentando responder as diferenças
das concepções dos alunos frente as respostas da física, pa-
ra o problema anteriormente analisado, uma, aparentemente
despretenciosa, iniciativa de uma das professoras transfor-
mou-a numa atividade coletiva, pelo menos em tese. Na reali-
dade dois ou três dos professores respondiam às perguntas,
enquanto os outros compilavam as respostas.

A chegada dos coordenadores fez refluir tal movimento
e a atividade se encerrou como começara: grupos de dois.

Pode-se cogitar que a impossibilidade real de conse-
guirem responder às perguntas propostas deve ter levado a
professora a buscar socorro nos colegas, o que teria então
desencadeado essa ação, no que foi acompanhada pelos demais,
que também reconheciam pelo menos alguma dificuldade.

As discussões que ocorreram na plenária que se seguiu
foram alimentadas, quase que exclusivamente, pelos dois pro-
fessores que muniram os demais das soluções, o que não seria
de se estranhar. De qualquer forma, é bom ter em mente que
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boa parte dos componentes do grupo ficou à margem das dis-
cussões, o que foi notado pelos coordenadores que manifesta-
ram suas preocupações na reunião de avaliação do encontro i

ele disse:

UAs discussões de conjunto são e serão sempre
marcadas pelos profºs. W. e P., portanto não

pode ser essa a única dinâmica, pois mascara
a não participação dos outros. U

A coordenadora foi além, ao afirmar que era preciso
implementar os atendimentos individuais com urgência, que
embora oferecido aos professores não tinham sido utilizados,
e completou dizendo que era preciso que fizessem, os coorde-
nadores, um uesforço para envolver os mais fracosU.

A dificuldade de consolidar uma dinâmica no primeiro
semestre/foi superada por uma prática que, infelizmente, não
conseguia envolver a maioria dos professores. Foi uma evolu-
ção, mas não na intensidade desejada.

No sentido já apontado anteriormente, a programação
do encontro de setembro de 90 previa atividades individuais
com os coordenadores, trabalhos em duplas e discussões cole-
tivas.

Em seguida aos relatos das reflexões dos diários de
bordo, instalou-se o que foi, até aquele momento, a mais
participativa de todas as discussões. Tratava-se de levantar
as concepções dos alunos relativas a movimento e repouso,
transparentes através do problema de um peixe que, em movi-
mento, salta na correnteza de um rio. Aprofundou-se o ques-
tionamento procurando definir as trajetórias vistas por ob-
servadores em situações distintas, como acompanhando a cor-
renteza, na margem, subindo ou descendo o rio. A atuação,
espontânea, foi marcante para quatro dos seis professores,
mas os demais se mostraram envolvidos pois, quando pergunta-
dos, responderam com segurança, ainda que sua resposta não
fosse correta. Foi, efetivamente, um sinal alvissareiro para
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um grupo que mostrava dificuldades em conseguir instalar uma
dinâmica coletiva mais efetiva.

Depois de um intervalo, o encaminhamento da tarefa
seguinte, que incluia uma entrevista individual com os coor-
denadores, recebeu, de imediato, um questionamento da profª
O., que indagou:

"O que é essa atividade individual? Porque é

individual?"

A sua aflição foi drenada com simplicidade pela res-
posta do coordenador, e passou-se ao trabalho.

As entrevistas que acompanhei, uma na sexta, conduzi-
da pelo coordenador e outra no sábado, pela coordenadora,
tiveram traços completamente distintos, menos pelos conduto-
res e mais pelos professores: foram profº W. e profª A.

Enquanto na dele as questões do conteúdo e as prová-
veis concepções dos alunos foram rapidamente resolvidas,
passando-se à essência da lei da Inércia e depois dificulda-
des em se construir um instrumento de avaliação bom, a dela
se concentrou na compreensão do conteúdo da 1ª lei da dinâ-
mica e a vinculação de força com aceleração e não com velo-
cidade; nem por isso deixou de ser mais interessante que a
anterior. Tanto um como outro deram sinais de aproveitamento
e evolução bastante interessantes, aprovando, no meu enten-
der, a dinâmica adotada. É claro que ela tem um grande in-
conveniente: é muito cara para ser usada em programas mais
ambiciosos em termos de atendimento, uma vez que impõe, na
sua aplicação, um instrutor para um professor. De qualquer
forma, num conjunto de atividades, possivelmente diferencia-
das, parece haver lugar, mais do que reservado, para essa
dinâmica.

Enquanto se davam as entrevistas, os outros professo-
res preparavam materiais para a discussão plenária do sába-
do. Parte dela foi realizada individualmente, enquanto parte
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em duplas; previam o confronto da visão do aluno e
fessor em alguns problemas sobre referenciais, e
identificação dos aspectos relevantes e comuns em
problemas sobre o mesmo tema ali trabalhados.

do pro-
também a
todos os

A coordenação, aceitando a sugestão forte e segura do
profº P., propôs o problema com o qual ele havia se envolvi-
do e já manifestara, no dia anterior, interesse em discutir.
Ao ter escolhido esse problema deixara de lado a sugestão,
tímida, do profQ F. para um outro, o que me pareceu um movi-
mento inconveniente, na medida em que poderiam premiar o in-
teresse e envolvimento de um professor que, até aquele mo-
mento, havia mostrado dificuldades em participar.

A condução dessa atividade se transformou na discus-
são do profº P. com os coordenadores e com o profQ W., todos
argumentando contra as colocações dele, abrindo-se espaços
para alguma participação da profª A. Quanto aos demais, O.,
F. e I., mantiveram-se à margem o tempo todo e, imagino, com
bastante dificuldades em acompanhar o tiroteio de interven-
ções.

O grande inconveniente a se registrar é a prevalência
de uma dinâmica que priorizou, ainda que não fosse essa a
intenção dos coordenadores, o mais forte, o mais seguro, em
detrimento dos demais. Embora a coordenação]a reconhecesse
o pre]UlZO advindo desses encaminhamentos/não conseguiu, na-
quela oportunidade, trabalhar de forma diferente.

O oitavo encontro procurou repetir as entrevistas in-
dividuais que deram ótimos resultados no anterior, além de
propor atividades em duplas como preparação para as discus-
sões plenárias. Incluiu também uma atividade de laboratório,
com um material bastante simples, conforme já havia sido
prometido.

Durante a rodada de reflexões dos diários de bordo,
três professores, I., O. e F., manifestaram-se francamente
favoráveis aos esquemas de entrevistas individuais. É inte-
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ressante notar que a mesma profª O., quando da sua proposi-
ção, havia demonstrado alguma relutância e boa dose de des-
confiança.

Na sua intervenção, a auxiliar chamou a atenção para
a mudança dos professores com relação as entrevistas, no
primeiro encontro e naquela ocasião. Falando dessa evolução,
ela disse:

UNo primeiro encontro a entrevista individual

foi vista com desconfiança e hoje o evento é
bem recebido. Estabeleceu-se uma relação de
confiança entre os professores e a coordena-
ção. U

Na reunião de avaliação, a coordenadora afirmava que
as entrevistas haviam sido bastante positivas e reconhecia
que todos os professores estavam mais receptivos.

Parece que o meio do segundo semestre de trabalhos
sinalizou o início de um tempo de maior harmonia na evolução
do grupo. Como se, depois dos enfrentamentos, resistências e
conseqüentes afastamentos, o grupo definisse, enfim, sua ca-
ra, sua dinâmica de trabalho. É bem verdade que não se con-
seguia ainda uma boa participação de todos, mas muitas modi-
ficações já podiam ser notadas.

As entrevistas individuais que acompanhei, com três
professores, duas delas conduzidas pelo coordenador e a ou-
tra pela coordenadora, tiveram, mais um vez, características
bastante diferentes, em função dos estágios e necessidades
diferenciadas dos professores, o que, em primeira instância,
pretendiam atender.

Com o profº W.,tratou-se exclusivamente de questões
de metodologia e formas de condução das aulas. Vale lembrar
que na sua entrevista anterior, que também fora acompanhada
por mim, ele já demonstrara razoável domínio e compreensão
da lei da Inércia.
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Quanto a profª I., o seu espaço de discussão foi ocu-
pado, na sua totalidade por problemas de conteúdos de físi-
ca. Foi uma conversa que evoluiu com muita dificuldade, num
clima angustiante, conduzido com muita propriedade e paciên-
cia pelo coordenador.

Por seu lado, a entrevista da profª A. teve como tema
um misto de conteúdos, suas articulações e conseqüentes ava-
liações, como se a professora, que evoluira bastante em re-
lação ao último encontro, já pudesse se dar conta de nova
problemática.

o conjunto das três entrevistas evidencia que a coor-
denação estava investindo, efetivamente, nas dificuldades
específicas de cada professor, como forma de fortalecê-los
para os movimentos mais arrojados que desejavam ver aflorar.

A plenária da sexta feira registrou-se com pouca par-
ticipação coletiva, com o abandono, quase total, dos profºs.
F., o. e I., precisamente os que se mostravam mais inseguros
e com maiores dificuldades nas questões relativas aos conte-
údos. Por outro lado, é bom registrar uma ação diferente da
coordenadora que, depois de algum tempo de discussões, cui-
dou de resolver, sistemática e pausadamente, o problema tra-
tado anteriormente. Se/efetivamente/se mostravam incapazes
de envolver todos os professores, ao mesmo tempo em que re-
conheciam que deixavam de lado os que mais precisavam, então
a dinâmica de sintetizar as discussões de resolução preten-
dia suprir, pelo menos em parte, essa lacuna.

A plenária do sábado, que repetiu o mesmo desenvolvi-
mento, inclusive pela sistematização das soluções, teve uma
maior participação dos professores, mostrando-se claramente
envolvidos os profºs W., A., F. e P.

A atividade experimental/proposta nesse encontro/con-
sistia em analisar, qualitativamente, as colisões de esferas
de aço, penduradas por fios em uma trave que lhes dava su-
porte.



168

Não se pode dizer que tenha havido uma esfuziante
participação coletiva, até pelo contrário. Na verdade conso-
lidava-se, àquela altura, uma dificuldade em se conseguir
envolver nas discussões três dos professores, que costumei-
ramente,ficavam à margem. Repetiu-se assim, mais uma vez, o
grande empecilho enfrentado pela coordenação, a despeito de
tentarem movimentos para procurar contorná-Io.

o 9º encontro pretendeu consolidar algumas conquis-
tas, ao mesmo tempo em que tentava ampliar outras. O grupo
de 3 como forma de preparar a discussão plenária parece uma
repetição de dinâmica semelhante já usada anteriormente; por
outro lado, o trabalho de grupos de 3 sob a orientação de um
dos coordenadores sugere uma ampliação do esquema de entre-
vistas, procurando manter o que elas tinham de essencialmen-
te bom.

Um sinal das inquietações dos coordenadores com rela-
ção ao tratamento mais adequado nas conduções dos trabalhos
do grupo, foi manifestado pela intervenção da coordenadora
na rodada de reflexões dos diários de bordo. Ela se mostrava
preocupada em, num programa como este, atingir um número
maior de professores, daí a dúvida quanto as medidas certas
no uso dos trabalhos individuais ou coletivos. Reconheceu
que aqueles são mais ricos, o que lhe provocava um conflito
na medida em que queria ter um número maior de professores
envolvidos. Analogamente, dizia que era o mesmo problema que
os professores tinham em suas salas de aula, e assinalava
as perguntas que lhes eram comuns:

"Quais são coletivos? Quais são individuais?

Como tratar cada um?"

Reconheceu que as soluções dessas questões estavam
tomando direções diferentes para cada professor.

A extrema mobilidade das ações ao longo daquele se-
mestre, possível porque o planejamento era construído "on

line", denota uma coordenação muito atenta aos resultados de
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cada ação e preocupada em otimizar os seus alcances. Depois
de terminado o programa, dá para identificar nesse período,
a fase que se poderia chamar de "preparar o terreno e seme-

ar", em função da feliz colheita que propiciou no semestre
seguinte.

o grupo de 3 que eu acompanhei/era conduzido pelo co-
ordenador e composto pelos profºs W., P. e O. No início, fa-
lando sobre atritos, tentavam resolver as dificuldades em
se segurar um tijolo com forças horizontais, passando para
sacos de leite ou pedras de gelo. Em seguida, saltaram para
o papel dos professores que, ao invés de darem as respostas,
deveriam conduzir as dúvidas dos alunos.

o aspecto mais revelante, presente quando das discus-
sões de conteúdos, consistiu na passagem, gradativa, da con-
dução das dúvidas, do coordenador para os profºs W. e P., ao
mesmo tempo em que o. compunha o papel de um suposto aluno.
Se lembrarmos que W. e P. eram os que mais dominavam os con-
ceitos envolvidos e, ao contrário, o. das que mais dificul-
dades demonstrava, fica evidente, nessa dinâmica, dois ga-
nhos substanciais: ao mesmo tempo em que ela, fazendo as ve-
zes de aluno, podia expor todas as suas dificuldades, eles,
nos papéis de professores podiam exercitar uma condução de
classe desejável para as suas salas de aula.

A plenária decorrente dessas discussões não se conso-
lidou como trabalho coletivo, quase que se resumindo a um
relato de cada um dos grupos. Cada qual trabalhara com abor-
dagens distintas e não houve, na hora do conjunto, um envol-
vimento de uns pelos problemas dos outros.

A tentativa de condução da plenária do sábado, a que
previa a resolução de dois problemas deixados como tarefa de
casa, foi um razoável fracasso, pois apenas W. e P. partici-
param espontaneamente, sendo que os outros se furtavam, mes-
mo quando convidados. O problema maior parece ter residido
no fato de não terem pensado nos exercícios anteriormente, o
que lhes emperrou a atuação. Assim, a não execução das tare-
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fas complicou a análise dos problemas propostos, e pratica-
mente inviabilizou a construção coletiva da síntese, tarefa
seguinte, que se constituiu numa exposição do coordenador,
com pouquíssimo envolvimento dos professores.

Se os coordenadores descobriram o alcance positivo
das entrevistas e se puderam ampliá-las para pequenos grupos
sob a sua orientação, ainda não haviam conseguido superar o
necessário envolvimento do conjunto para as ações coletivas.
As fases diferentes em que se encontravam cada um deles, o
que impunha necessidades também distintas, parece explicar
essa dificuldade de sincronia.

A última reunião do 1º ano tinha, por isso mesmo, um
caráter de encerramento, ainda que parcial; assim, busca-
vam-se sínteses do "já feito", ao mesmo tempo em que se tra-
çavam planos do "por fazer".

De uma olhadela na programação, sobressai a existên-
cia de uma atividade individual, o que àquela altura poderia
lhe dar um toque de retrocesso, em função das conquistas,
efetivas, das entrevistas individuais, das discussões em pe-
quenos grupos com orientação, ou mesmo trabalhos em duplas
ou trios. A coordenação parecia apostar na diversidade.

o desenrolar dessa atividade foi interessante, sem
ser surpreendente: acabou se transformando na conversa de um
grande "qrupêo " , constituído pelos prof ss If., P. e Ce.,
usando inclusive o quadro negro, acompanhados às vezes, pe-
los demais que a tentavam resolver individualmente, com pe-
quenas consultas. Mais ainda, não trabalharam sobre o tema
efetivamente proposto, saindo-se por uma variação desse que
lhes fazia mais sentido: tentavam explicar porque, numa su-
cessão de bolinhas a colisão de duas sobre as demais provoca
o deslocamento de outras duas na outra extremidade.

o mais curioso foi que, quando se propôs a discussão
plenária dos aspectos levantados, ela se constituiu, basica-
mente, na solução individual desenvolvida pela professora
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A.; ou seja, quando se queria uma atividade individual ela
se transformou em coletiva, e quando deveria ser do conjunto
se transformou, praticamente, em individual.

A despeito de ter conseguido vários sucessos ao longo
do segundo semestre, encerrou-se o primeiro ano sem se con-
seguir uma dinâmica coletiva produtiva e ampliadora nas ple-
nárias do conjunto, ao mesmo tempo em que, no momento das
avaliações dos planejamentos, a auxiliar assinalou que a
abertura para as interações dos professores com ela não es-
tava tendo retorno.

o primeiro encontro de 91 previa, para o sábado, duas
atividades plenárias, com suas respectivas seções preparató-
rias, uma em dupla e outra individual, que acabou não acon-
tecendo. A coordenação, dessa forma, dava mostras de ainda
acreditar na reflexão individual, antecedendo os momentos
coletivos, como promissora.

A formação de pequenos grupos parecia mais adequada.
No caso das duplas daquele dia, os coordenadores teriam co-
metido o pequeno pecado de não estabelecerem algum critério
para as formações dos grupos, como já acontecera em vezes
anteriores.

Como as plenárias constituiam-se, até então, nos mo-
mentos fracos, dentro da dinâmica dos encontros, tinha a im-
pressão de que era nas seções preparatórias que a coordena-
ção podia intervir com mais firmeza para mudar esse funcio-
namento. Isto porque, afora as questões pessoais, só parti-
cipavam, efetivamente, nas plenárias aqueles que tinham algo
a dizer; dessa forma, era preciso criar condições para que o
tivessem. É certo que deixar a livre escolha também eviden-
ciava um certo critério, a escolha daquele com quem cada
qual se identificava, mas nesse caso podiam se formar grupos
que merecessem então uma atenção especial da coordenação.
Podia ter se insistido na formação dos grupos pequenos acom-
panhados pelos coordenadores.
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A passagem para as discussões sobre os planejamentos
entregues, o segundo ponto da pauta, foi um momento refinado
e perfeito, encaixando-se, nas preocupações da professora
que falava naquele momento.

A discussão plenária que se seguiu prolongou-se até a
tarde, cancelando-se a atividade prevista para então. Ela
teve uma boa participação e envolvimento da maior parte do
grupo, que havia crescido, mas ainda uma vez não conseguiam
o envolvimento e atuações de I., O. e F., o que foi reconhe-
cido pela coordenadora durante a reunião de avaliação do en-
contro, ao dizer:

"A coordenação deve ficar

dialogar só com uns, e ter

atingir o grupo."

atenta para

a preocupação

não
de

Tanto o 12º, como o 13º encontros apresentaram orga-
nizações parecidas, uma vez que neles as plenárias eram pre-
cedidas de atividades preparatórias, constituindo-se duplas;
além disso retomaram as apresentações dos planejamentos in-
dividuais dos professores na forma de seminários. A ativida-
de experimental de 20 de abril invocava o problema dos ímãs
já discutido no encontro anterior, e o problema da colisão
de duas bolinhas, que fora proposto no vestibular da FUVEST
naquele anoehavia sido sugerido como tarefa de casa.

Logo no início dos trabalhos da sexta-feira, 19 de
abril, a profª I., normalmente bastante tímida, aproveitando
a narrativa do profº Ce. contou, muito animada, uma expe-
riência por ela vivida durante a proposição de atividades em
uma de suas classes. O que importa aqui salientar é que ela,
que normalmente se furtava à participação, ainda quando con-
vidada, naquele momento não só o fez espontaneamente, como
também, com muita firmeza. Isso sugere que, quando o indiví-
duo tem o que falar, encontrando o ambiente favorável, ele o
faz, e como a receptividade estava garantida, então bastava
fomentar as vivências, colocando problemas plausíveis e sig-
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nificativos para o conjunto, o que, concordo, não era exa-
tamente simples.

Ao contrário das anteriores, a divisão do grupo em
duplas, incluindo-se aí os coordenadores, foi feita liaprio-
ri" e super adequada; pareceu um esquema misto entre as en-
trevistas e os grupos de 2 ou 3, já que havia um trio e em
algumas duplas estavam os coordenadores.

Apesar disso tudo, a plenária que se seguiu não se
confirmou como grande atividade do conjunto, consistindo
apenas em relatos dos trabalhos anteriores. Assim, parecia
necessário rever a imagem de que a execução da tarefa era
condição suficiente para uma boa discussão coletiva; ela era
necessária, com certeza, mas, infelizmente não garantia o
sucesso da outra. Dessa forma, os coordenadores continuavam
com o problema de conseguir, para as plenárias, uma dinâmica
mais envolvente e participava.

Ao lado disso, os seminários, reiniciados naquela fa-
se no 12º encontro, não se mostraram muito ricos, a não ser
para os próprios apresentadores, uma vez que lhes obrigavam
uma reflexão mais profunda, ao mesmo tempo em que, ao subme-
tê-lo aos demais, novas questões e preocupações eram levan-
tadas. No seminário do profº W., além dos coordenadores,
houve alguma intervenção de A., S. e F., enquanto na apre-
sentação de A., apenas If. fez algumas observações, e W. foi
o unlCO que fez comentários ao planejamento de I. Dessa for-
ma, constituiram-se em argüições, diálogos entre os coorde-
nadores e o apresentador, o que deve ter sido significativo
apenas para cada um destes.

Metade dos professores não fez, ou pensou pouco na
solução do problema da colisão das bolinhas, assim, a dis-
cussão foi polarizada por dois dos que haviam feito, sendo
que a profª S. o resolveu, com facilidade, no quadro negro.
Como compreendesse que aquele esquema talvez ainda não fosse
claro para todos os professores a coordenadora insistiu, por
duas vezes, para que ela repetisse a explicação, ressaltando
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alguns elementos do problema. Pareceu uma atitude bastante
adequada, que premiou sua preocupação, manifestada anterior-
mente, de procurar atender as dificuldades e necessidades de
todos os profissionais envolvidos.

Na reunião de avaliação, a coordenadora sinalizou
suas pretensões com as diferentes atividades individuais e
coletivas. Enquanto estas procuravam inserir o sujeito no
global, para se localizar no planejamento como um todo,
aquelas diziam respeito aos problemas que emergiam dos pla-
nejamentos, com propostas, sugestões, enfoques ou articula-
ções.

Na leitura da coordenadora, o 14º foi um ótimo encon-
tro, em função da participação ativa dos professores e a
quase não intervenção da coordenação. Cabe lembrar que uma
das atividades plenárias fora precedida por um texto que os
professores deveriam ter lido no período entre encontros,
sendo que o tema dizia respeito a avaliação dos alunos, as-
sunto proposto a partir da intervenção da profª A. num en-
contro anterior.

Na verdade, começava a se consolidar uma prática ex-
tremamente rica para o conjunto: os relatos, principalmente
dos diários de bordo, passavam a se referir às reflexões so-
bre aplicações de seus planejamentos em suas salas de aula.
Isso é o que permitia intervenções claras e seguras da parte
de todos os professores, como já o fora da profª I. no en-
contro anterior.

o mesmo se repetiu na discussão sobre motivação-ava-
liação, com a participação de todos os professores, ora se
defendendo de supostas culpas que o texto lhes imputava, ora
atacando a recente legislação que praticamente impunha as
aprovações ou ainda em reflexões menos passionais onde pro-
curavam ponderar as responsabilidades de cada um. O fato re-
levante a se registrar, é o calor e envolvimento de todos,
exceção feita a um deles, fato até então inédito nas ativi-
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dades do programa, apesar da Ugin~sticaU que a coordenação
fizera para lhes criar condições favoráveis.

o 15º encontro reiterava sinais que haviam despontado
no anterior: as reflexões dos diários de bordo se configu-
rando como os momentos mais participativos das seções, com
os relatos dos professores se mostrando mais densos, mais
ricos e o número de intervenções espontâneas muito maior.
Algumas experiências vivenciadas lhes eram muito significa-
tivas, certas narrativas dos colegas lhes faziam sentido,
pois os remetia às próprias reflexões, próprias problemáti-
cas ou soluções.

A atividade plenária de resolução de problemas acen-
tuou que a magia da participação era crédito das aplicações
dos planejamentos, uma vez que as resoluções foram pratica-
mente individuais; um ou outro professores alternaram-se no
quadro negro.

Os seminários repetiam o mesmo procedimento anterior,
com suas conseqüências, boas e más: era bom para quem os
preparava, mas não conseguia envolver os colegas, apenas al-
guns davam uma certa contribuição, resumindo-se em diálogos
com os coordenadores.

Acentuavam-se, e cada vez mais, as diferenças entre
os professores, o que implicava, certamente, em necessidades
também diferentes. Alimentá-las se conseguia, quase que ex-
clusivamente, através das entrevistas individuais. Na reu-
nião de avaliação a auxiliar contou a sua tentativa de aten-
dimento individualizado ao profº Ce., que foi conseguido à
duras penas, e quase que à revelia dele.

Ao lado disso, os coordenadores reconheciam que as
ações coletivas eram as mais problemáticas, o que não permi-
tia cumprir seus objetivos; o coordenador afirmava:

UFalta, no programa, encontrar uma maneira

adequada para conduzir as atividades de am-
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pliação; talvez sistematizar as reflexões se-
ja o caminho."

A reunião de setembro de 91 pretendia,
tratar questões de conteúdos, através de dois
das concepções espontâneas sobre a conservação

basicamente,
problemas e

de energia.

Mais uma vez, os relatos dos diários de bordo repre-
sentaram os momentos mais ricos e diversificados do encon-
tro; efetivamente, o confronto do planejamento com a sua
execução e posteriores reflexões são as maiores heranças
deixadas para os professores. Pelo menos quanto a relevância
do diário de bordo, a coordenadora concordou quando, durante
a avaliação do encontro, reconheceu que ele ganhara grande
importância, como reflexo das grandes mobilizações indivi-
duais, e que "a coisa individual é importante, é muito for-

te", que "eles querem falar e querem ser ouvidos".

As discussões plenárias dos dois problemas
os mesmos vícios das anteriores, ou seja, dois ou
professores, os que mais dominavam os conceitos,
as discussões, praticamente sem a participação dos

repetiram
três dos
conduziam
demais.

o curioso, que deve ser lembrado, é que em todos os
momentos das interrupções dos trabalhos, final da sexta-fei-
ra, almoço e final do sábado, ao contrário das vezes ante-
riores ninguém foi embora. Formaram-se novos grupos, am-
pliou-se a concentração num deles ou procuraram os coordena-
dores; o fato é que continuaram a discutir as questões. A
situação, aparentemente contraditória, era a seguinte: pou-
cos efetivamente participavam das soluções e discussões co-
letivas, mas todos estavam mobilizados pelas soluções; embo-
ra não conseguissem participar, reconheciam as questões como
problemas.

A programação do 18º encontro trazia consigo algumas
proposições bastante interessantes. A plenária da sexta-fei-
ra podia ser entendida como uma continuação, mais dirigida,
do diário de bordo, uma vez que abria espaço para o relato
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de experiências de sala de aula, rumo que tomaram as refle-
xões do diário de bordo, e com muito êxito. No sábado a lei-
tura e discussão de texto, primeiro em grupo menor e depois
em plenária, era por si só, uma atividade nova no programa.
A própria visita ao laboratório, se não era propriamente
inovadora, era proposta numa dinâmica diferente, já que se
esperava poder fazer um estudo quantitativo de uma colisão
bidimensional registrada por um faiscador intermitente.

Como já vinha acontecendo, os relatos das reflexões
foram ricos, diversificados e bastante interessantes. Fala-
ram não só de experiências vividas, mas, sobretudo, indica-
vam o pensar, o avaliar essas mesmas situações. Mostravam
professores revendo suas posições de sala de aula e se colo-
cando questões quanto ao seu posicionamento profissional,
atingindo um patamar muito motivador. Na verdade elas eram
indicadores das modificações que estavam, efetivamente,
acontecendo com os professores e que os mesmos eram capazes
de registrar, sem talvez se darem conta da proporção exata.
Não se pode negar a contribuição do programa para essa evo-
lução.

A atividade de leitura e discussão do texto, que de
fato foi conduzida em grupos de três, se deu num clima de
bastante descontração, ao mesmo tempo de envolvimento e
aplicação. Uma vez resolvida essa tarefa, passaram, com na-
turalidade, a discutir a resolução da foto estroboscópica
que mostrava a colisão das duas bolinhas, tarefa que fora
deixada para casa e, muito animados, trocavam opiniões onde
os que haviam feito procuravam auxiliar os que não o conse-
guiram.

A plenária que se seguiu teve aspectos interessante~
na medida em que alguns daqueles professores que quase não
participavam colocaram algumas dúvidas, algumas interpreta-
ções sobre o que haviam lido, mas que, infelizmente, tiveram
suas resoluções abreviadas pelas intervenções do profº rf.
que, por dominar razoavelmente os conteúdos, as entendia com
muita simplicidade, o que não o era para os demais. Parece
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ter havido um descuido dos coordenadores que, mais uma vez,
se deixaram seduzir pelos que sabiam. As soluções, quando
conseguidas pelas intervenções de A. ou S., mostravam-se
mais interessantes, pois representavam um raciocinar perante
os colegas, um resolver a partir das perguntas e indicações
dos coordenadores.

Enfim, foi um encontro bastante interessante e moti-
vador, principalmente pela diversidade de atividades, como
leitura e laboratório, como o reconheceu a coordenadora, na
avaliação que sucedeu o encontro i ela completou dizendo:

UTudo poderia ter sido usado h§ mais tempo.

Teriam sido exemplo de atividades que servi-

riam como referências para os professo-

res ... "

Em particular o trabalho com os textos poderia, in-
clusive, ter um uso diferenciado, servindo para alimentar as
necessidades diferentes dos professores. Boa parte do tempo
os coordenadores não os consideraram adequados, porque te-
miam que a apresentação de textos prontos pudesse mascarar
as evoluções dos professores. Em projetos como este, a pos-
sibilidade de se propor leituras diferenciadas, pode signi-
ficar a igual possibilidade de se dialogar com necessidades
também diferenciadas, uma dificuldade que este programa de-
tectou e que, infelizmente, não conseguiu superar.

A proposlçao do penúltimo encontro previa atividades
que, na sua forma, já havia sido experimentadas: relatos de
experiências, grupos de preparação para as plenárias, reso-
luções individuais de problemas e discussões ampliadas.

A rodada das reflexões dos diários de bordo se deu
dentro do ritmo, bastante bom, que já se consolidara, uma
vez que os professores se mostraram à vontade, intervindo
espontaneamente, ao mesmo tempo em que propunham temas inte-
ressantes, para si e para os demais.
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A plenária sobre a solução da tarefa de casa mos-
trou-se um tanto frágil, principalmente porque apenas dois
dos professores a completaram, enquanto os demais a fizeram
em parte. De qualquer forma, a resolução, conduzida pelos
que já haviam feito, apresentava simplicidades que não eram
partilhadas por todos.

o momento interessante do encontro ficou para o sába-
do, a partir das constituições dos grupos, aos quais se en-
gajaram os coordenadores. Era uma dinâmica Ja experimentada
anteriormente, e parecia produzir resultados muito bons.

A plenária que se seguiu também foi muito produtiva,
principalmente pela condução ágil e adequada dos coordenado-
res, procurando frisar conclusões localizadas que se iam
conseguindo, bem como mudando os enfoques das discussões co-
mo forma de atender as maiores dificuldades de alguns pro-
fessores. Assim, se a participação dos coordenadores permi-
tiu otimizar o funcionamento dos grupos menores, as inter-
venções na plenária permitiu direcionar os trabalhos em fun-
ção das necessidades dos participantes.

Parece que quase ao se encerrarem os trabalhos do
programa os coordenadores conseguiram estabelecer uma dinâ-
mica interessante, envolvente e, por isso mesmo, produtiva,
constituída por um conjunto de procedimentos e, sobretudo,
por uma experiência em saber conduzi-los. Com isso tudo con-
cordavam os coordenadores, o que foi evidenciado na avalia-
ção do encontro. Ele disse:

"O curso está em regime, em equilibrio din~mico.

Parece que vai indo certo."

Ela, num tom meio brincalhão, meio provocativo, foi
além:

"Não é regime, está crescendo."
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5.3.6 Tarefas e suas conseqüências

o primeiro semestre, que foi pautado por uma resis-
tência passiva às propostas da coordenação, têm, na atitude
dos professores frente as tarefas um sinal claro dessa relu-
tância ao envolvimento: quase todos os trabalhos não foram
executados pela maioria dos participantes.

Depois das apresentações, ainda no primeiro encontro,
passou-se a tarefa de construção de um planejamento, para um
semestre, que tivesse como horizonte maior o tratamento das
leis de conservação, de energia e quantidade de movimento. À
saída dos coordenadores, depois de algum tempo de hesitação,
foi se alastrando uma conversa em que alguns tentavam expli-
car como haviam entendido a proposta, como pensavam fazê-Ia
e, sobretudo, o que estavam fazendo em suas escolas. Havia
uma necessidade forte de contar o que faziam, principalmente
pelos que julgavam estar fazendo alguma coisa interessante e
criativa.

A seqüência de atividades previa a discussão em gru-
pos pequenos, como uma preparação para a plenária sobre o
mesmo tema. Os relatos, que deveriam iniciar as discussões
coletivas, mostraram que nenhum dos grupos discutiu os pro-
gramas elaborados anteriormente. Falaram sobre a falta de
tempo para executar a tarefa, as dificuldades em hierarqui-
zar o conteúdo que os alunos já sabiam, as dúvidas em prio-
rizar a preparação para o vestibular ou para a cidadania,
fizeram comentários sobre os livros didáticos, de qualidade
duvidosa, e questionamentos em se cumprir o programa rigida-
mente ou aprofundar-se em discussões.

Quase em seguida, a profª C. tentou defender o seu
não envolvimento dizendo não ver nenhuma utilidade na
construção de um planejamento e completou afirmando que na
sua escola um grande planejamento com os objetivos para cada
curso, cada série e cada matéria já fora feito, e que,
anualmente, essa tarefa se resume à escolha do rol de con-
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teúdo, o que é feito pelo conjunto dos professores da maté-
ria e da série.

Olhando-se hoje para esse acontecimento, e sobretudo
ajudado pelo acentuar-se dos traços decorrentes da sua repe-
tição, parece evidente que o grande pecado dos coordenadores
foi desprezar essa necessidade dos professores expressarem
suas ações enquanto profissionais. Talvez acreditassem que a
discussão de planejamentos pudesse dar vazão a esse aspecto,
pudesse partir da vivência dos professores, mas o que se
mostrou foi que essa construção não representava, no âmbito
escolar, a explicitação da vivência cotidiana, da evolução
profissional.

Suponho seja lícito afirmar que, embora não tenham
acertado no alvo, os coordenadores fizeram mira na direção
certa e, naturalmente, isso faz pensar na precariedade das
informações que dispomos sobre o cotidiano escolar e nesse
caso sobre a leitura dos professores desse dia-a-dia.

A construção individual de uma avaliação compatível
com o planejamento recém construído, foi executada sem relu-
tância e, aparentemente, sem dificuldades. Como a direção
dos trabalhos tomou outro rumo, e as discussões que se se-
guiriam não aconteceram, não há como avaliar tais esforços.
De qualquer maneira, uma intervenção da profª C. tentou jus-
tificar a má qualidade de seus trabalhos nos dois dias
portanto a reconhecia naquele dia também - dizendo que a am-
plitude pretendida pelos coordenadores a levaria a rever sua
prática de professora, inexeqüível para uma tarde e uma ma-
nhã.

Durante a avaliação desse encontro, a coordenadora
mostrou ter percebido esses dois aspectos aqui assinalados,
uma vez que apontou a falta de hábito dos professores em
planejar de fato, com o levantamento de todas as variáveis
intervenientes, ao mesmo tempo em que registrava que eles
tinham uma "necessidade social e afetiva de compartilhar as

ang6stias com seus pares, de encontrar alguém que os ouçam".
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Para a reunião seguinte os professores deveriam re-
elaborar a programação de curso que haviam feito, bem como a
correspondente avaliação.

Ao se iniciar o 2º encontro, os professores, durante
a apresentação de suas tarefas, em boa parte elogiaram a di-
nâmica de execução dos planejamentos segundo os contornos
propostos, ao mesmo tempo em que reconheceram dificuldades
ou mesmo se mostraram incapazes de fazê-los.

G., mesmo explicitando interesse por soluções mais
pragmáticas, admitiu que o trabalho o havia obrigado a re-
pensar o planejamento realizado, e percebeu que "não se tra-

tava de uma repetição automática do que fazia até então".

A profª A. disse que no programa, ao contrário da es-
cola, tinha um objetivo bem definido a ser atingido com o
plano de curso, e que isso lhe causava problemas ao ter que
decidir os conteúdos adequados ou não. Disse também que,
"pela primeira vez a avaliação estava de acordo com o plane-

jamento".

O., justificando ter entregue apenas uma listagem de
conteúdos, afirmou que os objetivos mais gerais estavam "bem

claros na sua cabeça".

Por seu lado, F. identificava no programa "um curso

voltado para uma nova proposta" e que, como conseqüência da
tarefa, tinha pensado no seu próprio curso de 4 aulas por
semana tentando redirecioná-lo, ao mesmo tempo em que não
reconhecia no de 2 aulas semanais quaisquer possibilidades
de mudanças.

Quando da realização da tarefa, a profª I. entendia
que era preciso fazer um outro planejamento, diferente do
que fizera e, por influência de um curso conduzido pelo
prof. E. Terrazan, gostaria de partir do cotidiano, o que
até conseguia em uma ou outra aulas isoladas, sem o conse-
guir no planejamento completo.
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Enquanto manifestava a motivação que a trazia a "cur-

sos" como este, aprender coisas diferentes, mas compatíveis
com a sua visão, a profª C. reconheceu que não sabia fazer
um plano de cursos com os contornos propostos, entregando um
rol de conteúdos baseados nas aulas, nos seus alunos. Recla-
mou do pouco tempo para a tarefa e da sua raiva "ao perceber
que não sabia fazer o planejamento".

Os coordenadores se mostraram preocupados com relação
ao porte da tarefa e ainda assim ambos se manifestaram pela
adequação dos trabalhos solicitados. O coordenador explici-
tando o que, na sua opinião, diferenciava o ter um plano do
fazer um plano concluíu que a melhor situação era tê-lo,
tendo-o feito.

Depois dos relatos, os professores receberam cópias
de planejamentos de colegas e iniciaram o trabalho indivi-
dual de análise e confronto com seu próprio plano. Embora à
saída dos coordenadores se registrasse alguma dispersão, na
maior parte do tempo trabalharam concentrados.

Infelizmente tal aplicação não foi compatível com a
qualidade dos trabalhos, uma vez que na plenária apenas al-
guns aspectos, detalhes, eram questionados e, quase sempre,
admitidos pelo dono do plano, sem que houvesse uma discus-
são. Havia alguma participação mais espontânea dos professo-
res quando se comentavam enfoques diferentes, momento em que
aproveitavam para relatar experiências vividas. A surpresa
foi o fato de praticamente ninguém defender o seu planeja-
mento, exceção feita à profª A., que cobrou maior preclsao
nas críticas feitas pelo profº P., insistindo que ele apon-
tasse sugestões. Alguns, F. e C. por exemplo, reconheciam
como frágeis os seus trabalhos, enquanto outros disseram não
ter rebatido as críticas para não comprometer o avançado da
hora.

Tendo colocado no quadro negro um conjunto de catego-
rias de análise de um planejamento, a coordenadora propôs a
atividade individual daquela manhã de sábado: analisar o
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plano de um dos colegas, usando daquele quadro de categoria
apenas os itens conteúdos, afinal era quase o único que apa-
recera nos trabalhos, e os aspectos gerais, que em princípio
permitiriam discussões mais abertas.

A plenária que se seguiu evidenciou que os professo-
res não haviam feito a tarefa proposta. Fizeram algo próximo
de um confronto com o seu próprio trabalho, o que aliás já
fora feito no dia anterior. Não buscaram no planejamento do
colega as respostas para as perguntas, fazendo a partir daí
sua análise, faziam-nas ao próprio professor, no momento das
discussões.

o que, em princípio, poderia ter sido uma atividade
muito rica e gratificante, se mostrou monocórdica e quase
sem brilho, uma vez que aspectos muito interessantes não fo-
ram exercitados. O mais evidente era a possibilidade do
exercício da capacidade da crítica, da argumentação e da
discussão, mas o mais importante é que ao analisar o traba-
lho do outro, invariavelmente, estariam refletindo sobre o
seu próprio, assim, a crítica ao plano do colega poderia
obrigar uma revisão do próprio planejamento. Se as partici-
pações na plenária fossem mais acentuadas, cada crítica po-
deria se transformar em indicativos para muitos dos outros
também. Em resumo, um professor que fosse capaz de criticar,
consistentemente, o planejamento de um colega já seria outro
professor quando fosse construir ou rever o seu.

Dessa maneira, acho a iniciativa, em si, muito inte-
ressante e deve ser considerada em projetos que trabalhem
com professores, evitando-se apenas repetir o que parece te-
rem sido os pecados maiores: em primeiro lugar, a construção
de um planejamento não foi reconhecida como uma tarefa de
interesse pelos professores, e em segundo lugar, a realiza-
ção de um plano geral, com objetivo último de se atingirem
as leis de conservação, considerando enfoques diversificados
incluindo suas respectivas avaliações, parece ter sido colo-
cada além das possibilidades vislumbradas pelos docentes
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participantes. O movimento era correto,
não.

o momento talvez

Para o encontro seguinte, os professores deveriam
realizar a análise completa de dois outros planejamentos que
haviam recebido, bem corno deveriam fazer a leitura de um
texto sobre psicologia cognitiva e suas conseqüências para o
ensino de ciências.

o relato dos diários de bordo na discussão plenária
de 27 de abril de 90 evidenciou que boa parte dos professo-
res não completara a tarefa de análise dos planejamentos,
tendo-as feito no decorrer da semana que antecedera o encon-
tro. Se por um lado isso pode denotar urna carga excessiva de
trabalhos extra programa, também pode significar um não en-
volvimento pleno com os problemas apresentados. Cabe lembrar
que a bolsa de ajuda financeira para os participantes previa
20 horas de trabalhos mensais, 10 nas próprias reuniões e as
outras 10 em leituras e tarefas em casa.

F. a fizera na 4ª feira, I. e A. naquela semana, sen-
do que esta última se dizia mais interessada em discutir o
texto, que os demais não haviam lido. Enquanto reconhecia
não ter terminado as análises pedidas, C. tentava se justi-
ficar dizendo que cada professor estava trabalhando em coi-
sas diferentes, e, um tanto ansiosa completou:

"Temos que trabalhar no especifico. Temos que

trabalhar em alguma coisa, arregaçar as man-

gas. Acho impossivel fazer esse planejamento

pedido nesse tempo. Demoraria anos. Estamos

trabalhando no vazio, queria começar a sentir

produção. "

Certa angústia transparente no seu discurso talvez
possa ser explicada pela falta de produtos concretos advin-
dos da construção de um planejamento, que só se explicita
quando da sua aplicação, e neste caso muito tempo depois.
Por outro lado não se pode esquecer que, no encontro ante-
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rior, ela mesma havia admitido não saber fazer o plano pedi-
do e que isso a deixava profundamente irritada. Assim, a in-
tervenção denota o conflito vivido pela dificuldade, lida
como quase impossibilidade, de execução do planejamento que,
a bem da verdade, não era trabalho muito simples mesmo.

Há de se considerar também que a autocrítica devia
estar jogando, nesse caso, um papel importante, uma vez que
era razoável supor que os coordenadores não imaginavam que
os professores construíssem o planejamento perfeito; se as-
sim o fosse não haveria necessidade do programa. Estavam
simplesmente tentado partir de um plano possível, que os
professores reconhecessem como seus, começar das possibili-
dades de cada um para, gradativamente, ampliar os enfoques,
as abrangências. É dessa maneira que entendo a inclusão do
texto sobre psicologia cognitiva. Assim, a profª C. parecia
não se contentar com a qualidade do seu trabalho, não sabia
fazer diferente, ao mesmo tempo em que pedia para se traba-
lhar no específico. O que seria o específico? Seria o que
ela sabe, com o qual conseguiria trabalhar? O prof. W. fez
um comentário nesse sentido ao dizer que C. estava atenta
para as respostas certas ou erradas, sem se preocupar o que
significava o processo pelo qual se passa para poder respon-
der. Demonstrava conseguir perceber o real interesse dos co-
ordenadores: trabalhar a evolução.

G., provavelmente movido por questões distintas, tam-
bém solicitava que se trabalhasse de outra forma, ao mesmo
tempo em que dava sinais de estar satisfeito com a assesso-
ria recebida pelo seu engajamento no GREF (13).

O coordenador, falando da resistência dos professo-
res, identificava um choque de interesses, uma vez que estes
pretendiam melhorar suas aulas, enquanto ele queria melhoras
nos planejamentos, nos enfoques. É claro que a modificação
pensada pelo coordenador tinha como objetivo futuro a conse-
qüente evolução das aulas. Explicitamente reconhecia que os
professores não haviam se envolvido nas tarefas, que "ainda

não compraram os problemas".
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A discussão plenária que se seguiu, evidenciou a fra-
gilidade das tarefas executadas, uma vez que cada qual havia
entendido o trabalho de forma diferente, debruçando-se assim
sobre aspectos distintos da análise. É provável que as in-
terpretações diferentes tivessem se dado de acordo com as
possibilidades, também diferenciadas, dos participantes; de
qualquer forma as discussões não se concentraram sobre os
aspectos propostos, convertendo-se em intervenções esparsas
sobre temas também esparsos, com participações alternadas,
ora de uns ora de outros professores, sem nunca reunir um
conjunto mais representativo do coletivo.

Por conta disso, o coordenador mostrou a sua frustra-
ção, pois esperava densas discussões, uma vez que cada pla-
nejamento havia sido analisado por vários colegas; no entan-
to, ninguém se dispunha a falar, pouquíssimos davam opi-
niões.

Embora, explicitamente, G., A. e I. tenham reconheci-
do que a análise dos planos dos outros os tinha obrigado a
repensar sua prática, e em alguns casos percebê-la ruim, o
que significava um ponto extremamente positivo para o pro-
grama, a pergunta maior que se impunha era porque, de fato,
os professores não participavam?

Parece que os objetivos das realizações das tarefas,
além de induzirem reflexões sobre si próprio, é que dariam
subsídios às participações e intervenções nas discussões
plenária. Assim, não as tendo feita, ou realizado muito pou-
co, com altíssimo grau de insegurança, não estavam os pro-
fessores em condições efetivas de participarem, pois quase
não tinham o que falar e quando o tinham viam poucas possi-
bilidades de defendê-lo, optando dessa maneira por se furta-
rem à exposição.

A manhã do sábado se iniciou com um trabalho indivi-
dual, onde os professores deveriam criticar o planejamento
apresentado pela auxiliar da coordenação na tarde anterior.
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À saída dos coordenadores, o trabalho, rapidamente,
se transformou na já referida conversa coletiva muito anima-
da, em que falavam sobre várias escolas, sobre os vestibula-
res, faltas ou participações dos alunos, nos colégios parti-
culares e as expectativas dos pais.

Se antes se pôde cogitar que a tarefa não fora feita
por falta de tempo disponível, esse momento mostrou que ape-
sar dessa possibilidade poucos se dispunham a fazê-Ia. A. se
manteve concentrada, G. e W. alternavam participações en-
quanto faziam o trabalho, e os demais envolveram-se com a
conversa.

A plenária se iniciou timidamente com a participação
da profª C., depois urna intervenção de G., concentrando-se a
seguir no questionamento dos coordenadores à coordenadora
auxiliar. Quando convidado, F. fez duas perguntas, enquanto
A. aproveitou para contar uma experiência vivida durante
suas aulas; afora isso todo o restante se concentrou no
"triálogo" entre os coordenadores.

Parece ter se repetido o mesmo problema da discussão
coletiva anterior: a não execução da tarefa antecedente di-
ficultou, senão impossibilitou, urna plenária rica e mais
participativa. Se isso é correto, então pode-se pensar que a
realização dos trabalhos representam um ponto muito impor-
tante num programa corno este, que quer a participação ativa
de seus professores, merecendo assim a atenção especial de
seus coordenadores.

Enquanto na reunião de avaliação, a auxiliar, reco-
nhecendo o não envolvimento com as tarefas e as discussões,
reclamava a falta de subsídios do programa para que os pro-
fessores pudessem elaborar essa nova prática, o coordenador
o compreendia corno decorrência do se estar trabalhando com a
fase mais complexa da mudança, uma vez que para se estrutu-
rar um planejamento as dificuldades são maiores.
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A tarefa deixada para o 4º encontro previa a execução
de um planejamento da 1º lei de Newton, reduzindo-se assim o
universo das leis de conservação proposto anteriormente. Em
função da dinâmica previamente pensada, três dos professores
foram convidados a fazerem a apresentação pública de seus
trabalhos.

Dos apresentados o da profª I. foi o mais simples,
tendo mostrado dificuldades em defender suas proposições
quando argüida pela maioria dos professores, que lhes fize-
ram perguntas localizadas e também receberam respostas cur-
tas.

A discussão do plano do profº W. foi um pouco mais
densa, permitindo um aprofundamento, no enfrentamento deste
com o coordenador. Teve a virtude de explicitar um problema
de conteúdos que envolveu a maioria dos colegas, o mesmo
acontecendo na apresentação da profª A., que também teve a
virtude de colocar outro problema sobre os conceitos ali
tratados.

Ainda que a abrangência dos planejamentos tivesse di-
minuído muito, a qualidade dos planos não foi ostensivamente
melhor; afora o profº W. que desde o início havia proposto
um curso pautado em questões para discussões, os outros dois
mostraram listas de conteúdos articulados, mais ou menos,
segundo a seqüência apontada pelos livros textos de 2º grau.

A plenária do texto sobre Piaget foi transferida mais
uma vez, sem que a maioria tenha se incomodado, com os
profºs W. e A. tendo dado sinais de o terem lido.

Provavelmente a principal tarefa para o 5º encontro
era a reelaboração do planejamento da 1ª lei, considerando
possíveis dificuldades de compreensão dos alunos.

No mesmo momento em que reconhecia haver mudado muito
pouco no seu planejamento, apenas nas avaliações, F. admitia
ser muito falho, implicitamente admitindo não saber mudar.
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A., que havia feito pesquisa bibliográfica para ten-
tar a reelaboração, dizia não saber o que fazer, mostrando
dúvidas na organização da lei da Inércia no seu planejamen-
to.

w. dizia não ter se preocupado com a 1ª lei, já que
considerava outras questões mais relevantes como por que en-
sinar ou não física; sobre valores éticos que deveriam ser
abordados junto com os conteúdos; o que efetivamente ensi-
nar; a prevalência do "espirito cientifico" frente aos con-
teúdos e outras semelhantes. Foi o único, ao longo do dia,
que reclamou o não tratamento do texto sobre Piaget.

Como G. e C. oficializaram seus afastamentos o grupo
ficara um tanto menor, assim sendo, a maioria dos professo-
res (O. também reconhecera ter mudado muito pouco) admitia
claramente poucas alterações nos planejamentos. Se a tarefa
era, exatamente, a reelaboração, então pode-se dizer que ela
não fora feito a contento, alguns por não conseguir mudar
outros por não lhe reconhecer relevância.

Não se pode dizer que a realização da tarefa para o
6º encontro tenha sido satisfatória, ainda mais se lembrar-
mos que poderia ter sido feita ao longo do mês de férias,
julho. Ela consistia em aplicar dois problemas para os alu-
nos, analisar suas respostas e ainda reformular os planeja-
mentos. É certo que, se por um lado o período favorecia par-
te dos trabalhos, por outro dificultava o acesso aos alunos
e conseqüente aplicação dos problemas.

No seu relato, W., que não aplicara os exercícios,
disse que não refizera seu plano pois o considerava bom,
precisando ser aplicado para poder ser refeito.

Por sua vez, O., que se dizia interessada em evoluir,
incorporando novos conhecimentos, disse não ter mudado nada,
apenas acrescentado exercícios propostos no exemplar 6 do
Projeto de Ensino de Física. Aplicou as questões aos seus
alunos, não as tendo analisado.
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o profº F. refez muito pouco o planejamento, embora
fizesse auto-críticas por conduzir as aulas de forma muito
Utradicionalu

, tratando seus alunos como os seus professores
fizeram consigo e ele não aprovava. Se mostrava inseguro e
pedia maiores esclarecimentos;

U(as aulas) Se parecem com as que eu tive e
não gostava. Estou preso, inseguro. U

Enquanto I. não fazia alusão ao planejamento e dizia
não ter aplicado as questões, P. assinalava mudanças de en-
foques e de atividades, considerando seu plano 3/4 prontos.
Ele aplicara os problemas, embora não tivesse feito as aná-
lises.

Em seguida formaram-se duplas para as análises das
respostas dadas pelos alunos e, contrariamente ao que vinha
acontecendo até então, trabalharam aplicadamente, indepen-
dente da presença dos coordenadores.

Estranhamente a primeira tarefa da manhã do sábado,
que também previa o trabalho de duplas quando deveriam pro-
curar as diferenças entre as concepções dos alunos e as pro-
posições da Física para os mesmos problemas, teve encaminha-
mento completamente distinto. De início o movimento de uma
das professoras, coadjuvado por uma segunda, tentou trans-
formá-la numa tarefa coletiva, finalmente conseguindo que
dos dois professores respondessem praticamente à todas as
perguntas, num cenário que parecia trabalho conjunto.

o curioso disso tudo é que em situações aparentemente
semelhantes os comportamentos foram completamente distintos.
A chave da explicação parece residir no fato de que a pri-
meira tarefa era exeqüível para todos, e eles a fizeram, en-
quanto a outra não o era e essa tentativa de coletivização
talvez servisse para mascarar essa impossibilidade.

As discussões que se seguiram foram, como era de se
esperar, centradas justamente nos dois professores que mais
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haviam contribuído na fase anterior; afora isso, F. relatou
algumas respostas de seus alunos, enquanto I. e o. repetiram
as respostas que haviam compilado anteriormente.

F. teve uma intervenção espontânea interessante, ao
afirmar que notara que alguns alunos respondiam "tempo

maior" ou "menor", para certos problemas, mas no fundo esta-
vam pensando, prioritariamente, em "velocidades". Por sua
vez, a profª A., quando as discussões versaram sobre refe-
renciais e movimentos, colocou algumas dúvidas e propôs al-
gumas questões citando, com propriedade, Galileo e Aristóte-
leso

o que gradativamente parecia se configurar é que a
não realização das tarefas talvez estivesse mais vinculada a
impossibilidades, uma vez que certas tarefas, que poderíamos
considerar exeqüíveis, foram realizadas, enquanto que em si-
tuações semelhantes outras não o foram. Mesmo nas discussões
plenárias, aqueles professores que, por vezes, se mostraram
tímidos e inseguros, noutras participaram de forma espontâ-
nea e marcante. Ou seja, quando tinham o que fazer ou falar
o fizeram; dessa forma a preocupação do programa deveria ser
em criar condições para que tivessem o que dizer.

o traço mais forte do 7º encontro foi a inexeqüibili-
dade das tarefas, seja a que deveria ser apresentada, sejam
as que deveriam ser feitas no próprio dia.

Rever o planejamento da 1ª lei, considerando os co-
nhecimentos prévios dos alunos e levantar problemas de
aprendizagem da 3ª lei, deve ter apresentado enormes difi-
culdades para os professores, porque os que acreditavam tê-
10 feito, na verdade fizeram algo diferente do pedido.

P. se dizia envolvido com várias outras questões e
não fez a tarefa. F., que acreditava ter feito, na verdade
reorganizou seu plano a partir de alterações dos conteúdos,
mais compatíveis com o modelo da física, propondo operações
vetoriais antes de forças resultantes e outras semelhantes,
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sem se aproximar das concepções dos seus alunos. O mesmo
aconteceu com I., que apenas incorporou novas questões de
repouso e movimento. O profº W., que deu mostras de entender
os aspectos relevantes da lei da Inércia, tratou o tema à

sua forma, propondo novas questões para discussões com os
seus alunos.

Ao se acompanhar o trabalho, fica-se com a impressão
de que a tarefa não era plausível para aquele conjunto de
professores, naquele momento. Em primeiro lugar o tema deve-
ria ter sido amplamente discutido na 6ª reunião, na sexta-
feira, nas duas plenárias, além do trabalho em grupo na ma-
nhã do sábado, e efetivamente não o foi porque cada uma des-
sas atividades teve seus desvios, minorando as proposições
iniciais.

Por outro lado, as concepções de boa parte dos pro-
fessores sobre os conteúdos tratados eram muito parecidas
com a de seus alunos, assim sendo, eram incapazes de reco-
nhecer o significado e a profundidade da temática apresenta-
da. Além disso, considerar esse aspecto, naquele instante
lhes trazia mais problemas do que soluções.

Dessa maneira, o quadro que se formava era totalmente
desfavorável à execução dos trabalhos, o que se acentuou nas
atividades do dia seguinte.

Em dada altura dos relatos, tentando aproveitar-se da
direção que haviam tomado as discussões, a coordenadora pro-
pôs o levantamento dos conceitos espontâneos de movimento e
repouso, talvez reconhecendo que os professores tinham suas
dificuldades. Tal proposição não se completou, derivando-se
para discussões de conteúdos que pretendiam definir as tra-
jetórias, vistas por observadores diferentes, de um peixe
que salta, nadando na correnteza de um rio. Assim o que pre-
tendia ser subsídios para a compreensão dos conceitos espon-
tâneos dos alunos, se transformou numa discussão coletiva de
conteúdos.
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Enquanto continuavam as entrevistas individuais, na
manhã de sábado, os outros professores deveriam, do conjunto
de todos problemas já trabalhados anteriormente, descobrir
as marcas comuns em todos eles.

Embora trabalhassem concentrados, a apresentação no
debate mostrou que não haviam conseguido passar de um dos
oito problemas, ainda assim buscando compor apenas a visão
do professor.

No final, o que deveria ser uma discussão sobre as
visões de professores e alunos, ou aspectos invariáveis num
conjunto de problemas, transformou-se numa troca de opiniões
sobre o que seria a solução do problema de um carrinho que
dá a volta na superfície da Terra e se pretendia definir a
validade ou não da lei da Inércia.

Parece então que, de fato, os trabalhos propostos es-
tavam colocados num patamar acima das possibilidades daque-
les professores, e o resultado é que ou não os faziam, ou os
faziam segundo a sua própria "leitura": a tarefa possível.

Na reunião de avaliação, o coordenador, entre outras
observações, colocava claramente a percepção desse problema,
ao aventar que a contribuição possível naquele período tal-
vez fosse, percebendo que os professores também operavam nas
suas concepções espontâneas, melhorar a compreensão dos con-
teüdos, aproximando-os mais do modelo formal da física. Ao
mesmo tempo, se mostrava em düvida quanto a melhor abordagem
quanto as concepções dos alunos; deveriam relatá-las?

Entre os coordenadores a divergência aparente era
quanto ao caminho coletivo ou individual, que esses temas
deveriam assumir; enquanto ela defendia um tratamento indi-
vidualizado, ele cogitava, pelo fato do "nó" ser sempre o
mesmo, poder ter encaminhamento coletivo.
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A partir daquele instante acirrava-se o já instalado
conflito entre as proposições das tarefas e as decorrentes
frustrações, para as duas partes, da sua não realização.

As tarefas para casa, deixadas ao final do 7º encon-
tro, pediam as análises dos problemas que não foram comple-
tadas, revisões dos planejamentos, quando fosse o caso, con-
fecção das avaliações correspondentes e proposição de ques-
tões que dessem conta da lei da Ação-Reação.

Nos relatos de abertura do encontro seguinte, o único
dos professores que fizera alusão às tarefas fora W. que,
por estar satisfeito, não refizera o planejamento, propusera
uma avaliação, revolvera 2 dos problemas deixados, bem como
pensara numa questão, envolvendo ímãs, sobre a 3ª lei, en-
quanto os demais, ao longo dos dois dias, vão dar sinais de
não as terem feito, ou feito parcialmente.

Uma aspecto interessante que se sobressaiu, a partir
do relato da profª A., e ganhou algumas adesões, foi o papel
desempenhado por textos para consultas dos professores. Ao
mesmo tempo em que reconhecia que o programa estava sendo
muito útil, disse que só foi possível incorporar modifica-
ções no planejamento depois da leitura de Koyré, os Estudos
Galiláicos. Durante a sua entrevista individual com a coor-
denadora disse só ter pensado na questão dos referenciais, o
problema do navio, depois de ter lido Galileo Galilei (14).

Por sua vez, a profª I. também assinalou que as lei-
turas extra classe a estavam ajudando bastante, enquanto F.
que se reconhecia impotente para mudar procurou, particular-
mente, a auxiliar e lhe solicitou, na manhã do sábado, uma
bibliografia que o ajudasse.

Essa reivindicação ganhou apoio dela, que na avalia-
ção do encontro assinalou as vantagens que poderiam propor-
cionar a indicação de textos, leituras:
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"Os professores têm dúvidas e quando vão para
os livros são capazes de identificar respos-

tas sistematizadas para as suas dúvidas. É o
aprendizado esparso que ocorre ao longo dos

encontros. /I

A coordenadora não se mostrava entusiasmada com a
proposição pois entendia que os "fechamentos" temáticos eram
individuais e, sendo assim, os textos pouco podiam colabo-
rar. É certo, também, que ela sempre reconheceu a dificulda-
de em se conseguir os textos com os temas adequados, numa
linguagem também adequada.

De qualquer forma, me parece que, ainda que as dis-
cussões ao longo do programa fossem bastante frutíferas,
restava para os professores um conjunto de lembranças e ano-
tações como referências, no momento da realização de suas
tarefas, e que a existência dos textos só viria a enriquecer
o processo de crescimento. Por outro lado o argumento da co-
ordenadora quanto ao fato das necessidades individuais serem
diferentes, poderiam elas ser satisfeitas a partir de leitu-
ras também diferenciadas, assim como o programa abriu espa-
ços para entrevistas individuais, abriria também espaços pa-
ra leituras individuais, ou quase. Claro que resulta daí uma
tarefa a mais para os coordenadores, que é o pesquisar e ga-
rimpar tais exemplares e, em alguns casos, produzir os mate-
riais. Na perspectiva otimista de ampliação dos trabalhos
para outros grupos, quase que seguramente, muitas dessas
leituras voltariam a ser usadas, configurando-se assim o es-
forço maior na constituição da primeira coleção.

Embora nas duas atividades das duplas, tarde da sexta
feira e manhã do sábado, os professores tivessem trabalhado
com aplicação, as plenárias foram pouco enriquecedoras, uma
vez que cada grupo pareceu debruçar-se sobre aspectos dis-
tintos das questões, transformado-as em narrativas das solu-
ções encontradas, praticamente sem intervenções dos outros
grupos.
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É bom lembrar que as análises dos aspectos avaliados
com as referidas questões sequer foram tocadas e que, dife-
rente de outras ocasiões, a coordenadora resolveu no quadro,
e passo a passo os problemas levantados, bem como salientou
aspectos das respostas prováveis dos alunos.

Durante a avaliação do encontro, o coordenador assi-
nalou que os problemas constantes na proposta de avaliação
apresentada aos professores, foram sugeridos como formas de
permitir sua futura inclusão nos seus próprios planejamen-
tos. Ao mesmo tempo reconheceu certa sensação de impotência
dos professores, o que lhes impedia de olhar atentamente as
novidades e incluí-Ias nos seus trabalhos. Complementou co-
gitando a possibilidade de tarefas menores, talvez com co-
branças mais próximas, produzirem melhores resultados. De-
fendia a resolução de problemas localizados como esquemas
menos frustrantes, menos desanimadores do que os planejamen-
tos gerais, que só mostram resultados no fim, quando aplica-
dos.

Assim, a tendência marcante no 2º semestre dos traba-
lhos evidenciava-se também nas proposições das tarefas, com
o redimensionamento dos possíveis interesses e sobretudo das
reais possibilidades dos professores, dirigindo-as para um
campo mais localizado, tentando subsidiar, "a priori", a sua
realização, como ficará evidente a seguir.

Para o 9Q encontro os professores deveriam reelaborar
o planejamento da lª lei, analisar duas questões da avalia-
ção proposta em sala e propor, para os seus alunos, alguns
problemas relativos à 3ª lei.

o relato de abertura foi o mais animador de quantos
existiram até então, já que todos se manifestaram tendo exe-
cutado a tarefa relativa aos planos com reais modificações,
e alguns completaram os outros quesitos também.

Ao contrário das outras vezes, F. reconheceu que mu-
dara seu plano, inclusive sua avaliação; achava que ainda
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tinha dúvidas se conseguiria dar conta do que se propunha.
I. dizia aproveitar questões do profº W., e estar contente
com aquele seu 5º planejamento da 1ª lei, considerando a
avaliação compatível com sua proposta. A. admitia a influên-
cia da auxiliar na mudança do seu plano e dizia ter algumas
dúvidas quanto à ordem das apresentações das leis. Eufórica,
o. dizia que seu plano "t~ diferente", começara com proble-
mas de conceitos prévios, depois conteúdos e reavaliava com
novos problemas. W. já estava satisfeito com o seu planeja-
mento e correspondente avaliação, portanto trabalhou com a
3ª lei. P. reviu o plano da 1ª lei, mudando apenas na ava-
liação, também tendo trabalhado com a lei da ação e reação.

Apesar de algumas dúvidas e incertezas, era de satis-
fação consigo mesmo e com o próprio trabalho o ar se respi-
rava naquela sexta feira, o que era reconhecido por todos.

Falando logo a seguir, o coordenador salientou a mu-
dança na qualidade dos trabalhos e alinhavou uma explicação
sobre as incertezas. Disse que o enfoque anterior que guiava
os planejamentos e aulas eram os livros textos e que naquele
momento, os professores admitiam outras influências como,
por exemplo, o retorno das observações de seus alunos. Tam-
bém apresentou uma explicação para as inseguranças ao dizer
que a construção do primeiro planejamento é sofrida, uma vez
que os resultados só aparecem ao final, um efeito de longo
prazo, e que esse espaço no "escuro" é de sofrimento, momen-
to pelo qual estavam passando alguns dos professores.

Na sua intervenção, a coordenadora apontava, explici-
tamente, um avanço dos professores ao construírem avaliações
compatíveis com seus planos; mais a frente reconheceu certa
dificuldade em dimensionar as atividades coletivas e indivi-
duais, apontando como um provável problema dos professores
em suas salas.

A dinâmica dos grupos de 3, acompanhados por um dos
coordenadores, se mostrou bastante produtiva, tanto num como
noutro grupo, mas na plenária que se seguiu apenas houve re-
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latos dos trabalhos anteriores,
discussões.

com poucas evoluções das

A primeira plenária do sábado, que pretendia discutir
dois dos problemas constantes na avaliação proposta para
análise no encontro anterior, mostrou grande dificuldade de
participação dos professores, que só se manifestavam quando
estimulados, exceção feita à W. e P., sendo interessante
ressaltar que a profª A., na sua intervenção, apresentou um
problema, diferente dos que se discutia, e com ele dialogou
por bom tempo com o coordenador; ou seja, quando tinha um
problema que era seu envolvia-se com mais paixão.

Na reunião de avaliação, a coordenadora conseguiu
sintetizar, com propriedade, aquele encontro, ao dizer que
os professores haviam mudado, embora não reconhecessem a
profundidade da mudança, conseqüência da dificuldade em fa-
zer reflexões sobre suas evoluções e que, quando tiveram o
que falar o fizeram.

Vistos "a posteriori", esses movimentos e percepções
tomam grande sentido em função dos acontecimentos do semes-
tre seguinte uma vez que as tarefas tomarão outro sentido.
A mudança mais importante é que antes de propor um planeja-
mento os coordenadores discutirão questões conceituais rela-
tivas aos conteúdos, mostrando assim que a cada dificuldade
a coordenação tentava responder com um movimento para anulá-
Ia, e, neste caso, diminuiu suas expectativas quanto as ta-
refas, para as torná-Ias exeqüíveis aos professores.

A tarefa de esboço de um planejamento relativo à 3ª
lei da Dinâmica, que deveria ser apresentada no 10º encon-
tro, foi realizada por parte dos professores, sendo que al-
guns não a completaram; o final do ano letivo parece ter
contribuído bastante para essa dificuldade.

o relato das reflexões sobre o trabalho propiciou o
aparecimento de um momento interessante de discussões entre
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4 dos 6 professores presentes, sem a intermediação dos coor-
denadores.

o trabalho individual daquela tarde, de forma bem na-
tural, se transformou numa animada discussão, a quatro, que
pretendia resolver o problema de uma seqüência de bolinhas
que, ao serem atingidas por duas, destacam duas na outra ex-
tremidade. Embora tivessem subvertido a ordem inicial, o
grupo de discussões pareceu trabalhar de forma bem animada e
envolvente.

Para a apresentação dos trabalhos na primeira reunião
de 91, talvez a dinâmica das escolas públicas que começaram
as aulas, interrompendo-as logo em seguida para que os pro-
fessores fizessem seus planejamentos, tenha contribuído com
alguns dos participantes do programa que se mostravam relu-
tantes na realização da tarefa, de modo que metade deles não
completou o que se havia pedido, enquanto os outros mostra-
ram sinais inequívocos de terem incorporado problemas e en-
foques decorrentes das discussões havidas no ano anterior.

As duplas constituídas para caracterizarem e diferen-
ciarem os conceitos de velocidade e aceleração, tarefa da
manhã de sábado, continuaram, de certa forma, a discussão do
tema que havia aflorado na intervenção de uma das professo-
ras quando se trabalhava sobre os planejamentos entregues,
atividade anterior.

Nas apresentações dos grupos, durante a plenária que
se seguiu, evidenciaram-se as diferenças dos componentes,
bem como o enfoque mais marcante de um deles, quando era o
caso.

A discussão que já se iniciara antes das próprias du-
plas encontrou um alto grau de ressonância, pelo menos em
parte dos professores, de forma que ela se desenvolveu com
boa participação espontânea, cancelando-se as atividades da
tarde para que essa plenária pudesse continuar.
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Mais do que o produto das reflexões imediatamente an-
teriores, as intervenções diziam respeito a questões, dúvi-
das, enfoques ou experiências de sala de aula.

o conflito que se estabelecia naquele instante para
os coordenadores é que as tarefas, propostas com esse fim
específico, não conseguiam ser os agentes catalisadores das
discussões, não produziam, com a freqüência e a qualidade
desejadas, os enriquecimentos das plenárias.

Na reunião de avaliação, enquanto a coordenadora re-
conhecia as dificuldades apresentadas e afirmava que estas
iriam continuar, o coordenador apostava em tarefas mais sim-
ples, mais específicas, corno forma de superá-ias, e dizia:

"Os temas de ensino devem ser

como tarefas mais simples, mais

com roteiros de trabalhos."

apresentados

específicas,

Nesse caminho parecem ter se direcionado as ativida-
des do 12º encontro, urna vez que retomavam o grande terna do
encontro anterior, bem corno a aquela discussão que fora can-
celada, tratando-as com questões menos abrangentes, mais es-
pecíficas.

Para o 13º encontro estavam previstas soluções de
dois problemas, a colisão de duas bolinhas e o dos ímãs co-
locados sobre urna balança, tanto um corno outro, questões do
último vestibular; além disso pretendia-se que os professo-
res refletissem sobre o trabalho com seus alunos.

o curioso do início da reunião foi que quase ninguém
lembrava o que era para ser feito, e de fato a maioria não o
fez, o que não impediu que os relatos de suas experiências,
suas dificuldades e tentativas de superações fossem ricos,
com boas intervenções espontâneas, ampliando o diálogo expo-
sitor-coordenador.
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Enquanto Ce. narrava seus movimentos, tentando utili-
zar-se de problemas propostos por colegas aqui do programa,
bem como reconhecia a influência do livro da profª Beatriz
Alvarenga (15), a profª I., normalmente tímida, aproveitou
para contar, bastante entusiasmada, uma experiência com seus
alunos relativa ao tema apresentado por Ce.

S., ao mesmo tempo em que dizia ter aplicado o "pro-

blema dos malabaristas", mostrava reflexões interessantes
sobre a noção de proporcional idade da força com a variação
de velocidade que pretendia que seus alunos adiquirissem. W.
também exibiu uma linha de raciocínio interessante, ao ima-
ginar que a idéia de força impressa se deveria pela manuten-
ção da energia e não da força. F. disse ser necessária uma
revisão da Inércia, tendo usado problemas de composição de
movimento e de referenciais. If., além de contar os proble-
mas com sua escola, falou da utilização do problema do para-
fuso (um trem em movimento tem, no teto, um parafuso que se
despreende, e a questão é saber onde ele irá cair) além de
outro, que tem a oscilação de um corpo pesado como ponto
central.

Se as situações anteriores legitimavam o pensar que a
realização das tarefas não garantiam a participação nas ple-
nárias, marca importante no programa, o resultado daquela
sexta feira parecia indicar que além de não ser suficiente
ela também não era necessária. A fragilidade do argumento
estaria em não considerar que a tarefa, que de fato foi fei-
ta e permitiu a participação e envolvimento dos professores,
foi a vivência em classe de situações novas e a reflexão
quase que de imediato, ainda que de forma pouco sistemática.
Assim, por terem vivenciado nas suas escolas as questões que
o programa se propunha a discutir, eles tinham o que narrar,
o que lembra uma intervenção da coordenadora num momento
muito anterior àquela data: "eles tinham o que falar e o fi-

zeram".

As plenárias do sábado, que pressupunham a solução de
dois problemas, explicitam, claramente, que a não reflexão
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anterior fragilizava, e muito, as discussões plenárias.
to numa quanto na outra, a maior parte dos professores,
havia feito os problemas, o que transformou a suposta
cussão na solução individual de um dos participantes,
questionado pelos coordenadores.

Tan-
não

dis-
sendo

A marca dos dois momentos distintos, o relato das ex-
periências e a execução das tarefas foi anotada tanto por
um, quanto outro coordenadores. Ela dizia que:

UOs relatos dos diários de bordo ficaram mais

ricos porque se referem ao que estão fazen-
do. U

Enquanto ele reconhecia que a participação dos
fessores havia aumentado no relato do que se fazia, mas
na solução dos problemas.

pro-
não

Tal assertiva parecia sintetizar bem os movimentos do
14º encontro, o seguinte, uma vez que as tarefas e discus-
sões que diziam respeitos às questões de sala de aula, prin-
cipalmente suas aplicações em classe, se mostraram ricas,
com alto índice de participação dos professores, enquanto as
atividades que diziam respeito a conteúdos ou às concepções
espontâneas dos alunos tiveram dificuldades em envolver os
participantes, concentrando-se naqueles dois ou três, sempre
os mesmo, que conseguiam resolver os problemas ou perceber
regularidades nas respostas dos seus alunos.

Acho que, àquela altura, se poderia pensar em dois
grupos de tarefas: aquelas que era exeqüíveis e estavam di-
retamente ligadas aos interesses dos professores e as ou-
tras, não reconhecidas como problemas, ou por se mostrarem
inexeqüíveis, ou por se apresentarem muito longe de suas
preocupações e necessidades.

Quanto aos três aspectos da tarefa para o 15º encon-
tro, alguns professores mostravam-se preocupados com o tema
das motivações, sendo que a profª A. nos entregou um texto
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escrito em parceria com a auxiliar; os três escolhidos apre-
sentaram seus planejamentos sobre a 3ª lei nos seminários do
sábado, enquanto os colegas pareciam estar em pontos dife-
rentes de questões relativos às 1ª e 2ª leis. Por outro la-
do, quando se chegava aos relatos de trabalhos com seus alu-
nos, todos tinham muito o que falar.

Ce. relatava sua tentativa de reprodução experimen-
tal, ainda que precária, de situações abordadas em alguns
problemas; F., seguindo o seu plano, aplicara questões aos
seus alunos, com objetivos de analisá-ias e identificar pa-
drões de respostas; A., fazia críticas quanto ao papel de
suas avaliações, cobrava maior participação de seus alunos,
ao mesmo tempo em que reconhecia parte da culpa no não en-
volvimento deles; If. também manifestava dúvidas quanto ao
seu uso das avaliações, cogitando a possibilidade de estar
sendo muito rigoroso; por sua vez, W. assinalava o que pare-
cia ter sido sua saída quanto à crise sobre a avaliação: não
avaliava mais conteúdos, preocupando-se apenas com as atitu-
des, assim o aluno iria à aula pelo interesse, e não pela
nota. Para finalizar, P. fazia considerações sobre o papel
dos professores na motivação dos aprendizes.

Acho que podia ser considerada uma conquista do pro-
grama, a dimensão majorada das discussões sobre os relatos
dos diários de bordo, e isso se devia, predominantemente, ao
fato de existir algo mais consistente sobre o que falar: as
experiências dos professores com suas classes, nas aplica-
ções dos seus planejamentos. Isso evidenciava que, cada pro-
fessor estava num estágio diferente, o que os levava a pos-
sibilidades e necessidades distintas, um novo problema para
os coordenadores.

Durante sua avaliação sobre o encontro, o coordena-
dor, mais uma vez, registrou a grande participação dos pro-
fessores quando se tratava de comentários sobre suas expe-
riências, mas que ao se comentar as idéias dos colegas as
atuações restringiam-se a pequenas interações, o que se de-
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via, no seu modo de ver, a maior dificuldade em articular
críticas:

UA reflexão abstrata não est~ ao nivel, nem é
do interesse dos professores. U

E completou, dizendo das dificuldades de encontrar
trabalhos que pudessem atender necessidades e possibilidades
do grupo, e que ao mesmo tempo dessem suporte teórico às
suas reflexões.

Entusiasmada com os relatos dos diários de bordo, a
coordenadora, mais uma vez, assinalava que eles falavam por
ter o que dizer, e também que os sentia capazes de refletir
sobre o que acontecia, procurando identificar as causas dos
seus sucessos. Considerava que coordenavam conteúdos com
atividades adequadas, avaliações e concepções espontâneas e
que um sinal disso era o fato de perceberem que as questões
de disciplina estavam ligadas às de aprendizagem:

UAgora começam a ter problemas de enquadrar

os rebeldes. Os rebeldes serão os que servi-

rão de referências para mudar a sua pr~tica.

É uma indicação de que a idéia de conceitos

espontâneos, para ser superada para o formal,

est~ absorvida, aprendida. U

o desenvolvimento da programação do 17º encontro
trouxe consigo a repetição da dinâmica dos anteriores, pois
todos fizeram relatos longos e densos sobre seus trabalhos
em suas escolas, mostrando a consolidação das mudanças apre-
sentadas anteriormente, e definições de novos caminhos com
boa participação do conjunto; por outro lado, quando se vol-
tava para a solução de problemas as discussões centraliza-
vam-se em alguns, com grandes dificuldades para os outros.

percebendo que as intervenções representavam o veio
maior das possibilidades e necessidades dos professores, a
coordenadora, na reunião de avaliação, se dizia interessada
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em propor trabalhos para casa a partir das questões discuti-
das nos encontros.

Ao mesmo tempo em que reconhecia o ótimo momento das
participações nos relatos das experiências, ela parecia ter
refeito uma observação que já fizera há mais de um ano an-
tes, só que num outro nível de percepção, ao dizer:

"A coisa individual é importante, é muito

forte, eles querem falar e querem ser ouvi-

dos. (...) Talvez agora seja para drenar as

angastias. "

A diferença, suponho estava nas origens dos confli-
tos; enquanto no começo pareciam centrar-se em algumas insa-
tisfação pelo não fazer, aqui se manifestavam pelo já feito
e pela nova problemática que os fazia aflorar. Ela parecia
reconhecer maior relevância para este novo momento.

Mais uma vez, nos relatos do diários de bordo do 18º
encontro, os professores falaram com propriedade de questões
relativas às suas aulas, narraram bons momentos vividos, di-
zendo de participações positivas de seus alunos, reconhece-
ram erros passados, assinalaram modificações, novas tentati-
vas e dificuldades em classe, e apontaram para novas saídas.

Quando se tratou de discutir as soluções dos proble-
mas de colisões propostos a partir de fotos estroboscópicas,
percebeu-se que apenas dois dos professores a tinham feito,
enquanto uma terceira havia tentado, e com dúvidas, procu-
rou completar naquela mesma manhã, entre as outras ativi-
dades. A discussão, como não poderia deixar de ser, mais uma
vez centrou-se naqueles que as haviam feito. É provável que
os coordenadores não esperassem que todos completassem a ta-
refa, que ela apenas fosse capaz de levantar dúvidas que
alimentariam as discussões, mas ao contrário disso o salto
necessário para o reconhecimento daqueles como problemas
possíveis para os professores se mostrava muito grande, uma
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vez que as soluções estavam muito distantes para boa parte
dos participantes.

Na reunião de avaliação, corno que embalada pelo bom
resultado da atividade de leitura do texto do PSSC, e do en-
tusiasmo dos professores quando da tornada de dados, num ex-
perimento de colisão plana, a coordenadora admitia que pode-
riam ter diversificado mais as atividades com leituras e
atividades de laboratórios, e que talvez fosse o caso de ter
utilizado mais os equipamentos do IFUSP; embora soubesse que
os professores não disporiam dos mesmos recursos, poderiam
ter representado novas percepções sobre aqueles ternas:

UTudo poderia ter sido usado h~ mais tempo.

Teriam sido exemplos de atividades que servi-

riam como referências aos professores. U

Outra vez a dinâmica das tarefas se repetiu no 19º
encontro, com a previsível dificuldade na confirmação da
conservação da quantidade de movimento a partir dos dados
levantados no laboratório, da colisão plana dos dois
upucksu, de maneira que o programa, ao se encerrar, teve que
amargar a frustração de não ter conseguido encaminhar, sa-
tisfatoriamente, as questões relativas as execuções das ta-
refas, corno o reconheceu o coordenador durante seus comen-
tários no último encontro. Entre os objetivos não alcançados
ele enunciou o não envolvimento constante dos professores
nas tarefas propostas, ao mesmo tempo que, mais a frente,
apontava o que poderia ser o caminho certo:

UDar atenção aos professores, mas não dar

muito mastigado. E importante que eles tenham

que se esforçar constantemente. U

Medida justa, que parece não ter sido conseguida
aqui.
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5.3.7 Planejamento: O melhor instrumento de trabalho?

O desenvolvimento do programa optou por ter na cons-
trução e reelaboração de planejamentos sua espinha dorsal,
onde as várias outras temáticas se integrassem dando corpo a
uma construção mais consistente e ampliada. Dessa maneira,
quase que de imediato, o seu acompanhamento se impunha como
categoria de análise.

No primeiro encontro, a ação da sexta feira previa a
construção individual de um planejamento para um semestre,
tendo como objetivo maior atingir-se as leis de conservação
da energia e quantidade de movimento; em seguida sua discus-
são em grupos de 2 ou 3 professores os prepararia para uma
posterior plenária sobre os trabalhos produzidos.

À saída dos coordenadores, instalou-se uma excitação
geral entre os professores que culminou numa conversa cole-
tiva onde ora um, ora outro explicavam como tinham entendido
a tarefa, como pensavam fazer ou o que estavam fazendo na
sua escola.

O relato dos trabalhos dos grupos foi bastante frá-
gil, mais mostrando dificuldades com a falta de tempo, dúvi-
das quanto a escolha do programa para a preparação do vesti-
bular ou para a formação do cidadão e outras questões que já
haviam aparecido na rodada de apresentações.

Respondendo a uma intervenção da coordenadora, a
profª. c. tentou defender o não envolvimento com a tarefa
afirmando que não via utilidade nenhuma no planejamento.
Disse também que na sua escola já fora feito um plano com os
objetivos gerais para a escola, para cada curso e para as
matérias, e que, de lá para cá, ninguém o havia revisto,
consistindo, ano a ano, a construção do planejamento na es-
colha do rol de conteúdos por disciplinas. Apontou o que lhe
parecia uma dificuldade a mais: o fato de que a definição do
plano era feita pelo conjunto de todos os professores da ma-
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téria de todos os períodos e que se sentia incapaz de se
contrapor ou modificar as visões de seus colegas.

Ao contrário, o Profº W. fez uma colocação em favor
do planejamento, dizendo que ele não deveria ser pensado co-
mo uma atividade para a burocracia da escola, mas como um
instrumento importante para o próprio professor, não impor-
tando o uso que a direção faria do mesmo. Para acentuar sua
opinião contou um fato ocorrido na sua escola onde, num de-
terminado ano, os professores de Matemática, Física, Biolo-
gia e Química entregaram o mesmo planejamento e ninguém nun-
ca fizera nenhum comentário, sinal, no seu modo de entender,
que não os haviam lido, o que, para ele, reiterava a idéia
de que o planejamento é para o próprio professor.

Apesar desse posicionamento do Profº W., parece que
as idéias da profª C. estavam mais proxlmas do cotidiano dos
outros professores, que confirmaram situações parecidas.

o clima, no fim daquele dia, era de certa frustração,
uma vez que os professores esperavam alguma coisa, talvez
pronta, que não conseguiram explicitar e que, provavelmente,
ia na contra-mão da construção de planejamentos.

Pelo lado da coordenaçã~ o ar também era de desapon-
tamento, pelo pouco envolvimento dos participantes com a ta-
refa, pela própria qualidade dos planos apresentados e pela
fragilidade dos relatos e discussões. Talvez a percepção de
que essa não participação fosse um indicador da inadequação
das atividades propostas aumentasse as responsabilidades dos
coordenadores quanto ao futuro do programa.

o trabalho proposto para a manhã do sábado, elabora-
ção de uma avaliação de curso para o planejamento feito an-
teriormente, pareceu menos incômodo, de forma que os profes-
sores o fizeram sem maiores desvios. Como as entrevistas in-
dividuais prolongaram-se por toda a manhã e parte da tarde
fora tomada pela discussão-explicitação dos balizamentos do
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programa, ocorrida a pedido dos professores, não houve como
avaliar o resultado efetivo das tarefas.

Embora a referida conversa tenha servido para ameni-
zar desapontamentos e frustrações do dia anterior, o 1º en-
contro dava a impressão de ter sido iniciado por um instru-
mento pelo qual os professores tinham aversão, em função do
seu mal uso no cotidiano escolar, o que não parecia um bom
começo. De qualquer forma, seja por experiências anteriores
no IFUSP, ou trabalhos já realizados com alguns dos coorde-
nadores desse programa, o clima final era de confiança no
futuro.

Na reunião de avaliação do encontro, a coordenadora
parece ter conseguido sintetizar os reais motivos que afli-
giam os professores, colocando-os na defensiva:

"Falta a eles o hábito de planejar como deve

ser feito, com o levantamento de todas as va-

riáveis. (...) Eles não têm o espírito de
discussão para explicar as coisas que fazem/e

se sentiram analisados com as entrevistas."

De fato,parece não ter sido um começo animador, pois
os professores tinham que trabalhar com um instrumento que
não reconheciam como relevante, o planejamento, e, além dis-
so, tinham que defendê-lo publicamente, coisa que não esta-
vam habituados, o que justificava, pelo menos em parte, a
posição cautelosa que tomaram.

Nos relatos das reflexões, à abertura do 2º encontro,
os professores, que deveriam ter reelaborado seus trabalhos,
bem como as respectivas avaliações, manifestaram-se de forma
bastante diversa. Enquanto uns falavam das dificuldades en-
contradas, outros assinalavam a oportunidade interessante
que isso proporcionara. Assim, ao mesmo tempo em que dimi-
nuiam as desconfianças junto ao programa, evidenciavam-se os
limites de cada um.
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Se, por um lado,G. cobrava ações mais localizadas e
pragmáticas ao manifestar sua preocupação de viabilizar a
tarefa que se discutia, por outro,reconhecia que o trabalho
proposto o havia obrigado a repensar suas ações, levando-o a
perceber que não se tratava de uma repetição automática do
que fazia até então.

W., que desde o início apresentara um planejamento um
tanto diferenciado dos demais, acentuou sua necessidade de
mudanças quanto à prática profissional, acreditando poder
concretizá-ias dentro do programa. Disse também que a tarefa
o obrigara a organizar suas idéias, que já há algum tempo
apontavam na direção apresentada. Parecia haver, naquele mo-
mento, uma feliz concordância entre as expectativas dele e
as proposições do projeto.

A profª. A. disse que na escola entregava apenas um
rol de conteúdos, salientando a dificuldade encontrada ao
ter que escolhê-los tendo em vista um fim bem determinado.
Satisfeita, assinalou que sua avaliação, pela 1ª vez, estava
pensada de acordo com o planejamento que fizera.

Para O.,a única dificuldade encontrada residia na es-
colha do elenco de conteúdos compatível com o tempo disponí-
vel, uma vez que os objetivos gerais eram bastante claros
para si. Fez questão de frisar que acreditava que a conti-
nuação dos trabalhos seria bastante interessante.

F. afirmou que, como conseqüência da própria tarefa,
havia pensado nas suas aulas e que estava tentando direcio-
ná-las para o trabalho que aqui apresentava. Assim, aquele
primeiro movimento da coordenação, que parecia um tanto de-
sajeitado, mostrava indícios de alguma influência, ainda que
pequena, na própria sala de aula, objetivo maior a ser per-
seguido.

Por sua vez, a profª. I., um tanto frustrada com seu
trabalho inicial, entendia que era preciso fazer um outro
planejamento, diferente do primeiro, e que, por influências
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de curso que fizera no IFUSP, com Profº Eduardo Terrazan,
gostaria de partir do cotidiano. Admitia que não conseguia
planejar todas as aulas segundo suas expectativas; em algu-
mas era possível dar conta do esperado, mas que não era pos-
sível completar o planejamento: tinha soluções apenas para
aulas isoladas.

Àquela altura, o profº P. se mostrava bastante seguro
e convencido de sua competência: havia feito o planejamento
pedido, com urna pequena variação, e tinha provas da adequa-
ção de suas escolhas, através dos resultados de provas que
havia aplicado aos seus alunos.

De todas as intervenções, talvez a da profª. C. ti-
vesse a singular capacidade de explicitar um conflito que,
em maior ou menor medida, boa parte deles devia estar viven-
do.

"Eu venho para estes cursos para poder fazer

coisas diferentes, mas de acordo com a minha

visão. Eu sempre espero encontrar respostas,

mas volto para casa com dúvidas maiores, pois

os cursos respondem algumas dúvidas, mas sem-

pre colocam dúvidas maiores. "

Falando de sua surpresa-decepção com primeiro encon-
tro, disse ter vindo esperando respostas e se sentiu cobrada
por muitas perguntas. Reconheceu não saber fazer o planeja-
mento segundo os contornos pedidos, reclamou do tempo curto
de duas semanas e, um tanto constrangida, admitiu ter senti-
do muita raiva ao constatar que não sabia fazê-lo e que isso
a obrigava a pensar, muito.

Acho que sua fala evidencia, e muito bem, os dramas e
sofrimentos dos professores, que esperavam respostas e en-
contraram perguntas que lhes colocavam dúvidas maiores, es-
peravam ampliação de suas competências e tiveram de se de-
frontar com suas limitações que, de cara, pareciam muitas.
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Olhando por outro prisma o mesmo tema, a continuidade
ou não da construção dos planejamentos, também foram de an-
gústias os sentimentos do coordenador até às vésperas daque-
le encontro, quando teve a clara idéia da diferença entre
ter um plano ou fazê-lo, o que ele explicou:

"Ter um plano significa ter organização, re-
gras para seguir, só se preocupando com o dia

de hoje, uma vez que todas as tarefas já es-
tão pensadas. Fazer um plano traz, continua-

mente, a marca do objetivo final, que obriga,

a cada novo passo, uma reavaliação das ações

melhores em vista do objetivo final; portan-

to, em todos os instantes de escolha mexe-se
com tudo que se sabe."

E completou dizendo que a melhor situação era ter um
plano e saber tê-lo feito. Tal conclusão parecia deixá-lo
aliviado quanto à responsabilidade da escolha da construção
dos planejamentos como forma de continuar os trabalhos. Pa-
recia estar convencido, naquele instante, de que era o cami-
nho certo, apesar de sofrido.

Com argumentos diferentes, mas na mesma
coordenadora também discorreu em favor da forma
listando alguns motivos que a justificavam:

direção, a
escolhida,

"O planejamento obriga a pensar nas ações co-

erentes e nas suas condições de contorno, ele

deve ser pessoal, de cada um, ao ponto de ser

defendido como tal. Ele deve explicitar for-

mas de ação, deve trazer consigo a respectiva

avaliação, no qual deve estar baseada, e tem
um ponto de chegada bem definido, o que não
impede correções e modificações de rota."

Acreditava, como está explícito nas justificativas do
projeto, que a construção do plano obrigava pensar e arti-
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cular um conjunto de competências que nele deveriam se ex-
plicitar, e que nesse sentido era importante trabalhar.

Ao final da atividade plenária, iniciada na tarde de
sexta e ampliada até a manhã de sábado, os coordenadores
apresentaram suas observações sobre os planejamentos feitos
e analisados pelos professores. Ressaltaram aspectos positi-
vos das mudanças do primeiro para o segundo trabalho embora
eles não permitissem, para um leitor, uma visão mais comple-
ta do que seria feito. Disseram que, apesar de apresentarem
idéias interessantes/os participantes mostravam dificuldades
de implementá-las em sala de aula ou nos planos. Embora ti-
vessem se concentrado nos conteúdos, mostravam problemas em
programá-los, evidenciando, entre outras coisas, pouca cone-
xão entre o planejamento e a avaliação. Não explicitavam as
dificuldades que imaginavam que teriam com seus alunos. Au-
las experimentais não eram precedidas por justificativas de
sua existência e importância, o que denotava uma ação um
tanto espontânea e intuitiva. Por fim, acreditavam que a
utilidade maior dos planos era para quem o tinha construído,
uma vez que não se encontrava nele a explicitação do que se
pretendia de fato.

Depois dessas explanações, ficou evidente que o que
os professores entendiam e, sobretudo, faziam em nome de um
planejamento era muito diferente da concepção da coordena-
ção.

Um pouco mais a frente, a profª. C. propôs a
do nome do planejamento, no que foi contestada pela
nadora:

mudança
coorde-

"O planejamento é o planejamento, é preciso

mudar o conceito que temos disso e não o nome

que erroneamente se dá a isso."

As mensagens implícitas no confronto entre C. e os
coordenadores deixavam transparecer que, se um planejamento
tinha todos esses atributos e características, então os pro-
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fessores nunca o haviam construído, pois nas escolas faziam
coisas muito diferentes. Assim, iniciava-se um trabalho que
se prenunciava complexo e extenso.

o pouco envolvimento na realização da tarefa para o
3º encontro/evidenciou a relutância quanto ao reconhecimento
da propriedade ou importância de se operar com planejamen-
tos. Construir e analisar planos, no nível solicitado, não
era um trabalho muito simples e nem um pouco familiar para
aquele conjunto de profissionais. Boa parte fez o que fora
pedido, alguns o fizeram parcialmente e nenhum deu sinais de
haver se debruçado, longamente, na sua execução.

Logo após os relatos dos diários de bord%s coorde-
nadores reconheceram as dificuldades com as quais trabalha-
vam. Enquanto ela admitia como justa certa ansiedade de pro-
fessores que, ao participarem de cursos de ureciclagemU de-
sejavam, imediatamente, incluí-los em suas aulas e via certa
semelhança entre todos os planejamentos entregues, exceção
feita ao do Profº W., ele lançava alguma luz nas raízes des-
ses obstáculos:

UOs professores querem

programa quer melhorar

tensão entre a visão e

melhorar as aulas, o

o planejamento. Há uma

o enfoque das duas

partes. U

É evidente que o programa não pretendia mudar apenas
os planos, mas via nessa atitude a forma mais adequada de
modificar, efetivamente, uma prática profissional bem marca-
da. Entendia ser esse o caminho para uma alteração profunda
na forma dos professores enxergarem a relação professor-alu-
no e seus alcances, objetivando abrir largos horizontes de
ampliações.

Alguns professores já davam sinais dessa vinculação,
ao discutir seus planejamentos aqui e os reflexos, quase
imediatos, nas salas de aula. F. já havia dado exemplo no
encontro anterior, enquanto I. e A. o faziam naquele momen-



216

to. I. justificava a tarefa, que fora contestada por C., di-
zendo que era uma forma de perceber o que eles faziam ou não
em suas aulas e que a sua execução a obrigava a repensar sua
prática. Sem ser tão enfática, A. também admitiu que por
conta do trabalho havia sido obrigada a perceber que seus
planejamentos escolares tinham sido ruins até então.

Embora o panorama geral não fosse animador, já havia
alguns indícios, tênues é bem verdade, de certa ressonância
entre os professores dos sinais emitidos pelo programa.

A atividade individual da manhã do sábado / mais uma
vez,mostrou a dificuldade de envolvimento dos participantes
com as tarefas que se propunham. Eles deveriam fazer a aná-
lise do planejamento proposto pela auxiliar da coordenaçã~
que poderia ser visto como um trabalho diferenciado, uma re-
ferência importante na realização dos seus; no entanto, não
pareciam dispostos a lhe conferir essa relevância, ou pelo
menos outros aspectos lhes eram mais importantes. Efetiva-
mente/envolveram-se com uma conversa coletiva, Ja aludida
anteriormente, sobre escolas, alunos, suas expectativas e
visões.

Durante a plenária que se instalou em seguida, a co-
ordenadora explicitou um aspecto importante que, em certa
medida justificava a sua insistência quanto à necessidade de
construirem seus próprios planos.

"A clareza na proposição de um planejamento

representa a clareza, para o professor, quan-

to ao objetivo de sua aula."

A afirmação faz pensar em pelo menos duas coisas:
primeiro numa intervenção do Profº W./acentuando a importân-
cia do planejamento como instrumento para o próprio profes-
sor, embora negligenciado pela estrutura escolar, em segun-
do, a certeza que os coordenadores reafirmavam no trabalho
ali feito como a forma de atingir a sala de aula, a prática
do professor.
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Acentuando a colocação dela, o coordenador, logo a
seguir, pareceu indicar alguns sinais da complexidade e di-
ficuldades que envolvem tal proposição:

"Não se trata de escrever todos os pressupos-

tos mas escrever os essenciais. Portanto, é

preciso ter clareza de quais são essenciais,

e isso é uma tarefa muito difícil, pois sig-

nifica descobrir porque se está propondo

aquela atividade, porque se faz isso dessa

forma. "

Parece-me que/enquanto reconheciam as dimensões das
transformações esperadas, cometiam o pecado de imaginar evo-
luções nos planejamentos sem que houvessem dado efetivas
condições de superação do estágio inicial. Se as análises
dos planos de colegas e respectivas plenárias tinham essa
pretensão, a não consubstanciação como momentos de ricos de-
bates e trocas de idéias prejudicou/seriamente/os seus al-
cances.

Após o 3º encontro os professores iriam planejar pela
terceira vez, agora trabalhando apenas na 1ª Lei de Newton,
e se imaginava que eles pudessem incluir novos enfoques e
abordagens, com uma diversidade de recursos e avaliações,
num grau de certeza e segurança que permitisse a sua defesa
perante o restante do grupo. Parecia que cada vez mais se
aprofundava a incisão na ferida, sem sequer se dar a pista
do remédio que permitiria a sua cura.

A impressão que eu tinha, principalmente alimentado
pela minha experiência pessoal, era que a implementação que
um professor faria das novas práticas quase sempre seria lo-
calizada, parcial e tímida. Assim, as primeiras iniciativas
precisavam do respaldo de um livro, de um curso ou da suges-
tão de um professor; uma referência onde ele reconhecesse
méritos e a segurança para defendê-Ia frente a terceiros. A
partir desses movimentos a prática repetida iria lhe permi-
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tir descobrir algumas dificuldades, mas principalmente maior
abrangência de uso e, sobretudo, permitiria perceber que os
riscos não eram tão grandes assim e que quase sempre resul-
tavam numa prática melhor que a anterior.

Na reunião de avaliação, o coordenador insistiu que
era fundamental para o professor repensar a sua prática pro-
fissional, e que para reelaborar essa prática eram necessá-
rios subsídios que o programa não havia fornecido até então.
Paralelamente, acentuou as dificuldades inerentes ao engaja-
mento superficial dos professores e concluiu dizendo que
trabalhavam na tarefa mais complexa, que era a de estrutura-
ção do planejamento, ao contrário do que lhe parecia mais
fácil, o aprofundamento de questões específicas, o que mos-
tra que tínhamos visões diferentes dos caminhos que o pro-
grama deveria tomar.

A coordenadora assinalou o que deveriam ser os movi-
mentos seguintes: o objetivo era tentar balancear vários
eventos, procurando um equilíbrio; tentariam, partindo da
experiência profissional dos professores, dar a ela uma es-
trutura, além de procurar introduzir elementos que, esponta-
neamente, não apareceriam. Assim, com pequenos ajustes de
percurso, a concepção original do programa se mantinha.

o 4º encontro teve como tônica as exposições e análi-
ses mais exaustivas dos planejamentos de três professores,
que haviam sido anteriormente avisados pela coordenação. To-
dos versavam sobre a 1ª lei de Newton.

A profª. I., reafirmando sua dificuldade em conseguir
planejar todo o conjunto, mostrou que tinha propostas e saí-
das para parte das abordagens. Procurava, a partir de uma
experiência, colocar o tema para questionamentos e discus-
sões, entremeando-os com aulas expositivas. Apresentou tam-
bém sua avaliação, o que foi devidamente analisada.

Uma decorrência, que se tornou interessante, dessas
conversas, foi o aparecimento de uma questão, imaginada pelo
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profQ W.: se, nas condições ideais propostas pela profª. I.
o carrinho continuasse em MRU, o que aconteceria se o dei-
xássemos dar a volta completa no planeta? Continuaria valen-
do a Inércia? Discutiu-se-a naquela oportunidade e em outras
subseqüentes.

o caminho dado pelo ProfQ W.,na apresentação do seu
plano mostrou-o bastante diferente dos demais. Não se preo-
cupou em chegar a um objetivo específico, nem ensinar nada
muito definido, imaginava apenas estar contribuindo para a
melhor compreensão a respeito daquelas questões, daqueles
conceitos. Basicamente, discutia as idéias dos alunos, que
se explicitavam a partir das respostas ao elenco de pergun-
tas que ele, tendo preparado previamente, lhes apresentava.
Era sua intenção que chegassem, por si próprios, aos concei-
tos, apenas resolvendo as dúvidas advindas dos questionamen-
tos e discussões. Mesmo que isso não viesse a acontecer no
período escolar não representava problema maior para ele,
uma vez que/acreditava que um dia essa compreensão viria e
apenas esperava estar contribuindo para tanto. Coerente com
essa leitura não se preocupava com as avaliações, procurando
compor um esquema em que o compromisso maior do aluno com a
aula não fosse o medo da reprovação.

A sua explanação também teve a virtude de
um problema que envolveu parte dos professores e
tarde voltaria em outras discussões: um ônibus em
ao frear "joga" os passageiros para frente, quais
ças" que os impulsionam?

apresentar
que mais
movimento
as "far-

A prafa• A., evidenciando leituras feitas, principal-
mente pelo seu engajamento num projeto anterior da CENP, se
propôs a discutir Inércia com seus alunos a partir da tenta-
tiva de solução de alguns problemas importantes. Um deles,
herdado de Galileo, apresentava um navio em MRU que despren-
dia um objeto do alto do mastro e se pretendia prever onde
tal objeto cairia, se à frente, ao lado ou atrás do mastro.
O outro estudava a trajetória de corpos abandonados de um
avião em movimento, e um terceiro pretendia saber se era
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possível "viajar-se" de um lugar à outro, simplesmente
cançado-se vôo, vertical, com um balão, seguido de uma
cida também vertical: o balão de Cyrano.

al-
des-

Embora boa parte do seu seminário tenha sido ocupado
com a resolução do problema do carrinho em volta da Terra,
era evidente/no seu relato/uma marca que a distinguia dos
demais: ela estava, efetivamente, aplicando aquele plano, o
que lhe dava uma consistência diferente, e aos seus proble-
mas uma dimensão real.

A reunião de avaliação mostrou certa divergência nas
leituras dos coordenadores sobre o estágio do programa. En-
quanto ele revia uma figura que apresentara anteriormente,
segundo a qual o objeto dos trabalhos era permitir aos pro-
fessores arrumarem a casa que tinham, para posteriormente
tentar mudá-ia, a coordenadora insistia que o que estavam
fazendo era precisamente isso, uma vez que tentavam propi-
ciar a arrumação dos objetos que os professores já traziam
consigo. A base da mudança da opinião dele era o reconheci-
mento de que era possível que os professores não tivessem
essa casa:

"A necessidade vital é a construção dessa

primeira casa, para depois poder discutí-la e

melhorá-la. "

Talvez fossem esses os primeiros sinais,
coordenação, de que o modelo no qual basearam a
do programa precisava ser revisto.

dados pela
estruturação

o 5º encontro, o último do primeiro semestre, tinha
ares e espaço reservado para uma avaliação do já feito. Ao
mesmo tempo em que os professores reconheceram e elogiaram
as mudanças dos coordenadores ao incluir discussões sobre
conteúdos, mostraram dificuldades e alguma aversão à cons-
trução dos planejamentos.
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o Profº F., ainda que entendesse como muito falho o
seu trabalho, admitiu que faria apenas modificações na ava-
liação, sem propor nada muito diferente no corpo do plano.

Num discurso bastante parecido, a profª. I. se disse
insatisfeita com seu planejamento, achando que deveria ficar
melhor.

A., que disse ter feito urna pesquisa bibliográfica,
mostrou que os enfoques de alguns livros mais confundiam do
que esclareciam e reconheceu que não sabia o que fazer para
tratar da Inércia, tendo dúvidas de corno organizá-Ia no seu
planejamento.

Por sua vez, o. assinalou achar chato fazer um plane-
jamento, tendo mudado muito pouco, apenas feito pequenas am-
pliações.

Ao contrário deles, W. e P. mostraram-se satisfeitos
com seus trabalhos, este pela segurança de tê-los aplicado
ao longo de vários anos, e aquele por entender que satisfa-
zia os objetivos que escolhera para suas aulas.

Na sua intervenção,a coordenadora disse que cobrar
aos professores a construção dos planejamentos se dava de
forma compatível com entendê-los como profissionais, o que
os obrigava a fazê-los nas suas lidas de trabalho. Por outro
lado, ao longo dos encontros, vira a necessidade de recupe-
rar, frente aos participantes, a importância desse instru-
mento.

Corroborando essa idéia, o coordenador insistiu que
cada qual teria que encontrar as soluções para os seus pro-
blemas e que essa marca do respeito às possibilidades e ne-
cessidades individuais poderia garantir sucesso ao empreen-
dimento. Ao mesmo tempo, admitiu que, apesar de querer aju-
dar, não sabia exatamente o que fazer, e que tinha referen-
ciais teóricos importantes que lhe indicavam as bases das
ações: a inclusão e tratamento de conteúdos importantes, a
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coerência avaliação-conteúdo, as origens das
dos estudantes e os tratamentos, respeitando
ções.

dificuldades
essas limita-

Nos comentários sobre os planejamentos individuais, a
auxiliar procurou ressaltar os aspectos relevantes de cada
trabalho, assinalando os positivos e negativos mais eviden-
tes. O resultado mostrava que os professores estavam em fa-
ses distintas da produção e que, portanto, tinham necessida-
des também diferenciadas, o que parecia requerer tratamentos
diferentes.

Na reunião de avaliação, a coordenadora concordou com
a necessidade de tratamentos mais individualizados, apontan-
do para a possibilidade de horários de atendimentos pesso-
ais, no IFUSP, para os professores da capital e a abertura
de linhas de correspondências para os profissionais do inte-
rior. Ao longo de julho, de fato, a profª. A. e a auxiliar
trocaram missivas para falarem do Aristóteles, Galileo e da
lei da Inércia.

Era expectativa da coordenadora, ao longo do tempo do
programa, poder dar conta das deficiências dos professores,
na medida adequada em que pudessem evoluir continuamente.
Concordando com ela, o coordenador entendia que para isso
era preciso que mudassem as estratégias sempre, procurando
atender às dificuldades emergentes de cada nova situação.

Se ao fim do primeiro semestre o programa tinha con-
tabilizado mais dificuldades do que soluções, os coordenado-
res já haviam percebido que a mobilidade, a capacidade de se
ajustarem às novas necessidades emergentes seriam importan-
tes para o desenvolvimento saudável do projeto.

O ponto central do 6º encontro deveria ser as concep-
ções espontâneas dos alunos, com espaços para a sua desejá-
vel inclusão nos planejamentos. De qualquer maneira, é im-
portante frisar que as discussões sobre as reelaborações dos
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planos deixavam de ser a espinha dorsal das atividades da-
queles dias.

As discussões sobre os planejamentos teriam seu lugar
nos relatos dos diários de bordo, quando se poderia discor-
rer sobre as tarefas realizadas.

o Profº W., o primeiro a falar, disse não tê-lo muda-
do e o justificava pelo fato de estar, ainda, em aplicação:

"s novo, est~ sendo colocado em pr~tica, por-
tanto não h~ ainda o que mudar. "

Parecia antever, de forma brilhante, o argumento que,
futuramente, daria sentido às necessidades-oportunidades das
mudanças de um planejamento: o seu cotejamento com a sala de
aula. Por outro lado, como o seu plano não tinha objetivos
claramente definidos, ou o eram de maneira muito geral, o
confronto efetivo não se manifestava, uma vez que, qualquer
resultado era considerado, por ele, como satisfatório, Ja
que as transformações não precisariam se manifestar ao longo
do curso.

Por sua vez, o. dizia apenas ter acrescentado exercí-
cios com inspiração do PEF e algumas idéias de Aristóteles e
Galileo, vindas de um texto do coordenador, o que, na sua
concepção, não mudava em nada o caráter do seu trabalho.

Embora F. tivesse registrado poucas modificações, se
mostrava insatisfeito com um aspecto fundamental que se man-
tinha inalterado: a marca explícita de uma aula tradicional,
através da passividade que conferia ao papel dos seus alu-
nos:

"Se parece com as que eu tive e não gostava.

Estou preso, inseguro."
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Um pouco mais à frente voltou a insistir na sua inse-
gurança e solicitou um maior embasamento que alimentasse
suas mudanças, que engatinhavam pelo lado da História da
Ciência. Ele parecia caracterizar bem o drama de parte dos
professores, o que acabou impondo uma nova dinâmica ao pro-
jeto: era a necessidade de mudar, associada à uma impotência
de iniciá-la.

I., provavelmente por influência das citações nos en-
contros anteriores, buscava nos Estudos Galiláicos e Duas
Novas ciências, de Koyré e Galileo, respectivamente, inspi-
rações para as mudanças. Com certa ponta de orgulho se dizia
num estado de "confus~o generalizada", como justificativa
pela não reelaboração de seu plano.

Sem explicitar como, o Profº P. assinalava ter mudado
o sistema de atividades de suas aulas e confirmava que, se-
gundo as categorias apresentadas pela coordenadora no lº se-
mestre, o seu planejamento estava três quartos pronto. Natu-
ralmente era uma perspectiva um tanto otimista para o que
parecia ser apenas um detalhamento maior do esboçado no pla-
no anterior.

A auxiliar da coordenação reconheceu as mudanças nos
trabalhos dos participantes:

"Os planejamentos iniciais eram apenas rol de
conteúdos, hoje refletem as práticas de aula

de cada uma."

Acentuou também que a forma de encarar os planejamen-
tos também estava mudando, o que parecia ser o mais impor-
tante.

Na reunião de avaliação, o coordenador cogitou que a
ajuda aos professores se mostrava mais necessária. Paralela-

ente, a coordenadora assinalou que deveriam fazer um esfor-
ço para envolver os que apresentavam mais dificuldades, pro-
vavelmente, incluindo atendimentos individuais.
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Assim, as duas intervenções, que se completam, indi-
cavam os caminhos dos enfoques futuros, que se concretiza-
rOam ao longo do próprio semestre. A partir de então, a
construção, discussão e reelaboração dos planos, gradativa-

ente perderia , temporariamente, sua importância, dando lu-
gar a outros enfoques, mais próximos das ansiedades dos pro-
fessores.

No encontro de setembro de 90, o espaço para discus-
sões e trabalhos com planejamentos foi vinculado à sua pos-
sibilidade de incorporação dos conceitos espontâneos, tarefa
deixada do encontro anterior. Assim, a proposição das ativi-
dades priorizava, mais uma vez, as discussões sobre as con-
cepções dos alunos à respeito do conceito da Inércia, embo-
ra, na prática, tenham se tornado resoluções de problemas de
conteúdos.

Nos momentos em que se tratou dos planos dos profes-
sores/ficou evidente que as modificações haviam sido poucas,
com algumas inclusões de novos problemas ou reordenação dos
mesmos conteúdos. A consideração efetiva da visão dos alunos
não dava sinais de existência, o que parecia, àquela altura,
bastante natural, uma vez que/apenas o Profº W mostrava com-
preender bem o ponto central da lei Inércia através da rela-
tividade dos movimentos, enquanto os outros, em graus dis-
tintos, mostravam dificuldades em absorver as discussões, o
que atrapalhava, senão impedia, que compreendessem as leitu-
ras de seus alunos como erradas.

Dessa forma, as reelaborações dos planejamentos se
constituiram em reconfecções dos próprios planos, pratica-
mente idênticos. Como os encontros não conseguiam desenvol-
ver, de fato, a temática a que se propunham, ou porque os
professores não viam nela relevância, ou porque suas neces-
sidades eram outras, as tarefas não se realizavam. Ou, quan-
do aconteciam, eram repetições quase iguais dos trabalhos
anteriores.
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Na reunião de avaliação a coordenadora reconheceu
certa prevalência das discussões sobre conteúdos e se mos-
trou preocupada em ajustar a medida exata do envolvimento
com os conceitos de física, sem que prejudicassem os traba-
lhos das articulações nos planejamentos.

Por sua vez, o coordenador também mostrou dúvidas
quanto ao melhor caminho a seguir já que entendia que era
preciso trabalhar conteúdos, em face das limitações dos pro-
fessores, ao mesmo tempo em que via dificuldades nos trata-
mentos das concepções espontâneas, que também julgava rele-
vantes.

A tarefa que seria deixada para casa, ao final do 7º
encontro, previa/entre outras coisas,a confecção de um pla-
nejamento referente à 3ª lei, o que foi cancelado. Se olhar-
mos o tratamento dado a esse tema no encontro seguinte e
subseqüentes/vamos uma modificação na linha de trabalho da
coordenação que, parecendo reconhecer as dificuldades e ne-
cessidades dos participantes quanto aos conteúdos, resolveu
discutí-Ios primeiro, para somente depois propor o trabalho
de articulação que significa a construção de um plano. Era
uma grande guinada, mais um sinal da efetiva mobilidade dos
coordenadores frente aos problemas que se lhes apresentavam,
marca da maior importância em trabalhos com esse enfoque e
com essa envergadura.

Uma olhadela na programação do 8º encontro nos diz
que a construção dos planejamentos passara para o terceiro
escalão das prioridades. Pretendia-se tratar das questões de
conteúdos, tendo em vista compreender melhor as concepções
dos estudantes e a partir daí vê-Ias articuladas nos plane-
jamentos.

Com relação às reelaborações do já feito, alguns
professores davam mostras de mudanças enquanto os outros se
reconheciam no mesmo lugar, ainda que com pequenas alteração
puntuaisi desses, F., I. e O. se diziam incapazes para as
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transformações pretendidas, e W. mantinha o seu planejamento
inicial, não vendo motivos para alterá-Io.

Durante as atividades desse encontro/três professores
se posicionaram francamente à favor de leituras: A. admitia
ter mudado depois que os textos de Galileo e Koyré lhe per-
mitiram nova compreensão dos conteúdos; I., se iniciava pelo
Mesmo caminho e F. solicitou, explicitamente, textos de
História da Ciência, já que o tema lhe inspirava maior sim-
patia/e ele o via como um caminho para a incorporação de no-
vos enfoques nos seus futuros planos.

Durante a sua intervenção, na rodada de abertura dos
trabalhos, a coordenadora reconheceu que, como os professo-
res, estava aprendendo, que não tinha respostas prontas para
boa parte dos problemas e mesmo assim continuava acreditando
que era importante trabalhar com os planejamentos.

Sem, de fato, abandonar a perspectiva de construção
dos planos de curso o coordenador, na reunião de avaliação
do encontro, defendeu a necessidade de se operar com modelos
mais prontos, mais próximos do que precisavam os professo-
res; havia sido esse o objetivo da inclusão da proposta de
avaliação para a análise dos participantes naquele encontro.

A coordenadora defendeu a manutenção do enfoque nos
planejamentos,pois sua construção correta exigiria um con-
junto de competências que neles deveriam se explicitar: o
conteúdo, aulas de laboratórios, pontos relevantes da maté-
ria, conceitos dos alunos e formas de superação.

Por sua vez,o coordenador reconheceu a necessidade do
domínio dos conteúdos no trato desses temas parciais e acen-
tuou que a construção dos planejamentos requeria, também, a
competente articulação dos mesmos, e que esse passo trazia à
tarefa um complicador muito grande, dúvidas enormes.

Ela defendeu que essa ansiedade era própria do pro-
cesso de escolha, uma vez que ao decidir por um tratamento
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ficava-se amarrado a ele, o que dava uma sensação de insegu-
rança, decorrente da dúvida de se ter feito ou não a melhor
escolha. "Será que é bom, será que é honesto propor isto?"

São questões que nos produzem uma certa insatisfação.

A questão central no embate dos coordenadores não era
abandonar ou não os planejamentos, já que ambos lhe reconhe-
ciam importância capital, mas qual o lugar exato que as cir-
cunstâncias lhe davam naquele momento. Enquanto ele apostava
no tratamento puntual de questões mais próximas dos profes-
sores, ela ainda estava convencida a centrar fogo nas dis-
cussões de suas articulações.

A programação do 9Q encontro priorizou as discussões
de conteúdos, lª e 3ª leis, associados aos conceitos espon-
tâneos e dificuldades de aprendizado, restando para os pla-
nejamentos o espaço dos relatos dos diários de bordo.

Na sua intervenção, o profQ F. reconheceu que, ao
contrário das outras vezes, havia mudado o seu planejamento,
baseando-o numa questão norteadora, um exercício guia que
deveria dirigir as discussões sobre os conteúdos. Disse ter
mudado também as avaliações, incluindo questões trabalhadas
no programa. Sabia que o seu plano dava conta de algumas
coisas novas, mas deixava de lado outras, o que lhe parecia
natural.

Foi um depoimento bastante otimista, oposto ao "pe-

so" de outro anterior onde ele se reconhecia impotente para
as mudanças que desejava. Agora era capaz de modificações,
tendo a clareza de que conseguia encaminhar apenas parte dos
problemas, o que não o angustiava, denotando uma evolução
bastante madura e profissional.

Sem tanta ênfase nas modificações, a profª. I. se
mostrou bastante satisfeita com o seu trabalho, admitindo
estar aproveitando algumas questões aventadas pelo profQ W.,
ao mesmo tempo em que reconheceu que suas avaliações eram
compatíveis com as conduções das aulas propostas.
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Bastante segura, a profª. A. assimilou ter alterado o
seu planejamento. Preocupada com os pré requisitos necessá-
rios, mudara o papel das forças resistivas, atrito e resis-
tência do ar, na condução da lª lei. Admitiu que a forma de
tratar o conceito de força, bem como as composições de movi-
mentos, fora influenciada pelas discussões com a auxiliar da
coordenação. Embora se mostrasse bastante satisfeita com sua
tarefa, tinha algumas dúvidas quanto a melhor ordem de apre-
sentar as leis da dinâmica.

Os depoimentos acima permite pensá-Ios como professo-
res que incorporaram, claramente, influências e questões
discutidas ao longo do projeto, e que, mesmo tendo feito is-
so, não encontraram a resposta para todas as suas dúvidas, o
que não os deixava ansiosos. Ao lado disso, é bom lembrar
que os tratamentos e enfoques preservavam o traço de cada
um, a despeito de todos estarem submetidos ao mesmo volume
de informações e discussões.

Por sua vez, a profª. O. acreditava ter produzido no-
vo planejamento com avaliação compatível, o que não era con-
firmado pela coordenação, por não reconhecer a evolução
num aspecto que lhes parecia o mais importante: o trabalho
na condução dos conteúdos específicos.

Com discursos completamente diferentes dos demais,
tanto W. quanto P., defendiam a manutenção, quase integral,
dos seus trabalhos. W. continuava achando que não era preci-
so refazê-Io, já que não estava sendo aplicado e entendia a
correspondente avaliação como adequada. P., embora tivesse
revisto o seu plano, optava por mantê-Io, mudando apenas sua
avaliação. Assim, seguros de suas escolhas, não viam motivos
para alterações.

Falando logo a seguir, o coordenador pareceu tentar
dar conta das preocupações manifestadas por alguns professo-
res, quanto a adequação ou não das escolhas feitas. Dizia
que a construção de um planejamento global, necessariamente,
impunha o questionamento sobre o que era ou não importante
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incluir, e que os professores se deparavam com esses proble-
mas porque estavam vivendo uma situação nova. Ele dizia:

"Estamos propondo uma mudança de enfoque, j~
que antes o livro texto é que guiava os pla-

nejamentos e aulas; agora se propõe outras

influências que não só o livro: os alunos e o
retorno do que est~ sendo dado, por exemplo.

A construção do primeiro planejamento é mais

sofrida, pois estamos mais inseguros. O re-

sultado, o 'suco', só vem no final; o sofri-

mento no escuro é um sofrimento maior. Efei-

tos de longo prazo, segurança, só vem a longo

prazo. "

o que ele parecia assinalar é que até aquele momento
os professores não haviam se debruçado sobre a efetiva con-
fecção de planejamentos verdadeiramente seus. De forma mais
ou menos explicita adaptavam programas e conteúdos apresen-
tados pelos livros didáticos escolhidos. O dilema maior era,
quase sempre, excluir este ou aquele capítulo em função do
número de aulas disponíveis, enquanto o restante já estava
pensado, já estava resolvido. Dessa maneira, uma situação
nova propunha problemas novos, e alguns deles se deparavam
com as dúvidas da escolha mais adequada.

A coordenadora, por seu turno, reconheceu que cada um
se encaminhava na sua direção, mas ela conseguia perceber
algumas evoluções que creditava ao conjunto: todos pareciam
apresentar avaliações compatíveis com seus planejamentos, ao
mesmo tempo em que manifestavam preocupações quanto aos re-
quisitos necessários para se iniciar uma nova temática.

Durante a reunião de avaliação do encontro, ela foi
mais enfática ao dizer que os relatos dos diários de bordo
haviam sido interessantes pois os professores tinham o que
falar, e o fizeram. Ao mesmo tempo, reconheceu que eles ha-
viam mudado, mas não tinham a idéia precisa da magnitude da
mudança; no entender dela havia sido maior do que a imagina-
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vamo Advogou que a avaliação calcada no planejamento
conquista, importante, do programa. Reafirmou a sua
nas discussões das articulações do planejamento como
mentais, assinalando a necessidade de se diminuirem
sobre conteúdos.

era uma
crença
funda-

aquelas

o último encontro de 1990 reservou amplo espaço
reflexões e avaliações dos trabalhos, quer por parte
professores, quer por parte da coordenação.

para
dos

Embora não tenham falado sobre as atividades ocorri-
das ao longo do ano, foram significativas partes das inter-
venções dos profºs. W. e P.i enquanto este confirmava uma
observação da coordenadora sobre a mudança da qualidade das
avaliações, aquele dava sinais sobre mudanças no tratamento
da 3ª Lei. São palavras de P.:

"A minha avaliação tem modificações, pois an-

tes eu pensava uma avaliação igual às minhas

aulas, quem soubesse ia bem; hoje é bastante

diferente, quando penso os problemas do curso

já penso a avaliação."

Mesmo não explicitando bem como, na prática, uma si-
tuação se diferenciava da outra, indicava, claramente, que a
sua forma de encarar a avaliação era bastante diversa, e se
dava no instante do planejamento, e não posterior às aulas,
como parecia ser antes. De qualquer forma, nele a construção
dos instrumentos de avaliação ocorria juntamente com a cons-
trução do próprio plano, uma idéia advogada pelo programa em
curso.

Por sua vez, W., que mantivera inalterado o seu pla-
nejamento sobre a 1ª lei, sinalizava com tentativas de modi-
ficações no enfoque dos seus novos trabalhos:

"Tive dificuldades em planejar sem as ques-

tões norteadoras, mas ainda assim eu fiz."
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Ou seja, parecia abrir mão da sua maneira de pensar
um curso, tentando incorporar as influências das discussões
do projeto. É curioso que ele visse as "questões norteado-

ras" e os planejamentos como mutuamente excludentes; em todo
o caso só o fato de encontrar elementos de significativa im-
portância pareciam justificar a tentativa de modificação na
sua forma de planejar.

Na avaliação da auxiliar da coordenação os planeja-
mentos finais entregues pelos professores mantinham os enfo-
ques iniciais, ao mesmo tempo em que se mostravam diferentes
na forma, com as incorporações de temas ali vistos. Era ca-
paz de identificar a predominância das questões de laborató-
rio nos trabalhos de P., a interação com os alunos em W. e
certa marca da História da Ciência em F.

Aprofundando suas reflexões sobre os planejamentos, o
coordenador tentava objetivar as dificuldades de suas cons-
truções:

"Pensar o planejamento supõe que já se saiba,

com clareza, os objetivos, sendo portanto uma

operação de síntese, o que pressupõe uma ta-

refa anterior, trabalhando localmente."

O que imagino estivesse querendo frisar é que, como
operação de síntese, só fará a escolha adequada quem tivesse
experiências localizadas com cada um dos temas sobre o qual
teria que decidir. Assim sendo, o primeiro trabalho seria
sempre fadado a uma construção por si só simplória e incom-
pleta, a menos que o tomássemos emprestado de outrem; nesse
caso não teria havido construção.

Falando sobre os trabalhos dos professores, ele reco-
nheceu que tentavam incorporar os elementos discutidos no
projeto, que construiam as avaliações compatíveis com os
planejamentos, como já fora reafirmado, e que, embora admi-
tisse movimentos no sentido de dar maior riqueza e síntese
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para os planos, não os reconhecia, ainda, como produtos das
próprias pessoas.

Assim, embora identificasse modificações nos traba-
lhos dos participantes, ainda via traços com fortes influên-
cias dos tratamentos dados pelos livros didáticos.

Por sua vez, a coordenadora frisou a construção do
enfoque individual como um processo que ia se definindo,
concordando, em boa medida, com as identificações feitas
pela auxiliar.

Aparentemente contrária ao coordenador, ela defendeu
que o planejamento detalhado era posterior ao planejamento
maior, embora reconhecesse que a experiência é que permiti-
ria prever as dificuldades e portanto criar elementos para
trabalhar com elas. Dessa maneira, transparecia no seu dis-
curso a necessidade de experiências para as definições/esco-
lhas, características da construção de um plano. A pergunta
imediata que parecia emergir, é como se esperava, afinal,
que um professor construísse o seu primeiro planejamento, se
ele não tivesse nenhuma experiência?

É claro que ela tinha em seu favor o fato de que tais
argumentos estavam sendo aplicados para um programa de tra-
balho com professores em serviço e, portanto, todos tinham,
num grau maior ou menor, experiências de sala de aula acumu-
ladas ao longo de sua vida profissional. Talvez para um alu-
no recém egresso do seu curso de licenciatura o tratamento e
justificativas precisassem ter outro enfoque.

Assim, após um início de resistências e alguns en-
frentamentos, mais ou menos explícitos, terminou-se o lº ano
de trabalhos com os professores, mais do que convencidos,
envolvidos na tarefa de construção de planejamentos escola-
res. Parece correto afirmar que a dinâmica desenvolvida ao
longo do período, principalmente no 2º semestre, favoreceu
sobremaneira a superação dos empecilhos iniciais. Quando se
ofereceu aos participantes aquilo que eles precisavam, e na
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verdade não o sabiam ou não o admitiam, pode-se caminhar,
mais tranqüilamente, pelas veredas desejadas. É bem verdade
que foram precisos alguns desvios, afinal concessões tiveram
que ser feitas, mas não foi preciso abrir mão do preceito
inicial das reflexões sobre as aulas e suas necessárias ar-
ticulações. As discussões sobre os conceitos da Física, sem-
pre associados às concepções espontâneas dos alunos, permi-
tiu um ajuste produtivo entre as necessidades dos professo-
res e as ambições do projeto; dessa forma, partindo-se da-
quelas, pode-se avançar nestas.

Durante os relatos dos diários de bordo, na abertura
dos trabalhos do 11º encontro, em março de 91, os professo-
res registraram modificações e enfoques diferenciados que
passaram a experimentar. Enquanto F. disse ter usado exercí-
cios trabalhados no programa para fazer uma avaliação diag-
nóstica na sua escola, P. afirmou preferir criar seus pró-
prios problemas com o mesmo fim. S., tranqüila, disse ter
feito um planejamento segundo um contorno aprendido no pro-
jeto; por sua vez, A., um tanto ansiosa, se mostrou preocu-
pada com questões de motivações e envolvimentos dos seus
alunos.

Os demais, por motivos diferentes, pouco trabalharam
nas tarefas, o que não impediu a coordenadora reconhecer ex-
pressivas mudanças nos participantes:

"Os planejamentos não revelam as reais modi-

ficações que parecem se processar nos profes-

sores. Elas são maiores e mais profundas do
que aparecem nos planejamentos."

Para sublinhar sua afirmação, citava o caso do profº
P. que, na sua avaliação diagnóstica, perguntava para os
seus alunos como é que nadavam, empinavam pipas ou ainda jo-
gavam bolinhas de gude. Entendia ela que esse procedimento
denotava uma mudança muito grande, uma vez que mostrava o
professor interessado em descobrir a forma de pensar de seus
alunos.
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Praticamente concordando com ela, o coordenador pare-
cia explicar o porquê dessa leitura parcial feita através
dos planejamentos:

nos planejamentos s6 mostram aquelas mudanças

que se processaram até o final; aquelas que

estão em andamento não aparecem. n

Na manhã de sábado, comentando os planejamentos en-
tregues, ele frisou a necessidade de se ter uma compreensão
mínima sobre os conteúdos específicos a serem tratados, suas
articulações com os anteriores e os posteriores e os vários
recursos possíveis de serem usados, como forma de se poder
garantir a confecção de um planejamento. Parece a manutenção
da linha de raciocínio segundo a qual a competência local é

passo necessário rumo ao planejamento global.

Salientando a importância dos planos escolares, pro-
curava defender a previsão, não como um fino exercício de
acertos, mas como uma tarefa que propiciasse um estar mais
atento aos alunos:

nA previsão é um fator de maior sensibiliza-

ção para os indícios que aparecerão. Não se
trata de acertar ou não, mas estar mais sen-

sível para o retorno da aplicação em sala de
aula. n

Defendia, dessa forma, o funcionamento non linen do
próprio programa, que tinha uma perspectiva inicial, e que
foi, em vários momentos, alterada em função das movimenta-
ções dos professores. Mas uma vez, coerente com o que já
afirmara anteriormente, o coordenador sinalizava para que os
professores fizessem com seus alunos o que ele fazia ao lon-
go do próprio projeto.

Um acontecimento digno de nota nesse encontro, foi o
fato de que, ao contrário de outras vezes, uma discussão so-
bre planos e propostas de classe se consolidou como tal.
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A manhã do sábado previa uma plenária que deveria
discutir propostas para caracterizar e diferenciar os con-
ceitos de velocidade e aceleração. O importante a frisar é
que as reflexões não derivaram para a seara dos conteúdos,
ficando no campo dos enquadres metodológicos dos conceitos
aludidos. Os professores falaram sobre a mudança do nome da
velocidade e estratégias para enfocá-la, discutiram o momen-
to adequado para a sua conceituação vetorial, bem como a
"boa" hora de se introduzir a aceleração, reconheceram a re-
levância da cinemática, mas criticaram o seu tratamento ex-
cessivo; alguns se dispunham a começar por dinâmica apresen-
tando os conceitos cinemáticos à medida do necessário, en-
quanto outros defendiam a manutenção da atual ordem, deslo-
cando o foco da conversa para o equacionamento ou não dos
conceitos. Muitos concordavam ser o conceito de aceleração
aquele que maior dificuldades apresentava.

O envolvimento e a participação foram tão bons que
justificaram a anulação das atividades programadas para
aquela tarde, prolongando-se assim a abordagem da temática
citada. Alguma coisa começava a mudar, embora à época nos
fosse impossível perceber a dimensão destes sinais iniciais.

A rodada dos relatos dos diários de bordo do 13Q en-
contro previa espaços para apresentações dos resultados de
atividades e aplicações dos planejamentos junto aos alunos.
É bom lembrar que ficara acordado, ao final do ano anterior,
que os professores se empenhariam em usar os planos de curso
confeccionados, em algumas de suas classes.

Enquanto Ce. nos contou algumas experiências realiza-
das em suas aulas, a profª. I. fez uma intervenção espontâ-
nea, passando a narrar resultados conseguidos a partir de
discussões semelhantes com seus alunos. É importante salien-
tar que foi uma participação marcante e muito segura de al-
guém que só o fazia quando chamada a tal e quase sempre de
forma um tanto indecisa. Ou seja, ao falar de uma situação
vivida não apenas tinha o que dizer, mas também tinha uma
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reflexão interessante sobre os movimentos tidos por ela como
corretos ou equivocados.

continuando a sua apresentação, o profº Ce. estabele-
ceu com a coordenadora um diálogo muito significativo, onde
ela pareceu sintetizar o momento vivido por boa parte dos
professores:

UCe. - ... que pergunta eu devo me fazer

agora?

Coord. - Você deve refletir sobre o que que-

ria, o que aconteceu e o que preci-

sa mudar.u

Ela assinalou nessa frase o movimento mais importante
da ação do professor como profissional produtor de conheci-
mento: a reflexão a partir do confronto entre o planejado e
o executado, com vistas às transformações. Essa era a con-
quista UmágicaU que precisava ser estendida a todos os pro-
fessores. Claro que não se tratava de um passo simples, o
que, entre outras coisas, o programa serviu para mostrar,
mas era a grande mudança que colocava o professor num outro
patamar profissional.

Por seu lado, a profª. S. novamente afirmou usar
ucoisasu que aprendera no programa e citou vários problemas
que estava usando, tendo em vista descobrir se seus alunos
associavam forças à velocidade ou a variação desta. Ao mesmo
tempo em que mostrou problemas próprios e enfoques interes-
santes, narrou ter problemas com disciplina, atribuindo-os
ao fato de trabalhar diferente das expectativas dos alunos
que queriam fórmulas, problemas resolvidos, questões seme-
lhantes nas provas e notas altas. Mais uma vez as aspirações
legítimas dos professores por um ensino de melhor qualidade
não eram compreendidas como tal pelos alunos; parecia que,
enquanto o trabalho do professor fosse entendido corno urna
cruzada solitária e as pesquisas da Universidade não atin-
gissem amplos espectros da população, a labuta profissional
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deveria incluir o convencimento de sua clientela.
fosse tão presente a diríamos surreal.

Se não

A participação do profQ W. mostrou que, corno seus ob-
jetivos eram muito genéricos, trazendo um fundo humanista
muito forte, a aplicação dos seus planos não produziam con-
frontos muito acentuados com o esperado, urna vez que quase
qualquer movimento era tido corno bom; que o aluno pensasse e
tivesse dúvidas era o que interessava. Não havia nenhum fim
muito definido que deveria ser atingido, urna vez que poderia
acontecer em qualquer fase futura da vida do aprendiz, o que
era tido, pelo professor, corno natural. Assim, seus proble-
mas quanto aos programas e expectativas quanto a "performan-

ces" nos vestibulares são mais graves que dos seus colegas
do projeto, mas as questões de aprendizagem não.

Um fato curioso no relato da profª. I., foi ela ter
entregue urna relação de conteúdos para a administração esco-
lar, corno sendo o seu planejamento, ao mesmo tempo em que
disse estar construindo o "verdadeiro" aula a aula, mudando
de urna sala para outra quanto percebia a não adequação de
certos movimentos.

Seu procedimento parecia confirmar a proposição do
coordenador, que falava da necessidade de se resolver local-
mente vários ternas, para depois se poder pensar na sua arti-
culação. Por outro lado, mostrava urna faceta interessante da
ginástica a que eram submetidos os professores para lidar
com a burocracia escolar.

Quanto à sua ação explícita, ficava evidenciado que
ela tinha clareza do que pretendia em cada um dos seus pe-
quenos movimentos, podendo portanto julgar um resultado ade-
quado ou não, para mudá-Io em seguida, se fosse o caso. Tra-
tava-se de um comportamento muito diferente daquele em que
simplesmente se seguia, mais ou menos, a seqüência de algum
livro didático. Acredito que parte desse crédito devia ser
atribuída aos trabalhos do programa.
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A. disse usar a avaliação escolar como diagnóstico do
curso, reconhecendo, a partir dela, falhas no planejamento
ou na condução das aulas. Embora pudesse ser pensado como
atitude natural de um "bom professor", tratava-se de um re~
finamento muito grande na vida da escola pública paulista.
Segundo relatou, pode perceber que boa parte dos seus alunos
ainda mantinha a idéia de força impressa, sem dúvida alguma
outra sofisticação muito grande que podia ser atribuída à
influência do projeto.

Durante o seminário que apresentou no sábado, a mesma
profª. A. travou um diálogo interessante com a coordenadora,
onde se sobressaiu a sua segurança em defender suas argumen-
tações, quase todas advindas da prática reflexiva da sala de
aula. Falando das possibilidades de mudanças das estratégias
de classe, admitiu que elas estavam associadas à segurança
que ela tinha no conteúdo e ao planejamento que fizera ante-
riormente; finalizou dizendo:

"Ah! Quem planeja é outra coisa! Aí você sabe

o que você quer, qual o teu objetivo, e ao
certo sabe se está atingindo ou não."

Talvez, sem que percebesse, estivesse defendendo mais
do que a confecção do planejamento, mas o seu uso nas refle-
xões tendo em vista os passos futuros das próximas aulas. Na
verdade ela dava um uso diferenciado ao planejamento cons-
truído, voltando à ele periodicamente como forma de ajustar
os novos passos. Acho que, parodiando Fernando Pessoa, pode-
ríamos chamar tal movimento de "0 planejamento revisitado".

Na reunião de avaliação, os coordenadores reconhece-
ram a participação diferente dos professores. Ao mesmo tempo
em que ele salientava ter aumentado nos relatos, as ações
efetivamente praticadas, o mesmo não ocorrendo quanto às so-
luções de problemas, ela registrava a maior riqueza nos es-
paços dos diários de bordo porque se referiam, precisamente,
ao que estavam fazendo. Assim, como em outros momentos,
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quando haviam realizado algo, tinham o que falar, e o faziam
com propriedade e segurança.

Comentando o salto na qualidade dos trabalhos, e por-
tanto nas reflexões apresentadas, a coordenadora atribuia-o
ao fato dos professores estarem atentos às informações que
vinham de seus alunos, enquanto o coordenador dizia ser ele
decorrente do desejo de ensinar, e não da prática de ouvir
os alunos, já que aquele seria anterior a esta.

Independente das discordâncias que eles podiam ter
naquele momento, inegavelmente, alguma coisa de substancial-
mente nova estava acontecendo, e todos fomos capazes de re-
gistrar: os professores passavam a ter uma prática profis-
sional qualitativamente diferente, e essa conquista, que se
explicitava no meio do terceiro semestre de programa, se da-
va como fruto plantado e tratado, principalmente ao longo do
semestre anterior.

Como já acontecera anteriormente, a rodada de relato
dos diários de bordo ocupou a maior parte da tarde da sexta
feira do 15º encontro, tendo os professores narrado vários
episódios vividos em suas escolas.

Algumas dessa intervenções merecem ser destacadas,
como a do profº Ce. que, enquanto contava improvisações para
a simulação de experiências em sala de aula, explicitou o
que mudara nos seus planejamentos: o estudo da inércia fora
dividido em 3 partes, ele considerava as possíveis dificul-
dades dos alunos e já pensara como tratar essas dificulda-
des.

Parecia ser essa a sua forma de incorporar os estudos
dos conceitos da física associados às dificuldades inerentes
às concepções espontâneas dos alunos. Pelo que disse, sua
capacidade de percepção e de tratamento desses problemas não
eram exatamente sofisticadas, muito ao contrário, mas evi-
denciavam estar ele envolvido com questões advindas das dis-
cussões havidas no programa, e isso era inegável.
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Mantendo sua característica pessoal, F. também reali-
zara um movimento parecido, embora este fosse mais completo:
apresentara para seus alunos uma questão, criada por ele, e
pretendia fazer a análise das respostas obtidas. Ao lado
disso se dizia mais seguro, o que lhe permitia expor-se mais
frente a suas classes. De qualquer maneira, tais iniciativas
evidenciavam um professor algo diferente daquele que sim-
plesmente seguia um livro texto, pulando alguns capítulos em
função da sua complexidade ou falta de tempo.

Coerente com preocupações manifestadas no encontro de
abril de 91 desse mesmo ano, a profª. A. se mostrou angus-
tiada com a possibilidade de atribuir conceitos D ou E para
os seus alunos, incomodando-lhe o possível fato de estar
transferindo para eles responsabilidades que poderiam ser
suas. Era um conflito decorrente da idéia de fazer da ava-
liação uma pausa para a reflexão do próprio curso.

"Antes eu dava aula e tudo bem, hoje eu quero

que eles aprendam e fico incomodada. (...)

Até onde vai a minha responsabilidade e até
onde vai a do aluno?"

Nessa situação, e em outras anteriores, ela mostrava,
claramente, ser uma profissional que aprofundava, na vivên-
cia e nas reflexões, as questões apresentadas, o que lhe
propiciava uma evolução muito além da dos seus parceiros de
trabalhos. À abertura da reunião do sábado, o coordenador
assinalou uma frase que mostrava bem o estágio vivido pela
maioria dos professores:

"O confronto do planejamento com o que acon-

teceu propõe uma possibilidade interessante

de reflexão."

Mais do que simplesmente refletir um momento do pro-
grama ele estava sintetizando a pedra filosofal, o toque má-
gico que transformava um árido e insípido papel escrito num
instrumento rico e alimentador de mudanças e evoluções: a
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reflexão-confronto entre o pensado e o praticado. É ela que
dá ao planejamento a consistência, perdida ao longo de vá-
rios anos de prática burocrática e autoritária, diferente
daquela almejada pelos tecnicistas que impregnaram a teia
escolar nos idos e negros anos da década de 70. E isso esta-
va sendo dito, quase que despretenciosamente, sem que tomás-
semos pé da densidade e profundidade da afirmação.

A apresentação do seminário do profº W. reafirmou sua
crença, um tanto espontaneista, de que quase qualquer vivên-
cia era importante para o crescimento pessoal, pois melhora-
ria a compreensão dos fenômenos naturais e da própria vida.
Ele parecia não perceber que se levássemos tais idéias a um
radicalismo chegaríamos a não necessidade do aparato esco-
lar, com o que ele, provavelmente, não concordaria.

Por ter essa visão do processo escolar ele nunca ex-
plicitou "qual" ou "quanto" era o desenvolvimento esperado,
alimentando a expectativa otimista de que um dia os alunos
chegariam às "grandes percepções", e ele apenas imaginava
estar colaborando para esse momento. Dessa forma, nunca se
defrontava com o insucesso, nunca se estabelecia o conflito
decorrente do confronto entre o esperado e o realizado.

Se tal diagnóstico é correto, ele talvez explique
porque esse professo~ que no início dos trabalhos já se mos-
trava num patamar muito além dos demais, quer do ponto de
vista do domínio dos conteúdos, quer da base filosófica de
suas reflexões, não tenha modificado tanto quanto se podia
imaginar, sua prática escolar. As angústias que os outros
apresentavam diziam respeito às dificuldades com o aprendi-
zado, às questões de disciplina decorrentes daquilo e as
possíveis superações de umas e outras, enquanto pouquíssimas
vezes ele levantou tais questões. É bem verdade que ele sem-
pre se mostrou extremamente competente do ponto de vista
conceitual e muito criativo para propor novas questões "cha-

ves", evidentes desde o começo do programa.
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Se surpreende a resistência oferecida à incorporação
de novos enfoques e novas temáticas, ela se justifica pelo
fato de que esse professor tinha urna concepção clara e na
qual acreditava; assim, fazê-lo mudar de opinião sem o con-
flito, sem a derrocada do umodelou vigente se mostrou tarefa
impossível e, provocar esse mesmo conflito foi um trabalho
que o programa não conseguiu dar conta, embora tentasse.

A apresentação da profª A. foi extremamente interes-
sante, mostrando segurança e desenvoltura no uso de idéias
corno de força impressa, procurando associá-la, no entendi-
mento dos alunos, ao conceito de energia. Respondendo ao
profº Ce., disse que um exemplo não era suficiente para que
os alunos aprendessem, embora fosse esse o desejo do profes-
sor, demonstrando clareza e convicção nas suas afirmações.

Suas apresentações e atuações denotavam serem seus
movimentos aprofundamentos comprometidos com as reflexões
e discussões levantadas ao longo dos trabalhos do projeto.

o profº P., influenciado por um curso sobre o uso da
informática na sala de aula promovido pela FAE, escolheu
apresentar o seu planejamento sobre a 3ª lei dinâmica na
forma de roteiro de aulas em que o aluno, num jogo de per-
guntas e respostas interagia com a máquina e, supostamente,
conseguia o seu aprendizado. Na verdade, era um instrumental
moderno sem que a proposta o fosse, o que foi reconhecido
por A. que, incisiva, afirmou:

"Eu aperto botões e recebo informações, isso

é ruim. O aluno não tem como resolver suas

dúvidas, é só um pouco mais sofisticado do
que copiar."

Precisa e cortante, corno um bisturi nas
experiente cirurgião. Sem a modificação da sua
da relação ensino-aprendizagem, o professor
"formasu novas aos modelos e estruturas antigas,
inalteradas.

mãos de um
compreensão
incorporava
mantendo-as
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Na reunião de avaliação, a coordenadora se disse en-
tusiasmada com os relatos dos diários de bordo e com as evo-
luções evidentes dos professores. Entre estas, citava o fato
dos participantes refletirem sobre o que acontecia em suas
aulas, procurando identificar as causas dos seus insucessos
e, como decorrência disso, as aulas pareciam melhores. Afir-
mou que o conteúdo bem entendido havia dado condições para
deslancharem em outras preocupações, como a forma de pensar
dos alunos, e que nos seus planos já coordenavam os conteú-
dos, as concepções alternativas, as atividades adequadas e
avaliações compatíveis, preocupações desenvolvidas pelo pro-
grama.

Reconheceu que grande parte das atividades desenvol-
veram-se baseadas nos conteúdos, mas sempre acopladas às
concepções espontâneas, o que considerava adequado para pro-
gramas corno este, afirmando logo a seguir:

"Deve-se partir pra cima de um

cífico, o ensinar se faz junto

pois a sua compreensão permite

melhor as atividades, que é o
proposto."

conteúdo espe-

a um conteúdo,

um articular

que vai ser

Deixou transparecer nesse momento que não se tratava
de qualquer enfoque de conteúdos, que existia urna forma que
considerava mais adequada, tendo em vista a transformação da
"performance" dos professores em suas aulas. Não se tratava
apenas de ensinar conceitos de física, corno um fim em si
mesmo, o que se queria era modificar o padrão nas salas de
aula, o que, em função da fragilidade das formações acadêmi-
cas dos profissionais, obrigava a um mergulho nas questões
de conteúdos e conceitos.

Os trabalhos do 17º encontro foram centrados nas dis-
cussões e preparações de sínteses sobre energias e sua con-
servação. Os espaços dos relatos dos diários de bordo foram
usados para registro de mais experiências, algumas das quais
merecem ser comentadas.
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o profº F., por exemplo, assinalou ter mudado a forma
de avaliar, tentando, com problemas mais abrangentes, englo-
bar os conteúdos de períodos anteriores. Fez questão de sa-
lientar que propunha questões mais conceituais, ao contrário
das antigas soluções de problemas, mostrando assim que fazia
tipos de perguntas que não fizera até então.

Por sua vez, o profº P. se mostrou decepcionado com a
avaliação de seus alunos, uma vez que cometiam erros em as-
suntos que ele considerava resolvidos.

"Reconheço que os
resolvem, mas as
sobre conceitos,

problemas-exercícios eles

questões sobre conteúdos,

não".

Dizia ter mudado de perguntas específicas/para ques-
tões abertas, e mesmo que sua correção também fosse diferen-
te/isso não o impedia de encontrar resultados frustrantes.

Imediatamente vem à mente a figura do profº P. que se
apresentava, no início, muito seguro dos seus procedimentos
e, sobretudo, da eficiência mostrada pelos seus resultados.
Associe-se à essa figura uma conversa com o coordenador, du-
rante um dos encontros de avaliação, em que ele afirmava que
no momento em que o dito professor fizesse perguntas dife-
rentes das que fazia até então, ele se depararia com enormes
frustrações, coisa que parecia evidenciar-se naquele momen-
to.

Outro aspecto interessante é que P., junto com W.,
foram os professores que mostraram menores dificuldades em
construir os seus planejamentos, tendo, ambos, propostas
claras que eram capazes de defender. Se a evolução dos tra-
balhos não conseguira colocar o profº W. frente a uma situa-
ção de conflito, com o profº P. havia logrado sucesso.

A profª I., insistindo no seu caminho de explorar ex-
periências, se disse convencida que as aulas expositivas
"não valiam pra nada"; e, bastante enfática disse tentar
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construir um pequeno laboratório, seu, que pudesse levar pa-
ra casa e de uma classe à outra. Pensava em trabalhar com
coisas bem simples; escolher um mínimo de temas que pudesse
abordar com seus alunos e estes pudessem compreender.

Parecia ter encontrado o "norte" de seu caminho: pe-
quenos movimentos inovadores, simples, mas que introduzissem
reais transformações de enfoque e nova postura em classe.
Com isso demonstrava ter mais clareza daquilo que pretendia
com suas aulas.

Na reunião de avaliação, a coordenadora, reconhecendo
vários progressos individuais, disse que o diário de bordo
havia ganho grande importância como um reflexo da grande mo-
bilização de cada um. Dito de outra forma: como todos esta-
vam empenhados em aplicar seus planejamentos, tinham sempre
vivências para narrar, e o faziam com propriedade, cada qual
no seu ritmo, dentro de suas possibilidades.

Nas suas reflexões, durante os trabalhos da sexta-
feira, do 18º encontro, o profº P., entre outras coisas, ad-
mitia que o planejamento entregue para a escola era diferen-
te daquele praticado em sala, e que isso lhe causara algum
transtorno, uma vez que todas as classes da mesma série de-
veriam ter andamentos iguais; estava atrasado em relação aos
colegas e se preocupava com isso.

Narrou algumas experiências levadas a cabo com obje-
tivo de ensinar a lei da Inércia, que lhe permitiram con-
cluir:

"Eles têm a idéia do que é Inércia, mas não

sabem que é isso com esse nome."

Denota uma percepção interessante a respeito das res-
postas de seus alunos, que se acentua se nós lembrarmos do
rígido professor de lousa e giz, a repetir os conceitos e
dinâmicas de livros didáticos; tratava-se de mais um sinal
de uma transformações que vinham se produzindo e que ele
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mesmo já reconhecera em momentos anteriores, e o fez ainda
uma vez mais ao dizer que não fazia mais perguntas aos seus
alunos, mas colocava situações-problemas, e as classes pare-
ciam acompanhar. Demonstrava estar insistindo numa vertente
mais dialogada, de construção do conhecimento a partir de
questionamentos das próprias respostas apresentados.

A profª A., por sua vez, assinalou a forma diferente
de conduzir suas aulas, ao mesmo tempo em que se mostrou
mais tranqüila na sua crise quanto ao peso e papel das ava-
liações; descobrira, gradativamente, uma forma que lhe pare-
cia mais adequada. Mais à frente, falando sobre suas evolu-
ções a partir dos movimentos planejamentos-sala de aula-pla-
nejamentos, afirmou:

"0 professor que não reflete sobre o que está

fazendo, repete tudo mecanicamente, sem per-

ceber o que está errado."

Tratava-se de um recolocar foco na questão que era a
principal, pois não bastava construir um planejamento como
forma de afastar todos os males; na verdade, a sua confecção
era apenas o começo de um processo que tinha na reflexão, na
volta ao planejamento munido com as informações advindas da
sua aplicação em sala de aula, a grande peça que permitia a
verdadeira evolução do professor.

Falando sobre as evoluções evidentes, a coordenadora
repetiu, mais uma vez, que, quando os professores se senti-
ram "cobertos" com relação aos conteüdos, então permitiram
que seus alunos participassem e aí começaram a aparecer
questões novas. Parecia estar antevendo a intervenção do
profº F. que, com relação ao tratamento de energia e conser-
vação, se disse muito tradicional, numa repetição de velhos
argumentos, já superados em outros conteüdos. Era compreen-
sível, se pautarmos nossa análise no comentário da coordena-
dora; ou seja, na questão da energia ele não parecia ter ad-
quirido aquela "ilha minima de competência", precisando en-



248

tão refluir para um modelo mais autoritário,
ao mesmo tempo mais inseguro.

controlador e

Se tal raciocínio é correto, a conclusão, preocupan-
te, que ele parece permitir é que a apropriação de uma forma
distinta de atuar, de uma forma dinâmica, que permite a par-
ticipação do aluno na construção de seu conhecimento, não é
uma garantia da sua execução em outros conteúdos, em outras
temáticasi provavelmente agiliza, mas parece não garantí-la.

Sem ser extremamente diferente dos demais, a profª S.
sempre mostrou discretos e competentes planejamentos, sobre
os vários temas pedidos, demonstrando, em todos os casos,
haver superado a fase de compreensão mínima de conteúdos,
apresentando questões-problemas com relação a motivação e
envolvimento dos seus alunos.

Dessa maneira, as reuniões do último semestre do pro-
grama estavam mostrando e, em alguns casos, repetindo indí-
cios de mudanças e transformações, quer nos planejamentos
dos professores, quer nas dinâmicas de suas aulas, transpa-
rentes pelos relatos que faziam de suas experiências.

Na abertura dos trabalhos do penúltimo encontro/ a
profª S., com bastante clareza apresentou vários pontos que
considerara problemáticos ao longo do ano; falou, por exem-
plo, dos conceitos de posição e variação de posição, citou a
velocidade vetorial e sua variação, e também a energia po-
tencial e sua variação, entre outras, mostrando uma interes-
sante compreensão e leitura dos tratamentos enfocados.

o profº F., ao falar que terminaria o ano em estágios
diferentes da matéria em cada uma das classes, acrescentou
que antes ele findava o período em qualquer parte do progra-
ma e não se sentia incomodado como estava acontecendo, o
que, segundo ele próprio, ocorria devido ao compromisso
maior assumido como o planejamento, que ele mesmo fizera.
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I. relatou que continuava a ter problemas com relação
ao uso da infraestrutura da sua escola, o que acentuava, pa-
ra si, a saida do "laboratório pessoal".

Por sua vez, P. falou novamente das suas surpresas
com suas avaliações, já que os resultados não eram tão bons
quanto ele esperava. Falando sobre as concepções próprias
dos alunos foi capaz de urna frase bastante significativa:

"A idéia que eles tem sobre aquilo é mais

forte do que a gente pensa. "

A profª A. continuava a se mostrar preocupada com as
explicações que os alunos tinham para cada urna das respos-
tas. Ela buscava a explicitação do modelo que o aluno pare-
cia estar construindo, corno forma de garantir a evolução
correta. Mostrava convicção de que urna resposta certa não
era capaz de garantir que o aprendiz estava "pensando corre-

tamente".

As transformações eram evidentes, e consolidavam-se a
cada encontro, corno o reconheceu a coordenadora na reunião
de avaliação. Ela identificou urna melhora no desempenho pro-
fissional, urna mobilidade para tratar problemas novos, urna
valorização do papel das avaliações e um transparente "estar

atentos aos alunos". O coordenador concordou com essas ob-
servações, que ele chamava de um profissionalismo maior no
tratamento das questões de classe.

Na avaliação que fez, durante os trabalhos do último
encontro, o coordenador sublinhou que esse aumento do pro-
fissionalismo viera em função do aumento da confiança nas
próprias capacidades.
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6 - REFLEXÕES FINAIS ou "SABOREARÃO AS MASSAS O FINO
BISCOITO QUE AQUI SE FABRICA?"(l)

Ao se iniciar estas considerações finais, parece
oportuno relembrarmos que as expectativas de um estudo de
caso, como este ora apresentado, diferente de outras linhas
de pesquisa, não espera que leitores distintos, a partir dos
mesmos dados, cheguem às mesmas "conclusões". O que se advo-
ga é a legitimidade da leitura apresentada, num pé de igual-
dade com outras tantas que porventura possam ser feitas. São
mais precisas as palavras de Ludke e André (1986) a esse
respeito:

"O que se espera não é que observadores to-
talmente isentos cheguem às mesmas represen-
tações dos mesmos eventos, mas sim que haja
alguma concordância, pelo menos temporária,
de que esee forma de representação da reali-
dade é aceitável, embora possam existir ou-
tras igualmente aceitáveis. O importante é

manter uma atitude flexível e aberta, admi-
tindo que outras interpretações podem ser su-
geridas, discutidas e igualmente aceitas."(2)

Isto posto, acredito que algumas palavras especiais
mereçam ser ditas em nome do planejamento, figura central de
todo o projeto aqui analisado.

252
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A idéia inicial de solicitar que os participantes
confeccionassem planejamentos parecia compatível com enten-
dê-Ios profissionais, uma vez que nas suas escolas, pelo me-
nos uma vez ao ano, eram incumbidos de tal trabalho. Esse
movimento, aparentemente simples, procurava resgatar um pa-
pel que fora dos professores no passado, mas que, principal-
mente depois da década de 70, com a implantação de uma pers-
pectiva tecnicista na administração escolar, lhes havia sido
subtraído. A burocracia, mais do que nunca, impunha um con-
trole e uma alienação com a fragmentação do trabalho, evi-
dentes, por exemplo, através da separação entre quem plane- \
java e quem executava, em nome da racionalidade, em nome da /
eficiência. Os que dirigiam sabiam, então podiam pensar, en-
quanto os que eram dirigidos não sabiam, portanto apenas
executavam; tratava-se do discurso da classe dominante,
transformado em discurso da competência. (3)

Não que eu seja contrário a competência profissional,
ela é fundamental; o que não podemos mais aceitar é a arma-
dilha do discurso tecnicista. Queremos a competência do sa-
ber construído pelo exercício sadio do pensar e executar,
pelo recíproco influenciar entre teoria e prática.

Péssimas condições de trabalho, baixos salários e um
contingente enorme de dificuldades, maiores e menores, fur-
tam do professor de 1º e 2º graus as possibilidades de pen-
sar, de se realimentar com a teoria. Assim, isolado nas sa-
las de aula, espaço último que lhe restou, o professor cons-
troe uma competência eivada de vícios e por vezes preconcei-
tuosa, mas que, necessariamente precisa ser considerada. Fa-
lando sobre um grupo de professoras primárias, Andaló (1989)
é clara sobre o assunto:

"Seu saber fazer, como se viu, foi constitui-

do ao longo de um processo histórico freqüen-

temente solitário, adverso e até mesmo hos-

til, onde a prática teve um papel fundamental

- muitos deles relataram que aprenderam, de
fato, a trabalhar no contato direto com os
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alunos. A partir desta experiência, consti-

tuíram uma competência da qual dificilmente

desistirão. U (4)

Essa compreensão que o professor tinha da escola e do
seu papel na malha escolar, deveria ser o ponto de partida
para, reconhecendo sua capacidade de trabalho, estabelecer-
lhe urna crítica, forma de se desvendar o seu cerne bom e, a
partir daí, reelaborar sua visão do processo ensino-aprendi-
zagem, procurando torná-lo um profissional mais crítico e
atuante. Falando da forma de se trabalhar o bom senso exis-
tente no senso comum,Mochcovitch (1988), nos diz:

U a crítica do senso comum, que não o deve

desprezar em bloco, (...) precisa aproveitar

o que há nele de bom senso. '(...) não se
trata de introduzir uma ciência na vida indi-

vidual de todos, mas de inovar e tornar crí-

tica uma atividade já existente. '(5)U(6)

É precisamente isso que pareciam ter em mente os co-
ordenadores, a perspectiva de uinovar e tornar críticau a
atividade, natural, de construção dos planejamentos escola-
res.

Partindo de urna leitura mais restrita, a coordenação
tinha clareza da importância dessa tarefa, uma vez que nela
deveriam se explicitar todas as condições de contorno que
balizavam suas possibilidades, bem corno todas as articula-
ções que se fizessem necessárias, tendo em vista sua boa
execução.

Um aspecto que, seguramente, dificultava os trabalhos
no projeto, era o fato do planejamento, corno já foi frisado
anteriormente, não ser reconhecido, pelos professores, corno
urna peça legítima, pela qual expressassem e reformulassem /
suas vivências de classe. Se ele tivesse vida, o que talvez
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fosse duvidoso, seguramente o ritmo dela não pulsava no mes-
mo compasso das salas de aula, o que ficou evidente por de-
poimentos variados. Na verdade, muito pouco tinham a ver com
elas, já que na prática diária ele fora relegado a um sim-
ples documento burocrático, para o qual poucos prestavam
atenção, desde os próprios professores, até aqueles que, em
princípio, deveriam zelar pela sua coerência e aplicação.
Assim, ainda que o enfoque pudesse ser, desde o início, o
das articulações de conteúdos e enfoques metodológicos, cha-
má-lo pelo nome próprio - planejamento certamente mais
atrapalhava do que ajudava a evolução dos trabalhos.

Os professores que, de imediato não conseguiram ex-
plicitar o que desejavam da sua aproximação com a Universi-
dade naquele momento, reclamaram do hermetismo de pesquisas,
que não legitimavam, no dia a dia da escola, as mudanças que
elas mesmas preconizavam e, gradativamente, foram deixando
transparecer, nos discursos, mas principalmente nas suas en-
trelinhas, os desejos de encontrar soluções, provavelmente
prontas, para as suas dificuldades.

Assim, a visão desvirtuada que os planejamentos ti-
nham dentro do ambiente escolar, bem como o fôlego exigido
para cumprir a tarefa segundo os contornos apresentados pelo
programa, aumentaram, e muito, a distância entre os anseios
das partes envolvidas.

Além disso, a forma de conduzir as primeiras entre-
vistas individuais, como também os questionamentos frente ao
grupo, absorvida pelos professores com conotações de inter-
rogatórios, azedaram um pouco o relacionamento, prejudicando
as possibilidades de um encaminhamento menos apreensivo.

Começando a evidenciar as possibilidades e limitações
de cada um, o 2º encontro mostrou que praticamente todos os
professores reconheciam, na tarefa de construção dos plane-
jamentos propostos, um exercício de reflexão que os obrigava
a repensar suas práticas profissionais, diferente de uma re-
petição sistemática de conteúdos, com o que estavam acostu-
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mados. Assim, ao mesmo tempo em que admitiam certa legitimi-
dade na tarefa pedida, não conseguiam encaminhá-la satisfa-
toriamente, já que não apresentavam reformulações significa-
tivas nos planos entregues.

Provavelmente esperavam respostas prontas, foram
obrigados a olhar no espelho e, certamente, não gostaram do
que viram: suas limitações e dificuldades. C., explicitamen-
te, citou o fato de ter ficado com raiva por não conseguir
planejar como era solicitado.

Se o encaminhamento inicial, por um lado teve a virtu-
de, defendida pela coordenadora, à época, de tirá-los do
equilíbrio em que se encontravam e ter instalado o questio-
namento, por outro, talvez tenha aprofundado rapidamente de-
mais as críticas, não dando espaços necessários para a ab-
sorção do conflito e a elaboração das angústias, permitindo
a desejada reequilibração majorada.

Se, com a construção dos planejamentos, os coordena-
dores pretendiam trazer para o projeto as vivências profis-
sionais dos professores e, a partir daí, começar a trabalhar
efetivamente, estavam subestimando um aspecto que se mos-
trou fundamental: os planos apresentados não explicitavam,
na maioria dos casos, o saber fazer construído cotidianamen-
te. Havia uma forte divergência entre os trabalhos entre-
gues, quase sempre pautados na ordem e forma de algum livro
didático, e as várias experiências de conduções de aulas
que, pareciam não encontrar, nos planejamentos, espaços para
suas inclusões. Para alguns, essas furtivas iniciativas nem
sempre tinham a chancela da legalidade, parecendo, muitas
vezes, travessuras de um professor "sapeca".

Na verdade, parecia que tinham que lidar com muitas
variáveis, algumas delas mutuamente excludentes, de forma
que, fazer um casamento harmônico entre elas parecia impos-
sível. Como resultado final, ao invés de se sentirem desa-
fiados, o que provavelmente os coordenadores esperavam, sen-
tiram-se acuados e assustados com a dimensão da tarefa, não
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entendendo que ela deveria ser (re)construída ao longo de
todo o projeto, não sendo um pré requisito para a sua perma-
nência no programa.

Seja pela insegurança, pelo não reconhecimento da sua
relevância ou pela própria impossibilidade da realização das
tarefas, a verdade é que os professores não se envolviam com
os trabalhos individuais, o que prejudicava, e muito, as
discussões plenárias já que, na maioria dos casos, eram pre-
parações para as realizações destas. Assim, não as tendo
feit%s docentes não tinham materiais para intervir, expon-
do suas opiniões, confrontando-as com as dos outros partici-
pantes. Dessa forma, tornava-se relevante a proposição de um
conjunto de tarefas exeqüíveis, nas quais os professores
identificassem reais problemas, para que as dinâmicas cole-
tivas, baseadas nesses trabalhos, pudessem se consolidar.

Por outro lado, as frágeis plenárias não realimenta-
vam, nos professores, as evoluções desejadas, dando-Ihes
poucos subsídios para encaminhamentos mais consistentes de
seus trabalhos. Assim, a não realização destes enfraquecia
as possibilidades das seções coletivas que, por sua vez, não
colaboravam para o desenvolvimento dos mesmos: fechava-se um
círculo que, a persistir, comprometeria a boa continuidade
do projeto. Era preciso garantir as plenárias para o bom de-
senvolvimento dos trabalhos e vice-versa.

Correto na sua proposição, o enfoque dado, partir de
planejamentos que os professores reconhecessem como seus,
foi encontrá-Ios num patamar muito aquém do imaginado, o que
parece ter sido uma surpresa para os coordenadores. Tendo se
proposto a trabalhar a partir de uma situação de desequili-
bração, puseram em dúvidas práticas e crenças antigas, pro-
fundamente arraigadas, gerando, como decorrência disso, an-
siedades e inseguranças; aprofundaram a crítica e favorece-
ram a auto crítica aos trabalhos que os professores conse-
guiam realizar. Dessa forma, encontrar o real papel produti-
vo do programa para tratar das angústias gerais, de modo que
se tornassem motores de transformações e não monstros para-



258

lizantes foi trabalho que tornou mais de um semestre do pro-
jeto.

Por seu lado, os professores, relutantes, resistiam a
envolverem-se com os trabalhos, um indicativo de que não se
ia tão bem corno o desejado; certamente havia ruídos nas in-
tercomunicações. As expectativas da coordenação pareciam
mostrar-se além das possibilidades dos professores, que não
reconheciam nas tarefas problemas que fossem seus. Se é lu-
gar comum diagnosticar dificuldades nas tentativas de modi-
ficações dos papéis profissionais de professores, por outro
é extremamente difícil identificar, a priori, onde aparece-
rão e com que grau dificultador. Fui encontrar em Andaló
(1989) a explicitação de um aspecto poucas vezes cogitado:

"Se se considerar a import&ncia do papel pro-

fissional de um indivíduo na formação de sua

identidade, pode-se compreender como a resis-

tência que as professoras opõem às tentativas

de modificação de suas formas de trabalhar

não significa mero sinal de 'desinteresse',

'imediatismo' ou 'acomodação', (...). Talvez

se constitua numa defesa sadia da sua identi-

dade ameaçada por alguém, investido de poder,

vindo 'de fora' e 'de cima', a lhes dizer que

tudo o que elas sabem e fizeram até agora é
inadequado, errado e incompetente. "(7)

A advertência por detrás de tais palavras parece ser:
Cuidado! Ao se tentar transformar a prática profissional, se
está mexendo no indivíduo, e talvez de forma mais profunda
do que imaginamos à primeira vista. A impressão que tenho, é
que considerações corno esta não têm sido muito comum entre
os pesquisadores em ensino de física, e é bem provável que
não estivessem no rol de preocupações dos coordenadores des-
te projeto. De qualquer forma, me parece urna abordagem que
está por merecer maior atenção e maior aprofundamento.
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Um traço forte da coordenação, nesse período, foi a
insistência no tratamento das articulações conteúdos-aborda-
gens metodológicas, os planejamentos. O marcar firme nessa
posição não os permitiu enxergar que as necessidades dos
professores fossem outras; assim, embora explicitassem que
estes deveriam respeitar os anseios de seus alunos, os coor-
denadores não conseguiam fazer o mesmo. Entendiam que o en-
foque específico num dos temas conteúdos, laboratórios,
história da ciência ou qualquer outro - era uma abordagem
mais simplista, de resultados aparentes mais imediatos, mas
que não garantiria a necessária reflexão sobre possíveis ar-
ticulações. Compreensivelmente corretos na interpretação,
sentiam-se temerosos em ceder à sedução fácil que isso re-
presentava, não a reconhecendo como uma fase, necessária,
para se pleitear novos enfoques mais complexos.

Na mesma medida em que os professores pareciam recu-
sar essa proposições, os coordenadores esmeravam-se em rea-
firmar a importância dos planejamentos como forma de traba-
lho, bem como pareciam encontrar nos participantes as expli-
cações para falta de envolvimentos, derivando para justifi-
cativas mais singelas das resistências.

A falta de ritmo, decorrente da, até então, inaplica-
bilidade dos pressupostos lastreadores do modelo de funcio-
namento do programa, parecia gerar uma certa insegurança que
fazia os coordenadores, estranhamente, agarrarem-se firme-
mente a eles. Parecia ser necessário reiterar, para os pro-
fessores e, provavelmente, para si próprios a adequação do
norte adotado.

Se tais observações sugerem um monolítico e inflexí-
vel fincar pé dos coordenadores nessa poslçao, na prática
isso não se concretizou, uma vez que estiveram procurando, o
tempo todo, ainda que de forma tateante naquele 1º semestre,
uma maneira de se aproximarem de caminhos reconhecidos e
aceitos pelos professores. Não fosse essa disposição e mobi-
lidade, muito pouco se teria evoluído desde então. Propunham
atividades que tinham como horizonte os planejamentos, mas
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sempre aceitavam os encaminhamentos decorrentes das atitudes
e movimentos emergentes dos professores, que apontavam para
outras direções. Se a prioridade ao "feed back" dos profes-
sores sempre se fez presente nas conduções dos encontros,
demorou um pouco mais para ser marcante nas proposições das
atividades.

A partir dos seminários, feitos para ajudar a estru-
turar a prática profissional dos professores, emergiram, na-
turalmente, questões de conteúdos, que se tornaram a marca
mais importante daquele 4Q encontro. Os coordenadores, que,
atentos ao "feed back" da reunião, aceitaram o tema, propu-
seram-no no encontro seguinte, permitindo aflorar uma dinâ-
mica mais participativa, na qual se envolveram alguns pro-
fessores que, mais tarde, reconheceram-na como a primeira
grande modificação da coordenação, saudada por todos como
alvissareira. Os conteúdos começavam a se impor.

A prática grupal emergente, que era parcial, levou a
coordenação a perceber a existência de necessidades diferen-
tes, que deveriam gerar enfoques também diferenciados. Dessa
maneira, as possibilidades e anseios individuais precisavam
ser respeitados; entendiam que as soluções, como as leituras
dos problemas, eram de cada um, e individualmente precisavam
ser construídas. Acreditavam que no respeito a essa premissa
repousava uma das possibilidades de sucesso do programa.

O primeiro reconhecimento de que as tarefas de cons-
trução dos planejamentos os obrigava a refletir sobre suas
práticas, não foi acompanhado por grandes iniciativas modi-
ficadoras. Um ou outro professor, eram capazes de pequenas
alterações nos seus trabalhos, embora apenas P. e W. se mos-
trassem satisfeitos com o que haviam feito. Assim, mesmo os
que reconheceram a necessidade de mudar não o haviam conse-
guido de forma substancial, indicativo de que se sentiam in-
seguros, ou incapazes para tanto.

O fechamento do primeiro semestre do projeto permitiu
vê-lo como o tempo da difícil aceitação, por parte dos pro-
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fessores, da tarefa de realmente planejar, ao mesmo tempo em
que foi, também, muito difícil para a coordenação abdicar,
ainda que temporariamente, da relevância dos planejamentos
como fio condutor dos trabalhos. Quando aceitaram as discus-
sões de conteúdos, uma nova dinâmica começou a se instalar e
propiciou mudanças em cadeia, até se atingir uma forma mais
definida de conduzir os trabalhos, engendrada dentro do pró-
prio programa.

Sem perder de vista a construção dos planos de cur-
sos, o 2º semestre começou centrando-se foco nas percepções
e leituras prévias dos alunos a respeito dos conceitos de
física que seriam tratados. Assim, na proposição da coorde-
nação, as concepções espontâneas tomavam o lugar dos plane-
jamentos como a espinha dorsal das atividades, embora, na
prática, as questões relativas às resoluções de problemas é
que se fizeram mais importantes no desenrolar dos próprios
encontros.

Dessa maneira, a hierarquização do "feed back" dos
participantes, uma marca do projeto, permitiu, ao longo do
2º semestre de trabalhos, uma aproximação entre as proposi-
ções da coordenação e os anseios dos professores, uma vez
que as atividades que pretendiam discutir as concepções dos
alunos e propostas de superação, através de seus confrontos
com os modelos científicos, transformaram-se, na maioria das
vezes, em aprofundamentos dos conceitos que embasavam os de-
bates. Mais uma vez, é importante frisar a disponibilidade
da coordenação em aceitar os rumos traçados pela efetiva
participação e interesse dos professores, ainda que, quase
nunca representassem a expressão de todo o coletivo, uma vez
que tinham o traço mais forte de alguns profissionais que
mais se expunham, que mais se sobressaiam.

Demorou algum tempo para que os professores pudessem,
à sua forma e dentro de suas possibilidades, incorporar o
discurso dos conceitos espontâneos, fazendo-os aparecer nos
seus planejamentos. Enquanto isso não ocorreu, as tarefas
continuaram a padecer do mal da inexeqüibilidade, com as im-
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plicações que lhes eram imediatas: a fragilização das dis-
cussões e o desvio para enfoques que não eram, em princípio,
prioritários,o que sempre obrigou uma reorganização das ati-
vidades dentro do encontro, bem como nos deveres para casa.

o problema maior com esse tema se devia ao fato de
que, para boa parte dos docentes, as compreensões dos con-
ceitos de física estavam no patamar do senso comum, sendo
assim impossível para eles reconhecerem as contradições en-
tre essa visão e o modelo formal da física. O que muitas ve-
zes aconteceu foi que não eram capazes de solucionar os vá-
rios problemas apresentados pelos coordenadores, para que
levassem aos seus alunos como forma de promover contradi-
ções, passo primeiro para a superação de suas concepções.
Assim, com o colapso das explicações que lhes pareciam plau-
síveis, mas que não resolviam as questões, instalou-se, en-
tre os professores a contradição, restando a eles a necessi-
dade de reformulação de suas uvis6esu. Dessa forma, e a re-
velia da coordenadora naquele momento, tornava-se prioritá-
rio construir-se uma ilha de competência mínima sobre os te-
mas tratados, o que foi feito de forma marcante através do
aprofundamento das discussões de questões uchavesu de mecâ-
nica, muitas delas retiradas da literatura internacional so-
bre o tema. Praticava-se dessa maneira, um exercício que os
coordenadores imaginavam que pudesse se repetir nas escolas
de origem dos professores.

O encaminhamento de se tratar as dúvidas dos profes-
sores como sendo de seus alunos, teve a grande virtude de
permitir que eles explicitassem, sem constrangimentos, suas
compreensões, por vezes simplistas, sobre os conceitos abor-
dados, já que, em princípio, estariam tentando construir as
respostas que um provável aluno daria para aqueles proble-
mas. Assim, pela boca desse aluno imaginário, expressavam-se
muitas das dú~idas dos próprios professores que, dessa for-
ma, eram mais facilmente tratadas. A habilidade dos coorde-
nadores em conduzí-las e a propriedade de tal enfoque foram
evidentes, quer nos grupos pequenos, quer nas plenárias.
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Aparentemente simples, essa descoberta parece guardar
uma lição, importante, para todos quantos trabalham com
aperfeiçoamento de professores: seria, então, através dessa
projeção (8) catártica que se estaria abrindo possibilidades
para eles resolverem, por "intermédio do outro", conflitos
cognitivos/afetivos que lhes eram caros, e que, de outra
forma lhes seria muito penoso enfrentar.

Sensibilizadà para a necessidade de se criar dinâmi-
cas que dessem conta dos interesses e possibilidades dife-
rentes dos professores, e ao mesmo tempo fossem estimulan-
tes, a coordenação procurou intensificar, ao longo desse se-
mestre, e a partir daí sempre, atividades que tivessem con-
tornos variados, ora trabalhando em duplas, ora em entrevis-
tas individuais, ou ainda em grupos de três professores com
e sem os coordenadores, quase sempre preparando as seções
plenárias que as seguiam. Os resultados, não homogêneos,
mostraram algumas formas mais envolventes que outras.

As entrevistas individuais, por exemplo, ao contrário
do que acontecera no início do programa, transformaram-se em
referências importantes para o crescimento dos profissionais
envolvidos. Conduzidas pelos seus interesses-necessidades,
representaram momentos ímpares de percepções das próprias
possibilidades, além de permitirem significativas compreen-
sões, quer sobre conceitos de física, quer sobre ações rele-
vantes na relação ensino-aprendizagem.

Se, pelo salto qualitativo produzido, tal dinâmica se
credencia no rol das adequadas para projetos de aprimoramen-
to profissional de professores, tem, por outro lado, custo
altíssimo, já que impõe a relação de um coordenador/auxiliar
para cada docente na hora da sua execução. Imaginando que
um número aceitável para a constituição de tais grupos de
trabalho seja da ordem de 15 professores, fica evidente que
sua operacionalização se torna algo complexa. Não quero di-
zer com isso que as dificuldades de organização nos devam
fazer abandonar tal proposição, que parece ter lugar garan-
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tido nesses programas, o que advogo é que ela não pode ser a
única forma, ou sequer prioritária.

Experimentada algumas vezes ao longo dos trabalhos,
as constituições de grupos menores, por vezes duplas, por
vezes trios, com a auto inclusão dos coordenadores e da au-
xiliar apresentaram resultados bastante bons. Se pensarmos
que tais formações poderão contar com quatro ou cinco docen-
tes, sem prejuízo para a sua boa realização, estaremos nos
aproximando de números mais proxlmos dos que desejávamos
atingir, dispondo do mesmo conjunto de ministrantes.

Mais importante do que a possibilidade do ótimo equa-
cionamento do número de profissionais envolvidos, é estarmos
atentos para a provável necessidade da diversidade de enfo-
ques, em função dos próprios desenvolvimentos de cada novo
grupo que venha a ser formado. No caso do programa ora ana-
lisado, os coordenadores procuraram sempre essa diversidade
propondo, além das práticas citadas acima, seminários, au-
las expositivas, aulas de laboratórios, leituras e discus-
sões de textos, tentado priorizar sempre as plenárias.

Claro que, em determinadas circunstâncias, algumas di-
nâmicas se mostrarão mais apropriadas que outras, cabendo à

coordenação decidir-se por aquelas que julgar mais adequa-
das, sempre dentro da real possibilidade de realizações, ba-
lizadora constante dos nossos movimentos, limitadora impla-
cável dos nossos desejos.

As tarefas, uma dificuldade que o projeto não conse-
guiu encaminhar satisfatoriamente, sempre apresentaram pro-
blemas quanto a suas realizações, quer as propostas nos en-
contros, quer as deixadas para casa. Os coordenadores, pode
se dizer, tentaram, sem sucesso, reduzir o leque de abran-
gência refluindo, do plano inicial prevendo a abordagem das
leis de conservação, para a 1º lei da dinâmica, depois para
problemas de mapeamento das concepções espontâneas dos alu-
nos chegando até em simples resoluções de questões de con-
teúdos.
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o coordenador foi o primeiro a cogitar a proposição
de tarefas mais simples, mais próximas dos professores, por
entender que as resistências eram fruto da percepção do es-
forço que deveria ser feito em nome da mudança proposta. Em-
bora seja legítimo se considerar que as atitudes de alhea-
mento e dispersão sejam interpretadas como sintomas de an-
gústias diante das transformações pretendidas, uma aspecto
bem mais simples também merece ser analisado: talvez um
grande dilema, por trás dessa problemática, estivesse na
exeqüilibilidade ou não das tarefas apresentadas, no momento
em que o foram.

Os trabalhos de duplas, na tarde da sexta feira e na
manhã do sábado do 6º encontro, são indicativos interessan-
tes a respeito desse envolvimento, ou não, dos professores
com as tarefas. Enquanto a primeira fora executada, ainda
que parcialmente, e na ausência dos coordenadores, a segun-
da, escolhida por eles próprios para ser conduzida em du-
plas, transfigurou-se por iniciativa de duas professoras,
numa suposta discussão coletiva, que mais procurava mascarar
as dificuldades de uns, do que misturar o saber de todos. O
que me parece é que, quando os trabalhos eram exeqüíveis
eles se aplicavam e tentavam resolvê-los, mas quando não o
eram procuravam criar artifícios para burlar sua execução.

Assim, enquanto a coordenadora defendia a prioridade
dos enfoques nas articulações, as construções dos planos, o
coordenador se mostrava inclinado por tratamentos mais loca-
lizados. Aparentemente contrários e mutuamente excludentes,
tais perspectivas puderàm ser reelaboradas e o projeto con-
seguiu, sem abandonar a premissa primeira de construção dos
planejamentos, aprofundar-se nas resoluções das questões
mais puntuais.

A mobilidade, o efetivo exercício do planejamento "on

line" a partir do "feed back" dos professores, há de ter si-
do o maior mérito dos coordenadores ao longo do programa,
mas ganhou contornos significativos nesse período, uma vez
que conseguiram um envolvimento expressivo, pelo menos de
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parte dos profissionais, além de terem com isso descoberto a
forma, preciosa, de encaminhamentos das discussões a partir
de questões "chaves" de conteüdos, associadas às prováveis
concepções espontâneas dos alunos, com dinâmicas por vezes
individuais, em pequenos grupos ou no coletivo maior, e nes-
tes casos, como o cuidado de promover as sínteses das solu-
ções desenvolvidas nas plenárias.

A enorme resistência à participação dos docentes no
primeiro semestre de trabalhos, bem como o seu envolvimento,
ainda que parcial, naquele segundo, haviam levado os coorde-
nadores a uma superação da sua visão inicial de que os enfo-
ques específicos sobre os conteüdos representassem uma redu-
ção do horizonte do projeto; já o admitiam como uma fase ne-
cessária, talvez fundamental, para a própria evolução daque-
le grupo de participantes. Eram na verdade, como o fora de-
fendido pelo coordenador, esquemas menos frustrantes e menos
desanimadores que os planejamentos. Parecia o reconhecimento
de possibilidades mais factíveis, mais próximas dos reais
anseios dos profissionais envolvidos.

Compatíveis com essa percepção da relevância dos con-
teüdos, os coordenadores propuseram questões que, a título
de sugestões de avaliações, permitiam discutir, efetivamen-
te, conceitos de dinâmica. Assim, os conteüdos que foram
aceitos nas atividades, pela insistência com que se manifes-
taram, estavam, naquele momento, sendo propostos pela pró-
pria coordenação.

Outro exercício interessante praticado desde então,
foi o da tentativa de organização dos trabalhos coletivos,
numa sistematização do que fora a soma dos esforços do con-
junto. Como, no encaminhamento das discussões, os coordena-
dores, ao perseguirem os raciocínios que embasavam as res-
postas, tinham que trilhar veredas quase sempre muito sinuo-
sas, então as construções de tais sínteses se mostravam
oportunas, na medida em que procuravam limpar os discursos
supérfluos e os atalhos enganosos.
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Não tenho registro de nenhuma situação onde se expli-
citasse a adequação do seu uso, ainda assim, continuo incli-
nado a considerá-Ias interessantes práticas, principalmente
para aqueles que, no decorrer das plenárias, apresentavam
maiores dúvidas. O acompanhamento, ainda que parcial, das
discussões que permitiram construir tais conclusões, certa-
mente ampliavam as possibilidades de apropriações daqueles
conhecimentos, por aqueles professores, que, de outra forma,
podiam se reduzir a uma simples tentativa de "transmissão"

de conteúdos, procedimento facilmente questionável.

Num dos encontros desse período, a partir das inter-
venções de alguns professores, com a adesão explicita da au-
xiliar da coordenação, evidenciou-se uma provável lacuna no
desenrolar do projeto: a falta de textos para leituras entre
os encontros, como forma de subsidiar, densificar ou conso-
lidar algumas das percepções dos participantes. Embora reco-
nheça o argumento da coordenadora quanto a dificuldade em
obtê-Ios, com os temas e ao nível adequado para aquele gru-
po, ainda assim, acredito que programas futuros poderão/de-
verão concentrar mais esforços no sentido de consegui-Ios ou
escrevê-Ios, quando for o caso.

Ainda que as construções das percepções sejam indivi-
duais, e sempre o serão, entendo que os referidos textos
possam servir de subsídios novos, assim como o eram as dis-
cussões e os debates. Como decorrência disso, se pode imagi-
nar que um mesmo artigo não deva conseguir o mesmo nível de
ressonância em todos os professores, o que não deve inviabi-
lizar sua utilização.

De qualquer forma, vejo outro aspecto interessante
que poderia ser explorado a partir dos citados instrumentos,
uma vez que,as evoluções dos trabalhos do programa eviden-
ciaram interesses e necessidades diferenciadas, que só pude-
ram ser atendidas a partir das entrevistas individuais. Ora,
ao se escolher textos diferentes para necessidades distin-
tas, poderiam se estabelecer diálogos variados, e ao mesmo
tempo, entre os professores e a coordenação; nesse caso,
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talvez devessem ser mais marcantes as atuações de prováveis
auxiliares, que procurariam tornar essa troca profícua.

No próprio projeto,tal prática poderia ter sido expe-
rimentada com o professor W., por exemplo, que, mesmo tendo
uma compreensão bastante progressista do papel da escola,
curvava-se a uma visão ingenuamente humanista dela, contri-
buindo, no exercício da sala de aula, para a manutenção dos
papéis que a estrutura social lhe incumbia de reproduzir.
Imagino que ao referido professor poderiam ter sido ofereci-
dos alguns artigos, ou pequenos livros, nesse caso disponí-
veis (9), que defendem a importância dos conteúdos escolares
para que as classes subalternas possam superar os papéis de
dominação a que são submetidas.

Certamente é duvidoso o resultado que se poderia con-
seguir, mas teria sido uma ferramenta a mais a ser usada na
tentativa de quebrar a monolítica visão do papel esponta-
neista que o professor atribuia às conduções de suas aulas.

Os últimos encontros do semestre evidenciaram que
parte dos professores que até então, mesmo insatisfeitos, se
mostravam incapazes de mudar, apresentavam evoluções nas
construções de seus planejamentos. Satisfeitos consigo e com
seus trabalhos, reconheciam que questões importantes não ha-
viam sido abordadas, o que não os deixava excessivamente an-
gustiados; pareciam reconhecer, sem grandes conflitos, os
próprios limites, um sinal de evolução madura e profissio-
nal. Mesmo W. e P., que até aquele momento mantinham seus
planejamentos originais, davam sinais de modificações.

Comentando seu trabalho desenvolvido com profissio-
nais de educação, do 1º grau, Martins (1989) aponta para re-
sultados semelhantes:

"Embora a proposta sócio-política implementa-

da no Encontro se proponha negar dialetica-

mente a prática pedagógica dos professores,

essa superação não se dá radicalmente de um
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dia para o outro, mas ocorre num processo

gradativo, de pequenos avanços e recuos rumo

à transformação possível ... "(10)

Quando se ofereceu aos professores aquilo que eles
precisavam, sem que claramente o soubessem, passaram a se
envolver com as tarefas, que reconheciam como suas, começan-
do a se obter resultados mais palpáveis. Embora o caminho
trilhado fosse algo distinto do imaginado pelos coordenado-
res, a idéia inicial de se discutir articulações/planejamen-
tos permaneceu ao longo de todo período, ainda que, tempora-
riamente, fosse secundarizada.

Uma das atividades do primeiro encontro do terceiro
semestre previa discussões sobre abordagens no tratamento
dos conceitos de velocidade e aceleração que, na plenária,
permitiu um alto grau de participação dos professores, com
pouquíssimas intervenções da coordenação. Tendo aparecido,
na tarde anterior, de forma espontânea nos relatos dos par-
ticipantes, as questões de cinemática pareciam estar na
"crista" das preocupações profissionais, provavelmente por-
que as aplicações dos planejamentos nas salas de aula os ha-
via feito começar por esses tópicos.

Era a primeira vez que as expectativas dos partici-
pantes e as propostas da coordenação vibravam exatamente na
mesma freqüência. Certamente isso nos obriga a pensar nas
dificuldades enfrentadas em outras ocasiões, Ja que, naquela
oportunidade, não tivemos problemas de alheamento, falta de
participação ou desvirtuamento do trabalho proposto; muito
ao contrário.

Um diálogo entre a coordenadora e o professor Ce.,
logo ao início desse semestre de trabalhos, evidenciava bem
a compreensão que tinha sobre o uso dos planejamentos execu-
tados:

"Ce. - ... que pergunta eu devo me fazer

agora?
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Coord. - Você deve refletir sobre o que que-

ria, o que aconteceu e o que preci-

sa mudar."

Na visão dos coordenadores, o planejamento era um
sensibilizador para os acontecimentos de classe, um regula-
dor dos avanços conseguidos em função do anteriormente pen-
sado, forma de legitimar futuras modificações. Se entender-
mos que as citadas alterações produzirão o novo planejamen-
to, que, ao ser aplicado, imporá novos momentos de refle-
xões, então estamos frente às recíprocas influências entre
teoria e prática, um movimento amplamente almejado.

Dessa maneira, os relatos dos diários de bordo, que
espelhavam as ações/reflexões dos professores, ganharam
enorme densidade e importância; nesses momentos as plenárias
sempre se cobriram de cor, brilho e força, advindas das par-
ticipações, muitas vezes espontâneas, dos profissionais pre-
sentes.

Um ganho natural foi o desenvolvimento do hábito de
refletirem sobre as dinâmicas de suas salas de aula, que só
floresceu devido ao fato dos professores terem à mão plane-
jamentos por eles construídos que, confrontados com a reali-
dade, a partir de suas aplicações, impunham novas questões.
Era evidente ser necessário se ter filtros para se avaliar o
sucesso, ou não, de determinadas iniciativas, e estes eram
os objetivos traçados liapriori". Vale lembrar que W. nunca
apresentou conflitos semelhantes aos seus colegas, já que,
suas intenções, algo gerais, permitiam admitir quase qual-
quer resultado como satisfatório.

A dinâmica de retorno aos planos, depois das práticas
de sala, substancial transformação conseguida junto aos pro-
fessores, é um crédito que o projeto pode computar a partir
desse período de trabalhos.

Se as plenárias de apresentações dos diários de bordo
ganhavam contornos animadores e mais produtivos, o mesmo não
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se podia dizer das outras que tratavam dos problemas de con-
teúdos de física ou concepções dos alunos, que continuavam
centralizados em dois ou três dos participantes. As tarefas
também, por um motivo ou por outro, não conseguiam envolver
todos os docentes.

Ou seja, não se tratava do grupo ter atingido um novo
estágio de trabalhos e desenvolvê-lo em qualquer situação; o
que parece ter acontecido é que um determinado tema, refle-
xões sobre a prática das salas de aula, permitia a instala-
ção de uma dinâmica envolvente e participativa.

Trazido pela profª. A., no relato de suas experiên-
cias, o tema motivação encontrou eco em alguns dos partici-
pantes e a coordenação, bastante atenta, soube identificá-lo
como relevante, incluindo-o em discussão subseqüente. Assim,
preparados pela leitura, em casa, de um texto, acompanhado
por um elenco de perguntas, o assunto permitiu uma plenária
com alto grau de participação dos professores, ainda que as
intervenções fossem mais resultados de angústias e incerte-
zas do que de serenas reflexões.

Dessa maneira, um tanto parecido, mas ao mesmo tempo
diferente do que ocorrera com os conteúdos, o tema motivação
ganhou espaço próprio dentro das discussões. A diferença
marcante foi que, nesse momento a coordenação, rapidamente,
o reconheceu como assunto significativo para os professores,
tratando adequadamente seus anseios, incluindo-o em seguida
nas atividades. Mais um vez, a fina sintonia entre o propos-
to e o desejado garantiam ótimos desenvolvimentos das ativi-
dades.

Assim, ainda que esse movimento seja correto e, pro-
vavelmente, prioritário,deve-se, necessariamente, cogitar a
justeza e adequação da inclusão de temas, importantes, que
não sejam aventados pelos interesses imediatos dos professo-
res. Há de se descobrir pontes para fazer a ligação, rele-
vante, entre tais assuntos e o cotidiano da sala de aula ou
escola, elemento fundamental para justificar a necessidade
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de sua inclusão. Isso os coordenadores parecem ter consegui-
do com relação as concepções espontâneas dos alunos, o mesmo
não ocorrendo com as conseqüências, para o ensino de física,
dos estudos de Piaget e colaboradores. Não deve surpreender,
portanto, o fato de que este tenha sido abandonado como ati-
vidade, enquanto aquele tenha se consolidado.

Nos planejamentos entregues, bem como nos relatos das
experiências de classe, os professores davam mostras de es-
tarem usando algumas das questões "chaves" trabalhadas em
encontros anteriores, numa dinâmica parecida com a que ha-
viam experimentado nas respectivas discussões. Parecia estar
se consubstanciando o espelhamento desejado pelos coordena-
dores, a transferência da relação professor-aluno já experi-
mentada, a que se refere Martins (1989) que, embora citada
em outro contexto, pode muito bem ser aplicada neste:

"Ao se preparar o futuro professor, não se
considera o fato de que ele tende a introje-

tar a maneira com que seus professores se re-
lacionam com eles durante o período de sua

formação, transferindo para a sua prática pe-

dagógica a relação experimentada enquanto

aluno e reproduzindo-a, muitas vezes incons-

cientemente." (11)

Assim, mais importante do que um texto ou louvores em
favor de uma proposta construtivista, a opção, coerentemente
adotada, era que os professores, eles próprios, vivenciassem
experiências de construções de conhecimentos, o que poderia
ser, e o foi, mais convincente do que páginas e páginas de
leituras, além de fornecer indicativos de procedimentos ti-
dos como adequados. Não se tratava, de forma alguma, de uma
receita que, passo a passo, deveria ser repetida pelo novo
cozinheiro, mas de experimentar uma forma nova de conduzir
as aulas, centradas nas dúvidas, pautadas nos questionamen-
tos que, partindo das respostas erradas, procurava dar con-
dições para que o aprendiz percebesse suas contradições e
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pudesse elaborar novas soluções, mais corretas, mais gerais,
aproximando-se assim do modelo formal.

A vivência nesse processo, não só contribuiu para a
própria construção de novos conhecimentos, mas também permi-
tiu aos professores perceberem certos tipos de dificuldades
que, provavelmente, seus alunos teriam. Sem dúvida, se cons-
tituiram, a partir de então, referências marcantes para os
participantes, principalmente depois das entrevistas indivi-
duais, quando os mais tímidos puderam sentí-Io em escala
maior.

Os relatos dos diários de bordo evidenciavam práticas
profissionais bastante diferenciadas; as conduções das au-
las, as soluções encontradas para os novos problemas, bem
como as reflexões advindas disso, tudo dava conta de uma
evolução significativa dos professores, sendo que o depoi-
mento de alguns sugeria que tais ações só tinham sido possí-
veis depois de superada certa insegurança de parecia estar
associada ao frágil domínio dos conteúdos.

Participações-envolvimentos, respostas satisfatórias
ou quaisquer outras indicações semelhante, não eram outra
coisa senão manifestações do filtro novo com o qual olhavam
para suas classes. Assim, superada a insegurança inicial
quanto ao domínio dos conteúdos, puderam criar mais espaços
para os alunos em suas aulas, que ficaram mais democráticas
e participativas. Haviam construído para si uma nova forma
de saber e pareciam ter consciência disso; as impressões di-
gitais, na identidade profissional, Ja não eram as mesmas,
não tinham mais porque resistir, cabia ao projeto criar con-
dições para que pudessem se desenvolver.

Como o movimento seguido pelos professores tinha for-
tes traços daquele experimentado no próprio projeto, o de
acompanhar as dúvidas apresentadas propondo novas questões,
sempre procurando compreender o que poderia estar pensando
um aluno que cogitasse aquela resposta, então é legítimo su-
por que a condução das discussões de conteúdos/ao longo do



274

semestre anterior, de fato, mostrou-se bastante adequada
pois, ao mesmo tempo em que permitiu aos professores uma
compreensão nova do paradigma da física, deu-Ihes indícios
metodológicos de como encaminhar, de forma diferente, as au-
las num curso de 2º grau. Tratou-se de rever os conteúdos de
mecânica de uma maneira distinta daquela que, provavelmente,
lhes fora apresentada em suas graduações; inegavelmente, um
ponto extremamente positivo conseguido pelo programa.

Muito se critica o "transmitir" conhecimentos, carac-
terístico da pedagogia tradicional, e o descrédito das roti-
nas de cálculo,como processo de aprendizagem em física, é
quase unânime, no entanto poucas são as propostas que não se
curvam à essa sedução fácil. Certamente o caminho aqui apon-
tado não é o único, e sequer o primeiro, livre das amarras
da monocórdica exposição professoral de lousa e giz mas, se-
guramente, não pode ser desprezado.

Para alguns participantes, as reflexões sobre sua
prática docente propunha novos conflitos a respeito das suas
responsabilidades com a motivação e envolvimento dos alunos,
ou ainda com os resultados das avaliações aplicadas. Claro
que as ansiedades dos alunos quanto suas possibilidades nos
vestibulares eram cogitadas; não se desprezava certa comodi-
dade, para ambas as partes, das práticas de resoluções de
exercícios, listas de outros semelhantes, provas parecidas e
aprovações garantidas, mas, além tudo isso se pensava na
propriedade das dinâmicas apresentadas para aquele conjunto
de alunos, e como elas poderiam estar contribuindo para a
dispersão e indisciplina da classe.

Para esses profissionais, as avaliações passaram a
servir, não apenas como instrumento coercivo para aprovar e
reprovar alunos, mas também davam indicações da evolução dos
cursos, indícios se os caminhos adotados eram adequados ou
se mudanças se faziam necessárias. Aparentemente simples, a
valorização do "feed back" dos alunos em várias circunstân-
cias de uma sala de aula, fora também um salto qualitativo,
interessante, para alguns do professores.
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De qualquer maneira, pareciam não aceitar, facilmen-
te, o argumento que os alunos eram acomodados ou não se in-
teressavam; não se deixavam levar pelo apelo saudosista de
que "antigamente a escola era melhor".

A coordenadora, que resistira aos enfoques específi-
cos de conteúdos no 1º semestre, aceitara, relutante, a sua
predominância ao longo do 2º, reconhecia, ao final do 3º, a
sua adequação, quando tratado como o fora no programa. Ao
afirmar que os professores refletiam sobre suas aulas, bus-
cando identificar sucessos e insucessos, ela citou que
fora certa compreensão dos conteúdos que havia dado seguran-
ça suficiente para lhes permitir deslancharem em outras pre-
ocupações próprias das salas de aulas, como as concepções
alternativas e as avaliações compatíveis com os cursos.

Em função do atual estado de degradação da educação
brasileira, a começar pelos próprios cursos de licenciatura,
parece razoável pensar que a imensa maioria dos profissio-
nais, hoje nas salas de aulas, carecem de melhor formação,
inclusive no que diz respeito aos conteúdos das disciplinas
que lecionam. Assim sendo, quaisquer programas de aperfeiço-
amento docente deverá conter uma carga, não desprezível, pa-
ra a superação dessas lacunas, sob pena de estar aplicando
uma tintura nova sobre uma velha concepção que não resiste
mais a reparos ou, como foi o caso deste projeto, gastar um
bom tempo na surda resistência das não execuções ou desvir-
tuamentos das tarefas.

o tratamento das conservações, de energia e quantida-
de de movimento, iniciado a partir de problemas, consolidou
a maneira de abordar os novos temas, desenvolvida pelo pro-
jeto, através da proposição de questões "chaves" para o
aprofundamento de discussões conceituais, como forma de ga-
rantir uma competência mínima nos assuntos a serem tratados,
sempre procurando mapear as possíveis concepções dos alunos,
tentando criar situações que permitissem suas superações,
com o cuidado de promover os fechamentos/sínteses das plená-
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rias para, finalmente, propor a construção dos respectivos
planejamentos.

Por outro lado, os novos conteúdos trouxeram de volta
a repetição de posturas anteriores, pautadas na fragilidade
das produções e intervenções, que pareciam fruto de uma in-
segurança muito grande. Tais situações reforçavam a idéia de
que um domínio mínimo de conteúdos parecia absolutamente
fundamental para se propor quaisquer novas temáticas julga-
das pertinentes, que de fato só o seriam, se encontrassem
ressonância entre os professores. Embora cada novo assunto
representasse um novo começo, quero acreditar que, sem dei-
xar de sê-lo, apresentava maiores possibilidades de supera-
ções das dificuldades, uma vez que a essencial mudança na
visão da relação professor-aluno fora conseguida.

De qualquer forma, certa continuidade foi necessária
como um exercício para alimentar a autonomia que pretendiam
que eles conquistassem. Se é correto dizer que todos incor-
poraram formas novas de atuar, alguns foram mais longe, con-
seguindo desenvolver critérios para julgar se uma nova pro-
posição era pertinente ou não. Para estes a dependência Ja
não era tão umbilical, podiam alimentar-se de outras fontes
e, entre tantas, escolher as que lhes pareciam conter as
virtudes do leite e do mel.

Ampliando o saudável exercício da diversidade, o tema
da conservação de energia fora tratado, também, a partir da
exploração de um texto com um conjunto de perguntas baliza-
doras das discussões, enquanto a conservação da quantidade
de movimento tivera seu seu enfoque diferenciado através da
realização de uma experiência, quantitativa, de choque bidi-
mensionais de dois upucksu. Tanto um como outro, apresenta-
ram resultados bastante satisfatórios, além de acentuarem a
adequação da exploração de tais dinâmicas a mais tempo. A
minha impressão é que a multiplicidade de abordagens deva se
converter no usinal amarelou a exigir, o tempo todo, a
atenção de coordenadores de programas de aperfeiçoamento de
professores.
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Desde o início, P. se apresentara seguro de sua prá-
tica, com certeza da adequação de seus movimentos em função
dos resultados positivos que podia apresentar. Quando come-
çou a modificar suas aulas e também suas avaliações, desco-
briu, decepcionado, que seus alunos pareciam não saber tanto
quanto ele imaginava. Tais evidências começaram a colocar em
xeque, para si, sua própria competência profissional, e ele
teve que elaborar, ao longo de algum tempo, esse enorme con-
flito. Seguramente, é digno de nota que a iniciativa de mu-
dar a postura de classe, bem como hierarquizar os resultados
advindos dela eram seus, o que já dava a medida de um novo
professor. Ao lado disso, são indicações das enormes incer-
tezas que se submetem os professores quando iniciam a traje-
tória da transformação, elementos para os quais devemos es-
tar bastante atentos.

Ao final dos trabalhos, o projeto teve que contabili-
zar, como não encaminhadas satisfatoriamente, inúmeras ques-
tões que se propusera fazê-lo, e outras tantas que não ima-
ginara quando do início. Considerava, por exemplo, que os
objetivos gerais arrolados, impunham alguns temas obrigató-
rios, tais como:

"a aprendizagem, e o problema do conhecimen-

to; o ensino e as teorias pedagógicas; a na-

tureza do conteúdo da física e seu desenvol-

vimento histórico; o significado e o objetivo

do formalismo na física; o significado e o
objetivo do laboratório no ensino de física;

as limitações e as condições institucionais

para o ensino de física." (12)

Desses assuntos, nem todos tiveram um tratamento que
os próprios coordenadores reconhecessem como profundos, sen-
do que alguns sequer foram tocados, o que por si só não pode
ser entendido como sintoma de insucesso, uma vez que para
alguns deles não se encontrou, entre os professores, espaços
que justificassem suas inclusões.
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Ao longo do projeto tornou-se evidente que não basta-
va que os assuntos fossem, pelos coordenadores, considerados
relevantes, era preciso que os participantes os reconheces-
sem como tal, pré requisito para que as temáticas frutifi-
cassem.

A aprendizagem e a construção do conhecimento, um
assunto que chegou a ser proposto, inicialmente com a leitu-
ra de um texto a ser feita em casa, teve sua discussão adia-
da por duas vezes, sendo finalmente abandonado. Embora al-
guns professores, logo em seguida, tenham reclamado o não
tratamento do assunto, a verdade é que ele nunca ganhou ade-
são da maioria, de forma que sua exclusão não chegou a re-
presentar nenhum grande trauma para o grupo, pelo menos não
foi reconhecida como tal. Era compreendido como um tema re-
levante para os coordenadores, mas não chegou a sê-lo para
os professores.

As teorias pedagógicas, se podiam, "a priori", ser
entendidas como assunto adequado, no desenrolar dos traba-
lhos, não conseguiram, efetivamente, conquistar espaços nas
discussões, de modo que, ao longo dos dois anos estivemos,
sempre, muito longe de vê-ias incluídas no elenco de ativi-
dades. Por seu lado, sem que se tivesse reservado espaço
próprio para tal, as limitadoras condições institucionais
sempre apareceram, mais no bojo de reclamações dos professo-
res, do que propriamente como um tema para ser devidamente
tratado e estudado na sua abrangência e complexidade. Assim
sendo, parece que os coordenadores deixaram escapar um tema,
que se mostrava oportuno, uma vez que, espontaneamente, se
manifestava através das intervenções dos participantes. Tal-
vez, frente aos outros assuntos, sua importância devesse ser
secundarizada, como, de fato, o foi. Por outro lado, pode-
ria ter lhes dado uma outra compreensão das suas reais pos-
sibilidades na burocracia escolar, contribuindo para a majo-
ração dos seus papéis profissionais.

Provavelmente, quando cogitado, o estudo da natureza
e desenvolvimento histórico da física previsse uma abordagem
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de questões sobre a filosofia dessa ciência, bem como uma
maior compreensão das evoluções pelas quais passou o grande
modelo da Física, quer seja através das evoluções "calmas",
quer seja nos momentos de rupturas. No entanto, afora duas
aulas expositivas do coordenador, o interesse da professora
A. que consultara Koyré (13) e Galileu (14) e algum entu-
siasmo de F., que nunca se transformou em leitura, esse tema
não chegou a sensibilizar os demais, não conseguindo justi-
ficar a sua inclusão nos debates.

Imagino que tivessem pensado num estudo mais profundo
a respeito de aulas experimentais num curso de física; no
entanto, sua utilização foi esporádica, mais subsidiando
discussões de conteúdos do que propriamente debatendo a uti-
lização dos laboratórios. Apareceram, também, ao longo das
várias intervenções dos professores, uma vez que muitos de-
les, vez por outra, propunham atividades experimentais nos
seus planejamentos, mas nunca se debateu as vantagens daque-
le enfoque frente a outros ou seu possíveis alcances, a não
ser durante a apresentação do seminário de um professor, que
pautara seu planejamento em aulas experimentais. É bom lem-
brar que a coordenadora, quando da realização da atividade
de laboratório do choque bidimensional de dois "pucks", no
meio do 4º semestre, reconheceu que tais enfoques mereciam
ter sido usados a mais tempo.

Entendiam os coordenadores, antes do início do proje-
to, que as tarefas permitiriam uma "ampliação do conhecimen-

to 'teórico' com bibliografia pertinente específica" (15),

no entanto, os textos não conseguiram ser subsídios adequa-
dos para as evoluções dos professores, principalmente pela
dificuldade em encontrá-ias na forma e no nível adequado
àquele grupo. Talvez devessem os coordenadores ter se esme-
rado mais no suprimento dessa lacuna, quer garimpando a "bi-
bliografia pertinente", quer produzindo-a, como parecia ser
o caso. Em primeiro lugar, era preciso que reconhecessem sua
relevância, o que talvez não tenha sido o caso, face a ou-
tras temáticas mais emergentes.



280

Das inúmeras tarefas deixadas ao longo dos dois anos
do projeto, desde os planejamentos mais gerais, até os mais
específicos, desde as aplicações de questões aos alunos às
leituras de textos, e inúmeras outras, a verdade é que gran-
de parte delas não foi feita pela maioria dos professores.
Acho que o programa nunca conseguiu equacionar bem a questão
das tarefas, quer as deixadas para casa, quer as que deve-
riam ser resolvidas nos próprios encontros. Não que não hou-
vessem tentado, e no desenvolvimento das atividades há pro-
vas inconteste de que o fizeram, mas ajustar a sintonia com
os professores, nesse particular tema, os coordenadores só o
conseguiram esporadicamente.

Por sua vez, as atividades coletivas quase nunca con-
seguiram se consolidar como práticas de grupo, a não ser nos
relatos dos diários de bordo, a partir do 3º semestre. Em
outras oportunidades, as plenárias sempre tomaram as dire-
ções de dois ou três dos professores, sempre os mesmos, que
mais se expunham, e, por isso mesmo, mais se impunham. Embo-
ra os coordenadores tenham, em várias oportunidades, condu-
zido adequadamente os trabalhos, acho que lhes faltou uma
compreensão maior dos conflitos e angústia pelas quais pas-
saram os vários professores, pré requisitos para melhor en-
caminhá-las.

Citando Bleger (16) e Moreno (17) como referências
importantes para quem deseja operar com grupos de trabalho,
Andaló (1989) aponta, algumas habilidades que deveriam ter
os coordenadores de grupos de discussões, no seu caso também
pensado para docentes:

"Seria, também, necessário que esses coorde-

nadores fossem capazes de fazer uma leitura

dinâmica destes grupos, pois, como foi visto

emergirão ansiedades e defesas ante as mudan-

ças que este processo de reflexão fatalmente

desencadeará." (18)
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Não se trata de fazer aqui um discurso em favor da
composição multidisciplinar do corpo de coordenadores, com a
inclusão de um psicólogo; não há possibilidades para tanto.
Trata-se apenas de um alerta para a necessidade de ampliar-
mos o nosso leque de filtros com os quais fazemos as leitu-
ras das realidades que nos propomos a estudar.

A pergunta que parece emergir desses últimos parágra-
fos é se afinal, eles permitem concluir que o projeto fra-
cassou. E a resposta, inegavelmente, segura, é que o progra-
ma contabilizou mais créditos, muito mais, do que os débi-
tos apontados.

Uma olhada nos seus objetivos gerais, expressos no
documento de sua proposição, e veremos que conseguiram rea-
lizá-Ios todos, uma vez que, efetivamente, elaboraram um
programa de atividades que facilitaram as reflexões sobre as
práticas cotidianas dos professores, permitindo reelabora-
ções que contribuíram para a aprendizagem significativa de
física, o objetivo 4. Boa parte das atividades propostas
usaram a sala de aula, o espaço pedagógico do professor, co-
mo o laboratório de onde afloraram os materiais para as re-
flexões dos problemas em ensino, objetivo 2. Os professores
foram, de fato, envolvidos em trabalhos de observações, de
tomadas de dados, de construção de instrumentos didáticos e
de análise de suas práticas profissionais, objetivo 3. E, de
fato, os coordenadores assessoraram e orientaram as fases do
trabalho dos professores, promovendo reflexões sobre suas
atividades, o objetivo 1.

Mais do que o frio cumprimento de uma lista de inten-
ções, foram os ganhos efetivos que credenciaram os resulta-
dos alcançados no programa, e, inegavelmente, o maior de to-
dos foi a recuperação do papel profissional do professor que
pensa e decide ao planejar, tendo clareza de suas intenções;
daquele que aplica, em sala, o proposto e, a partir dos re-
sultados, volta ao planejamento num momento introspectivo de
reflexão, tendo em vista as faturas decisões, os redirecio-
namentos dos caminhos a seguir. Foi o resgate do saber fazer
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dos docentes, procurando alçá-lo a patamares mais comprome-
tidos com o efetivo papel de ensinar. Operou-se na expecta-
tiva, e se conseguiu, de superar a fragmentação do trabalho
dos professores, como aquela apontada por Mello (1987):

"O que é importante neste momento é apontar

que, objetivamente, a divisão de trabalho em
nossa escola pública de 1º e 2º graus esva-

ziou o professor da competência que ele pos-

suia na escola de minoria e não permitiu até
o momento que ele se reapropriasse em bases

novas de um saber fazer mais adequado a uma

escola que cresceu e se diversificou quanto à
clientela." (19)

Não só, mas principalmente, os relatos dos diários de
bordo, a partir do 3º semestre, deram mostras inequívocas de
que os professores escolhiam, aplicavam e discutiam os re-
sultados obtidos. É evidentes que havia uma gama razoavel-
mente distinta de planejamentos apresentados, bem como de
evoluções pessoais, o que mostra que os desenvolvimentos in-
dividuais foram funções dos envolvimentos e possibilidades
de cada um. Mais importante do que isso, foi o fato de que
todos, por terem os objetivos mais definidos, eram capazes
de avaliar os sucessos ou fracassos de suas iniciativas.

O segundo crédito relevante contabilizado pelo proje-
to foi a "descoberta" da forma, adequada, no meu entendimen-
to, de enfocar as questões de conteúdos, o tema mais rele-
vante de quantos se apresentaram nos trabalhos. Havia, desde
o início, a expectativa de que os conteúdos merecessem um
tratamento especial, pelo menos é o que pode ser lido por
trás da intenção de "o significado e o objetivo do formalis-

mo na física", proposto como tema obrigatório.

Assim, mais do que terem descoberto que o aprofunda-
mento em questões conceituais é aspecto vital para a saúde
de qualquer programa de aperfeiçoamento profissional de pro-
fessores, a constatação de que suas concepções estavam pró-



283

ximas das dos seus alunos obrigou a criação de mecanis-
mos que permitissem a superação dessas visões, mostrando-se
corno dinâmicas mais do que adequadas.

Usadas corno foram, em princípio pretendendo mapear e
compreender as concepções dos alunos, elas permitiram que os
professores explicitassem parte de suas visões corno sendo as
deles, atalho que possibilitou, com mais facilidade, cons-
truir o caminho de suas superações.

Não que os conceitos espontâneos tenham sido absorvi-
dos pelos professores corno tais; eles, em primeiro lugar,
permitiram a construção de urna competência mínima de conteú-
dos de urna forma diferente daquela experimentada pelos pro-
fessores nos seus cursos de graduação, o que contribuiu,
significativamente, para urna implantação mais tranqüila e
serena dessas mesmas práticas em suas escolas.

Junto com essas conquistas fundamentais, outros
nhos mais localizados também puderam ser creditados ao
jeto, alguns decorrências diretas desses citados.

ga-
pro-

Sem dúvida alguma, ao final dos dois anos de traba-
lhos, os professores que participaram do programa tinham urna
compreensão maior do modelo da física, conseguindo construir
urna nova competência quer no entendimento, quer no tratamen-
to dos conceitos estudados. O que se pode também perceber
foi que essa compreensão, importante para o desenvolvimento
de certa segurança, possibilitou aos professores aventura-
rem-se em dinâmicas mais dialogadas e participativas.

Sem que tivessem absorvido toda a dimensão do discur-
so em favor das concepções espontâneas, os professores ha-
viam compreendido que atrás das respostas tidas corno erradas
- diferentes do modelo formal - havia urna lógica, urna forma
articulada de pensar. Mais urna vez, é evidente que o grau de
elaboração desses conceitos variou em cada indivíduo, mas
todos passaram a considerar, de forma diferente dà que fa-
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ziam antes, as respostas apresentadas por seus alunos, e is-
so, por si só, já não era uma conquista pequena.

o interpretar de forma hierarquizada as informações
vindas das classes não se evidenciou apenas no tratamento
dos conceitos espontâneos, mas apareciam também, pelo menos
para alguns, na nova leitura que faziam a respeito dos pro-
blemas de indisciplina, e não envolvimento dos alunos. A
compreensão discente dos conteúdos, evidenciadas em vários
momentos, era a sinalização para os passos futuros. As ava-
liações não eram usadas, por alguns professores, apenas como
instrumentos de aprovação ou reprovação, mas o eram como in-
dicadores da justeza ou não do tratamento dado em classe
àquele assunto. Enfim, as informações vindas da classe, o
nfeed backn dos alunos, passavam a ser um referencial impor-
tante para todos os profissionais, e representavam formas
novas de olharem para suas classes, para os movimentos do
processo ensino-aprendizagem.

Um aspecto que muito contribuiu para as mudanças
apresentadas pelos professores, foi o fato de terem viven-
ciado, eles próprios, processos de construções de conheci-
mentos. Não só os ajudou a perceber as vantagens da proposi-
ção, como também lhes deu materiais de apoio para se lança-
rem nas novas, e ousadas, aventuras de reformulações de suas
aulas.

o fato das evoluções de todos , e em cada um dos te-
mas, terem se dado de formas diferenciadas, mais singelas
nuns, mais sofisticadas noutros, um tanto cautelosas para
uns, mais arrojadas para outros é um indicativo saudável
que dá conta não só das possibilidades de cada um, mas tam-
bém mostra que, naquele nível encontraram ressonância, au-
mentando assim a possibilidade de perenização daquelas con-
quistas.

Ao mesmo tempo em que se registram as transformações
de todos os professores que passaram pelo projeto, é bom
lembrar que, no âmbito de suas escolas, enfrentaram dificul-
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dades nada desprezíveis, através das resistências oferecidas
pelos seus alunos, seus colegas professores, e também pelas
direções dos estabelecimentos. É oportuno lembrar que as mu-
danças conseguidas devem passar por um processo de decaimen-
to natural, através do qual as conquistas irão se esvaindo.
Como em ambientes hostis a meia vida dessas mudanças deva
ser menor, então é necessário que se pense num mínimo de
continuidade de trabalhos, como forma de contribuir para se
consolidar as evoluções.

Assim, essa forma de trabalhar, com pequenos grupos
discutindo, a partir de suas necessidades e, principalmente,
de suas vivências, as questões relativas ao cotidiano esco-
lar, parece ter produzido animadores resultados neste pro-
grama ora acompanhado. Não pretendeu ser a solução para os
graves e complexos problemas da educação no país, mas foi
um movimento possível na busca de alternativas plausíveis,
enquanto as grandes modificações estruturais não acontecem.

Partir de discussões em pequenos grupos também é de-
fendido por Andaló (1989) como a forma mais adequada para se
trabalhar com esses profissionais; ela diz:

"Apenas em contextos menores, que favoreçam

uma relação interpessoal mais direta e com-

prometida, será possível estimular os inte-

grantes a falarem, resgatar o seu saber, para

que seja criticado a partir 'de dentro', de
forma a promover a superação do senso comum e
a emersão da 'particularidade'. (20)

Se, de fato, admitirmos esse encaminhamento para a
questão, então fica a nos incomodar as reais possibilidades
de ampliações numéricas desse tipo de trabalho. Martins
(1989), que também acredita que das discussões coletivas
emergirão as lições para as modificações das práticas peda-
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gógicas conservadoras e descomprometidas, propôs um programa
de aperfeiçoamento com profissionais do 1º grau e tinha, en-
tre outros objetivos, o desejo de:

" a partir da reflexão pedagógica cotidiana

dos professores e da experiência vivencia-

da durante o encontro, sistematizar as ex-

periências inovadoras e positivas, para

posterior socialização com os demais co-

legas do lº grau da cidade e da re-

gião." (21)

Partindo de uma perspectiva mais otimista, ela parece
acreditar que é possível socializar percepções com esse ní-
vel de modificações pessoais. Acredito que tais evoluções
profissionais colocam em xeque determinados aspectos, rele-
vantes, da personalidade do indivíduo e, sendo assim, não
são transferíveis com facilidade. Acho correto pensarmos que
os coordenadores desenvolvem uma competência para lidar com
esses grupos e com as temáticas próprias às suas evoluções,
embora em cada caso possam adquirir contornos diferentes.
Também acho correto pensarmos que ela será usada de forma
mais proveitosa e adequada no grupo seguinte, mas pensar que
a vivência de um professor possibilite a evolução de outro,
que não passara pelo processo, me parece uma leitura otimis-
ta do alcance numérico que, por isso mesmo, não produzirá
transformações outras senão epirdérmicas e superficiais.

o pecado que muitos parecem cometer, é não perceber
que estamos diante de um processo de mudança da compreensão
da relação ensino-aprendizagem e do papel profissional do
professor dentro dela, não se tratando de um curso de trei-
namento de habilidades ou da aplicação de uma proposta pre-
viamente elaborada.

Embora desejável, é preciso olhar com um pouco mais
de cuidado essas possibilidades de alcances numericamente
generosos, que parecem ter consumido quantidades substanti-
vas de recursos, sem deixar marcas de transformações signi-
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ficativas. Infelizmente, são as próprias agências financia-
doras que estimulam esse tipo de leitura, transparente, por
exemplo, nos requisitos do Programa de Integração da Univer-
sidade com a Educação Básica, do MEC:

lia) condições de viabilidade e que possam ter

aplicação em larga escala no ensino pú-

blico;

b) condições para que seus resultados reper-

cutam sobre um grande contingente de pro-

fissionais da rede pública;" (22)

É preciso não nos deixarmos levar por nossas ansieda-
des em resolver os graves problemas da educação; é necessá-
rios relembrarmos que, mesmo que tivéssemos recursos finan-
ceiros à disposição, ainda assim não teríamos pessoal sufi-
ciente para levarmos avante todas as transformações que são
necessárias. Foram mais de duas décadas de articulada dete-
rioração do ensino público, não será em poucos anos que con-
seguiremos reerguê-lo.

Não que eu defenda a restrição e a seletividade como
"modus operandi" dos trabalhos de aperfeiçoamento de profes-
sores, os queremos amplos, o mais possível, mas de maneira
tal que não se comprometam suas qualidades, e isto sim pare-
ce restringir, bastante, o horizonte do possível.

Acho aceitável, por exemplo, pensarmos em ampliar o
número dos grupos de trabalhos, sem perder de vista a neces-
sidade da continuidade de atendimento àqueles anteriores; e
mais, entendê-los como espaço adequado para a formação de
novos valores que viriam a se incorporar nos programas futu-
ros como auxiliares de coordenação. Nesse caso, tais auxi-
liares precisariam ser tratados, ao longo dos projetos, de
maneira especial, compreendendo-se que no exercício dessa
função estariam em fase de crescimento, na maturação dos no-
vos profissionais.
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Pode-se pensar também que, passado algum tempo, esse
auxiliar poderia ser alçado à posição de coordenador de um
novo grupo; naturalmente esse período dependeria das possi-
bilidades e interesses individuais, bem como das reais opor-
tunidades oferecidas a ele. Não há como se pensar que o mes-
mo nível de qualidade na condução dos trabalhos seja manti-
do, inegavelmente o alcance do novo grupo assim constituído
será algo mais singelo.

Para não fragilizarmos demais tais composições, po-
der-se-ia pensar num trabalho de supervisão desses novos co-
ordenadores, o que seria feito pelos coordenadores atuais,
através de reuniões periódicas onde se discutiriam os desen-
volvimentos de cada encontro e suas atitudes. Nesse espaço
se preparariam as reuniões futuras, e o novo coordenador te-
ria onde e com quem drenar suas angustias e ansiedades,
aplacando suas inseguranças.

É claro que esse esquema, quase artesanal, demoraria
vários anos para constituir meia dúzia de novos coordenado-
res e com isso atingir pouco mais de cem professores. É pou-
co, mas parece ser o possível a ser feito com o nível de re-
cursos e o atual número de pessoas disponíveis. Poder-se-ria
pensar no engajamento de novos coordenadores, atuais profes-
sores da Universidade, por exemplo, que, convencidos da ade-
quação no modo de operar deste programa ajusta-Io-iam aos
seus propósitos e à sua forma. Tudo isso seria desejável,
bem como a maciça injeção de recursos, o que poderia agili-
zar e ampliar as possíveis extensões dos trabalhos, concen-
trando pessoas nessas tarefas.

Ampliando um pouco o horizonte, lançando para o futu-
ro as possibilidades de ações e lembrando que a intervenção
pedagógica escolar é, eminentemente coletiva, então dever-
se-ia pensar na escola como a menor unidade de trabalho, e
não no professor. Foram evidentes as dificuldades enfrenta-
das pelos docentes, junto aos seus alunos, colegas e supe-
riores; seguramente enfraqueceram as possibilidades de evo-
luções e em certos casos, se perdurarem, poderão até des-
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truí-las. Ora, se pudermos ter numa escola boa parte dos
seus professores envolvidos com uma mesma conduta pedagógi-
ca, então os ganhos serão significativamente superiores.

Não imagino que saltar da ação com o professor para o
trabalho com a escola seja nada simples, afinal requereria,
para começar, a necessidade de articulações dos vários coor-
denadores das várias áreas distintas que atuariam numa mesma
linha, com ações coerentes; isso imporia um nível de organi-
zação e engajamento que não tenho notícias, pelo menos den-
tro da USP ou UFC.

Do lado da escola, as dificuldades não são menores,
afinal, mesmo contando com um suposto aval da direção, cer-
tamente enfrentaríamos resistências dos professores, e en-
volvê-los não seria tarefa nada simples. De qualquer forma,
acredito haver lições importantes a serem apreendidas com o
esforço da implantação do Movimento de Reorientação Curricu-
lar da Secretaria de Educação do Município de São Paulo, na
recém terminada gestão petista.

Claro que a implantação de tais esquemas de trabalho
deveria contar com o apoio das secretarias de educação a que
estivessem vinculadas as escolas, quer sejam municipais ou
estaduais e, em ambos os casos, seríamos lançados para pata-
mares de dificuldades e emperramentos assustadoramente maio-
res, já que os componentes políticos excederiam, e muito, os
das competências técnicas. Assim, o campo de ação deixaria
de ser apenas o espaço restrito da sala ou da escola para se
tornar, também, o dos jornais, das ruas e dos palanques. As-
sim, agir em consonância com os outros segmentos progressis-
tas da sociedade civil seria a forma adequada para podermos
atingir, mais profundamente,o espaço escolar, e nesse caso,
a Universidade poderia desempenhar um papel relevante, de
vanguarda, com enorme contribuições nas definições e encami-
nhamentos dos objetos de lutas.

As mudanças necessárias são muitas e profundas, não é
intenção deste trabalho discutí-las; abordei apenas um dos
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aspectos dessa problemática, o que diz respeito ao aperfei-
çoamento de professores, e fui levado a concluir que o seu
adequado equacionamento, com as ampliações necessárias impo-
rão, inequivocamente, decisões políticas relevantes. Não nos
basta, então, nos posicionarmos somente corno professores/que
apenas enxergam o espaço restrito do quadro negro, é preciso
que nos envolvamos corno educadores que, tendo consciência
das responsabilidades com os trabalhos na escola, sabem que
é preciso envolvimento e a participação política: o exercí-
cio pleno da cidadania.

Tenho a impressão que a urgente e necessária valori-
zação da carreira do magistério, com as conseqüentes melho-
ras nas condições de trabalho e de salários, carecem mais de
aplicações, decisões políticas, do que propriamente busca da
soluções. O volume de pesquisas, teses e publicações acumu-
ladas nos últimos anos, é suficiente para subsidiar várias
das modificações necessárias, muitas das quais já estão cla-
ramente propostas e são de grande profundidade; falta-nos
empenho político nas aplicações das medidas adequadas, e
nessa hora, é preciso engajarmo-nos politicamente para lu-
tarmos por suas implantações. Não parece correto que o fruto
dos nossos trabalhos, financiados com o dinheiro do povo,
fique restrito aos muros das Universidades e dos centros de
pesquisas, afinal, é justo que as massas saboreiem os finos
biscoitos que, em seu nome, aqui se fabricam.
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XO 1 - OS PROFESSORES

. Professora A

Nascida num bairro da zona leste de São Paulo, é a
mais nova de três filhos. Iniciou a sua escolaridade no 112
ano de uma escola confessional próxima de casa. A continui-
dade foi marcada por mudanças, pois a família mudou de bair-
ro, depois de estado, voltando novamente para São Paulo,
agora numa cidade do interior.

Cursou todo o 2Q grau, colegial científico, na mesma
escola onde concluiu o 112. Muito contra o seu gosto começou
um curso de Licenciatura Curta em Ciências na mesma cidade
onde morava então, entusiasmando-se com o curso em função de
uma abordagem pedagógica bastante diferenciada, pois muitas
aulas incluíam discussões e grupos de trabalhos, o que ao
mesmo tempo se configurava novo, instigante e assustador.

U e pela primeira vez eu tive que começar
a falar."

Acentuou que esse curso foi muito bom, a ponto de fa-
zê-Ia rever a idéia inicial contra o magistério como profis-
são para si.

U Então eles tinham uma, uma filosofia que
eles trabalham tentando alcançar uma mesma
meta; eu acho. E era essa mesmo de fazer a
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pessoa ... né? Então eu achei que a faculdade
foi muito boa pra mim nesse sentido, né? Nes-
se sentido assim, tanto que eu comecei a gos-
tar, comecei a me interessar, eu achei que
então dai ser professora seria bom.~

Concluiu o curso em 1973 e na atribuição de aulas, na
DRE, assumiu as de matemática, numa pequena cidade do inte-
rior. No ano seguinte, com a saida de uma professora incor-
porou as de ciências. Essas aulas lhe abriram a possibilida-
de de impor uma forma que mais lhe agradava, na qual se sen-
tia mais segura, pelo menos a tinha exercitado na sua gra-
duação. Cedo descobriu que essa prática não era tão simples
como podia parecer à Ia vista.

Nesse periodo fazia experiências baseadas nos livros,
e logo aprendeu que muitas delas não davam certo, dai a ne-
cessidade de executá-Ias antes de propÔ-Ias para as classes.
Evitava demonstrações procurando que os trabalhos sempre
fossem feitos pelos alunos; para tanto comprava, com o di-
nheiro do seu salário, materiais simples como pilhas, lampa-
rinas, naftalinas e outros componentes necessários para que
todos os grupos trabalhassem. Fazia isso para atender o seu
desejo de dar uma boa aula, não se limitando às condições
oferecidas pela instituição.

"Eu fazia isso porque queria dar uma aula do
jeito que eu queria dar; era mais para satis-
fazer a mim, por exemplo, porque eu queria ...
eu queria fazer aquele trabalho da melhor ma-
neira possivel."

A sua prática profissional mostra claramente uma pro-
fessora preocupada, desde o inicio, em garantir uma dinâmica
que não fosse apenas marcada pelas aulas discursivas em que
o professor fala e escreve na lousa, enquanto o aluno copia.
Parecem ter colaborado para isso, além do seu interesse, as
influências de seus professores do curso de graduaç!o, de
quem falou muito bem: Plinio Meneghini e Antônio Violin de
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física, Luccia de psicologia e os professores de biologia e
química, que não foram citados nominalmente.

liA gente tinha que fazer grupos e discutir
(...) comecei a perceber que eu tinha chances
de aprender alguma coisa, daí eu comecei a
tomar gosto."

Em 78 ou 79 participou do curso para a implantação
dos novos Guias Curricularesj a duração foi de uma semana,
com trabalhos pela manhã e à tarde, realizando-se os encon-
tros numa cidade maior, próxima àquela onde se localizava a
sua escola. Tratou-se da apresentação de uma proposta com as
sugestões para as abordagens dos temas citados. Foi desen-
volvido de modo que os professores realizassem as atividades
sugeridas, e teve uma dinâmica bem variada, com debates,
discussões e encenações teatrais. Parece ter-lhe sido bas-
tante útil pois usou muitas dessas idéias nas suas aulas de
ciências dessa época, salientando inclusive que, em geral,
os seus colegas não as usaram, preferindo continuar nos li-
vros didáticos.

Em 1980 houve concurso para professores no Estado de
São Paulo e o seu diploma de licenciatura curta não a habi-
litava a participar, como conseqüência disso perdeu suas au-
las. Ela que fora se deixando ficar, fora alijada de suas
classes.

Participou de outra atribuição e assumiu a cadeira de
ciências, 112 grau, à noite e" outra cidade, sendo que duran-
te o dia tinha aulas num lugarejo próximo. Só então se deu
conta da precariedade da sua situação com o diploma que ti-
nha e percebeu que era preciso fazer uma complementação,
muito comum à época.

.• dai eu resolvi, eu falei, agora eu tendo
que estudar, senão eu vou ficar sem nada. Se
eu queria continuar no magistério eu tinba
que voltar a estudar. li
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As aulas de ciências, na cidade, eram um tanto faci-
litadas por que uma das professoras da escola era monitora
da matéria credenciada pela Secretaria de Educação. Essa
professora organizou todo o laboratório de modo a poder ser
usado o Guia Curricular recém implantado, e disso se apro-
veitou a profA A., que apesar de todas as atividades e atri-
bulações ainda encontrava formas de deixar uma marca mais
dinâmica nas suas aulas. - -- ---

H fazia também, alguma coisa, mesmo dando
aula à noite eu fazia, porque ela era muito
boa (...) e ela tinha aquela filosofia também
da faculdade, então deu certinho, mas mesmo
assim já tinham decaído bastante as minhas
aulas."

Em 1981, bem em tempo de terminar o curso de comple-
mentação, prestou concurso, passou e assumiu aulas, em outra
cidade, no segundo semestre de 82. Pela primeira vez foi pa-
ra uma dessas escolas grandes, pomposas e bem instaladas;
segundo ela, dessas escolas importantes de cidades do inte-
rior. Como eram aulas de física, para o segundo grau, deli-
neou-se um período difícil.

.. daí começou o meu drama com aulas de fí-
sica (risos)."

Passou a estudar muito e com regularidade; dava aulas
de manhã e à noite, usando todas as tardes debruçando-se em
livros de conteúdos de fís: ca , o que já não fazia a algum
tempo. Suas referências bibliográficas são os livros didáti-
cos disponíveis no mercado, o PEF (1), que conhecera no cur-
so de graduação e os subsídios para a implementação de guias
curriculares da CENP. Reconheceu que essa situação atrapa-
lhou um tanto a qualidade de suas aulas.

"Até eu acertar, então acredito
primeiras aulas de fisica tenham
res do mundo, ná?"

que minhas
sido as pio-



BH/UFC
298

Nessa época estava muito preocupada com o conteúdo,
achava que era preciso acumular um certo conhecimento, uma
vez que se sentia muito insegura. Além disso, a escola, que
era a maior e mais conceituada da cidade, lhe pressionava
para que os cursos fossem fortes, um sinônimo de se traba-
lhar muito o conteúdo.

Sozinha tinha que administrar uma contradição gigan-
tesca mas, felizmente para os seus alunos, tinha consciência
que se repetisse o livro didático, como esperavam que ela
fizesse, o resultado seria catastrófico.

"Sabe, era o tal negócio, eu sabia, por exem-
plo, se eu fosse chegar assim numa sala de
aula e dar aquele conteúdo do jeito que esta-
va no livro didático eles não iam entender,
eu tinha consciência disso. Mas tambám era ...
mas tambám era aquele negócio, era difícil,
ná? Eu conseguir mudar, tambám eu não tinha
assim, como atá hoje, eu não tenho tanta se-
gurança no conteúdo, sabe? Sei lá, eu sempre
acho que não sei. (...) Então eu sempre estou
procurando, por exemplo, quando chegava assim
aquela parte de eletricidade eu procurava le-
var a bússola, passava o fio em cima da bús-
sola, mostrar que desviava. (...) Então, sa-
be? Eu sempre tentava fazer alguma coisa,
mostrar alguma coisa diferente, sempre eu
tentava, mas eu sabia que não estava bom,
ná? Eu sabid que não era aquilo que eu que-
ria. "

Em 84 conseguiu remoção para a cidade de sua famllia
e passou a viver uma situação de maior tranqüilidade, como
atestam suas palavras.

"Bom, eu estava em (.•.), na minha casa, mais
calma, sossegada."
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Continuou nessa mesma escola até a época da entrevis-
ta.

Em 1985 foi convidada a participar dos cursos promo-
vidos pela CENP, destinados a professores de fisica efetivos
na rede oficial. Teve algumas dúvidas em aceitar, uma vez
que os encontros seriam em São Paulo; a sua vontade de dis-
cutir questões relativas à aprendizagem de fisica venceu seu
medo: ela aceitou.

Os encontros foram semestrais, duravam três dias, um
pouco mais ou um pouco menos, e foram convidados cerca de 80
profissionais das várias regiões do estado. Depois da segun-
da reunião de trabalhos esses professores tiveram a incum-
bência de realizar encontros semelhantes nas suas respecti-
vas regiões, de modo a subsidiar as futuras reuniões que se-
riam feitas na capital. O objetivo era que realmente atin-
gissem o profissional em serviço, ao mesmo tempo que retra-
tassem o real pensamento e anseios desses individuos, por-
tanto era fundamental que fossem ouvidos.

Como ela realmente estava interessada em melhorar
suas aulas então reconheceu que os encontros faziam sentido
para si, mas que davam muito trabalho e eram cansativos,
tanto que muitos desistiram, principalmente aqueles que ha-
viam vindo somente em busca de alguns pontinhos a mais.

"Quando perceberam que era sério, alguns de-
sistiram. "

Das atividades por ela conduzidas, diz que em parte
teve sucesso e em parte não; o fracasso atribuiu à certa ex-
pectativa cômoda dos professores uma vez que esperavam en-
contrar pronta a solução dos seus problemas.

"Os,professores, eles vém para essas reuniões
querendo que você passe uma coisa assim pron-
ta, que você fale: vocé vai ensinar assim,
assim, porque assim é melhor.-



300

Por outro lado, junto com os professores, partilhava
da opinião corrente que a Secretaria de Educação os convida-
va para discussões e mais tarde fazia aparecer documentos,
escritos numa esfera superior, que não considerava suas opi-
niões e as referidas discussões. Tratava-se de dar aos docu-
mentos urna tintura aparentemente democrática.

No caso específico do projeto que participara, na
CENP, disse que as idéias que foram discutidas nas delega-
cias vieram para os encontros com os representantes e que
elas, depuradas na continuidade dos trabalhos, apareceram ao
longo das propostas, bem como no resumo final, quando publi-
cado.

Durante a evolução de tal projeto fizeram muitas lei-
turas que, pelo menos nela, produziram efeitos quase imedia-
tos, permitindo a mudança em parte de suas aulas.

• a gente leu muito, ela (a coordenadora)

deu muita bibliografia, né? Então eu aprovei-

tei comprar alguns livros que dava pra com-

prar. Eu li aquela Evolução da Física, né? A
partir daí, foi a Ia vez que mudei como dar

inércia, sabe? (... ) A parte de eletricidade

eu fiz uma apostila, ensinando eletricidade,

usando aquele livro, por exemplo, usando a
seqüência como foi na história, sabe? (...)

Eu mudei, totalmente mudei, e achei que foi

bom. Então muita coisa que foi usada aqui eu

epl i.que i ,"

Corno professora recém-formada fizera dois cursos de
aperfeiçoamento oferecidos pela sua faculdade de origem,
sendo ambos conduzidos pelo seu ex-professor, o Vio in. Um
deles era sobre mecânica, enquanto o outro era sobre ativi-
dades programadas. Nunca usou esse método em suas aulas. Co-
nhecera também professores que usavam os exemplares da série
de F1sica Auto Instrutiva - FAI (2), pelo qual também n!o
sentira nenhum entusiasmo, nenhuma afinidade.
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Igualmente não se sentia atraida por fazer encena-
ções, passar filmes ou iniciativas similares, embora tenha
tido pelos menos um exemplo num dos cursos que fizera como
professora de ciências.

-Eu nunca tentei fazer isso, eu não sei se dá
um resultado bom, se não dá, e é uma coisa
que não me entusiasma muito, eu tenho a im-
pressão que os alunos acham que aquilo é uma
brincadeira e no fim muito pouco vai ficar."

A sua prática profissional permite dizer que é uma
professora em constante busca por um aperfeiçoamento e por
uma melhora de suas aulas, tendo clareza de que a direção
que pretende seguir é aquela que inclui laboratórios, histó-
ria da ciência e muitas discussões, não estando, portanto, à
deriva para seguir o primeiro vento que soprar.

. Professor ~.

Paulistano, da zona leste próxima, é o mais novo dos
três filhos do casal, tem duas irmãs. Segundo suas próprias
palavras teve uma infância muito doméstica, de onde saiu pa-
ra se casar.

Afora os três meses iniciais numa escola particular,
foi sempre aluno da rede pública, cursando o ginásio e o co-
legial numa important·~ escola do bairro.

Falando da metodologia de aulas na sua graduação, na
PUC-SP, disse que a única diferença quanto àquelas experi-
mentadas no 2Q grau foi o fato de algumas matérias inham
laboratórios, e que essa dinâmica diferente era condição da
própria disciplina; quanto as outras não mudavam ito não:
lousa e giz, teoria P. exercicios.
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Terminado o bacharelado foi cursar as pedagógicas que
lhe permitiriam concluir a licenciatura. Como nessa época já
dava aulas disse tê-Ias feito com outra expectativa e outra
necessidade. Eram matérias diferentes, com algumas "coisas
interessantes", onde as discussões eram mais filosóficas. De
qualquer maneira, ainda as olhava com o interesse de um alu-
no o que não lhe permitiu tirar maior proveito do que foi
dado.

Depois de formado, fez vários cursos de aperfeiçoa-
mento profissional, sendo que um dos primeiros, em 82 ou 83,
foi oferecido na USP. Era um curso sobre Entropia, quase sem
nenhuma matemática, mais voltado para a história da ciência;
aulas discursivas acompanhadas por um texto, sem nenhuma me-
todologia diferente.

Em condições parecidas disse ter feito um curso apre-
sentado pelos professores Luiz Carlos de Menezes e Alexandre
Medeiros, conduzido pelo segundo, também de história da
ciência. Eram aulas discursivas com discussões, embora pra-
ticamente só o expositor falasse; não havia textos para sub-
sidiar as aulas. Corno o outro acha que o enfoque não era di-

rigido para o 20 grau e que diretamente também nada usou em
suas aulas.

Demonstra urna visão bastante interessante para o uso
de história da ciência no 20 grau, mas apesar disso os seus
planejamentos, bem corno suas aulas não foram implementadas
com esse enfoque.

"Já não tenho muita segurança na física, ain-
da mais jogar outra coisa em cima?-

Fez também um curso sobre Gravitação que era mais uma
demonstração do sistema solar através de um jogo de propor-
ções e desenhos enormes feitos no chão da sala.

Um curso interessante, e que poderia ser melhor, foi
o de Flsica Doméstica e Automotiva, do GREF. (3) Acha que
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prometia muito, mas que não fora conduzido adequadamente:
"ele não fluia", ficava muito tempo amarrado numa coisa, nu-
ma experiência, esperando que o pessoal concluisse.

Um outro, bastante diferente, e para o qual faz mui-
tas referências elogiosas foi conduzido pelo profo Tex. Ele
dava muitas idéias para a preparação e montagem de experlen-
cias, um curso interessante que "a gente se envolve muito".

Ao contrário dos anteriores esse permitia uma transferência
imediata para a classe, pelo menos de boa parte das coisas.

"2 mais prático em termos de um imediatismo

para a sala de aula. Você pode trazer direto

para a sala de aula. "

Quando o fez dava aulas no Estado e disse não tê-Io
aplicado porque sempre foi muito preocupado com o conteúdo e
que se as aulas de laboratório não fossem bem preparadas po-
deriam provocar rombos imensos no programa, urna vez que a
carga horária era reduzida. Embora alguns poucos alunos lhe
cobrassem o conteúdo do vestibular reconhece que essa preo-
cupação era uma marca sua.

" eu não sei, eu acho que preciso mudar

essa minha idéia, viu? (...) Acho que eu te-

nho que fazer uma mudança radical no meu tipo

de aula, eu sei que é um dos pontos que eu
falho, né?"

Outro curso do qual falou muito bem foi oferecido no
IFUSP e conduzido pelo profo Eduardo Terrazan. Disse que foi
bastante prático, com várias experiências com molas, cubas
d'água e pêndulos; que a forma de apresentar foi bem agradá-
vel e cheia de recursos diferentes. Foi acompanhado por tex-
tos, também bastante interessantes, tirados da vista de
Ensino de Ciências. (4) Disse que uma das aulas de laborató-
rio que propôs para os seus alunos, pode ser entendida corno
decorrência direta desse curso urna vez que adquiriu nele um
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tanto mais de segurança; ele já conhecia a experiência mas
nunca tinha se atrevido a realizá-Ia.

Não pensara em ser um profissional da educação, nem
mesmo quando cursava o bacharelado. Via nesse trabalho uma
atuação muito repetitiva, em que sempre se falava a mesma
coisa, portanto entediante. Depois de algum tempo trabalhan-
do como professor veio descobrir o que chamou de "grande

lance·, o vinculo que se estabelece entre professor e aluno.

NAchava que (o trabalho de professor) podia

ser uma coisa muito repetitiva, sabe? (... )

Por isso que eu achava: ah/ Dar aulas não/

Sabe? Sempre fala a mesma coisa, dá a impres-

são que era uma coisa assim meio de papagaio.

Não via esse, não tinha associado esse víncu-

lo que a gente acaba tendo, né? O outro lado

do ser professor, quer dizer, fora você ter o
teu lado papagaio, tem o lado do relaciona-

mento, que acho que é o grande lance do ser

professor. (...) Esse lado que realmente hoje

me fascina, que me atrai para eu continuar,

por isso é que hoje dificilmente eu sairia

desse trabalho. n

As primeiras aulas foram de matemática, no mesmo co-
légio onde terminara o seu segundo grau, e marcadas por mui-
ta insegurança; ele entrava em sala com o resumo da aula es-
crito num papel ~ue nunca lhe saia da mão.

Trabalhou durante 5 anos no Estado, como
que era naquela época, já que não houvera outro
então. Era efetivo na prefeitura como professor
ca do 10 grau.

ACT, coisa
concurso até
de matemáti-

Em 1989 passou por uma profunda crise a respeito do
seu trabalho nessa escola, por se tratar de uma população
extremamente carente e agressiva. De alguma maneira se con-
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substanciava o seu fracasso de professor, sem que ele dis-
tinguisse, nitidamente, o limite das suas responsabilidades
profissionais e das que fugiam de suas possibilidades.

"Que é que eu estou fazendo aqui? Vou ensinar
esse cara a fazer cálculos? (...) Meu papel
aqui é outro, tenho mais é que estar junto
deles, de repente ser pai, ser mãe, tudo
aqui. De uma carência total."

Em 90 pediu afastamento dessa escola, completando sua
carga horária no Estado.

Embora a escola da época da entrevista (5) lhe ofere-
cesse condições, não tinha o hábito de preparar listas de
exercícios para seus alunos e os acabava escolhendo durante
as aulas, ao mesmo tempo em que reconhecia as melhores aulas
como aquelas onde, por um motivo ou por outro, era obrigado
a ler e estudar antes. Achava que isso o deixava mais segu-
ro, com mais clareza do que era como melhor abordar. Assim,
de uma forma meio intuitiva e nebulosa, tinha indícios que o
planejar, o preparar uma aula propiciava um melhor desenvol-
vimento da mesma.

Como entendia que suas limitações
metiam a qualidade de suas aulas, achava
rapidamente, suprir essas lacunas, e que
feito estudando física.

de conteúdo compro-
que era importante,

isso poderia ser

"Eu sinto um pouco de falta é de fisica mes-
mo, de trabalhar melhor a fisica, de poder
dar uma aula melhor. (...) Eu tenho que estu-
dar mesmo, entender fisica para poder fazer
um trabalho melhor, que eu acho que o rela-
cionamento melhora. A partir do momento em
que você se sente mais à vontade, mais segu-
ro, você acaba tendo um retorno melhor. Isso
realmente eu sinto, que hoje o que eu tenho
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que fazer é estudar física, acho que é pri-
meira coisa que eu preciso, e urgente, sa-
be?"

A física que precisava estudar, ou pelo menos aquela
que queria ver em suas aulas, não era a física dos livros
didáticos, das fórmulas, equações e listas de exercícios,
mas sim urna física mais contextualizada, vinculada à histó-
ria e filosofia da ciência, porque achava que assim as aulas
seriam mais eficientes". De qualquer maneira, sabia que as
suas eram reproduções daquilo que ele criticava, sabia por
onde queria mudar. Parecia então estar no ponto ótimo para
iniciar essa transformação; ainda assim suas atuações nos
trabalhos do programa mostraram que os passos nesse sentido
foram muito pequenos e muito tímidos. Mudar era mais difícil
do que todos nós gostaríamos, inclusive e, principalmente,
ele.

·Começar a estudar não só a física de sala de
aula, mas o que eu quero é colocar um pouco
mais a parte de história e filosofia da ciên-
cia, dar uma cercada um pouco mais nisso. E
também trazer isso para a sala de aula, por-
que eu acho que isso desperta um pouco o in-
teresse. Não ficar naquela aula de giz e lou-
sa. De repente estar reproduzindo todas aque-
las falhas que a gente achava (...) de repen-
te estar fazendo o mesmo, a mesma aula. Isso
que eu pretendo (...) pegar e fazer, sabe?"

A sua transferência para essa escola lhe permitiu
condições muito mais favoráveis, pois além de poder usar um
bom laboratório, contava como o auxílio de alguns dos pro-
fessores do 3Q Grau, que ele reconhecia bastante solícitos e
colaboradores.

Usava-o quando podia e quando havia alguma experiên-
cia compatível com o conteúdo tratado mas, de qualquer forma
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sabia que precisa melhorar o planejamento e a previsão des-
sas aulas. Contava com a colaboração de outros colegas, o
que permitia dividir a turma em duas de vinte alunos. Mesmo
assim encontrava dificuldades porque tinha que explicar o
trabalho para cada pequeno grupo de alunos.

"Além de você explicar pra classe, você tem
que explicar de grupo em grupo, pelo menos eu
não achei outro método de dar aula de labora-

tório. H

Quando ainda estava no início da carreira fez um cur-
so sobre Energia Nuclear que, embora não tivesse um enfoque
a permitir sua transposição direta para uma sala de aula do
2Q grau, lhe deu segurança suficiente para propor um traba-
lho que ele considerou como um dos "seus primeiros atrevi-

mentos". O objetivo maior não era tratar as questões sob o
ponto de vista dos aspectos científicos, mas seus componen-
tes sociais, as necessidades e oportunidades de se ter ou
não usinas nucleares. Pensava numa situação em que os alunos
como pessoas, cidadãos, tivessem que se pos~c~onar. Falou
com bastante entusiasmo dessa experiência, que repetia com
alguma regularidade, quase sempre com sucesso, tendendo a se
estender por mais tempo do que o previsto inicialmente.

Certamente animado por esse sucesso e, entusiasmado
pela sugestão de um colega, propõs, em 89, que seus alunos
fizessem o "julgamento" de Galileo Galilei. Seu papel como
professor er< o de orientar as pesquisas e, nas apresenta-
ções, coordenar as participações, intervindo para melhorar
uma explicação ou corrigi-Ia se fosse necessário.

Argumentou que suas aulas mudaram num ritmo natural e
esperava que isso sempre acontecesse, entendendo como posi-
tiva essa alteração. Considerando o conjunto das aulas das
escolas onde trabalhava, acumulava cerca de 50 por semana e
disse sempre ter operado perto dessa média.
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Ao mesmo tempo que reconhecia uma evolução no seu
trabalho, parece admiti-ia muito tímida e pensava num corte
mais profundo. De qualquer forma, apontava para a falta de
conhecimentos e insegurança como fatores dificultadores. Um
pouco de ousadia não lhe faria mal nenhum, como ele mesmo
reconheceu.

"Acho que eu tenho que fazer uma mudança ra-

dical no meu tipo de aula, preciso mudar, es-

tou muito no tradicional, estou achando que

estou ainda, sabe? Que estou muito chato.

(...) Eu acho que é um pouco de insegurança,

falta de conhecimento, algumas coisas (... )

Isso é normal, mas eu preciso ousar um pouco

mais."

. Professor P.

Nascido no interior do estado, filho de ferroviário
da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e de mãe, do lar,
tem um irmão mais velho que era professor universitário~

Começou sua escolaridade numa escola mista onde mora-
va, passando depois por outros colégios, indo completar o
ginásio em outra cidade, onde também cursou o colegial cien-
tífico.

Prestou vestibular para engenhr.ria, opção,
ele, feita desde a infância: "eu queria ser mais que

fes do meu pai". Foi reprovado e numa conversa com o
este lhe sugeriu fazer licenciatura, considerando o
que ele, P., estava tendo com aulas particulares.

segundo
os che-

irmão,
sucesso

"(...) N6s conversamos um bom tempo e ele

perguntou pra mim se eu gostaria de dar au-

las. (...) Aí, nessa conversa ele falou: I se
você est4 se dando bem assim' (com aulas par-
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ticulares), e realmente os meus alunos esta-
vam se saindo bem, 'então porque você não faz
um curso que você gosta?'."

Chegou a cogitar em abandonar o curso no inicio, mas
desistiu movido por orgulho pessoal e na expectativa de vir
a ser um "profissional liberal". Lembrou que gostava das au-
las de física e que tinha uma boa imagem do que era ser pro-
fessor.

Independente dos seus professores, reconheceu que foi
sempre muito bem nos laboratórios, embora tivesse algumas
dificuldades quanto aos horários, uma vez que eram dados às
tardes, e ele morava n'outra cidade.

Em 1973, algum tempo depois de formado, começou a fa-
zer um curso de pós-graduação numa unidade da USP no inte-
rior do Estado, desistindo em seguida.

Em 1983, quando começaram a ser oferecidos cursos nas
OREs, foi convidado a participar daqueles encontros realiza-
dos em Campinas. Disse que eram esporádicos, mas recordou do
que deve ter sido u~ deles. Algumas escolas receberam mate-
rial do IBECC (6), com "coisas" do PSSC (7) e "kits" de me-
cânica e eletricidade da Bender (8), e os professores foram
então treinados para usar esse material.

Dispunha dispunha de material para poder usar e o fa-
zia. Como o material da Bender, que classifica como de ótima
qualidade, vinha com apenas um exemplar de cada experiência,
ele propunha que ao mesmo tempo seus alunos fizessem expe-
riências diferentes, para que todos pudessem trabalhar.

"Não que eu passei a usar mais, é que a gente
tinha um material melhor, né? De eletromagne-
tismo o material que a Bender tem é excelen-
te. (...) (Nas suas aulas) sempre os alunos
trabalham porque quando eu não tinha o mate-
rial suficiente para todos fazerem em cima da
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cias diferentes, quer dizer um fazia um tipo

de experiência, outro fazia outra e tal,

né? .. "

Esteve, desde o inicio, no grupo de cerca de 80 pro-
fessores efetivos que foram convidados a participar dos tra-
balhos de elaboração de uma proposta curricular promovidos
pela CENP, em São Paulo. Foi um trabalho ao longo de vários
semestres, com encontros na capital, bem como outros nas
suas regiões, por eles coordenados. Terminados os trabalhos,
com sua conseqüente publicação, tentou implementá-la na sua
escola, mas esbarrou em dificuldades: os planejamentos de
todos os professores da mesma matéria e da mesma série deve-
riam ser iguais, e por fim, a completa rejeição por parte
dos colegas. A solução para tal problema, no seu modo de
ver, era fazer com que fossem obrigados a adotá-Ia.

"Do jeito que o Estado está dando liberdade

de conteúdo para os professores, o ensino s6

tende a cair (...) a maioria dos professores

não tem responsabilidade, eles fazem um pla-

nejamento que lhes convêm, da maneira como

lhes convêm (...) se o governo não começar a
exigir conteúdo n6s vamos cair cada vez

mais."

Quando ainda era aluno da licenciatura lhe foram ofe-
recidas aulas no colégio tradicional de uma outra cidade.
Cor ra a argumentação de todos em casa, assumiu aulas de ~a-
temática para a 8i série e curso normal e aulas de matemáti-
ca e fisica para as três séries do colegial.

Eram no periodo noturno, sendo que havia aulas aos
sábados. Ao final do ano foi convidado para ser paraninfo da
8A série. Para o ano seguinte o diretor "exigiu· que ele as-
sumisse aulas de Geometria Descritiva, "fui muito bem quis-

to, acho que gostaram de minha capacidade-, disse ele bas-
tante orgulhoso; de qualquer forma, foi um ótimo começo.
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Essas aulas eram discursivas, com exercicios, e pare-
cem ter sido o meio mais eficiente de cumprir o programa,
pois se sentia muito fiscalizado pela direção. Contou que
àquela época o programa saia publicado no diário oficial e
que havia um supervisar que verificava se o professor havia
cumprido pelo menos 75% da dita proposta. Mesmo os livros os
professores s6 poderiam adotar aqueles autorizados, que ha-
viam sido aprovados previamente.

H nós tínhamos 75% do programa para cum-

prir, e era obrigatório naquela época. (...)
t, tinha o supervisar, né? Então, naquele

tempo saia no diário oficial uma relação do
conteúdo programático das disciplinas (...)

já vinha pro lQ científico, 2Q científico,

etc e tal."

Em 69, quando foram reduzidas as aulas de fisica para
os então cursos profissionalizantes recém iniciados, viu a
oportunidade de mostrar para os novos alunos o "que de fato

era física", aproveitando-se das últimas turmas de colegial
cientlfico que ainda permaneciam na escola. Corno ele não era
aceito na "panelaH dos bons professores da escola, encontrou
ai a oportunidade de mostrar aos outros que, embora novato,
-tinha valor": realizou a Olimplada de Fisica.

A programação se estendeu ao longo de 10 dias, sendo
que as apresentações se sucediam a cada 2. Segundo contou
e'am apresentações que misturavam recursos de teatro, p~Jje-
çôes de "slidesH e aulas, num jogo estético bastante inte-
ressante. No perlodo da sua realização provocou grande movi-
mentação social na cidade, tendo sido publicadas várias ma-
térias no jornal local sobre o evento.

o seu papel de organizador e realizador do aconteci-
mento lhe valeu um voto de louvor dado pela Delegacia Rp.gio-
nal de Ensino.
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Por outro lado, com suas tarefas de coordenador, mui-
tas vezes, foi forçado a negligenciar nos seus trabalhos de
professor, deixando as classes sem aulas. Isso animou certa
incompatibilidade com a orientadora educacional, bem como
com a nova direção, que foram contrários à sua repetição.

Um tanto desanimado propôs, no ano seguinte, a reali-
zação de uma feira de ciências, uma tentativa de substituir
o evento anterior por uma coisa bem mais simples. Neste caso
montaram-se experiências que haviam na escola, bem como pe-
quenas construções que os próprios alunos executaram.

Quase que ao mesmo tempo prestou concurso e foi admi-
tido como professor na Academia da Força Aérea, onde ganhava
muito bem. Por dificuldades pessoais com o esquema, abando-
nou essas aulas no final do 10 semestre de trabalho.

Com sua experiência de professor, o voto de louvor
recebido na Delegacia de Ensino, as aulas na Academia da
Força Aérea, bem como um livro-apostila que começara a es-
crever, conseguiu um parecer favorável junto ao MEC para le-
cionar em cursos superiores, passando, a partir dai, a assu-
mir a chefia do departamento de Fisica numa Faculdade de
Agrimensura. No ano anterior à entrevista, 1989, assumira a
direção da referida escola, cargo que ocupava até então.

Sempre gostou de usar o laboratório e o reconhecia
como um recurso didático interessante e útil. No começo eram
criações-improvisações de situações vistas nos livros didá-
:icos e gradativamente as foi aperfeiçoando. Reconheci_ que
seus experimentos podiam ter falhas se olhados com mais pro-
fundidade, mas no contexto especifico para a qual foram pro-
duzidos achava-os muito bons.

Nunca abandonou suas aulas na rede pública, sempre
assumindo o número máximo de aulas, complementando-as por
outras. Em "bons perIodos" da sua vida profissional chegou
dar mais de 50 aulas por semana.
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Achava que o ensino nas escolas do Estado decaíra e
atribuia isso ao fato de terem aumentado o número de vagas
oferecidas, bem como a eliminação do exame de admissão, que
permitia a aprovação apenas dos melhores.

"Eu acredito que o ensino hoje decaiu pelo

aumento do número de vagas que o Estado ofe-

receu para ..., para os alunos. Deu uma possi-

bilidade de maior chance para um maior número

retirando a admissão, né? Que a admissão fa-

zia uma ba ..., cortava, né? Um número signi-

ficativo de alunos, mas em compensação aque-

les alunos que iam eram alunos que tinham u

curso primário, na época, bom.

Hoje os alunos que estão em sa série ainda

não estão nem alfabetizados, né? Não se pode

trabalhar em cima deles com curso de ciências

(...) como eu já trabalhei."

Para recuperar parte dessa qualidade o Estado, na sua
opinião, deveria criar uma carreira diferenciada; assim far-
se-iam concursos para selecionar os melhores, incluindo os
que já são efetivos, e a estes se pagaria mais, com melhores
condições de trabalho.

Considerava que o que o fez um bom professor foi o
fato de ter que cumprir, no então curso científico, 75% de
um programa oficial, o que o obrigava a conhecer t~los os
assuntos a partir dos livros indicados.

Não atribuia um papel importante para a história da
ciência dentro de um curso de física, uma vez que, segundo
ele, isso não levaria o aluno a entender conceitos; achava
que podia ser incluído como um reforço secundário, mas nunca
tão importante para ocupar lugar nas aulas.
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U isso ele pode fazer como pesquisa, mas

ajudar propriamente a colocação, a transmis-

são de um conceito não é por ai."

Por outro lado, reconheceu também que a hierarquiza-
ção dessa metodologia imporia um esforço que não estava dis-
posto a dispensar.

" primeiro eu não tenho tempo e segundo eu
teria que modificar muito, se eu fosse partir

para a história da ciência. U

Imagino que tivesse vindo a este projeto para confir-
mar sua convicção de que estava certo, bem como acrescentar
no seu "curriculum" a participação e talvez a co-autoria de
um trabalho feito na USP. A necessidade ou desejo de mudan-
ças pareciam um pouco longe dos seus objetivos, como atestam
suas palavras:

" e não gosto

idéias que venham

certo?"

muito de colocações de
me contrariar um pouco,

. Professor ~.

Era filho único, nasceu num bairro da zona leste da
cidade de São Paulo. Foi para a escola no 1Q ano, nu. esta-
belecimento próximo à sua casa. O seu curso primário (li à

41 séries) foi bastante atribulado, tendo passado por cinco
escolas diferentes. O quadro foi agravado com uma febre reu-
mática que o deixou oito meses de cama e mais seis meses sem
ir à escola. Fez um ano de admissão ao ginásio e prestou
exames de seleção em dois colégios estaduais muito importan-
tes na cidade. Foi aprovado num deles, onde ficou até termi-
nar o 20 grau.
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Do seu curso ginasial, lembrou das suas dificuldades
em francês e da sua expectativa, frustrada, quanto ao curso
de ciências.

"Eu não gostava de francês porque eu não con-
seguia tirar nota em francês. (...) Um estudo
que me frustrou na época do ginásio foi o de
ciências (...) eu queria saber das coisas,
construção de aparelhos ...".

Fez o curso colegial científico para exatas, à noi-
te, para poder trabalhar. A escolha foi feita em função da
pouca familiaridade com a biologia, bem como das previsíveis
dificuldades como francês e possivelmente latim. Por outro
lado, a probabilidade de fazer um curso de engenharia era
muito sedutora em função da perspectiva financeira que,
acreditava, tal curso lhe abriria.

Durante um ano fez curso pré vestibular, tendo a en-
genharia como 1A opção e o curso de física como 2A. Entrou
nesse último.

o seu curso de graduação foi o
Instituto de Física da Universidade de

de Licenciatura no
São Paulo. Falando

sobre suas aulas disse que eram muito parecidas com as do
colegial, com aulas expositivas e exercícios, excetuando-se
as de laboratório, que nunca tivera no seu 2Q grau. Lembrou
dos cursos de Prática de Ensino e Instrumentação para o En-
sino da Física como aqueles onde tivera aulas com alguma me-
todologia diferenciada. Aí conheceu os livros do PSJC (9) e
o FAI (10).

Terminou licenciatura em 73, desistindo logo a seguir
de completar o bacharelado. Pensou em fazer pós-gradua-
ção mas desistiu. De qualquer maneira não cogitava em conti-
nuar como professor.

H porque eu não pensava em continuar no
magistério não (...) o negócio estava decli-
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nando, como está até hoje, mas s6 que hoje eu

(pausa) eu não olho só pro lado financeiro,

né? Eu olho o outro lado também, eu acho que

onde a gente tem um campo de ação muito gran-

de é no magistério, embora não se ganhe mui-

to, mas é no magistério. "

Começou como professor quando estava no 22 ano da
graduação, numa escola na zona leste de São Paulo, contrata-
do a titulo precário, com todas as inconveniências do cargo.

Eram aulas de matemática para as 5~ séries; expositi-
vas, como as de seus professores, sendo que no começo de ca-
da bimestre entregava aos alunos um guia de auto-instrução
que eles deveriam completar ao longo do periodo. Ressaltou
ser uma idéia própria pois conheceu o FAI somente dois anos
depois.

Reconheceu que o que o levou a propor essa dinâmica
diferente foi uma preocupação que estava presente em toda a
sua vida de professor e dizia respeito ao que ele chamava de
consciência do aprendizado.

"Agora, eu tive sempre a preocupação de dei-

xar, de fazer com que os alunos se conscien-

tizassem daquilo que eles estão aprendendo.

Essa preocupação eu sempre tive, desde o co-

meço, desde quando eu comecei dar aula parci-

cular. Era meu estilo de estudar."

Suas primeiras aulas de flsica foram em 75, or a o
já formado, e adotou o FAI, que conhecera nos cursos da ni-
versidade e achara interessante.

"Impus o FAI goela abaixo pra tu •

Por volta de 85/86 disse ter desanimado de vez. Acha-
va que a avaliação cumpria um papel ru e dificultava as
boas relações entre professores e alunos, por isso passou a
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dar notas para todo mundo e, assim, de um dos que mais re-
provava, se transformou no professor que menos retinha.

Tal quadro foi substituído por uma perspectiva mais
animadora quando, quase que por acaso, peregrinações pes-
soais o levaram a conhecer a pedagogia Waldorf. Depois de
umas leituras, procurou uma escola waldorfiana para matricu-
lar seus filhos e se transformou num de seus professores.

Saiu terminado um período letivo, mas seus filhos
continuaram lá. Reconheceu que aprendeu muito na escola,
principalmente no contato com o coordenador, que o provinha
de textos e leituras. De qualquer forma, disse que essa in-
cursão pela antroposofia e pedagogia Waldorf produziram mais
modificações nas suas aulas do que qualquer dos cursos que
fizera antes.

Lembrou que a partir da primeira leitura, portanto,
antes da experiência, suas aulas começaram a mudar no senti-
do que estavam.

HAinda não estava bem concretizado isso, mas
começou a partir pra esse estilo. (...) Aos
poucos."

A partir daí enxergou uma nova maneira de motivar os
seus alunos, e que uma forma de conduzir as aulas, através
de questões para reflexões, foram feitas baseadas nas aulas
de física que dera naquela escola.

"Então eu comecei a perceber que poderia ten-
tar motivar a turma de outra maneira, eu vi
outras possibilidades de motivar; (...) Foi
ai que eu mudei de novo, passei a tentar agir
novamente (...) foi no fim do ano que eu li
pedagogia Waldorf, foi um ano antes de eu
dar aulas no (...), [pausa] um ano antes. H
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Embora estivesse novamente animado com a tarefa de
professor, teve bastante problemas com re ação a resistência
que os alunos ofereceram à essa proposta, diferente do que
eles conheciam.

"Eles preferem que eu chegue na sa_a de aula,

fale praticamente as mesmas coisas que estão

nos livros, coloque as fórmulas á e resolva

problemas. Isso pra eles é física e acabou

(•..) saiu disso não é física. U

Achava que era importante tratar os conteúdo da físi-
ca, mas procurando partir da importância e adequação ao
dia-a-dia do aluno, fazendo-o perceber útil, forma de garan-
tir uma motivação maior.

Logo que se formou fez vários cursos de aperfeiçoa-
mento, mas como confidenciou eram somente para contagem de
pontos, o que lhe garantiria mais chances nas atribuições de
aulas, uma vez que, embora fosse licenciado, ainda não era
concursado.

Em 76 ou 77 fez um curso de treinamento para a apli-
cação de um projeto do CECISP, patrocinado pelo MEC e feito
para os cursos de 1Q grau; tratava-se do Ciência Integrada
(11). Reconhecia como uma proposta metodologicamente bem in-
teressante e que nele aprendera muitas das idéias que tinha.
Saiu muito entusiasmado e se dispôs a aplicá-Io, mas teve
sérios problemas de rejeição por parte dos alunos, da dire-
ção, e da delegacia de ensino a que estava subo jinada a sua
escola. Pior não poderia ser.

"Os alunos começaram a questionar isso, né?

Inclusive entra história, essas coisas todas

né? E ai o antigo diretor j~ tinba voltado,

bem tapadão, né? (...) Ele não quis de jeito

nenhum continuar o curso. Ai eu fui falar com

o S. (o supervisor) de novo (...) ele falou

que concordava, mas que o professor de física



319

desse a parte dele, o professor de biologia
desse a parte dele. Eu falei: pode ser isso,
mas a gente precisa se reunir antes pra eu
passar alguma coisa pra eles, né? Aí não ha-
via possibilidade disso, os outros não con-
cordavam e eu falei: não sei porque essa re-
jeição agora, os alunos estavam com livros,
tudo, né? (...) Então eu peguei e fui falar
até com o delegado de ensino, um tal de W.L.,
diz que é químico, né? Mas ele não deixou nem
eu falar, soltou os cachorros em cima de mim,
não me conhecia e falou: 'mas não tem por on-
de, eu já ouvi falar disso aí, isso realmente
não é química, sabe?' Aquela rejeição, não
deixou nem eu justificar, colocar, fazer uma
colocação, nada. (...) Você tem que tratar de
dar aula de química. li

Por conta de convênios entre a USP e a Secretaria de
Educação I à época do governo Montorol fez um curso dirigido
pela profa Amélia Hamburguerl sobre o desenvolvimento do
conceito de energia. Faloul com pouco entusiasmol que fora
um curso baseado num texto, que o tratamento não fora boml

que havia pouca novidade e o classificou como razoável.

Atraído pela perspectiva de ter sido oferecido para
professores desde a la série do primário até o 20 graul ma-
triculou-se em outro cursol este coordenado pelo Profo Ernst
Hamburguer. Eram palestras de vários professores o que o de-
cepcionou pois acreditava que o tratamento Lm.Lu.í sse uma me-
todologia noval que permitisse abordagem de assuntos da fí-
sica desde o 1Q ano.

n mas um negócio mal feito, jogado assim,
sabe? Péssimo, cada dia ia um, mas não havia
uma preocupação, sei lá (pausa) de dar uma
motivação para abordar a fisic~, era simples-
mente falar sobre física, como se fala nos
livros. "
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Em 89 fez outro curso, sobre Ondas, coordenado pelo
ProfQ Eduardo Terrazan, e se disse muito bem impressionado
pelo tratamento dado: o professor propunha questões, inicia-
va respostas, favorecia discussões e depois fazia algumas
experiências tentando testar as hipóteses levantadas, vol-
tando por meio de discussões às conclusões.

Mesmo tendo gostado de alguns cursos, e nem tanto de
outros, era capaz de apontar o que considerava um defeito em
todos:

"Em todos eles falta uma coisa, eu acho que

falta um detalhe, talvez filosófico. Porque

essa coisa meio solta assim no ar, sem moti-

vação, sem porque isso, sabe? O que isso vai

influir? O que isso vai trazer de benefícios

pra nós professores, pra eles alunos? O que

isso vai melhorar a vida da gente?-

Para esclarecer melhor o que está
estante que estava à nossa frente, tirou
por Eistein e leu um trecho:

falando, foi até a
um livro escrito

"Não basta ensinar aos homens uma especiali-

dade porque se tornará assim uma máquina uti-

lizável, mas não uma personalidade. t neces-

sário que adquira um sentimento e um senso

prático daquilo que vale a pena ser empreen-

dido, daquilo que é belo, daqu~lo que é mo-

ralmente correto."

Parecia encontrar naquelas palavras a explanação de
um sentimento bem seu.

"Ele fala mais ou menos o que eu penso, isso

que eu acho que falta no asper.to da educação.

Eu acho que a educação est~ muito preocupada

em preparar as pessoas tecnicamente, ná? Não
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está preparada, preocupada em preparar as
pessoas pra elas se formarem como pessoas,

como seres humanos, tá preoéupada em preparar

as pessoas para serem peças, como se fosse

uma grande máquina, que a gente vive pra ser

uma peça pra se adaptar nessa máquina, sem

ter consciência exatamente do que significa

essa grande máquina, essa coisa toda. Esse

aspecto é que eu acho que falta nos cursos."

o professor W. tinha uma trajetória profissional pau-
tada pelas tentativas, rejeições, mudanças e novas tentati-
vas. Talvez estivesse buscando a legitimação para os seus
movimentos que a escola, seus diretores e inspetores não lhe
davam. Acho que intuia que estava num caminho melhor do que
o trilhado pelos seus colegas, mas que precisava de aliados,
afinal o inimigo era muito poderoso.

Professora .1.

~ a mais velha de um grupo de 6 irmãos; nasceu fora
de São Paulo, na capital do estado de origem. Era a única
professora e, com muitas dificuldades, a familia também con-
seguiu formar um advogado, um engenheiro e urna médica.

Cursou o 1Q grau, primário, em escola pública, sendo,
sempre uma referência das professoras, com ~xceção da 4Q sé-
rie, quando se juntou a um "grupo que não queria nada".

Fez o admissão numa escola particular confessional,
na mesma zona leste da cidade, mas não tão próximo de casa;
encontrou dificuldades de ambientação numa escola, onde a
mãe pagava apenas 20 da mensalidade:

-Eu via que aquela escola não era pra mim. li
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o ginásio fora cursado noutra escola pública,
de casa. Desse período lembrava de urna professora de
nno , de qu.em "morr ia de medo".

perto
dese-

HA gente nem respirava. (...) Eu não conse-

guia fazer os desenhos que ela queria, e com-

binar as cores; por exemplo, pra mim uma cor

que eu achava que combinava com outra, ela

dizia: mas como? Onde já se viu? Você não vê

que isso não combina? (...) Pedia pra outra

amiga, que tinha muita facilidade em desenho;

em cores, eu pedia pra ela fazer pra mim. "

Por outro lado, lembrava dos professores de história
e ciências como boas recordações, citando, por exemplo, as
aulas de ciências:

NA gente fazia, por exemplo, as experiências

de ciéncias. As poucas coisas que a gente

fez, coisa simples, por exemplo, pegar massa

de tomate e deixar aberta para embolorar

(...) Tinha outra, do feijão, que fazia colo-

car o feijão na água com algodão pra ver o
crescimento .••

Para poder cursar o colegial teve que se
novamente de escola, já que na sua não havia tal
para outra um pouco mais afastada.

transferir,
cursoi foi

Embora tivesse interesse no curso clássico, pela sua
Nloucura para falar inglés", foi obrigada a fazer colegial
já que era a única vaga existente.

Teve enormes dificuldades como o professor de matemá-
tica, que também era de flsica; ele usava apostilas de cur-
sinhos, que praticamente ninguém acompanhava: de uma classe
de 42 alunos, apenas 15 terminaram o ano, sendo 7 aprovados.
Embora estudasse muito, madrugada afora, também foi reprova-
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da, o que desencadeou uma profunda crise de depressiva, uma
vez que ela a compreendia como um problema pessoal, jamais
cogitando como uma inabilidade profissional. Muito contri-
buiu a visão da avó, para quem ela não deveria, de fato, es-
tudar:

"Isso você tem que deixar para as suas
mas, suas primas que são ricas e que tem
reito, você não tem direito de estudar,
que essas bobagens? Estudar? Gente pobre
que trabalhar e ganhar dinheiro."

pri-
di-
prA
tem

Praticamente sozinha superou a crise, voltando a es-
tudar, com enormes bloqueios nas provas de física e matemá-
tica, tendo sido reprovada novamente. Muito deprimida, mudou
de escola mais duas vezes, quando "se enturmou" e voltou à

vida. Esse período parecia lhe dar urna visão bem peculiar da
posição dos alunos:

H por isso eu entendo perfeitamente quando
um aluno fala pra mim: 'professora deu um
branco em mim, não consegui fazer'.-

Fez um ano de cursinho, pensando em computação na
UNICAMPi entrou em engenharia numa cidade do interior, mas
fez o curso de fisica numa grande universidade da capital,
onde foi aprovada em 1~ opção.

Afora alguns receios em uma disciplina do 1Q ano,
concluiu o curso sem maiores problemas, . esmo em quântica,
que era tida como o "monstro" da escola, obrigando os alunos
a formarem grupos de estudos intensivos, criando um clima de
terror.

"O pessoal tinha muito trauma
qu~ntica na escola, porque tinha
do, eu lembro de gente fazendo
vez. If

de mecânica
gente fazen-
pela oitava
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Começou a dar aulas numa escola particular, na zona
leste mais próxima do centro, portanto bastante longe de sua
casa, em 79, onde ficou até 89. Eram aulas no período notur-
no, para cursos técnicos em processamentos de dados, eletrô-
nica, eletrotécnica e outros. Normalmente conduzia a parte
expositiva com seus conhecimentos, usando o livro adotado
para a resolução de exercícios.

Quase nunca pensou em propor
cansaço a impedia de pensar em algo.
diu para que os alunos levassem algo
rante a semana:

coisas diferentes;
Certa oportunidade
interessante lido

o

pe-
du-

-Teve um aluno que levou um recorte, tava bem
dentro da atualidade, os super condutores que
estavam sendo pesquisados. Eu achei interes-
sante porque eu aprendi .....

Não tinha receios de ser questionada pelo que não
soubesse, admitia, com naturalidade, que não sabia de tudo,
o que não lhe causava maiores problemas. Quando fez essa
proposta pensava em mudar um pouco suas aulas:

"Veja bem, normalmente os alunos estão muito
cansados; quem sabe se eles tomassem a ini-
ciativa de fazer alguma coisa, quem sabe fi-
casse mais ... "

Em 81 fez concurso público e, aprovada,
na escola próxima de sua casa, onde e~_ava até
entrevista. Dava aulas de física e matemática.
tando montar e tornar utilizável o laboratório
com a ajuda de uma professora de ciências.

assumiu aulas
à época da
Estava ten-

da escola,

Além das 34 aulas no Estado, também dava mais 15 numa
escola particular, num munic1pio vizinho à São Paulo. Achava
a oportunidade interessante pois, além de estarem bastante
concentradas, boa parte delas era para preparar e conduzir
aulas de laboratório.
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no laboratório da escola não está assim ...,

está faltando um monte de coisas, mas eu acho

que, como a escola deu essa abertura (...)

então dá pra eu montar alguma coisa, e pra eu

aprender. (...) é uma possibilidade que eu

tenho. "

Acreditava que o volume excessivo de aulas impunha
uma movimentação que prejudicava o bom desenvolvimento dos
cursos:

"As vezes é difícil porque, é aquela histó-

ria, né? Você poderia dar uma aula muito me-

lhor, mas você fica nesse corre-corre, no fim

você acaba fazendo um monte de coisas, mas

tudo mal feito."

Fez, em 82, um curso de Teoria da Relatividade, ofe-
recido pelo profo• Villani, no IFUSP, movida pelo interesse
em aprender e pela oportunidade do assunto, já que se reco-
nhecia com alguma dificuldade.

"Sabe quando você quer fazer, assim, quando

você quer aprender? (...) que tem sempre al-

guma coisa para você aprender a respeito dis-

so? Até porque, teoria da relatividade é uma

coisa que eu não manjo muito."

Não usou o aprendido nas suas aulas, porque o conteú-
do não era de 20 grau, mas considerava importante ter a
visão mais "aberta" sobre os assuntos, o que lhe daria maior
facilidade em condensá-los, se fosse o caso.

Fez dois cursos com o profo• Eduardo errazan, também
no IFUSP, um sobre ondulat6ria e ontro sobre instalações
elétricas. Durante as apresentações dos se s prim iros pla-
nejamentos, eles eram referências se pr citadas.
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Acho que a vida pessoal, bem como profissional, da
profa. I foram sempre marcadas por muitas dificuldades, que
ela sempre se mostrou disposta a enfrentar, fortalecendo-se
a cada novo embate.

. Professora Q.

Nascida no interior do estado de São Paulo, é a única
mulher de uma família de 4 filhos. O pai, comerciante, teve
dificuldades em educá-los, mas conseguiu deixar o que consi-
derava uma grande herança: cursos superiores.

Para continuar seus estudos, que inciara onde morava
ela teve que fazer o ginásio numa cidade próxima, um pouco
maior, e o colegial noutra localidade, que era o centro eco-
nômico e cultural da região.

Prestou vestibular e, aprovada, começou o curso de
medicina noutra grande cidade do interior do estado, muito
longe de sua casa. A família a obrigou a desistir, tendo
iniciado, em seguida e, ao mesmo tempo, cursos de Filosofia
e Pedagogia na mesma cidade onde fizera o 2g grau, identifi-
cando-se com a linha filosófico-ideológica que os permeava.
O período, estávamos em 68/69, de grande efervescência e mo-
bilização devem ter contribuído bastante.

Como ·perdia" aulas nos períodos de suas atribuições,
resolveu fazer o curso normal, mesm já tendo terminado as
duas graduações.

No início da década de 70, já casada, mudou-se para
uma cidade próxima daquela onde iniciara o curso de med'ci-
na, ingressando no recém instituído curso de licenciatura em
Matemática. Estudava pela manhã e dava aulas, ·e escola de
roça·, A tarde, sempre carregando seus filhos, pequenos, pa-
ra um lado e outro; era um per1odo marcado por filhos, fral-
das e l'vros.
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Diferencia, claramente, as dinâmicas de aulas nos
cursos de Pedagogia e Filosofia, pautadas por muitas leitu-
ras e discussões, dos outros, desde o seu ginásio, marcados
por aulas discursivas e baterias de exercícios.

Durante sua graduação em Pedagogia, fez curso de
alfabetização de adultos, promovido pelo C.A. ocal e que
teve a direção do próprio Paulo Freire; considerava-o tão
atual como o era na época.

Questões pessoais a levaram, em 80, a fazer um curso
de especialização em deficientes mentais na APAE (Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excepcionais), trabalhando em se-
guida, nessa instituição.

Embora não muito comuns, fez, durante a década de 70,
alguns cursos na Faculdade de Educação da USP e na Fundação
para o Desenvolvimento do Estudante. Assinalou que nunca
usara nada do que fora tratado, e que era muito comum fazê-
los para ·contar pontos·, forma de garantir as próprias au-
las.

Sem ser capaz de justificar sua escolha precoce, ima-
ginava, desde criança, ser pediatra. Nunca havia cogitado em
ser professora, percebendo que o prestígio profissional do-
cente já não era o mesmo de outrora.

UNo tempo da minha mãe o professor
mesmo 'status' do médico, do padre,
gado e do dono do (;rt6rio, existia
peito pela profissão de professor. •

tinha o
do advo-

um res-

Começou como professora substituta, quando vo o à

sua cidade depois de haver desistido do curso de edicina.
Depois, já formada, deu aulas em escola rural, i do e se-
guida para zona urbana. Foram aulas variadas, para cursos
também distintos.
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No final dos anos 70, o marido é transferido para a
capital, tendo ela assumido aulas numa escola estadual na
zona sul próxima; era concursada. Algum tempo depois reduziu
sua jornada de trabalho e incorporou aulas numa escola par-
ticular bastante conceituada. Quando da gestão Paulo Maluf
no governo de São Paulo, pediu exoneração do cargo, ficando
apenas com a referida escola particular; eram aulas de físi-
ca e matemática para o 20 grau, tendo abandonado-as algum
tempo depois, no bojo de uma demissão de um grupo de profes-
sores.

Voltou às aulas algum tempo depois, tendo passado 4
anos na Apaei em seguida assumiu aulas de física em dois
grandes colégios particulares no período de 84 a 88.

Voltou às escolas da rede estadual, num pequeno esta-
belecimento na zona sul mais afastada, próximo à marginal.
Logo em seguida foi convidada a fazer parte de uma proposta
diferenciada para os cursos de magistério. Começou dando au-
las de Fisica e, no ano da entrevista, daria Metodologia das
Ciências.

Quando começou nesse curso, suas aulas eram o que
chamou de "estilo tradicionalzão ", e que as anteriores tam-
bém o foram; nesse momento percebeu que não dariam certo
porque as alunas dos cursos de magistério não se interessa-
vam por "exatas". Lendo urnapublicação oficial, tomou conhe-
cimento do programa de Ciências para o 10 grau e se colocou
uma questão:

"Ora, se estou dando aulas para
que vão dar aulas de ciências,
pensar alguma coisa baseada nisso

professoras
então devo
aqui. "

Com essa preocupação foi à CENP onde, conheceu as
professoras do grupo de física e, do trabalho com elas, sur-
giu a proposta do curso de física para o magistério. Satis-
feita, contou também que haviam conseguido uma modificação
na grade curricular, aumentando o número dessas aulas.
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Como havia dito anteriormente, até chegar às aulas
dessa proposta diferenciada do curso de magistério, suas au-
las eram marcadas pela lousa e pelo giz, uma vez que se pre-
ocupava em dar condições para o aluno passar no vestibular,
marca das escolas onde ela havia trabalhado. A partir de en-
tão, se considerava mais preocupada com o indivíduo, o que a
fazia hierarquizar as discussões como uma dinâmica mais pró-
pria para suas aulas.

Profissionalmente, se considerava crescendo muito com
o curso de Metodologia das Ciências, tendo clareza que nunca
devia "dar receitasH para as suas alunas, que precisavam, ao
máximo, trabalhar com os alunos.

Tinha perfeita consciência de que a escola apresenta-
va altos índices de reprovação no 12 grau, e que muitos alu-
nos eram dela excluídos. Não deixava de atribuir parte da
responsabilidade do fracasso escolar ao professor, critican-
do também os órgãos oficiais.

"O professor não consegue nem usar o material
desses cursos; por enquanto não adianta. Pra
começar tinha que mudar o salário do profes-
sor; quando você tiver o professor bem pago,
quem é bom vai ficar na rede (oficial)."

Fez uma radiografia interessante, e ao mesmo tempo
deprimente da pauperização profissional dos professores:

"A categoria está no fundo do poço. (...) en-
tão quem vai querer ser professor? Quem está
acostumado a ganhar salário mínimo. (...) O
pessoal que faz magistério hoje, é quem 'á

esta na rede, trabalhando a título precário,
então tem como se sustentar para fazer u a
faculdade â noite ou então quem traba a de
doméstica ou de balconista. "
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Acreditava que, depois que se garantir o fluxo de
bons profissionais, pelo menos em potencial, trabalhar-se-ia
o que ela chamou de conscientização. Nesse momento se parti-
ria de questões fundamentais como a consideração das dife-
renças entre os alunos de "classe média" e "de favela" e o
modelo segundo o qual achávamos que os alunos aprendiam pa-
ra, só depois, tratar-se das questões específicas de conteú-
dos.

"Vamos ensinar tudo considerando que o aluno

não sabe nada ou não? Qual a diferença entre

o aluno de classe média e de favela? Aí então

reciclar ciências ou matemática com técnicas

novas. "

Lembrou que no inicio de sua carreira, ela mesma é
quem levava o giz e considerou que a escola esteve desapare-
lhada até o governo Montoro, quando começou a melhorar um
pouco.

Criticou as modificações decididas
aos profissionais que estão nas salas de
também da falta de condições materiais da
ensino.

sem as consultas
aula, e reclamou
rede os oficial de

"Eles mudam as propostas de ensino, mas o

professor não é considerado; participam os

delegados de ensino e o pessoal da CENP que

já saiu da rede a muito tempo. Eles lançam as

propostas, mas não dão condições de infra- s-

trutura, nem de adaptações aos professores. •

Imaginava que decisões autoritárias e
não eram formas saudáveis para se encaminhar
os problemas da educação:

centralizadas
soluções para

NA escola tradicional não deu certo, a escola

renovada s6 fez bobagem; o caminho s6 virá

através de grandes discussões.·
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. Professora â.

~ uma das seis filhas mulheres de um casal que tem
sete filhos; o pai é serralheiro e a mãe, segundo ela, nas-
ceu artista: ama as flores. S. Nasceu e sempre morou no in-
terior, próximo à cidade de São Paulo.

Sua escolaridade foi feita em escola pública esta-
dual, o 3Q grau numa escola federal.

Lembrou com carinho da primeira professora, e com al-
guma mágoa da que acompanhou a sua 52 série:

"Uma mulher prepotente que vivia lendo revis-
tas e fazendo tricô na classe."

As três primeiras séries do ginásio foram Hum fracas-
so: dificuldades de adaptação, professores terrivelmente au-
toritários e incoerentes" e, provavelmente, permeados por
uma boa dose de rebeldia juvenil. Algumas segundas épocas
marcaram esse período, inclusive em educação artistica:

"Não sabia fazer tricô, pode?!"

o professor de matemática da 32 série era considerado
uma "fera", implantando um clima de apreensão e medo nas
f Ias alunas.

Tendo repetido essa série, cursou-a outra vez com'
maior dedicação e seriedade. O professor de matemática, te-
mido, era o mesmo e a ajuda de um tio, autodidata, colaborou
bastante para a superação das suas dificuldades nessa maté-
ria.

"Nós (ela e o tio) conversávamos a matemática
e eu passei a gostar cada vez mais do jogo e
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até mesmo a ensinar matemática para a turma

da classe.

o que me restou do 1Q grau? S6 a matemática,

que eu aprendi a gostar com meu tio, e uma
pa~xao pela filosofia. (...) o melhor profes-

sor dessa época foi meu tio, ele não ensina-

va, ele inspirava."

Fez colegial científico porque não queria ser profes-
sora primária ("gente enfadonha/") e queria fugir da "lingua

e do blá, blá, blá" do curso clássico, embora se encantasse
com filosofia e afinal, não tinha, era das poucas, problemas
com matemática.

Sendo aprovada em dois concursos vestibulares,
pelo curso de licenciatura em física, oferecido numa
do interior longe de sua casa.

optou
cidade

Afora dois ou três professores, os demais eram consi-
derados bastante ruins, com aulas repetitivas, que impunham
a necessidade de decorar para se poder passar. Continuavam
as "conversas matemáticas" com o tio.

Pensou em fazer engenharia, mas depois optou por fí-
sica, entusiasmada em perceber o quanto essa ciência lhe em-
polgava e o quanto não lhe haviam ensinado.

Aproveitou a oportunidade que tinha de concluí-lo em
três anos, através dos cursos de verão que eram regularmente
oferecidos. Assim, em dezembro de 74, completou os créditos
para licenciatura e, em março de 75, uma extensão e compu-
tação.

"Não foi bom ter feito o c rso tão correndo.

Era tudo misturado, chegava a ser confuso.

Sequer nas matemáticas eu fui brilbante, mas

eu deveria voltar o mais rápido possivel."
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Fez severas criticas às aulas, classificando-as como
um falar sem fim; os laboratórios eram sem sentido e davam a
impressão de que, às vezes, nem os professores sabiam do que
falavam.

Considerou bastante interessante dois cursos na área
de psicologia que fez então; o primeiro, baseado no compor-
tamentalismo, encantou-a mais pela forma como eram trabalha-
das as aulas, do que propriamente pelo tema:

"Ficou no ar uma pergunta: desenvolver o há-

bito faz alguém feliz? Não sei porque, mas

acho hábitos e tédio da mesma familia."

o outro, em psicologia da educação, abordou as idéias
de Piaget e colaboradores:

"Amei! Fui muito bem no curso, em notas e em
mim mesma. A descoberta do homem, respeitando

o próprio homem. É lindo. H

Assim que terminou a faculdade começou a trabalhar,
no mesmo mês, dando aulas de quimica numa situação inespera-
da e, em alguma medida, assustadora: uma escola pública es-
tadual, na periferia da cidade onde morava.

Tendo sido preparada ou não, teve que enfrentar a no-
va situação e, na sala de aula, foi que começou a construir
a sua competência profissional, que ela reconhecia limitada,
ainda que se ampliando gradativamente.

HAprendi muito foi trabalhando, tendo que

criar as aulas que deveria dar. Acredito que

uma forma boa de aprender é ensinando; porém,

aquilo não bastava. As dúvidas eram muitas,

tanto de conteúdos, quanto de comportamento

diante dos alunos."
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Pareceu, nesse momento, fazer uma reflexão interes-
sante sobre as reais possibilidades de um jovem professor,
sozinho, diante de suas classes. Evidenciou certa ansiedade,
e porque não dizer necessidade, de ter com quem conversar.

Ficou um bom tempo sem voltar à universidade, tendo
feito, em 88 ou 89, um curso curto, aos sábados, sobre ener-
gia nuclear, do qual ressaltou, apenas, a seriedade e envol-
vimento dos professores ministrantes com suas pesquisas.

Em 90 procurou o professor Villani, na USP, quando
acompanhou como ouvinte, um curso que ele oferecia aos alu-
nos de pós-graduação; era um curso semestral, com 4 aulas
semanais e tratava de mudança conceitual.

"Acompanhei o que pude nesse curso e não foi

fácil para mim, que estava afastada da Uni-

versidade há 15 anos. (...) Nunca errei tanto

na vida minha vida escolar; porém, nunca

aprendi tanto e com tanta profundidade."

Começou a fazer pós-graduação em Ensino de Ciências -
modalidade Flsica, no IFUSPjFEUSP, no primeiro semestre de
92 e logo se encantou com a disciplina que estava cursando
acêrca de questões da construção de conhecimentos de física
desde o pré-escolar.

"Adoro. Pretendo introduzir algumas ativida-

des na pré-escola e na lQ série do lQ grau na

fundação onde trabal ,o. Para quem achava a

professora de lQ grau enfadonha até que eu

melhorei, não acha?"

Sentia-se entusiasmada com as novas possibilidades
que os, também novos, estudos passaram a lhe proporcionar,
ao mesmo tempo em que percebia a desconfortável posição de
descobrir a dimensão da própria ignorância.
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"Sinto-me cada vez mais com vontade de rees-

truturar o que ensino e como ensino, mas tam-

bém sinto falta, às vezes, da segurança falsa

que a ignorância oferece. t raro, mas apare-
ce. "

. Professor li.

Paulistano, é o mais velho de três filhos. Sempre mo-
rou na mesma rua, na zona oeste da cidade, com poucas saídas
da capital e raríssimas do estado.

Sempre estudou em escolas públicas, estadual ou muni-
cipal, tendo sido, no primário, um aluno muito aplicado, com
excelentes notas. Achava que sua visão de escola era in-
fluenciada pela família, principalmente a de seu pai, que é
de imigrantes; para ele ser reprovado era uma humilhação,
ficar de recuperação já era uma vergonha.

"Então, nesse sentido a gente se via até meio

obrigado a estudar, uma coisa que não depen-

dia muito da nossa vontade de aprender ou

não. "

Quando entrou no ginásio ele, que sempre havia tirado
notas ótimas em matemática, teve que se confrontar com o
primeiro zero de sua vida, natura: gente acompanhado por qua-
se toda a classe. Depois desse acidente de percurso não teve
maiores problemas, pelo menos nessa matéria, embora em por-
tuguês sempre passasse "raspando".

Acreditava que já não estudava tanto quanto no primá-
rio, mas quando perc beu que a tarefa diária era um estudo
obrigatório, então reconheceu que apenas fazia revisões às
vésperas das provas.
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Quando estava na 7Q série matriculou-se numa
particular de inglês, dando-se muito bem no uso da
tornando-se seu professor ao terminar o curso.

escola
língua,

A não ser com o português e certas matérias de huma-
nas, não teve maiores dificuldades no seu 22 grau, lembrando
muita facilidade em compreender as estruturas da física en-
sinada. Lembrou que as aulas desse período valorizavam os
livros didáticos, resoluções de exercícios e memorizações.

Identificou no 2Q ano uma professora de física que
parece ter influenciado sua definição universitária. A dife-
rença fundamental é que ela propunha questões teóricas,
questões de raciocínio, com baixos indices de acerto e ele
sempre conseguia resolvê-Ias.

Na metade desse período teve uma percepção bastante
interessante, ao descobrir que a memorização de fórmulas não
era um procedimento inteligente e que havia uma lógica que
articulava suas relações.

"Foi quando a gente começou a ver movimento
circular que eu tive a percepção que as fór-
mulas do movimento circular eram as mesmas da
translação, a despeito de se trocar as gran-
dezas físicas que estavam sendo medidas.
(...) Ao invés de fazer como vinba fazendo
até então (...) eu memorizava uma ou duas e
chegava na prova eu deduzia as outras. Acho
que esse foi um tlrCo na física, pra mim. U

~ bastante provável que a forma da professora condu-
zir as aulas deve ter contribuído bastante para esse "insi-
ght·, o que ele pareceu reconhecer.

"Essa professora e esse 'click' me fizeram
olhar para a flsica de forma diferente."
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Há de ter sido bastante significativa tal modifica-
ção, a ponto de estremecer a convicção de vir a ser enge-
nheiro, o que parecia natural. Afinal, ele ia bem em matemá-
tica e física.

No meio de uma aula do cursinho, se definiu claramen-
te por um curso de física, quando um professor de qUlmlca
conduzia uma discussão sobre explorações de bombas atômicas.

No vestibular, foi aprovado com boas notas, o que lhe
permitiria ter conseguido uma vaga na escola de engenharia
da USP. Cursando o bacharelado no Instituto Física, teve al-
gumas aulas com alunos da POLI, o que lhe possibilitou, tem-
pos mais tarde, perceber que para si teria sido mais fácil
aquele curso.

·0 curso de engenharia, pra mim era muito
mais fácil. Reproduzir as coisas pra mim era
muito mais fácil do que ficar criando em ci-
ma, ou analisando profundamente."

o primeiro semestre de curso, em 86, foi um período
muito difícil, principalmente pela mudança da família para o
interior do estado, mas também por dificuldades criadas pelo
então "plano cruzado".

"Isso aí foi um divisor de águas prá mim. A
partir daí eu sempre tinha convivido com
a família, uma convivência bastante próxima,
então houve uma :uebra naquele momento em que
meu pai se mudou para o interior e eu fiquei
por aqui. Eu comecei a enxergar as coisas de
outra forma."

Fez cr1ticas contundentes, sobre o curso no IFUSP,
identificando-o como muito irregular, com alguns ótimos pro-
fessores numa maioria de professores burocráticos, que con-
duziam seus cursos porque eram obrigados a cumprir aquela
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carga horária. Classificou certos docentes de muito autori-
tários, ao mesmo tempo em que fez muitos elogios ao profo•

Hamburguer:

"Foi um dos melhores professores que eu tive
aqui dentro do instituto. Até, as vezes, eu
chego a pensar se não foi o melhor."

Falando de suas aulas, explicitou, corno marcante, a
atenção especial que ele dava ao alunos, procurando sempre
valorizar suas iniciativas e estimulando-os à participação.

-Então quando eu não sabia eu falava alguma
coisa e ele não ia lá e dizia: 'Nãol Isso es-
tá errado' (...) ele pensava e tentava, de
alguma forma, aproveitar uma migalha do que
tinha sido dito. (...) Toda hora ele parava e
perguntava alguma coisa."

Mostrou-se bastante indignado quando descobriu que um
dos seus melhores professores, um outro, havia sido incluído
numa famosa lista de improdutivos da USP publicada, à época,
por um jornal da capital.

"Pô! Então quem é produtivo? Aquele bando de
professores que falam, falam e ninguém enten-
de nada? Quer dizer, quando tem um professor
que você fala: esse cara é bom. O cara vai e
entra na lista dos improdutivos! Não sei."

Considerou que os cursos feitos na Faculdade de Edu-
cação quase não enriqueceram o seu aprendizado, contribuindo
muito pouco para a sua formação de professor.

Começou suas atividades no magistério no primeiro se-
mestre de 87, quandQ foi convidado para assumir aulas de In-
glês no curso que fizera, desde a 70 série, tendo sido uma
experiência muito marcante, mesmo durando apenas um semes-
tre: questões administrativas o fizeram abandonar a escola.
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"A partir do 1Q dia que eu dei aula na vida

eu sempre ... foi um negócio que eu gostei.

(...) Eu nunca procurei medir a qualidades de
minhas aulas por isso (as avaliações que a
coordenação fazia do curso) mas sim pelo nú-

mero dos alunos aprovados."

Embora curta, parece ter sido uma marcante experiên-
cia de sucesso.

Num dos períodos de desencanto com o curso de gradua-
ção, viu um cartaz que oferecia aulas, à noite, num colégio
estadual, próximo à universidade, numa região mais central.
Eram de matemática, que ele aceitou e contou como tendo sido
uma experiência fantástica.

"Poi. uma exper i êncie maravilhosa. Peguei

aqueles alunos do noturno, que não sabiam na-

da de nada, comecei a explicar progressões,

PA, PG ... Você vê aqueles caras crescendo,

sabe? Aqueles alunos que todo mundo falava:

'Ihl Os alunos dessa professora que você pe-

gou são um bando de incompetentes, baguncei-

ros'."

Esse período foi tão marcante a ponto de fazê-Io con-
siderar a possibilidade de se tornar professor, o que não
cogitara até então, já que fazia o curso de bacharelado. Tal
sensação coincidiu com um período de "crise" com o referido
curso.

"Aquela experiência me fez pensar assim: 'Pu-

xa vidal Eu estudei até aqui, poderia dar au-

las, poderia ser professor'. Um negócio que

eu nunca tinha pensado na minha vida."

No grupo de professores, muitos dos quais tinham na-
quelas aulas noturnas uma simples complementação salarial
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para seus reais empregos durante o dia como engenheiros,
químicos e outros, suas preocupações com a escola e a educa-
ção destoavam da maioria. Fazia algo que era diferente, sem
que, na época, soubesse avaliar com precisão essa diferença.

"0 tipo de método que eu estava utilizando
era diferente dos outros professores. Eu não
percebia essa diferença tão saliente. Pra mim
a única diferença que tinha nas minhas aulas
e nas dos outros professores era que eu era
um cara mais liberal, fazia piadinhas.N

A época da entrevista era capaz de identificar aspec-
tos que, provavelmente, o diferenciava dos colegas. Ele não
dava aulas conversando com o quadro negro, dialogava com os
alunos, valorizando suas intervenções, o que reconhecia como
importante para melhor rendimento no processo ensino-apren-
dizagem.

"Desde ai eu já me lembro
tica, nunca dava um passo
que a classe me dissesse o
escrever embaixo. (...) Eu
com a classe."

que eu dava matemá-
numa dedução sem
que eu tinha que

sempre conversei

No ano seguinte conseguiu aulas de física na mesma
escola, o que passou a acontecer sistematicamente, ano a
ano, com a precariedade de.9as atribuições.

Começou a nova experiência mantendo a forma que con-
siderava correta: discutia com os alunos e resolvia exercí-
cios. A 19 avaliação foi um fracasso, o que o fez pensar que
ensinar física era mais dif1cil do que matemática, pois para
entender f1sica era preciso conhecer o modelo f1sico e ainda
por cima a matemática que estava lastreando esse modelo.
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Esse periodo de dificuldades ocorreu no tempo em que
era aluno da professora Jesuína, no curso de Instrumentação
para o Ensino de Fisica, de quem falou muito bem. Durante as
aulas soubera que ela coordenava um "curso" para professores
e a procurou na expectativa de poder acompanhá-lo. Conside-
rou que, a partir daí, suas aulas tiveram uma mudança muito
grande, vertiginosa.

Embora como aluno dos 10 e 22 graus, não tenha tido
problemas com o "ensino tradicional", é capaz de reconhecer
algumas limitações dessa proposta pedagógica, percebendo
certas implicações disso.

-Ele (o ensino tradicional) tem qualidades,
só que você precisa de um aluno que corres-
ponda a isso, e se você não tem, ou você muda
o método ou está condenando o aluno ao fra-
casso. (...) A gente sabe que hoje o aluno
tem outra cabeça, ele questiona as coisas, e

o ensino tradicional não permite esse ques-
tionamento. Ele treina o aluno para aprender
uma coisas, agora, julgar as coisas já é uma
falha muito grande no ensino tradicional. Ele
não permite ao aluno julgar as coisas."

As dificuldades dos alunos, ele as identifica como
parecidas com as suas, à sua época, e ligadas a percepções
dos "nós" tanto em relação aos conceitos, como em relação às
resoluções de problemas. Parecia demonstrar aí urna semente
da sua percepção Lnt.u i t.L:1 das concepções espontâneas.

- são dificuldades ligadas às mágicas, ou
aquilo que parece mágica. Quando a gente faz
( ••• ) a gente não percebe que não são mágicas
essas coisas. Aqui tem uma sacada! Não é a
sacada, é a estrutura lógica que faz com que
O problema só possa ir naquele caminho. Então
eu tento descrever essa estrutura lógica para
os alunos."
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Não fossem aquelas aulas de matemática, certamente
seriam outras; não há porque falar em acaso. Ele é professor
e gosta disso. Mostrava-se bastante interessado e entusias-
mado em perceber e considerar a forma de pensar dos alunos,
incentivando-os a expressá-Ias; um início de carreira que
poderá ser bastante promissora.
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Notas ~ Referências

1 - Instituto de Fisica da Universidade de São Paulo.
Projeto de Ensino de Física. Rio de Janeiro: FENAME,
1981. Trata-se de uma coleção de quatro conjuntos des-
tinados ao ensino de 2Q grau, planejado e elaborado no
IFUSP, em convênio com a FENAME e o PREMEN.

2 - FAI - Física Auto Instrutiva. É uma coleção de quatro
volumes editada em São Paulo, no ano de 1973 pela Edi-
tora Saraiva. É um resultado do trabalho de professores
reunidos no Grupo de Estudos em Tecnologia de Ensino de
Física - GETEF, coordenados pelo profQ Fuad Daher Saad.

3 - GREF - Grupo de Reelaboração do Ensino de Física, é
constituído por professores da rede oficial de ensino
de São Paulo e trabalham para elaborar uma proposta de
ensino de física para o 2Q grau. São coordenados pelo
profQs. Luiz Carlos de Menezes, Yassuko Housome e João
Zanetic, todos do IFUSP.

4 - Revista do Ensino de Ciências, uma publicação da Funda-
ção Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de
Ciências - FUNBEC, destinada a professores de ciências
e matemática, do 1Q grau.

5 - Ela congregava algumas escolas técnicas de 2Q grau do
Estado de São Paulo e era vinculada à uma das universi-
dade estaduais. Tratava-se de um estabelecir ~nto de en-
sino com condições de trabalho muito diferente das ofe-
recidas por escolas comuns da rede oficial. Dependendo
da faixa salarial, que era função de títulos e tempo na
instituição, um professor podia ganhar, em novembro de
1990, o dobro ou o triplo do que se pagava nas escolas
do Estado.
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6 - IBECC - Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento do
Ensino de Ciências, criado em 1950 corno IBECC-UNESCO,
foi, posteriormente, sucedido pela Fundação Brasileira
para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências - FUNBEC.

7 - PSSC - Physical Science Study Cornrnittee.Física Brasí-
lia: Editora Universidade de Brasília, 1963/1964.

8 Bender, empresa que comercializava conjuntos experimen-
tais de física, química e biologia. Eram materiais com
alguma qualidade, concebidos basicamente para demons-
trações feitas pelo professor.

9 - PSSC. Ref. 7.

10 - FAI. Ref. 2.

11 - CECISP - Centro de Treinamento de Professores de Ciên-
cias de São Paulo. Ciência Integrada. São Paulo: MEC-
PREMEN-CECISP, 1977.
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INSTITUTO DE FíSICA - USP
PROJETO BID-USP - Construção de conceitos de física: formação de
professores e pesquisa em ensino.
COORDENADORA: Jesuina L.A. Pacca

ATUALIZAÇÃO DE PROFESSORES EM SERVIÇO

PROGRAMAÇÃO DO 12 ENCONTRO

6! feL 1 - 2 mar 90
14:00h - Apresentação
15:00h - Atividade individual

- Elaboração de um programa de curso (I)
16:00h - Atividade em grupo de 2 ou 3

- Discussão do programa elaborado
16:30h - Atividade plenária (participantes e coordenação)

- Discussão geral sobre o trabalho produzido

sábado - 3 mar 90
09: Oh - Atividade individual

- Elaboração de uma avaliação de curso (11)
10:00h - Entrevista individual com um coordenador - duração 15 min

- Discussão livre da avaliação entre os participantes
13:00h - Discussão plenária sobre a avaliação produzida
13:30h - Palestra sobre conteúdo disciplinar e avaliação escolar-

- Prof. Alberto Villani

TAREFA PARA O PRÓXIMO ENCONTRO

1 - Registro sobre o Encontro realizado
2 - Reelaboração da Programação do curso e da Avaliação correspo~

dente.



INSTITUTO DE FfsICA
PROJETO BIO-USP - Construção de conceltos de f1si~a: formação de
professores e pesquisa em ensino.
COORDENADORA: Jesuina L.A. Pacca

ATUALIZAÇÃO DE PROFESSORES EM SERVIÇO

PROGRAMAÇÃO DO 20 ENCONTRO

6~ feira - 30/março
l4:00h
l5:00h

16 : 1 5

16: 30

sábado
09:00h

lO:OOh

11 :OOh

l3:30h

- Relatos sobre "Diário de Bordou e Tarefas
- Atividade individual dos participantes
- Análise de um Planejamento. Avaliação e confronto com o

proprio
- café
- Atividade plenária
- Discussão do trabalho de Análise para explicitar os ele

mentos considerados

- 3l/março
- Atividade expositiva da coordenação
- Exp1icitar categorias de an a l í s e a partir dos elemento le-

vantados empiricamente
- Atividade individual
- Utilização do Quadro de Categorias para analisar um Pla

nejamento - um exemplo para 2 categorias
- Atividade plenária
- Discussão dos exemplos elaborados
- Palestra sobre um Programa de Atualização de Professores -

P r o f a. N i r c e P. S o II z a G a d io 1 i

TAREFA PARA O PRÓXIMO ENCONTRO
1 Análise completa de dois Planejamentos - Avaliações
2 - Leitura do texto:

. ti .•."A psicologia cognitiva de Piaget e suas consequencias para o en-
sino de ciências". Fritz Kubli. ElJr.J.Séi. Educ, 1979, vol 1, n.1



INSTITUTO DE FfsICA
PROJETO Blr·U~p - Construçio de conceitos de '1s1ca: formhç~c d~

professores e pp)qu1sa em ensino
\COORDENADORA: - Jesu1na L.A. Pacca

ATUALIZAÇÃO DE PROFESSO~ES EM SERVIÇO
PROGRAMAÇÃO DE 32 ENCONTRO "

6~ feira - 27 abri I 90
14:00h - r . sc u s s jio plenária - "Diário de Bordo"
15:00h - Discussão plenárie

- Utilização do Instrumento dE Análise e Guia para um pla-
ne j amE' n to

l7:00h - Seminãr10
Proposta tentativa dE um planejamento - Profa, Nirce

sábado - 28 e b r í 1 90

09:00h - Trabalho' escrito individual
- C o m E n t á r i o s c r 1t 1C o s sob I" e o p 1a n E.!j am f' n 1 {,I P r o p o s t o

10:00h - Distussão plenária
- Análise do planejamento proposto

13:30h - Discu~sãc plenária
- Texto de F.Kub11 sobre a Teoria e P1aget

TAREFA PARA O PRÓXIMO ENCONTRO

- Registro sobre os Encontros realizados
2 - Planejamento para a 11 lei de Newton

•



INSTITUTO DE FíSICA - USP
PROJETO BID-USP - Construção de conceitos de flsica: formação de
professores e pesquisa em ensino
COORDENADORA: Jesuina L.A. Pacca

ATUALIZAÇÃO bE PROFESSORES EM SERVIÇO

PROGRAMAÇÃO DO 42 ENCONTRO
6! feira - 01junno 90
14:00h - 3eminário de um participante

Planejamento "Lei da inercia": M. Penha
15:00h - Discussão plenária

As questões de ensino e aprendizagem no planejamento da
")ej da Lne r-c í a': .

16:00h SemináriO de um participante
Planejamento "Lei da Lne r-c í a'! : Nálcio

17:00h Discussão plenária
idem

sábado
09:00h

10:00h

11 :30

13:30
15:00

02 junho 90

- Seminário de um participante
Planejamento da "Lei da inérCia": M.Helena

- Discussão plenária
Confronto entre os planejamentos apresentados: identifi-
cação de especificidades e diretrizes individuais

- Exposição dos coordenadores
síntese e Avaliação das principais ques~ões apresentadas
nas discussões sobre os planejamentos. Organização de al-
guns el~mentos essenciais num planejamento

- Discussão do texto sobre Piaget
- "Diário de bordo"

TAREFA PARA O PRÓXIMO ENCONTRO
1 - Reelaborar o planejamento da "Lei da inércia e apontar alguns as

pectos do conteúdo considerados problemáticos para a compreensão
dos alunos.

2 - Aprofundar as Reflexões sobre as atividades desenvolvidas no pr~
grama de Atualização e a concepção de ensJno subjacente. Relatar
no Diário de Bordo".



INSTITUTO DE FÍSICA - USP

PROJETO BID-USP - Construção de conceitos d~ flsica: formação
de professores e pesquisa em ensino
COORDENADORA: Jesuina L.A. Pacca

ATUALIZAÇÃO DE PROFESSORES EM SEVIÇO

PROGRAMAÇÃO DO 52 ENCONTRO
6~ feira - 29 ~nho 90
14:00h

15:00h

Discussão Plenária
"Diário de bordo": apresentação individual e dlscus
são:.s obr-e seU sentido

- Discussão plenária •
Sistematização dos problemas: carrinho em volta da
Terra e malabarista

- Exposição dos coordenadores
Comentários sobre os planejamentos individuais e
sugest~es para a reformulação dos mesmos. I Profa.
Nirce

- Discussão plenária
Avaliação do trabalho desenvolvido durante o lQ
semestre e propostas de continuidade: calendário,
horário, faltas e reposições.

TAREFA PARA O PRÓXIMO ENCONTRO

l6:00h

17:00h

1 - Analisar as respostas dos estudantes aos problemas sobre
referenciais.

2. - Reformular o planejamento individual sobre "Lei da Inércia".

I

•



INSTITUTO DE FÍSICA - USP

Projeto BID-USP - Construção de conceitos de flsica: formação de
professores e pesquisa em ensino.

Coordenadora: Jesuina L.A. Pacca

ATUALIZAÇÃO DE PROFESSORES EM SERVIÇO

PROGRAMAÇÃO DO 62 ENCONTRO

14:00
6! Feira - 10 aMo 90

16:00

11:S0

- Discussão plenária - Diário de bordo.
Questão: O que mudou no planejamento e pOFque mudou?

- Trabalho em grupos de 2.
Análise das respostas dos es~udantes sobre os probel-
mas de "mudança de referencial" e "força e movimento".

- Discussão plenária.
As concepções alternativas dos estudantes
(OBS. trazer lanche para sábado)

09:00
sábado - 11 aao 90

10:00

- Discussão plenária
Questão: Em que as concepções alternativas diferem fun
damentalmente das concepções cientificas? ("Galileu e
Aris'tóteles": dúvidas da M. Helena).

- Trabalho em grupo de 2.

Análise cri ti-

~:
1) Como é possivel incluir no planejamento os re-

sultados encontrados sobre o conhecimento pré-
vio dos estudantes?

2) Elaborar situações cruciais que ponham em che-
que as concepções alternativas.

11:00 - Discussão plenária.
Análise das propostas concretas do trabalho anterior.

13:30
12:30 - 13:30 - lanche

14:30

- Discussão plenária.
Problema do "balão do Cyrano".

- Apresentação individual
Atividade de laboratório - Prof. Vicente

TAREFA PARA CASA
1) Rever o planejamento da 1~ lei com relação ao conheci-

mento préViO do estudante.
2) Levantar problemas para a aprendizagem da lei de

e reaçao.
-açao



INSTITUTO DE FISICA - USP

FroJeto BI~-USP Construçio d€ conceitos de físIca
forma,io d~ professor~s ~ pesquisa em ensIno.

Coordenadora: Jesyina L.A. Pacca

ATUALIZAC~O DE PROFESSOHES EM SERVICO

Programaçio do 70 encontro

14:00 Dlscu$sio plenarla DI~rio de bordo.
Analise das respostas dos estudantes sobre o.p~obleffia
"força e movImento". Elabor~,~o de s,tuaç3es cruc.a.s
~1.1e ponham em jhE-qUe as COl1ce-pt;'JE-S aí el'na'livas.

analiSE dos

ind Iv Id IH\ 1
c 001' d (i-rr ador'es

o r~slJltado da

16: 0<..~
[lit " ev ,s t a L om
Como foi i nc lu r c o no

<.:.013,' E:.;-

r-eferenClaiS.
compos't;&o dos movimentos.
sobre visao do
(08S. TRAZER O LANCHE PARA

problemas sobre
Preparaçio do debate

aluno e do professor.
SABADO )

Sabado 15 SE-t (10

09:~0 O.scussio plen~rja
Dlscussio dos resultados das entrevistas IndividuaiS
Dlscussao dos problemas sobre composi,ao do mOVimento
: ql.1a,s aspect os da le í de- I 11€:Y C I a e-<.:.tao
envolvidos neles e nos váriOS prOblemas ate agora
encontrados?

1i: 00 Debate sobre v/sào do aluno e do professor.

12:30 - 13:30 Lanche:

13: 30 --
Oiscl.1<.:.sao dos
Bli=ão e r-eaçao.

Tr ab al b o
p r oh le-mas f.•ar a

/
I

em grupos de dOIs.
a aprenoiza9€'m da lei de

TAREFAS PARA CASA
o) U~lIe (' 01') ~b~~ 0..')- ,,)
1) Rever o planejamento da ia lei

conheCimento p~{vlü do estudante
avallaç8es correspondentes.

com rela,io ao
e preparar as

~ Prlepa.-ar um plan~JaIl'E-nto da 3a 1.-,
..



INSTITUTO DE rfSICA - USP
Projeto BID-USP - Construção de conceitos de flsica: formação de profe!
sares e pesquisa em ensino.
Coordenadora: Jesuina l.A. Pacca
ATUALIZAÇÃO DE PROFESSORES EM SERVIÇO
PROGRAMAÇÃO DO 82 ENCONTRO

61 feira - 19 out 90
- Discus,ão Plenária

"Diário de Bordo": Comentirios sobre a entrevista do ~ltimo
encontro e a sua contribuição para o planejamento"

- Atividade em dupla:
Analisar uma proposta de avaliação da l' e 2' leis de Newton-
11 parte

- Atividade individual
Entrevista com os coordenadores: continuar a discussão da úl
tima entrevista e incluir seus conteúdos no planejamento

- Discuss30 Plenária
Análise dos problemas e resultados das entrevistas

Obs: Trazer lanc e para sábado

14:30

17:00

Sábado
09:88

11 : 6S

13:88

- 20 out 90
- A~idade em dupla

Analisar uma proposta de avaliação da l' e 2' leis de Newton-
2' parte

- Discussão Plenária
Análise dos problemas e dos aspectos essenciais avaliados

- Discussão Plenária
3' lei: "ação e reação": Proposta de quest~es para
são com os estudantes

discus-

- Demonstrações experimentais
Questões sobre a 3' lei

TAREFA PARA CASA

15:09

- Aplicar aos estudantes questões sobre a 3' lei e analisar as
respostas

- Ree1aborar o planejamento da l' lei
•. ~\ ~Y\o.\."...r- Q.'2../g4 0--0 ~~ ~~



INSTITUTO DE FíSICA

PROJETO BID-USP - construção de conceitos de fisica: formação de
professores e pesquisa em ensino

COORDENADORA: - Jesuina L.A. Pacca

ATUALIZAÇÃO DE PROFESSORES EM SERVIÇO

PROGRAMAÇÃO DO 92 ENCONTRO

61 feira - 23 novo 90

14:00h - Discussão Plenária
"Diário de bordo": O planejamento da lª lej e questões da
31 lei.

'I14:30h - Discussão em grupo de 3.
Problemas sobre 31 lei e resposLas· aIterna j vas dos alunos

15:45h - Discussão Plenária
Problemas sobre 3ª lei e dificuldades de apr ndizagem

OBS: TRAZER LANCHE PARA SÁBADO
,"1'\ ~ ~\ a1\40 q~

Sábado - 24 novo 90

09:00h - Discussão Plenária
Análise dos probelmas 2 e 4 (11 lei) e dos aspectos essen
ciais que estão sendo avaliados.

12:00h - Discussão Plenária
síntese das Avaliações sobre a li lei

12:30h - l3:30h - LANCHE

13:30h - Discussão em grupo de 3 com os coordenadores
Laboratório: Colisão das bolinhas

14:30h - Discussão Plenária
Laboratório: Experiências sobre a 3ª lei

AREFA PARA O PRÓXIMO ENCONTRO

Esboçar um planejamento para a 3ª lei (entregar escrito)



INSTITUTO DE FÍSICA
PROJETO BID-USP - Construção de conceitos de flsica: formação de

professores e pesquisa em ensino
COORDENADORA: - Jesu;na L.A. Pacca
ATUALIZAÇÃO DE PROFESSORES EM SERVIÇO
PROGRAMAÇÃO DO 10° ENCONTRO

6- feira - 07 dez 90

15:00h

- "Diário de Bordo": Reflexões sobre o trabalho desen-
volvido durante o ano - as dificuldades na elaboração
do planejamento escolar.

- Avaliação geral dos planejamentos da 1~ lei.

13:30h

l5:30h - Trabalho individual
Elaborar um problema sobre o fenômeno da colisão das

, '. ,', ., ." b o 1in h a s s u s p e n s as", c o n s t r u i n do que s t õ esq u e p e r mi -
I''''' ~..' ~,'t, ánr-'" val1ar o conhecimento dos alunos sobre a 3~ lei.

,.,s..:\~~ t. .•..•.'. ,...... .

'16:6oh. ~::~'~iscllssão plenária
: • ,'- I Ó S P r o b 1 e mas p r o p o stos - s 1n t e se dos a s p e c tos 1 e v a n t a

dos ..
17 : OOh Discussão plenária

A programação para 91 e o trabalho das férias.

sábado - 8 dez 90
09:00h - Discussão do S't mp o s i o de Ensino e O curso sobre

de Newton.
1e i s



INSTITUTO DE Fis16A
PROJE'1'(1 D1TJ-lISr - Consl.r'IH;n0d" c orrcc I l o n d o j'isjcé1: formação

de prnf"~;or('s (' [)C';quiS8 em ensino
- .J(>~;ulllr1 1..1\. f'ricC'nCOOHOF.N/\DOH/\

ATUAL I ZAÇÃO flJ:: rHOFESSOIlF:; I:J,l SEHV] ÇU

PROGRAr1AçÂO DO 11 º rnconrr o

6ª [e11'a - 01 I ,U' 91

JL1:30h

17:0011

sábéldo

09:00h

09:30h

lO:30h

- "Fi i a rí o d ROI'do"

Plpniu ia

/\ I li' (' :~,'11 I '11,;?l o r- í I ti (, t j r n fi r) "(: U I': :() :;J J E F "

- n í scus sao do plrlnC'jnm0nto d0 p roj.oe t a apresentada

- 02 mar 91

Plnaria
o CClIIl'IILRr'lo;.; sol)I'C or: plnrl('j'l/!lo:!lLr);; r'nLr-<:í!.IJ(:~.

Aplicaç~o do planejamento em sala de aula
~Conteúdo introdutório - planejamento

- Atividade em grupo
Elaborar proposta para sala de aula
Problema: Como caracterizar e diferenciar "velocidade"
e "aceleração"?

- rJ e na r-t a

Apresen açno das propostas elos grupos e discussão

12:00 - 13:30h - LflNCHf
] 3 : 3(1!' - /\t í v i dnd» í nr í i jr,lj:ll

HC'soJver o p rob Lorna dos 11 im::;s<'"usp0nsos na balança"
fo malmen e e iclcntificar os momentos em que se utilizam

e

as lejs de Newton

14:30h - Plenária
Discussão do problema e adequação ao modo de ver do
aluno

TApr' PARA O PHÓXlIvJO FfJcrljlTHP

1 - Trazer informaç~es ~obre o trabalho com os alunos
2 - Planejamento para a 3ª lei (para entregar)



INSTITUTO DE FfsICA
"I

"-PROJETO BID-USP'- Constfuçio de conceitos de f{s1ca: formaçio
de professores e pesquisa em-ensino

COORDENADORA: Jesuina l.A. Pacca
ATUALIZAÇÃO DE PROFESSORES EM SERVIÇO
PROGRAMAÇÃO DO 12Q ENCONTRO

6t feira - 22 mar 91
14:00h Atividade em grupos de 2

Problema do ~ltimo encontro sobre "velocidade x aceleraçio"
1) O que foi feito em sala de aula?
2) Qual o objetivo? Justificar
3) . .Qual o resultado do trabalho quanto a aprendizagem?

Dificuldades? Sucessos? .
4) Qua 1 a relação com as Leis de Newton?

15:30h Atividade plenária
"Diário de Bordo" dos grupos de 2 : Sintese da discussão

sábado •. 23 mar 91
09:00h Atividade em grupo de 2

"Problema dos imãs" - discussão:
1) Quais as dificuldades dos alunos
2 )

3 )

. .

A experiência ajuda a resolver e compreender?
De que forma os "erros" prejudicam a conceituação da
31 lei?

10:00h Atividade plenária.Discussão do problema dos imãs e outros problemas
l2:00~13:30 - LANCHE
13:30h Atividàde individual - exposição

P 1 a ne j am e n t o d a 3t 1e i (C ar 1o s A u g u sto)

PARA CASA
Trazer informações sobre o trabalho com os alunos. Avalia-
ções e resultados
~e1~~



INST1TU10 DE FÍSICA
PROJE10 B!D-USr - Construç5o de conceitos de f{sica: formaç~o

de professores e pes~uisa em ensino
COORDENADORA' - Jcsuina L.A. Pacca
ATUALIZAÇÃO DE PROFCSSORES EM SERVIÇO
PROGRAMACÃO DO 132 ENCONTRO

14:00h
6~ feira - 19 abr 1991

15:30

lG:30

sábado

09:00

- Diário de Bordo
Resultados das a t t v i d a d c s COIII os alunos e a a p l i c a ç c o
do plarejalllento escolar

- Ativid~de em gr~pos de 2
F o c a 1 i z a rum p o n t o c r 1t i c o p a r a a a p r e n diz (j g c III cJ u l "
ou 3~ lei e discutir as atividades em aula

- Atividade plenária
Relato da at-ividade em grupos e discussão q e r u l

- 20 abr 1991

- Seminários

1) Organização das questões sobre a 1~ lei e res~os-
tas n~ expectativa do professor.

Encaminhamento de atividildcs em aula (Ni,lcio)
2) Modificações do planejamento em função das r(:~p0~-

tas dos alunos (M. Helena)
3) Organização das respostas dos alunos obtidas num

que s t i o n á r i o p r é v i o. E n c a rn i n h a m e n t o d e tI t i v -j !,~ de:
em a li 1 a (~1. d a P e n h a )

12:00 - 13:30

13: 3 O

15:00

- Ativida.de plenária.

Discu5s~o do problema da colisão das bolinhas

- Atividade experimental
-~Discussaoyprob1ema dos imas

TAREFA PARA CASA
1) Registrar o trabalho COf[! alunos: avaliações e resultiJ

dos
2) Analisar as respostas dos alunos a questões sobre a

3~ lei e organizá-las quanto a aspectos relevantes



INSTITUTO DE FÍSICA
PROJETO BID-USP - Construção de conceitos de flsica: formação de

professores e pesquisa em ensino
COORDENADORA - Jesuina L.A. Pacca
ATUALIZAÇÃO DE PROFESSORES EM SERVIÇO
P R O G R A MA ç Ã O OO 1 4 n [N C O N'l R O

14:00
6d feira - 17 mai 1991

- 18 mai 1991
- Atividade plenária

Discussão do tema: a motivação para aprender
- Seminário

Planejamento dil 3~ lei - profa. Joyse
12:30 - 13:30 - LANCHE

16:00

17:30

sábado
09:00

11:00

13:30

OBSERVAÇÃO

- Diário de Bor'o
Resultados das atividades com os alunos e a aplicação
do planejamento escolar

- Atividade plenária
Análise das respostas sobre a 3ª lei: dificuldades dos
alunos

- Atividade em grupos de 2
Discutir problemas sobre a 3ª lei

- Atividade plenária
Resolver problemas sobre a 3~ lei e identificar o con-
teúdo essencial

O próximo encontro deve ser transferido para
dias 28 e 29 de junho próximo

os

TAREFA PARA CASA
1) Registrar o trabalho com os alunos: avaliações e

resultados
2) E s c r e ver sob r e 10 mo t i v a ç QO li faz e n dou m a

da discussão havida
3) Elaborar o planejamento da 3~ lei e enviar por cor-

reio at~ o dia 05 de junho pro~imo

síntese



INSTITUTO DE FÍSICA
PROJETO BID-USP - Construção de conceitos de flsica: formação de

professores e pesquisa em ensino
COORDENADORA: Jesuina L.A. Pacca
ATUALIZAÇÃO DE PROFESSORES EM SERVIÇO
PROGRAMAÇÃO DO 152 ENCONTRO

6f feira - 28/junho
14:00h - Diário de Bordo - Avaliação do trabalho com os alunos
15:30h - Atividade plenária

Resolução de problemas: roldana com o sujeito na esca
da e outros sobre a 3ê lei

sábado - 29/junho

09:00h - Seminário 1: Planejamento da 3' lei (Prof. Nalci.)
10:30h - Seminário 2: Planejamento da 31 lei (Profa. Maria He-

lena)
- lanche
- Seminário 3: Planejamento da 32 lei (Prof. Vicente)

12:00h
13:0011
TAREFA PARA O PRÓXIMO ENCONTRO

- Avaliação do trabalho com os alunos no 19 semestre e planeja~
mento do 22 semestre (real)

2 - Planejamento da Introdução às leis de conservação em mecanica
.:3 - Vb~.r~~ ~ 3~~ 1/ ~ln ~ ~

CAlENDARIO PARA O 22 SEMESTRE
09 e 10 de agosto
20 e 21 de setembro
18 e 19 de outubro
22 e 23 de novembro
06 e 07 de dezembro



~NSTIUTO D[ FlsICA

PROJETO BID-USP - Construç~o de conceitos de f{sica: formaçDo de
professores e pesquisa em ensino

COORDENADORA: - Jesuina L.A. Pacca
ATUALIZAÇÃO DE PROFESSORES EM SERVIÇO

PROGRAMAÇÃO DO 16Q ENCONTRO

6' feira - 09/~90sto
14:00 - Diário de BordQ - Ava11açãp do trab~lho do lQ semes-

tre com aplicação em classe. Continuação do planeja-
mento no 29 semestre

1 7 : O O

sábado

09:00

10: 30

14:00

- Atividade plenária - Discussao do tema:
As conservações na mecânica. Qual o seu papel. Situo-
ções fisicas e quantidades que se conservam

- 10/agosto

- Atividade plenária
Discussão do problema sobre 3t 1e i : "roldana"

- Atividade em grupos -d e dois
Problema IIbola lançada para cimall

: 1 e i s de Newton e

energia
- Atividade plenâria

Discussão do problema e experimento no labototório:
"massa-mola"

TAREFA PARA CASA

- ~Q ~ cal-~Q.LcC,
(~.~l~

.s-:

•



INSTITUTO DE FÍSICA

PROJETO BID-USP - Construção de conceitos de fi~ica: formação de
professores e pesquisa em ensino

COORDENADORA - Jesuina L.A. Pacca
A TUA L IZ A ç Ã O DE P R O,FE S 5 O R E SEM 5 E R V Iç O

PROGRAMAÇÃO DO 17Q ENCONTRO

14:00
20/setembro
Diário de Bordo
Reflexões sobre o resultado do lQ semestre de
1as ~ a situação atual do programa
Atividade plenária
Resolução (quantitativa) do problema das "bolinhas
lançadas ao ar" e discussão do conteúdo significat~
vo

au-

6!! feira

15:30

sábado

12:00
13:30

21/setembro
Atividade plenária
Resolução do próblema "massa-mola" e discussão
conteúdo significativo
LANCHE,

do
09:00

Atividade em grupo
Elaborar uma sintese (provisõria") do conteúdo da
conservação de energia, explicit"ando os elementos
essenciais para a compreensão desse tema
Esboçar algumas idéias dos estudantes sobre esse t~
ma ~ definir algumas atividades para aula.
Discussão do conteúdo de fisica essencial na com-
preensão de problemas que se "baseiam na conservação
da energia

OB5: - O último encontro será nos dias 13 e 14 de dezembro

14:30

TAREFA PARA CASA

1) Propor algumas atividades sobre a conservação
energia para realizar com seus alunos

2) Analisar as cólisões entre duas bolas representadas
nas figuras, do ponto de vista da cons~rvação da
energia

da

'1 ~ Ir-- T;r o OI.lv ~ I cL1 j; ~

~(~ (.4Yf4~ ri J r-:
o~~""? '1



INSTITUT~ DE FÍSICA

PROJETO BID-USP - Construção de conceitos de fisica: formação de
professores e pesquisa em ensino

COORDENADORA - J e s u i na' l .A. P a c c a
ATUALIZA~ÃO DE PROFESSORES EM SERVIÇO

PROGRAMAÇÃO DO 189 ENCONTRO

6~ feira
14:00

25 de outubro
Diário de Bordo - atividade plenária
Reflexões sobre a avaliação do "comportamento
aluno"

do

16:00 Discussão plenária -Atividades em classe sobre a conservaçao da energia
Exemplos e resultados da aplicação.

sábado

10:00

16 de outubro
Atividade em grupo de 2
Leitura e discussão de um texto sobre o processo de
interação numa colisão.- PSSC, vol. 111
Atividade plenária
Discussão do texto PSSC, vol. lI!

LANCHE _Laboratorio: Tomada de dados sobre colisões
Atividade pleniria
Discussão dos problemas sobre colisões de 2 bolinhas

09:00

12:00
13:0013: 30

A R [ FA PA R A C 1\ S A

1) Atualizar o pianejamento sobre Leis de Newton e en-
tregar por escrito (para quem não entregou ainda)

2) Elaborar o planejamento sobre a conservação de ene!
gia e entregar por escrito

3) Levantar os pontos essenciais no conte~do das coli-
sões discutidas nos problemas das bolinhas



INSTITUTO DE FÍSICA
PROJETO BID-USP Construção de conceitos de flsica: formação de

professores e pesquisa em ensino
COORDENADORA - Jesuina L.A. Pacca
ATUALIZAÇÃO DE PROFESSORES EM SERVIÇO

PROGRAMAÇÃO DO 192 ENCONTRO

14:00
22 de noveGbro
Diário de Bordo - atividade plenária
Conservação da energia: planejamento e aplicação
Atividade plenária
Análise e discussão da experiência com os pucks

6' feira

15:30

sábado 23 de novembro

10:00

Atividade em grupos de 2
Levantamento dos pontos essenciais do conteúdo sobre
conservação de energia e os fenômenos de colisão es-
tudados
Atividade plenária
Discussão sobre os fenômenos de colisões e as
f;sicas para sua compreensão: pontos essenciais
significativos nos processos

leis
e

09:00

11:00 Atividade plenária
Discussão do problema de colisão 'apresentada na foto
estroboscópica

12:00
13:00

LANCHE

14:00

Atividade individual
Resolução dos testes sobre colisões
Atividade plenária
Levantamento das concepções sobre colisões a partir
da solução dos testes

TAREFA PARA CASA

1) Aplicação do teste de colisões e análise das respo~
tas dos estudantes

2) Elaborar um planejamento para ensinar quantidade de
movimentos e sua conservação nas colisões

3) Organizar o material produzido ao longo de todo o
Programa de Atualização ~ pasta



l~STITUTO D[ rIsICA

PROJETO BID-USP Construção de conceitos de flsica: formação de
professores e pesquisa em ensino

COORDENADORA - Jesuina L.A. Pacca
ATUALIZAÇÃO DE PROFESSORES EM SERVIÇO

PROGRAMAÇÃO DO 20° ENCONTRO

6!! feira 13 de dezembro
14:00 Di~rio de Bordo - Respostas dos estudantc~ ao pro-

blemas sobre co11s~es
Atividade plenária
Discussão do problema ue colisão de bolinha com uma
das massas desconhecida
Articulação dos dois princlpios de conservação

16:00

sábado

11 :00

14 de dezembro
Atividade individual - trabalho escrito
Avaliação do Programa
Atividade da coordenação comentário oral
Avaliação do programa
LANCHE
Atividade plenária
Continuidade do Programa em 92

09:00

13:00
14:00

1AREFA PARA CI\SA
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