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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar alguns aspectos relacionados à interação entre 
professor-aluno numa situação de sala de aula na qual foi utilizado um texto 
paradidático intitulado “Nosso Universo” como recurso promotor da aprendizagem. 
Serão abordadas, no presente trabalho, algumas contribuições proporcionadas pela 
aplicação do referido texto para o entendimento de alguns conceitos por parte dos 
alunos, algumas dificuldades vivenciadas pelo professor na condução da atividade, bem 
como as contribuições proporcionadas pela utilização do texto relacionadas à interação 
professor-aluno-texto.    

INTRODUÇÃO 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2000) apontam para 
a necessidade de organizar o ensino de Física de modo a contribuir para a formação "de uma cultura 
científica efetiva, que permita ao indivíduo a interpretação dos fatos, fenômenos e processos 
naturais, situando e dimensionando a interação do ser humano com a natureza como parte da 
própria natureza em transformação" (p.22). Para isso, é fator determinante a contextualização dos 
conhecimentos físicos, a fim de permear a "compreensão do conjunto de equipamentos e 
procedimentos, técnicos ou tecnológicos, do cotidiano doméstico, social e profissional" (p.22). 
Desse modo, as "Competências em Física para a vida se constroem em um presente 
contextualizado, em articulação com competências de outras áreas, impregnadas de outros 
conhecimentos" (BRASIL, 2002, p.59).  

Para tal, se faz necessário trabalhar informações atualizadas sobre ciência e tecnologia, a fim 
de tornar os conteúdos mais significativos para os estudantes. Entretanto, além desses aspectos, é 
fundamental salientar a importância da formação do aluno para a ação social responsável, 
conscientizando-o sobre o seu papel enquanto cidadão ciente dos seus deveres na sociedade. 

Para Fleming (1989) e Layton (1988) (apud SANTOS e MORTIMER, 2001), o "letramento 
científico" pode ajudar a concretizar o "modelo democrático de sociedade ao levar os alunos a 
compreender a dinâmica de funcionamento da prática tecnológica, nos seus aspectos 
organizacional, cultural e técnico", de modo que eles se tornem "capazes de avaliar as suas 
implicações na sociedade" (p. 102). 

Sendo assim,  
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Se desejarmos preparar os alunos para participar ativamente das decisões da 
sociedade, precisamos ir além do ensino conceitual, em direção a uma educação 
voltada para a ação social responsável, em que haja preocupação com a formação 
de atitudes e valores. (SANTOS e MORTIMER, 2001) 

Para isso, é preciso que o professor supere o discurso autoritário, viabilizando discussões 
sobre os problemas sociais vivenciados pelos alunos, articulados com os aspectos científicos, 
tecnológicos, ambientais, políticos, econômicos, a fim de que os mesmos possam se envolver de 
modo a assumirem uma postura socialmente comprometida.  

Andrade e Carvalho (2002) afirmam que: 

As possibilidades de considerarmos, em sala de aula, temas ou eventos polêmicos ou 
controversos, vinculados de alguma forma, a experiências cotidianas da comunidade 
escolar, têm sido vistas como excelentes oportunidades de responder a demanda 
premente de abranger a complexidade das relações CTS no Ensino de Ciências. 
(p.183) 

Desse modo, é fundamental que o professor, além de conhecer os conteúdos a serem 
ensinados, utilize estratégias metodológicas que viabilizem a participação dos estudantes. Uma 
estratégia que tem despertado grande interesse entre os pesquisadores é a utilização de textos 
alternativos em aulas de Física, pois que, muitos desses textos tratam dos conteúdos científicos no 
contexto das relações científicas, tecnológicas, sociais e ambientais. Muitos deles abordam a 
história da ciência, enfocando os "conhecimentos científicos históricos e socialmente construídos, 
de modo a propiciar o entendimento dos fenômenos da natureza bruta, bem como da transformada, 
com as quais interagimos diariamente" (ANGOTTI, BASTOS e MION, 2001, p.185). 

Segundo Almeida e Queiroz (1997), os textos de divulgação científica podem ser uma 
alternativa para o professor que tem a intenção de "fugir dos textos carregados de informações 
formais" (p.64). Muitos desses textos diferem dos textos tradicionalmente utilizados pelos 
professores, estabelecendo relações entre vários assuntos, articulando-os de modo a oferecerem 
condições para que os mesmos sejam trabalhados de forma desfragmentada, viabilizando ainda a 
interdisciplinaridade, o que permeia a articulação entre conteúdos de várias disciplinas.  

Contudo, se por um lado o texto paradidático é uma ferramenta didática que pode contribuir 
sensivelmente para a ampliação conceitual do aluno, por outro lado, o processo envolvendo o 
trabalho didático em sala de aula requer uma adequação metodológica por parte do professor, na 
medida em que difere consideravelmente das aulas tradicionais. O professor, ao utilizar os textos 
alternativos no cotidiano escolar, deverá estar atento às interpretações dos alunos, pois os mesmos 
provavelmente terão formas de interpretação que muitas vezes serão inesperadas. Isso pode levar o 
professor à reflexão acerca da sua postura didático-pedagógica, conscientizando-se de que a sua 
realidade de sala de aula precisará constantemente estar sendo repensada. 

A partir do exposto, apresenta-se neste trabalho um recurso metodológico para o ensino de 
conteúdos de Física relacionado com a utilização de textos paradidáticos. Como indica Benjamin 
(2000) o uso de textos alternativos com o objetivo de propiciar a reflexão e a discussão pode 
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corroborar para um ensino de Física que viabilize uma visão mais ampla e clara do processo 
evolutivo dos conceitos. Essas ações podem levar o aluno a deixar de encarar os conhecimentos 
científicos como dogmas, ou seja, verdades absolutas, inquestionáveis e imutáveis. A utilização de 
textos paradidáticos pode trazer grandes contribuições, dando margem a interessantes discussões, 
permitindo ao aluno: interpretar fenômenos físicos; deixar de encarar a Física de forma 
fragmentada; relacionar ciência, tecnologia e sociedade; criar o hábito de leitura; aumentar o seu 
nível de consciência e, portanto subsidiar a reflexão crítica relativa aos problemas científicos, 
sociais e tecnológicos; e, aumentar os seus horizontes culturais, na medida em que, ao serem 
utilizados textos, por exemplo, com fundo histórico ou com trechos de fontes primárias, estamos 
promovendo o contato dos alunos com o autor, seus paradigmas e os de sua época, suas 
inquietações e seus estilos (BENJAMIN, op. Cit. ). 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é analisar, especificamente, aspectos relacionados à interação entre 
professor-aluno, procurando identificar em tal interação dificuldades relacionadas ao domínio 
conceitual tanto por parte do professor quanto por parte dos alunos, numa situação de sala de aula 
na qual foi utilizado um texto paradidático como recurso promotor da aprendizagem. Nessa 
perspectiva, destacam-se as seguintes questões que posteriormente serão analisadas: Como o 
professor pode superar o discurso autoritário em aulas de física? Pode o uso de textos paradidáticos 
contribuir para a criação do hábito de leitura nos alunos? Como o professor procede mediante as 
dificuldades decorrentes da utilização do texto com seus alunos?  

É importante considerar também, a priori, a hipótese de que alunos de séries distintas podem 
apresentar diferentes significados, interesses e compreensões acerca dos conteúdos trabalhados no 
decorrer da atividade. Essa hipótese influenciou o fato de o texto ter sido trabalho separadamente 
nas séries distintas (ver tópico: “A amostra”). 

O texto em questão, intitulado “Nosso Universo” (TEIXEIRA, 2002), foi elaborado como 
parte de um projeto inserido no Programa de Pesquisa Aplicada para a Melhoria do Ensino 
Público no Estado de São Paulo (Fapesp). Esse projeto, denominado “A Leitura como Veiculo 
Promotor da Aprendizagem em Conteúdos de Física”, tem como objetivo principal a introdução da 
leitura como um veículo promotor do aprimoramento didático-pedagógico em aulas de física do 
ensino médio. Esse texto, “Nosso Universo”, apresenta uma estrutura não linear, diferindo dos 
textos didáticos normalmente utilizados, articulando vários conteúdos, dando margem para que 
sejam discutidos muitos conceitos da Física, de modo que muitos deles não constam em livros 
didáticos, mas são alvos de questionamentos, despertando assim interesse e curiosidade nos alunos. 
Articula ainda conteúdos de várias disciplinas, utilizando-se da história da ciência para mostrar a 
constante modificação dos conhecimentos científicos. O mesmo é constituído por cinco capítulos, 
apresentando um apêndice ao final de cada um deles, em que constam informações mais detalhadas 
sobre alguns conceitos abordados, bem como sugestões de pesquisas em sites, filmes e leituras de 
livros. 

A UTILIZAÇÃO DO TEXTO 

A amostra 
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A atividade foi realizada no 2º bimestre do ano letivo, com alunos do Ensino Médio, do 
período da manhã, de uma escola particular de Bauru. Desses alunos, sete eram da 2ª série, na faixa 
etária de 16 anos e 12 eram da 3ª série, na faixa etária de 17 anos. Trabalhou-se com essas séries em 
virtude de que as mesmas eram as que o professor lecionava naquele ano (2002). 

As aulas foram aplicadas no período da tarde com os alunos que se interessaram em 
participar, por motivos de não haver possibilidades de interromper o andamento do conteúdo dado 
no período matutino.  

Trabalhou-se com os alunos da 2ª e 3ª séries em dias distintos, a fim de serem analisadas 
possíveis diferenças entre as duas classes de alunos, uma vez que a 3ª série já havia estudado o 
conteúdo Gravitação Universal no início do ano letivo. 

Metodologia 

Este trabalho corresponde a um estudo de caso, pois é delimitado à análise de um único e 
específico objeto de estudo, que corresponde à utilização do texto "Nosso Universo" por um 
professor de física do ensino médio, apresentando "seus contornos claramente definidos no 
desenrolar do estudo" (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p.17).   

Realizado dentro de uma abordagem qualitativa, este trabalho apresenta algumas das 
seguintes características dessa abordagem (BOGDAN e BIKLEN, 1982): A fonte de dados é o 
ambiente natural; A investigação é descritiva; O interesse é maior pelo processo que pelo produto; 
O significado é de importância vital nessa abordagem. 

Segundo esses autores, um estudo de caso centrado numa sala de aula deve ter como 
objetivo a "compreensão da dinâmica do comportamento da classe e a relação entre professor e 
alunos" (p.96). Mediante essa perspectiva, a análise dos dados desta pesquisa enfoca a atividade 
discursiva relativa às situações destacadas no presente trabalho. 

Instrumentos de avaliação 

Os instrumentos utilizados para a análise de dados foram os seguintes: 

- Vídeo-gravações realizadas durante as atividades 

- Avaliações escritas dos alunos sobre a atividade elaborada. 

Procedimentos  

Foi trabalhado um capítulo por semana. O tempo de atividade por dia não foi rígido, 
durando entre uma e duas horas.  
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Cada capítulo foi apresentado aos alunos no momento da aula. Foi feita uma leitura dos 
mesmos, deixando-se claro que a mesma poderia ser interrompida a qualquer momento, para 
comentários ou perguntas que o aluno desejasse formular. Ressaltou-se ainda a liberdade total de 
expressão sobre qualquer assunto que despertasse curiosidade, interesse, dúvida, ou mesmo vontade 
de expor algum fato. Os alunos preferiram ler todo o texto para então começarem as discussões. 
Procurou-se também deixar os alunos bem à vontade para que pudessem se expor sem medo de 
“errar”. 

No decorrer da atividade, o professor assumiu a postura de “aprendiz”, pesquisando, 
juntamente com os alunos, assuntos que ficaram pendentes durante a discussão.  

O professor, em princípio, deixou que os alunos se expusessem para verificar quais assuntos 
seriam levantados pelos mesmos, estimulando a discussão desses assuntos, para então atuar como 
elemento mediador no processo de interpretação do texto, criando situações de controle de modo a 
direcionar as discussões a fim de trabalhar conceitos fundamentais, que, por ventura, não tenham 
sido abordados no decorrer da discussão. 

Ao final da aplicação dos cinco capítulos relativos ao texto “Nosso Universo”, o professor 
solicitou que cada aluno realizasse, em casa, uma avaliação, colocando sua opinião com relação à 
atividade, bem como sugestões para a melhoria da mesma. 

Todas as aulas foram vídeo-gravadas, e, posteriormente, por intermédio da observação 
sistemática, objetivou-se a investigação das falas dos alunos e do professor, bem como das idéias 
contidas no material escrito. 

ANÁLISE DOS DADOS 

Nesta análise serão enfocadas algumas contribuições relacionadas ao entendimento dos 
conceitos trabalhados mediante a utilização do texto, bem como algumas dificuldades vivenciadas 
pelo professor na condução da atividade, relativas aos domínios conceituais. Destaca-se que os 
conceitos trabalhados por meio do texto foram os seguintes: óptica, astronomia, energia, massa, 
velocidade de escape, gravidade e relatividade. Serão abordadas ainda as contribuições 
proporcionadas pelo texto relacionadas às interações entre professor-aluno, contribuições essas 
centradas no esclarecimento de três questões: Como o professor pode superar o discurso autoritário 
em aulas de física? Pode o uso de textos paradidáticos contribuir para a criação do hábito de leitura 
nos alunos? Como o professor procede mediante as dificuldades decorrentes da utilização do texto 
com seus alunos? Para tal, serão destacados alguns episódios da atividade, como também alguns 
recortes das avaliações escritas dos alunos sobre a mesma.  

O primeiro aspecto a ser destacado refere-se à postura do professor enquanto mediador entre 
o texto e o aluno, incentivando a participação dos mesmos. Esse fator foi destacado como um 
aspecto positivo da atividade, o que pode ser evidenciado por meio dos seguintes recortes das 
avaliações escritas dos discentes: 

Gostei da forma que a classe estava, bem a vontade, participante. Estávamos 
dispostos a aprender um com o outro. 
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As aulas são mais assunto-grupo-professor-aluno do que, somente, professor-livro-
aluno. Há, portanto, uma inovação e não a repetição. 

Deveria ter mais aulas assim, onde o aluno possa interagir com o professor, com 
isso nós aprendemos e nos interessamos muito mais. 

Este trabalho é uma proposta de mudança, tanto para o aluno quanto para o 
professor. É uma nova postura de ensino onde os dois trabalham juntos para o 
ensino. Seria maravilhoso se todos os professores dissessem que não sabem de tudo 
e procurassem aprender, assim como o aluno no aprender, tiraria esta mentalidade 
que “é serviço somente do professor ensinar”. Alunos pesquisando e trazendo 
novidades todos aprenderiam melhor. 

Também nos é passado o professor como um amigo, que você pode debater sobre 
esses assuntos sem temer que ele te corrija caso esteja errado, mas sim te aconselhe. 
Assim faz com que cada vez mais você goste da matéria, pois está aprendendo com 
um amigo e não com uma figura autoritária. 

Ainda com relação à postura do professor, é importante destacar que o mesmo se colocou 
como aprendiz, buscando superar a visão que “supõe o professor como dono e os alunos como 
receptáculos do conhecimento” (RICON e ALMEIDA, 1991).  

Essa postura no decorrer da atividade foi imprescindível para que os alunos encarassem 
normalmente o fato de o mesmo não saber responder algumas dúvidas que surgiram, o que ocorreu 
em alguns momentos, tais como:  

Aluno: “Por que a Lua fica dourada de vez em quando?” 

Professor: “Eu não sei, mas... será que isso não está relacionado com a cor da luz que 
chega aos nossos olhos?”  

Professor: “Que tal a gente pesquisar? Quem achar alguma coisa traz na próxima 
aula, tudo bem?” 

Alunos: “Tá professor” 

Entretanto, ninguém trouxe a resposta na aula seguinte em virtude de dificuldades em 
encontra-la. O professor então comentou novamente sobre a possibilidade de o referido fenômeno 
estar relacionado com a luz que chega à superfície da Terra dependendo das condições da 
atmosfera. No entanto, deixou claro ser essa uma hipótese, que poderia ou não corresponder à 
referida resposta.  

Em outro episódio, ocorreu a seguinte dúvida: 
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Aluno: “Quais planetas a gente vê a olho nu da Terra?”  

Professor: “Não sei exatamente, alguém sabe?” 

Alunos: “Vênus, Mercúrio, ...” 

Professor: “Outra pesquisa prá próxima aula ta gente!” 

Na aula seguinte o professor trouxe a resposta que encontrou em Gaspar (2000, p.260): 
“Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno”   

Em outro momento surgiu a pergunta: “Quantas vezes o Sol é maior do que a Terra?” 

Professor: “Eu não sei, mas tenho um livro aqui que tem essa informação. Vamos 
ver.... “o diâmetro do Sol é 110 vezes maior que o da Terra (MOURÃO, 2000)”. 

Outras dificuldades são destacadas nos episódios a seguir:  

Aluno: “O que acontece com uma estrela quando ela morre?”  

Professor: “O que eu sei é que muitas estrelas se transformam num buraco negro, 
mas não sei se todas se transformam num buraco negro”. 

O professor então comentou a formação de um buraco negro e pediu para que os alunos 
pesquisassem sobre a “morte” de uma estrela. 

Aluno: “A energia também se transforma em massa, já que massa se transforma em 
energia?” 

Professor: “Na prática eu não sei te dizer um exemplo de energia que se transforma 
em massa. Na realidade, a equação E = m.c2, de Einstein, mostra a quantidade de 
energia liberada na conversão de massa em energia, mas energia em massa! Agora 
você me pegou, não sei! Vamos ver se a gente acha alguma coisa que fale sobre 
isso?” 

Nesse momento, o professor utilizou um exemplo numérico, considerando uma massa de 1 
kg, para que os alunos pudessem perceber a quantidade extraordinária de energia que seria liberada 
caso fosse possível fazer a transformação citada. 

Mediante esses episódios é possível perceber que ao se utilizar de uma abordagem dialógica, 
atribuindo-se aos alunos a condução da atividade, reduzindo-se em parte a diretividade do 
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professor, podem surgir questões inesperadas. Daí a importância de o aluno compreender, a priori, 
que o professor não é o detentor do saber.  

Em alguns episódios o professor demonstrou dificuldade em conduzir a atividade de forma a 
levantar novas perguntas a partir das dúvidas dos alunos, assumindo uma postura mais diretiva 
mediante algumas questões. O seguinte recorte demonstra essa postura do professor: 

Professor: “Vocês acham que tem mais alguma dificuldade que Ícaro encontraria?” 

Aluna: “Tem que ter uma velocidade para sair da Terra. Não é pegar uma asa e ir 
saindo na boa” 

Aluno: “Se não me engano, é a velocidade de escape” 

Professor: “É isso aí. E vocês se lembram como se calcula essa velocidade?” 

Aluno: “V igual raiz de G....hum. Esqueci” 

Professor: “Então vamos relembrar como se calcula essa velocidade” 

Nos momentos em que o texto trabalhou assuntos mais abstratos, como, por exemplo, a 
teoria da relatividade, o professor também assumiu essa postura diretiva.  

Entretanto, ao ser questionado sobre a fusão nuclear, chegou-se a discutir os problemas 
ambientais gerados em virtude do uso inadequado da energia, como é mostrado a seguir num 
recorte da 3ª série: 

Aluno: “Prá que seria usada a fusão nuclear?”  

Professor: “O que é energia?” 

Aluno: “É a capacidade de realizar trabalho” 

Professor: “Cuidado com essa definição, pois ela é limitada ao campo da mecânica, 
não podendo ser trabalhada na termodinâmica. Na realidade o que eu quero saber é 
qual é o conceito fundamental prá se estudar energia, ou seja, qual é a palavra chave 
prá se estudar energia?” 

Aluno: “Transformação?” 
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Professor: “Isso, a conservação e a transformação. Prá que ela se conserve ela deve 
se transformar e é aí que entra a fusão nuclear. Atualmente como se obtém a energia 
elétrica?” 

Alunos: “Através da usina hidrelétrica” 

Professor: “E a construção dessas usinas causam algum problema?” 

Aluno: “Sim, problemas no meio ambiente, nos rios” 

Professor: “Isso, como a construção de hidrelétricas gera problemas ecológicos, o 
ideal seria a obtenção de energia elétrica a partir de outras formas de energia 
denominadas energias limpas. Uma dessas formas de energia pode-se conseguir por 
meio da fusão nuclear. Ou seja, o calor liberado na reação de fusão seria 
transformado em energia elétrica” 

Aluno: “E é utilizada a fusão em algum lugar?” 

Professor: “Não, pois na realidade, o único problema é que para se conseguir a 
reação de fusão nuclear é necessária uma temperatura tão elevada que só a fissão 
nuclear poderia fornecer. E vocês saberiam me dizer por quê isso é problema?” 

Aluno: “Não é a fissão que gera lixo atômico?” 

Professor: “Exatamente. Até se conseguir fazer a fusão nuclear em baixas 
temperaturas, o homem não deve mexer com a fusão nuclear. Mas existem outras 
fontes de energia que são limpas que poderiam substituir as hidrelétricas, vocês 
saberiam citar alguma?” 

Aluna: “Poderia ser a energia do Sol, ou o biodigestor, ou o uso de lixo prá gerar 
energia” 

Aluno: “Com relação à reciclagem, usar pneu prá fazer asfalto também é uma boa” 

Professor: “E por quê vocês acham que essas opções não são colocadas em prática?” 

Aluno: “Deve ser porque no Brasil é tudo errado!”  

Aluna: “É verdade. Professor, você sabia que o Brasil está importando garrafas pets 
para reciclar?” 
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Professor: “Isso é revoltante. Mas o importante é que vocês aprendam a ver as coisas 
de uma forma mais abrangente, sem individualismo, desenvolvendo a consciência 
em relação aos problemas ambientais e sociais que os rodeiam, e, com isso, adquirir 
uma postura crítica e consciente dos deveres que cabem a cada cidadão. Se cada um 
pelo menos fizesse a sua parte, todos os problemas, de ordem social, ambiental, ou 
de qualquer outra ordem, seriam resolvidos.”  

Essa última discussão denota a importância da relação dialógica e interativa entre professor 
e alunos, embora ainda o professor tenha sido um tanto diretivo em suas respostas. 

No seguinte episódio, da 2ª série, verificou-se que o professor explorou o recurso de levantar 
perguntas a partir dos questionamentos dos alunos, para chegar ao conceito de força gravitacional: 

Aluno: “Essa sensação de leveza aqui de Ícaro...” 

Professor: “Por que essa sensação de leveza de Ícaro?” 

Aluno: “Por causa da gravidade” 

Aluna: “Afastando da Terra fica mais leve” 

Aluno: “No espaço não tem gravidade” 

Professor: “Será que não tem mesmo? Conforme ele foi subindo o que foi 
acontecendo?” 

Aluno: “Foi diminuindo” 

Professor: “Na realidade a gravidade vai diminuindo infinitamente. E o que 
aconteceu ao chegar perto de outros planetas?” 

Aluno: “Sentiu novamente aumentar a gravidade” 

Professor: “Teve algum lugar que ele sentiu maior o efeito da gravidade?” 

Aluno: “Naquele grandão, Júpiter” 

Professor: “Por quê será?” 

Aluno: “Porque quanto maior o planeta maior a força da gravidade” 
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Professor: “Maior o planeta em que sentido?” 

Aluna: “Maior a massa, maior a gravidade” 

Professor: “Então vocês perceberam que essa força da gravidade depende da massa 
do planeta e da distância que se está dele. Mas será que é só da massa do planeta?” 

Alunos: “Hummm” 

Professor: “O que é que a Terra atrai?” 

Aluna: “Tudo” 

Professor: “Nós também?” 

Alunos: “Sim” 

Professor: “Só a Terra me atrai, e eu?” 

Alunos: “Também atrai a Terra” 

Professor: “E qual princípio é esse? A Terra me atrai e eu atraio a Terra” 

Alunos: “Ação e reação?” 

Professor: “E vocês se atraem” 

Aluno: “Eles dois se atraem!” 

Risadas 

Professor: “Todos vocês se atraem, mas com uma força desprezível, porque a massa 
de vocês é desprezível” 

Nesse instante o professor trabalhou formalmente o conceito de força de atração 
gravitacional. 
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Um dos aspectos positivos levantados pelos alunos em suas avaliações escritas, com relação 
ao uso do texto, é correspondente à motivação em estudar Física proporcionada pela atividade. Isso 
demonstra que esse tipo de atividade pode tornar os conteúdos dessa disciplina significativos para o 
aluno, por relacioná-los com a sua vida, levando-o a compreender o por quê de estudar Física. Esses 
aspectos foram demonstrados nas seguintes declarações: 

Este experimento tornou o aprendizado mais fácil e mais significativo, pois, o mesmo 
pode despertar nos alunos uma intensa motivação no interesse de procura dos 
conhecimentos científicos. 

Achei interessante o texto na física, porque a estória dá asas a imaginação, sem 
falar de como é fascinante saber que aquilo que aprendemos serve para alguma 
coisa. 

Muitos alunos perguntam: Prá que eu estou aprendendo Física? Tudo o que você 
aprende na escola ou na vida pode não ter aplicação imediata, mas em algum 
momento poderá ser útil, afinal conhecimento não ocupa espaço. Achei muito bonito 
isso. 

A Física ajuda a desenvolver o raciocínio lógico. 

Qualquer um, por mais inimigo que seja da Física se fascina ao observar o nosso 
Universo e é aí que os educadores deveriam prender a atenção dos alunos, passando 
para eles que física não é só um mundo de fórmulas, mas que ela está em nossa 
volta. 

Muitos se perguntam para que serve a física, para que saber física. Reconheço que o 
aprofundamento nesta como em todas as outras ciências é para quem gosta mesmo, 
mas como, em pleno séc. XXI ignorarmos o movimento da Terra, dos planetas, a 
força da gravidade e outras inúmeras coisas que só a física nos responde. 

Outro aspecto positivo do uso do referido texto é a possibilidade de o aluno perceber 
o caráter dinâmico da ciência, uma vez que o mesmo se utiliza de uma abordagem 
histórica. As seguintes declarações dos estudantes denotam que a leitura contribuiu 
para a superação da visão dogmática da ciência.  

Para nós algumas teorias estão certas porque até agora não houve quem duvidasse 
delas com provas suficientes, porém estamos vulneráveis a novas teorias e isso é 
mais um dos encantos da física. Ela não é uma ciência totalmente estável, estando 
disposta a aceitar cada vez mais teorias novas e teorias que melhorem ou até mudem 
as antigas. 

Pudemos perceber que para chegarmos nesta formação do sistema solar, várias 
pessoas estudaram e lançaram suas teorias, onde muitas pessoas eram rotuladas e 
condenadas pela inquisição. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esses resultados denotam que o uso de texto, aliado à superação da postura autoritária por 
parte do professor, dando margem para que os conteúdos sejam trabalhados a partir das colocações 
dos alunos, pode despertar o interesse dos mesmos pela disciplina. A realização dessa atividade 
mediante uma postura autoritária, sem a participação dos alunos talvez não produzisse os mesmos 
resultados. 

Por meio da análise dos aspectos conceituais trabalhados nas atividades realizadas com a 2ª 
e 3ª séries, considera-se que a atividade produziu significados, interesse e compreensões dos 
conteúdos para as duas classes de alunos. Entretanto notou-se que os alunos da 3ª série atuaram de 
forma mais ativa, expondo suas idéias com maior desembaraço. Ocorreram também algumas 
discussões mais profundas em termos conceituais, e conseqüentemente, foram trabalhados, com 
essa série, alguns conteúdos que não emergiram nas discussões com os alunos da 2ª série. 

Acredita-se que essa diferença possa ter ocorrido em virtude de alguns conteúdos 
trabalhados nessa atividade serem muito complexos e os alunos da 3ª série apresentarem maior 
maturidade e bagagem conceitual para estudá-los mais profundamente. Embora essa diferença, 
considera-se que essa atividade possa ser trabalhada com qualquer uma das séries do Ensino Médio, 
de modo que, na 1ª série, seria necessário um tempo maior, uma vez que, lhes faltariam muitos 
conceitos básicos que seriam pré requisitos para os conteúdos trabalhados nessa atividade. Poder-
se-ia, então, trabalhar esses conceitos fundamentais no decorrer da atividade.  

Outro fator a ser destacado consiste na familiarização dos alunos da 3ª série com o tema em 
questão na medida em que haviam estudado conteúdos relacionados à Gravitação Universal no 
início do ano letivo. Os alunos da 3ª série demonstraram não ter esquecido os conceitos relativos ao 
conteúdo Gravitação, estudados no primeiro bimestre, contudo mostraram dificuldades em 
relembrar as equações que envolvem esses conceitos. Embora já tivessem estudado esse conteúdo, 
mostraram-se interessados em revê-los.  

Com relação às dificuldades conceituais do professor no decorrer da atividade, é importante 
destacar que, para ameniza-las, o mesmo deve estar bem fundamentado teoricamente para que se 
sinta seguro e em condições de direcionar de forma adequada os alunos, sem perder de vista os seus 
objetivos instrucionais. Entretanto, é fundamental a conscientização dos alunos de que podem surgir 
questões que o professor não saiba responder e, nesse caso, se colocará como pesquisador, 
juntamente com os alunos. 

Embora em alguns momentos o professor tenha conduzido a atividade de forma diretiva, os 
resultados foram considerados satisfatórios, pois foram trabalhados muitos conteúdos, com grande 
interesse e participação dos alunos. Eles passaram a sentir prazer em aprender, uma vez que, através 
da imaginação, foram levados a viajar juntamente com o personagem, o que pode colaborar para a 
formação de um indivíduo criativo e reflexivo.   
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