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RESUMO

Apresentam-se algumas análises preliminares de pesquisa em desenvolvimento no Mestrado em Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Estadual de Ponta Grossa. O principal elemento de defesa é importância de se ter o professor como coordenador de um processo de problematização de conceitos e práticas no ensino-aprendizagem de Física. Buscando centrar esforços para concretização dessa prática na formação de professores de Física, se ressalta os aspectos de natureza sociológica e epistemológica integrantes do processo. Adotou-se a concepção de pesquisa de investigação-ação, matriz emancipatória, vivenciando momentos de planejamento, ação, observação e reflexão da espiral reflexiva lewiniana,. em uma abordagem etnográfica. A  prática investigativa foi realizada em um trabalho colaborativo com alunos de 4º e 5º anos, do curso de Licenciatura em Física, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. São analisadas as observações registradas em “diário de campo” e fitas-cassete, no período de agosto a dezembro de 2004.A partir de regularidades encontradas são realizadas discussões nos eixos temáticos: modelos teóricos científicos, redes conceituais e relação entre senso comum e conhecimento científico, ressaltando os aspectos sociológicos e epistemológicos envolvidos.
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1. PROBLEMATIZAÇÃO DE CONCEITOS E PRÁTICAS E ENSINO DE FÍSICA

	O que são fatos e controvérsias? Segundo Latour (2000), fatos são afirmações “coletivamente estabilizadas”, enquanto controvérsias constituem proposições em pleno estado de questionamento. Se um fato “é algo que é retirado do centro das controvérsias”, a problematização de conceitos e práticas centra-se na direção inversa, procurando desestabilizar afirmações e atitudes estabelecidas como estáticas e imutáveis.
A problematização de conceitos e práticas compreende o questionamento de conhecimentos veiculados e a discussão dos mesmos em espaços de ensino-aprendizagem. Tal processo se insere no que Bachelard (1968) designa como necessário à formação do espírito científico. “É preciso, sem cessar, tomar consciência do caráter completo do conhecimento, espreitar as oportunidades de extensão, prosseguir todas as dialéticas” (grifos nossos) (Bachelard, 1968, p. 127). Essa dialética que se pretende passa pela discussão do que permanece e do que deve ser transformado no ensino de Física. 
A problematização de conceitos e práticas é defendida como eixo estruturador da atividade docente (Delizoicov, 2001). Nesse aspecto, destaca-se que problematizar conhecimentos veiculados e abordagens pedagógicas requer decisões de natureza sociológica e epistemológica. Produzir controvérsias para se gerar fatos novos não se caracteriza como objetivo apenas de ciências naturais, mas também de ciências sociais, discutindo e propondo novas formas de organização curricular no ensino de Física, que se estendam em rumo a uma “educação como prática da liberdade” (Freire, 1979).
A reorganização de conhecimentos veiculados em um ambiente de ensino-aprendizagem constitui-se em uma das principais defesas presentes na concepção freiriana de educação, alertando que o conteúdo programático também seja expresso em sua dimensão política. O diálogo adquire, nesse aspecto, fundamental importância, não somente como aspecto de comunicação, mas, principalmente, como nó epistêmico de origem de conhecimento novo, ponto de partida e constante elemento de busca de desencadeadores para discussão de ciência e tecnologia em espaço escolar.
 A escolha dos conceitos a serem estudados em uma concepção freiriana de educação se dá em uma prática dialógica, de descoberta e desvelamento da realidade concreta dos indivíduos envolvidos. “É na realidade mediatizadora, na consciência que dela tenhamos educadores e povo, que iremos buscar o conteúdo programático da educação”.(Freire, 1979, p. 102).
Freire (2002) utiliza as expressões de Chomsky “estrutura de superfície” e “estrutura profunda” para delinear a função de um processo de ensino-aprendizagem. A estrutura de superfície é perceptível, não crítica, apresenta-se como algo dado, estático e determinado aos olhos de seus observadores. A análise dos diversos elementos que suportam tal configuração, a estrutura profunda, é que vai permitir incorporar os aspectos de criticidade e criatividade, imprescindíveis ao desenvolvimento de uma ação que objetive a educação como ato político, de transformação e a realidade como um campo de possibilidades. Nesse sentido, situamos os conhecimentos físicos em uma instância de desvelamento do mundo que partilhado por professores e alunos, não um mero “depósito de conteúdos” mas um caminho, em meio a uma busca da prática dialógica e democrática, que permita aos indivíduos o “ser mais”, construindo e vivendo cidadania.
A problematização de conceitos e práticas funda-se ainda em alguns desafios para o ensino de Física, e mesmo entre as diversas ciências, dos quais Angotti & Delizoicov (2002) destacam: “a superação do senso comum pedagógico; ciência para todos; ciência e tecnologia como cultura; incorporar conhecimentos contemporâneos em ciência e tecnologia; superação das deficiências do livro didático; aproximação entre pesquisa e ensino de ciências”.
Os mesmos autores ressaltam a importância de se buscar novas concepções e, conseqüentemente, novas estratégias de reorganização de conhecimentos científicos e sua discussão em sala de aula. 

Há uma preocupação com a seqüência, mas não com a relevância do conteúdo que vamos ensinar. Consideramos que a relevância está previamente estabelecida pelo próprio conteúdo que se ensina. A presença da ciência e da tecnologia no mundo contemporâneo parece, por si só, justificar a necessidade de seu ensino, ainda que os conteúdos escolares não tratem de seu papel atual. (Angotti et al, 2002, p. 124).

De um ponto de vista sociológico, a problematização de conceitos e práticas insere a Física como um elemento questionador e de possibilidades de transformação da relação ciência, tecnologia e sociedade. Permite discutir o impacto do conhecimento cientifico e da tecnologia nas sociedades, seus aspectos construtivos, destrutivos, bem como as relações de poder envolvidas, o desvinculamento com questões sociais urgentes como a fome e a violência. Um dos desafios é o de discutir a Física em meio a uma rede de relações sociais, em seus elementos político, econômico, cultural e moral, a qual caracteriza, direta ou indiretamente, a educação. 
	Dialogar nesse sentido, parte do entendimento das relações humanas e não humanas como uma rede. Compreender dessa forma todas as relações sociais é admitir as ações desenvolvidas neste âmbito em uma complexidade. Afetar um único ponto vai refletir em toda a rede constituída. Assim, compreende-se a rede de relações sociais como uma rede sócio-técnica, que abrange não somente elementos sociais, mas aspectos técnicos e científicos, concordando com Latour (1994) a respeito da interação entre homens e máquinas, entre humanos e não-humanos, definindo que o homem “é feito destes objetos, tanto quanto estes são feitos dele”.
Os temas geradores de Paulo Freire são de extrema importância no desafio proposto para o ensino de Física. Estes são levantados nas comunidades escolares constituem uma situação codificada que fundamenta a discussão de conhecimentos, descodificação, e vai possibilitar uma visão mais profunda, mais crítica da realidade, recodificação, onde diversos condicionantes da situação de vida das comunidades são identificados.
O desvelamento da realidade que acreditamos ser possível, analisando e discutindo os conhecimentos científicos, implica uma dimensão epistemológica, que comporte a alocação destes em modelos teóricos científicos. Isto possibilita a compreensão dos fatos e seus princípios-base, bem como instrumentos de coleta de dados, critérios de validade e linguagens em que são expressos. Porém, escolher o que será constituinte de um quadro de conhecimentos a serem veiculados requer uma análise sociológica, já que a Ciência encontra-se imersa em uma rede de relações sócio-técnicas, onde suas aplicações e alcance são tão importantes quanto sua coesão interna.
Dessa forma, acrescentamos uma outra concepção educacional, a de educação científica e tecnológica. Um dos pontos de convergência com a concepção freiriana mais notáveis é a luta pelo desenvolvimento de um processo de ensino-aprendizagem que permita aos educandos um olhar mais crítico sobre a sua realidade, o que pode lhe possibilitar seu posicionamento político, de forma responsável e que respeite seus concidadãos.
Nesse sentido, Bazin (1977) designa o termo alfabetização técnica, que compromete o ensino científico com a função de luta contra o imperialismo cultural , a valorização dos conhecimentos regionais e o reconhecimento e crítica da função da Ciência nas coletividades. Associa tal definição à leitura e escrita de uma língua de comunicação, onde substitui o “ler e escrever” por “aptidões técnicas e atitudes científicas”, em compromisso com a transformação de realidades em estado de submissão, política e econômica por exemplo. Segundo ele, “alfabetizar só tem sentido se o uso das palavras fizer que o homem possua e modifique o mundo, compreendendo-o e exprimindo-se.” (Bazin, 1977, p. 96). É nessa direção que defende a alfabetização técnica, como forma de ler e se posicionar no mundo.
O termo atribuído por Chassot (2004) é alfabetização científica; assim como o anterior, este autor também reconhece o valor dos saberes populares na composição de uma alternativa de ensino científico, os quais, segundo ele, são inseridos num âmbito de “problematização da Ciência como uma linguagem e como entendê-la enquanto descrição do mundo natural; “(Chassot, 2004, p. 54). Ressalta um caráter de inclusão social em sua definição de alfabetização científica.
Latour (2000) não define um modelo de alfabetização científica ou educação científica, antes delineia uma concepção da interação entre ciência, tecnologia e sociedade.. Considera cada elemento da sociedade científica e tecnológica como uma caixa-preta , cuja abertura desvela a estrutura interna do conhecimento científico, âmbito epistemológico, e, concomitantemente, a estrutura externa em que este se estabiliza fazendo referência ao contexto da rede de relação sócio-técnicas que lhe dá sentido e validade. Isso é possível se o ponto de partida não for a ciência acabada, mas a ciência em construção.
Em suma, os aspectos sociológicos que reivindicamos à discussão de conhecimentos físicos também soma-se à defesa de uma “educação como prática da liberdade”, como define Freire, ao fundamentar-se em um processo contínuo de libertação, de busca de possibilidades e de respeito, em relação ao mundo, natureza e seres humanos.
De um ponto de vista epistemológico, parte-se da estruturação dos conhecimentos físicos em um modelo teórico científico. Este pode ser designado como “um sistema hipotético-dedutivo que concerne a um objeto-modelo, que é por sua vez, uma representação conceitual esquemática de uma coisa ou de uma situação real ou suposta como tal” (Bunge apud Pietrocola, 2000). Envolve também os fatores característicos da prática dialógica de discussão de tais conhecimentos em um processo de ensino-aprendizagem: comunicação e linguagens.  
A partir das proposições de Kneller (1980), Pietrocola (2001) define um modelo teórico: 

Modelo teórico é tido como o tipo mais importante de modelo utilizado pela Ciência. É definido como um conjunto de pressupostos que tratam de explicitar um objeto (modelo de bola de bilhar, modelo corpuscular da luz). Um modelo teórico atribui ao objeto ou sistema uma estrutura ou mecanismo interno. Essa estrutura ou mecanismo é responsável por certas propriedades do objeto ou sistema descrito pelo modelo. No caso dos modelos físicos, além dessas características, eles devem ser expressos na forma de equações matemáticas. (Pietrocola, 2001, p. 37).

	Quanto à estrutura interna dos modelos teóricos científicos, Bachelard (1968) ressalta que o papel da Matemática não se reduz puramente a um aspecto lingüístico, é parte constituinte do conhecimento físico, “forma o eixo da descoberta”.
	As teorias físicas são assim discutidas e analisadas em seus conceitos descritivos e matemáticos e prescindem no âmbito educacional de uma visão hermenêutica, de superação do senso comum para uma outra análise mais elaborada, sistematizada. Bosi (1992) ressalta nesse aspecto a passagem de uma cultura popular para uma cultura erudita. Coloca-se em questão a formação de uma cultura científica e tecnológica, a Física como cultura popular. 
Retorna-se aqui às designações de estrutura superficial e profunda no ensino-aprendizagem de Física, ressaltando, porém, a importância da recodificação, para os conhecimentos físicos possam integrar o senso comum. Boaventura de Souza Santos (1989), ao discutir sobre senso comum e conhecimento científico, designa uma dupla ruptura hermenêutica, primeiramente  do senso comum para o científico e depois o caminho inverso.
 Desta forma pode se constituir um processo de problematização de conceitos e práticas, analisando epistemologicamente e sociologicamente abordagens pedagógicas e inovações curriculares.

Uma das funções do ensino de Ciências nas escolas fundamental e média é aquela que permita ao aluno se apropriar da estrutura do conhecimento científico e de seu potencial explicativo e transformador, de modo que garanta uma visão abrangente, quer do processo quer daqueles produtos – a conceituação envolvida em modelos e teorias – que mais significativamente se mostrem relevantes e pertinentes para uma inclusão curricular. (Delizoicov et al, 2002)

A estas duas concepções somamos uma relacionada à pesquisa, a investigação-ação de matriz emancipatória, reconhecida pela vivência da espiral lewiniana com ciclos de planejamento, ação, observação e reflexão. Em interação com os referenciais anteriormente apresentados, essa concepção permite ao professor avaliar sua própria prática e projetar ações posteriores, o que lhe atribui um elemento emancipador. Quando se discute a reorganização de conhecimentos veiculados ressalta ainda mais sua imprescindibilidade na prática profissional de professores de Física.

Ao desvelar o objeto, reorganizam-se os conceitos envolvidos, a partir da construção de mapas conceituais, requisitos para análise de percepção e interpretação dos dados registrados no processo, a partir de reflexões individuais e coletivas como sugestivas para eventuais replanejamentos. (grifos do autor)  (Mion et al, 2001. p. 70). 

No trabalho que desenvolvemos utilizamos a expressão rede conceitual para designar o quadro teórico onde constam os conhecimentos físicos reorganizados, bem como o fio condutor utilizado para tal.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

2.1 O problema de pesquisa

	A pesquisa propõe delinear um perfil de aprendizes de professores e pesquisadores em ensino de Física ( investigadores ativos), do curso de licenciatura em Física de Ponta Grossa - Pr, quanto à sua atuação como coordenadores de um processo de ensino-aprendizagem no ensino médio, em um processo de problematização de conceitos e práticas. Objetiva-se discutir os aspectos sociológicos e epistemológicos envolvidos nesse processo.

2.2 Concepção de pesquisa 

	A pesquisa foi desenvolvida em um processo de investigação-ação de matriz emancipatória, com a vivência dos momentos da espiral lewiniana com planejamento, ação, observação e reflexão. 

2.3. A abordagem metodológica

Parte-se da noção de cultura para a aproximação com a intenção de desvelamento proposta. Segundo Latour & Woolgar (1997) cultura refere-se ao “conjunto dos valores e das crenças, que constantemente se recorre na vida cotidiana e que suscitam paixões, temores e respeito”. A descrição e compreensão de uma cultura prescinde de um estuudo etnográfico Nesse sentido Spradley (apud André, 1987, p. 19)  complementa a proposição descrita: “a principal preocupação da etnografia é com o significado que tem as ações e os eventos para as pessoas e os grupos estudados. Alguns desses significados são diretamente expressos pela linguagem, outros são transmitidos indiretamente por meio das ações.” 
Para que se possa propor ações, no sentido  de se ter a Física comprometida com uma “educação como prática da liberdade”, necessita-se da elaboração de um quadro de ações, seus significados e suas causas, considerando que “todos os coletivos diferem bastante no que diz respeito a como eles repartem os seres, quanto às propriedades que eles lhes atribuem, quanto à mobilização que acreditam ser aceitável” (Latour, 1994, p. 105).
	Destacando que a investigação-ação de matriz emancipatória fundamenta-se na avaliação e compreensão das atividades educacionais desenvolvidas em um coletivo para reconstrução destas, considerou-se a abordagem etnográfica apropriada para o delineamento e interpretação das características dos aprendizes de professores de Física em um processo de problematização de conceitos e práticas. Isto se justifica visto que compreender o ambiente escolar como uma cultura permite estudá-lo em interação com diversos elementos, e a partir do entendimento das práticas educacionais desenvolvidas em suas relações, é possível críticá-las e reconstruí-las. 
Assim, entre os meses de agosto a dezembro de 2004, foram realizadas observações diretas nas turmas de 4º e 5º anos do curso de Licenciatura em Física, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, nas disciplinas de Metodologia e Prática de Ensino de Física I e II respectivamente. Tal período compreendia a realização da fase de ação do estágio curricular obrigatório.

2.4 Instrumentos de coleta de dados

2.4.1 Observações diretas: 
Foram utilizados registros escritos criados pelo pesquisador de acordo com o registro para “diário de campo”, proposto por Mion (2002): 

Roteiro para Diário de Campo: diferenças observadas nesta aula em relação às demais; atitudes de seus alunos durante as aulas; aspectos que mais chamaram a atenção em seus comportamentos; aproveitamento da aula pelos alunos; aspectos do conteúdo que pareceram mais interessantes aos alunos; principais dificuldades conceituais enfrentadas no andamento da aula; forma como o conteúdo foi desenvolvido; dificuldades enfrentadas pelos alunos; modificações. O que deveria ser alterado ou melhor trabalhado?

	 Também foram utilizadas gravações mecânicas em fita-cassete, por ser o meio mais viável de ser utilizado em sala de aula e possibilitar o registro das mesmas tal como ocorriam, sem possíveis interpretações ou lapsos do pesquisador.

	Análise Documental


Foram analisados os documentos que regem a formação de professores de Física no Brasil: as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação – Física.
Uma outra etapa do processo de investigação, em desenvolvimento, é o estudo dos trabalhos de pesquisa apresentados nos 02 (dois) mais importantes eventos relacionados ao ensino de Física: I, II, III e IV ENPEC (Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências) e o VI, VII, VIII e IX EPEF (Encontro de Pesquisa em Ensino de Física). Tais análises não são expostas neste trabalho. Este procedimento permitirá problematizar os pontos levantados nas demais etapas da pesquisa em relação aos últimos trabalhos de pesquisa em ensino de Física.
	 
2.5 A problematização de conceitos e práticas e as observações

	Ressalta-se 03 (três) concepções educacionais que nortearam o processo de problematização de conceitos e práticas: a dialógico-problematizadora freiriana, a investigação-ação de matriz emancipatória e de educação científica e tecnológica. Da concepção freiriana de educação o diálogo e a problematização foram elementos estruturais. Os temas geradores freirianos eram reinventados em uma idéia mais adequada aos objetivos de se trabalhar com o questionamento da sociedade científica e tecnológica: os equipamentos geradores (Angotti et al, 2001). A investigação-ação educacional de matriz emancipatória objetiva permitir ao professor e ao aprendiz de professor problematizar e refletir sobre sua própria prática e a reconstruir, tendo como base a espiral lewiniana com momentos de planejamento, ação, observação e reflexão. A concepção de educação científica e tecnológica que fundamentou o trabalho realizado objetivava a discussão das implicações da relação ciência, tecnologia e sociedade.
A partir de observações realizadas no ensino médio, os aprendizes de professores, do 5º ano do curso de Licenciatura em Física da Universidade Estadual de Ponta Grossa, identificaram problemas do cotidiano escolar buscando transformá-los em problemas científicos. Foram elaborados projetos de pesquisa para investigação de características e soluções desses problemas. A vivência de um processo de problematização de conceitos e práticas tem como um dos principais resultados a elaboração, por parte do aprendiz de professor, de uma proposta educacional. Um dos elementos que a constituem é o aprendizado de elaboração de uma rede conceitual, onde os conhecimentos físicos se apresentam reorganizados, tendo como fio condutor o funcionamento e fabricação de um objeto técnico visando sua transformação em equipamento gerador e incorporando elementos de alternativas propostas para solução de problemas encontrados no cotidiano escolar.
Os 07 (sete) alunos graduandos do curso de Licenciatura em Física realizaram sua fase de ação nas escolas no 3º bimestre de 2004, meses de agosto e setembro, onde os planejamentos eram realizados colaborativamente, após leitura das observações registradas pelos mesmos em “diários de campo” e identificação de problemas e estratégias para reelaboração da proposta e prática educacional. A distribuição das equipes foi realizada por temáticas da Física, a saber Dinâmica, Ondulatória e Termodinâmica. Os planejamentos eram realizados de acordo com os momentos pedagógicos de Angotti & Delizoicov (1994), problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. As dificuldades identificadas no 5º ano, bem como alguns elementos que mostraram-se estruturais serviram de base para discussão com os alunos do 4º ano.

3. ANÁLISE DE DADOS

	Foi realizada de acordo com os momentos descritos a seguir: 

1º: Organizar os registros (planejamentos, observações registradas, transcrições de fitas de áudio e vídeo, entrevistas, etc.);  2º : ler os registros. Estudá-los exaustivamente; 3º: problematizar os registros, as informações coletadas; 4º: identificar regularidades. Ou não; 5º: buscar essas regularidades de acordo com as concepções educacionais trabalhadas; 6º: eleger premissas de apreciação (categorias de análises ou eixos temáticos); 7º: escrever um texto, resultado dessa análise crítica (reconstrução racional da história da própria prática construída e vivida); 8º: Que lições tirei? (Mion, 2002)


3.1 Regularidades

Entre os registros elaborados no 4º e 5º ano destacou-se algumas dificuldades com planejamento, momentos pedagógicos, objetos técnicos, conhecimentos veiculados, atividades práticas e teórico experimentais, estruturas encontradas nas escolas, indisciplina dos alunos e a dificuldade em escrever textos científicos. Bastante interessante foi a preocupação dos alunos com avaliação e aprendizagem dos alunos do ensino médio.
No 5º ano destacou-se, além das anteriores a dificuldade na elaboração de registros. No entanto chamaram a atenção a utilização de meios de comunicação e informação e de  atividades práticas e teórico-experimentais, a influência de práticas educacionais desenvolvidas no ensino superior na prática educacional dos aprendizes de professores, o enorme interesse por mestrado em educação e eventos científicos e a preocupação com exercícios de Física. 
Especificamente, no trabalho com os graduandos foi possível observar e registrar a grande dificuldade que estes tinham em reorganizar os conhecimentos veiculados e elaborar atividades práticas e teórico-experimentais. Inicialmente não conseguiam tomar decisões quanto à escolha do objeto técnico, o que não consistia simplesmente em uma questão de cunho sociológico. Um dos maiores problemas era exatamente decidir em um ponto de vista epistemológico. Havia bastante insegurança no momento de propor algo diferente para o ensino de Física, como se a ordem proposta pelos livros didáticos, mesmo que escritos há 50 anos, fosse eternamente relevante e possível de ser utilizada nas atuais circunstâncias do ensino de Física. Esta dificuldade observada no 5º ano permitiu propor no 4º ano uma atividade para elaboração de redes conceituais que permitisse aos alunos observarem como era possível reorganizar os conhecimentos físicos em uma rede conceitual e escolher um objeto técnico adequado para isto..

3.2 Atividade para escolha de rede conceitual e objeto técnico

Apresentamos planejamento e registros de 02 (duas) atividades educacionais a seguir:
Planejamento e registro da atividade 1:

Objetivo Geral: Discutir a concepção dialógico-problematizadora freiriana e de investigação-ação na elaboração de uma proposta educacional com objetos técnicos no ensino de Física. Objetivos Específicos: Analisar um processo de escolha de um objeto técnico visando sua transformação em equipamento gerador em uma temática da Física. Início: Solicitar aos alunos que sentem em semicírculo e se apresentem, indicando se já são professores e quais seus objetivos de atuação profissional. Problematização Inicial: 1- Quais as coisas que vocês associam com a temática Ótica? 2- Quais os conceitos físicos associados à Ótica? Organização Do Conhecimento: 1- escrever as respostas dos alunos às perguntas no quadro. 2 - classificar os elementos da pergunta 1 segundo os processos luminosos; 3- analisar o objeto técnico que pode dar conta dos processos luminosos.Aplicação Do Conhecimento: A partir da escolha do objeto técnico, verificar quais procedimentos e decisões necessárias.(Planejamento da atividade 1 do dia 21/09/04)


A aula foi desenvolvida com a participação dos alunos para levantamento e classificação de coisas relativas à temática Ótica, com utilização do quadro de giz. Entre as diferenças com as demais aulas foi a minha participação como professora  e o fato de todos os alunos falarem na aula.Entre as dificuldades encontradas estavam a minha insegurança em conseqüência de alguns alunos acreditarem que eu daria uma aula-modelo,  por eu achar que os alunos poderiam entender mais de Ótica que eu e devido ao fato de não conhecer bem os alunos. Os alunos da graduação, no início, demonstraram um pouco de resistência e descaso ao responder as questões, desconfiança em relação a mim, sendo que alguns alunos chegaram atrasados e quase não citavam objetos técnicos. A definição de aberração causou algumas divergências entre os alunos. A maioria disse que não queria lecionar e fizeram muitas perguntas quanto à proposta da disciplina. Pareceram interessantes aos alunos a associação entre processos luminosos e objetos técnicos. Os alunos, apesar de resistentes, participaram da aula e alguns deles conseguiram identificar objetos possíveis de serem utilizados. O aproveitamento será melhor verificado quando necessitarem escolher seu próprio objeto técnico. Deverá ser trabalhado mais profundamente os processos realizados para escolha do objeto técnico, já que a discussão realizada nesta aula não foi bem explorada. (Registro da atividade 1 do dia 21/09/04)


Planejamento e Registro da atividade 2:

Objetivo Geral: Discutir a concepção dialógico-problematizadora freiriana e de investigação-ação na elaboração de uma proposta educacional com objetos técnicos no ensino de Física. Objetivos Específicos: Identificar os conhecimentos envolvidos no funcionamento e fabricação do objeto técnico máquina fotográfica.  Início: Dividir a classe em 02 (duas) equipes, cada uma com uma máquina fotográfica. Problematização Inicial: 1- Vocês conhecem este objeto? 2- Qual a função deste objeto? 3- Onde pode-se encontrar este objeto? Organização Do Conhecimento: 1- Estabelecer um fio condutor para discussão dos processos luminosos; 2- Identificar as partes da máquina fotográfica; 3- Anotar as partes no quadro; 4- verificar a predominância de cada processo, em cada etapa. Aplicação Do Conhecimento: 1- Identificar a aula segundo momentos pedagógicos; 2- Verificar a necessidade de um fio condutor. (Planejamento da aula 2 do dia 21/09/04)


Foi realizada uma atividade experimental com duas equipes. Os alunos tinham atividades a fazer, as quais eram explicitadas no quadro de giz, assim que a tarefa anterior era concluída. Nesta aula os alunos é que realizavam as atividades. Houve dispersão de alguns alunos durante as atividades e nem todos os alunos participavam, precisei insistir com alguns. Um dos alunos conseguiu desmontar a máquina melhor que eu. Houve bastante interesse dos alunos, inclusive indicando outros objetos a serem utilizados e máquina digital. Alguns alunos estavam tímidos na hora de escrever no quadro. Outros alunos perguntaram se não poderiam trabalhar diferente dessa proposta no estágio.Também colocaram outros conhecimentos físicos na rede conceitual que eu não havia colocado. Identifiquei uma certa desconfiança devido ao fato de acharem que eu daria uma aula-modelo e a facilidade em elaborar desenhos no processo de construção da rede conceitual. Os alunos ressaltaram a importância de se reorganizar os conhecimentos veiculados, identificaram a existência de um fio condutor e acharam interessante a idéia de elaborar uma rede conceitual. Ficaram mais calmos ao conhecerem melhor a proposta a ser desenvolvida na fase de ação nas escolas. Seria interessante levar mais máquinas, inclusive digital e seria necessário ser mais rígida ao exigir a participação de todos. (Registro da atividade 2 do dia 21/09/04)


3.2.1 Algumas questões sobre as atividades desenvolvidas

As 02 (duas) atividades educacionais propostas são baseadas em fatores de negociação para análise da parcela de responsabilidade de cada conhecimento na fase inicial do processo..

3.2.1.1 Atividade 1: Escolha do objeto técnico
O quadro a seguir ilustra dois momentos de fundamental importância que permitem interligar o conhecimento físico sistematizado (abstrato) e o equipamento a que se refere (concreto).
Os primeiros conhecimentos a serem mobilizados são os conhecimentos físicos sistematizados em uma temática e assim uma lógica inicial de discussão, como por exemplo, a utilização de processos luminosos em Ótica, ou leis da Termodinâmica em Termodinâmica, ou ainda transformações de energia. Dos objetos técnicos citados na primeira aula em levantamento temático realizado no ensino médio, a escolha de um deles se refere ao seu potencial de utilização, atendimento a uma lógica de discussão. Os demais conhecimentos necessários são acrescentados ou retirados conforme investigação contínua realizada no decorrer da elaboração da proposta educacional. Assim identifica-se a negociação entre conhecimentos físicos e a sociedade tecnológica.

3.2.1.2 Atividade 2: Elaboração de rede conceitual prévia
São negociados nesta atividade os conhecimentos físicos da temática, o funcionamento e a fabricação do objeto técnico, o tempo didático disponível, de forma a se delinear um fio condutor para o desenvolvimento da temática, traçando em um âmbito maior, o caminho da abstração. Foi verificado que a inexistência de um fio condutor, ou dificuldades na definição do mesmo, foi um fator de bastante insegurança no inicio da fase de ação nas escolas. No trabalho que se discute, o funcionamento dos objetos técnicos constituiu um fio condutor para a discussão das temáticas. Os conhecimentos físicos foram distribuídos nesta segunda etapa de acordo com o funcionamento do objeto técnico, sendo que os aspectos construtivos foram discutidos utilizando esta idéia de fio condutor.
O que mais chama a atenção nestas duas atividades é como o domínio de conhecimentos físicos possibilita a escolha do objeto técnico em uma etapa e como este processo se inverte a partir do momento em que o objeto técnico é escolhido, quando conhecimentos físicos passam a serem organizados em função do mesmo.
Depois de se ter uma rede conceitual prévia, atividade imprescindível ao professor como coordenador de um processo de ensino-aprendizagem nas concepções educacionais aqui relatadas, a negociação assume um caráter mais dinâmico, pois as reflexões realizadas semanalmente, permitem acrescentar ou retirar conhecimentos conforme as características das condições e indivíduos envolvidos na prática educacional.
Dessa forma, pode-se observar como os elementos sociológicos e epistemológicos estão envolvidos em um processo de problematização de conceitos e práticas. No entanto essas atividades que foram descritas não permitem ainda analisar como os aprendizes de professores vivenciam um processo de problematização de conceitos, trabalhando com fatores epistemológicos e sociológicos. Algumas dificuldades observadas, porém,  permitem inferir sobre a necessidade de aprofundamento conceitual nas temáticas da Física, para que tendo domínio da constituição de modelos teórico-científicos possam questionar a relevância e necessidade de se veicular determinados conhecimentos físicos.

4  ALGUMAS INFERÊNCIAS A PARTIR DA ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS

De um ponto de vista epistemológico, a partir das instâncias de negociação que discutiu-se nas atividades descritas anteriormente na elaboração de  rede conceitual prévia, o perfil de aprendizes de professores, a partir de uma análise preliminar, aponta algumas lacunas quanto ao domínio da estrutura interna dos modelos teóricos científicos, Isto ocasiona as dificuldade de natureza conceitual, bem como as reclamações dos aprendizes de professores com a ausência de conhecimentos matemáticos por parte dos alunos do ensino médio, que encontramos nas regularidades. Ter domínio da estrutura interna de um modelo teórico científico requer analisar quais os principais eixos que o constituem quer no aspecto estrutural, quer lingüístico. Um outro aspecto diz respeito á ruptura com o senso comum. A falta de problematização inicial verificada em algumas  aulas, bem como a necessidade de outros conhecimentos aponta para uma falta de compreensão na prática educacional de elementos para trabalhar com o senso comum e o saber sistematizado.
De um ponto de vista sociológico, situam-se as questões mais problemáticas. Quase não houveram indícios de discussão da ciência em construção em classe ou de atividades que ressaltassem esse aspecto. Pelo contrário pode-se observar que a problematização de inicial e aplicação do conhecimento nem sempre retratavam tais questões. Dessa forma, o principal momento de discussão sociológico se encontrava nas atividades de levantamento temático e escolha do objeto técnico, como apresentado anteriormente.Os aprendizes de professores, em sua maioria, privilegiaram excessivamente os conhecimentos físicos alocados nos modelos teóricos científicos e não seu aspecto ideológico e construtivo.
Um dos apontamos que se expõe como modificação, a qual se constitui elemento estrutural da investigação-ação de perspectiva emancipatória, é a necessidade de aprofundar a análise sobre a construção de atividades e discussões enfocando a ciência em construção, interligando a estrutura interna da ciência com a sua estrutura externa e possibilitando os elementos de crítica e criatividade.
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