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Resumo 

O diálogo na sala de aula sempre será um grande destaque no âmbito do ensino, e é 
por meio dele que acontece, principalmente, a aprendizagem dos alunos. Por isso a interação 
professor-aluno em sala de aula é um dos fatores mais importantes no processo de ensino-
aprendizagem. Essa pesquisa tem como objetivo analisar a interação verbal professor-aluno 
das aulas de Física, baseando-se nas contribuições teóricas do sistema de Mortimer e Scott 
(2002). A investigação envolve aulas de Física em escolas públicas do município de 
Itabaiana-SE. O instrumento de pesquisa adotado foi gravação em vídeo das aulas que foram 
utilizadas para fazer as análises. As análises nos mostram que a interação entre professores e 
alunos na aula de Física é mínima, o que mostra que as aulas de física encontram-se centradas 
no professor. 
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 Abstract 

The dialogue in the classroom will always be a high profile in teaching, and it is 
through it that happens, especially students' learning. So the teacher-student interaction in the 
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classroom is a major factor in the process of teaching and learning. This research aims to 
analyze the verbal interaction of teacher-pupil in physics classroom, based on the theoretical 
contributions of the system of Mortimer and Scott (2002). The investigation involves physics 
classes in public schools of Itabaiana-SE. The survey instrument used was videotaping the 
classes that were used to make the analysis. Analyses show that the interaction between 
teachers and students in physics class is minimal, which shows that dialogue in physics 
classes are teacher-centered. 

Keywords: Teaching and learning, teacher-student interaction, physics class. 

INTRODUÇÃO 

O diálogo na sala de aula sempre será um grande destaque no âmbito do ensino, por 

isso acredita-se que por meio dele acontece, principalmente, a aprendizagem dos alunos. A 

interação professor-aluno em sala de aula é um dos fatores mais importantes no processo de 

adquirir conhecimento pelos alunos e verificar a aprendizagem deles, pois através da interação 

podemos conhecer os alunos, avaliá-los e incidir positivamente no aprendizado deles. 

Segundo Mortimer e Scott: “dificilmente alguém discordaria da importância central do 

discurso de professores e alunos na sala de aula de ciências para a elaboração de novos 

significados pelos estudantes”. (MORTIMER E SCOTT, 2002, pg. 284), 

Couto ressalta que 

A atenção para o discurso nas salas de aula de ciências se justifica, 
em primeiro lugar, por ser a fala o principal recurso de ação docente, mesmo 
quando o professor utiliza outros meios, como recursos experimentais ou 
multimidiáticos. Uma segunda razão é que os conceitos científicos são 
sistemas simbólicos por natureza e, portanto, é na e pela interação entre o 
professor e estudantes que os conceitos e ideias cientificas vão sendo 
introduzidas e transformadas com vista a sua apropriação pelos estudantes. 
(COUTO, 2009, pg.10). 

O professor deve estar consciente do quanto é importante o diálogo nas suas aulas. E 

saber explorar estas interações, dispondo situações que permitam ao educando 

compartilharem pontos-de-vista diversos e experiências não só entre eles, mas também junto 

com o próprio professor para que o aluno se torne um ser humano questionador e crítico, 

passando a ser um aluno sempre ativo nas aulas. Com isso podemos quebrar a monotonia nas 

aulas de física que são comumente ligadas ao uso de técnicas matemáticas, ou simplesmente 

“fórmulas”. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) afirmam que para a formação do aluno, 

o processo de ensino e aprendizagem tem que focalizar na interação, ou seja, no diálogo entre 

o professor e aluno: 

Buscar a plena formação do aluno para participar do convívio social de 
maneira crítica, a partir de competências e habilidades que estruturam o 
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trabalho com a linguagem, pois, sendo esta uma herança social, reprodutora 
de sentidos e possibilitadora da interação entre os sujeitos, através do 
discurso, constitui-se numa das práticas sociais. (BRASIL, 1999, pg.125). 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

Consultamos na literatura alguns autores que reforçam a interação professor aluno em 

sala de aula. Dentre eles destacamos Libâneo (1994), Couto (2009), Carvalho (1985), 

Flanders (1970), Inamullah (2008) e Mortimer e Scott (2002). 

Para fazer as análises das aulas usamos a ferramenta analítica para estudos do discurso 

proposta por Mortimer e Scott (2002).  

A estrutura analítica é baseada em cinco aspectos inter-relacionados, focalizando o 

papel do professor e também são agrupados em termos de focos de ensino, abordagem e 

ações. 

 

Tabela 1 - A estrutura analítica: uma ferramenta para analisar as interações e a 
produção de significados em sala de aula de ciências 

 

Segundo Mortimer e Scott (2002), os aspectos de análise podem ser introduzido com 
mais detalhes. 

1. Intensão do professor: essa atuação é dirigida pelo professor que planejou o seu 

“roteiro” e tem a iniciativa em ‘apresentar as varias atividades que constituem as aulas de 

ciência. 

2. O conteúdo do discurso de sala de aula: nas salas de aula de ciências, as 

interações entre professor e os estudantes podem ser relacionadas a uma ampla variedade de 
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conteúdos incluindo, por exemplo, a ‘história cientifica’, aspectos procedimentais, questões 

organizacionais e de disciplinas e manejo de classe. 

3. Abordagem comunicativa: a combinação de duas dimensões gera quatro classes 

de abordagem comunicativa. 

3.1. Interativa/dialógica: professor e estudantes exploram ideias, formulam perguntas 

autenticas e oferecem, consideram e trabalham pontos de vista. 

3.2. Não-interativa/dialógica: professor reconsidera, na sua fala, vários pontos de 

vista, destacando similaridades e diferenças. 

3.3. Interativa/de autoridade: professor geralmente conduz os estudantes por meio de 

uma sequencia de perguntas e respostas, com o objetivo de chegar a um ponto de vista 

específico.  

3.4. Não-interativa/de autoridade: professor apresenta um ponto de vista específico. 

4. Padrões de interação: o quarto aspecto da análise especifica padrões de interação 

que emergem na medida em que professor e alunos alternam turnos de fala na sala de aula. O 

mais comum são as tríades I-R-A (iniciação do professor, resposta do aluno, avaliação do 

professor), mas outros padrões também podem ser observados. 

5. Intervenção do professor: o aspecto final da análise remete aos modos como o 

professor intervém para desenvolver a história científica e a tornar disponível para todos os 

estudantes na sala de aula. 

 

METODOLOGIA 

 A investigação foi realizada em aulas de Física em duas escolas públicas de ensino 

médio da cidade de Itabaiana/SE. O número de professores atuando na área de física nesta 

cidade são seis profissionais, mas apenas duas professoras foram voluntárias na pesquisa. O 

instrumento utilizado na coleta de dados foi a gravação em vídeo das aulas para as análises 

utilizando o sistema de Mortimer e Scott (2002). 

 

ANÁLISE E RESULTADOS 
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 O episódio analisado abaixo foi gravado em vídeo durante uma aula do 2º ano do 

ensino médio, em que a intenção da professora é fazer um debate para discutir os conceitos de 

onda. No início da aula a professora explica a regras do debate e em seguida o inicia.  

Professora: o grupo 1 vai fazer pergunta ao grupo 2, se não responder passa a 

pergunta para outro grupo. 

Grupo 1: Qual é a classificação das ondas quanto a direção de propagação? 

Grupo 2: Transversais, longitudinais e mistas. 

Professora: A resposta está correta?  

Grupo 1: Sim 

Professora: Agora o grupo 2 irá fazer pergunta para o grupo 3. 

Grupo 2: Qual a função da onda? 

Grupo 3: ((não responde)). 

Professora: Não sabem a resposta, grupo 4 responda. 

Grupo 4: Transporta energia, sem transportar matéria. 

Professora: É isso grupo 2? 

Grupo 2: É. 

Professora: grupo 6, vai fazer perguntas a quem? 

Grupo 6: Ao grupo 4. Quais as qualidades fisiológicas do som? 

Grupo 4: Altura, intensidade e timbre. 

Professora: Grupo 3, vão fazer pergunta ao qual grupo? 

Grupo 3: Ao grupo 1. Explique o efeito Compton. 

Grupo 1: ((não consegue responder a pergunta)). 

Professora: não responderão, pergunte a outro grupo. 

Grupo 3: Ao grupo 5. 

Grupo 5: Podemos responder dando um exemplo? 

Grupo 3: Pode. 
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Grupo 5: Quando o carro se aproxima escutamos os ruídos mais baixo e quando se 

afasta escutamos mais alto. 

Professora: entenderão, é isso que vocês querem? 

Grupo 3: É. 

Professora: grupo 5, vocês vão fazer perguntas ao qual grupo? 

Grupo 5: Ao grupo 1. Classifique as ondas quanto a sua dimensão. 

 O debate aconteceu durante uma aula de 50 minutos. Os aspectos mais importantes 

do episódio podem ser sintetizados levando em consideração os aspectos de análise: 

Quadro 1: debate  

 Nesse momento da aula a interação foi dialógica, com padrões de interação I-R-P-A, 

no qual I representa iniciação por parte do professor, R a resposta do aluno, P significa uma 

intenção de manter o prosseguimento da fala do aluno e A avaliação do professor. 

 O segundo episódio analisado nesta mesma turma do 2º ano, a professora faz a 

correção de exercícios. 

  Professora: Vamos corrigir o exercício. Um corpo de 6 kg está preso em uma 

extremidade de uma mola helicoidal. Para a elongação de 10 cm é necessário uma força de 5 

N, qual o período de oscilação desse movimento? Alguém fez a questão? 

 Aluno: eu fiz. 

 Professora: vamos lá, a elongação é representada por que letra? 

 Aluno: “x” 

 Professora: A elongação tem como unidade centímetros ou metros? 
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 Aluno: metros. 

 Professora: e aqui está em centímetros, então 10 cm é igual. 

 Aluno: 0,1metros. 

 Professora: Qual a fórmula que vocês usaram? 

 Aluno: F igual... ((o aluno não completou a resposta)) 

 Professora: Primeiro usa a lei de Hooke, onde F=K.x, então a força é igual a 50 N. 

Mas a questão pede o período que vai ser igual a 1,25s. 

 Os aspectos mais importantes do episódio podem ser sintetizados levando em 

consideração os aspectos de análise: 

Intenção da professora Corrigir os exercícios 

Conteúdo Movimento Harmônico Simples  

Abordagem Interativo/ de autoridade 

Padrão de interação I-R-A 

Formas de intervenção Apresentar informações e instruções  

 Quadro 2: correção de exercícios 

 O próximo episódio analisado foi gravado em vídeo durante uma aula do 1º ano do 

ensino médio, em que a intenção da professora é responder exercícios. No início da aula a 

professora entrega uma atividade complementar sobre energia, em seguida ela ler uma 

questão e começa responde-la no quadro. 

 Professora: um menino de 17 kg partiu do repouso. Se ele partiu do repouso 

inicialmente sua velocidade é quanto?  

 Alunos: ((ninguém respondeu)). 

 Professora: Se ele partiu do repouso sua velocidade é zero, de um escorrega que está 

há uma altura de 2 metros, se tem uma altura que é diferente de zero, que energia temos aí? 

 Aluno: energia potencial gravitacional. 
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 Professora: potencial gravitacional. Conforme vamos prosseguir, determine: (letra a) 

a velocidade ao atingir a base do escorrega. (Letra b) o trabalho realizado, com velocidade de 

4,2 m/s. O que temos que fazer primeiro é encontrar a energia potencial...  

 Como agente calcula a energia potencial? 

 Aluno: ((não responderam)). 

 Professora: P=m.g.h, quem é a massa? 

 Aluno: 17 

 Professora: quanto é a gravidade? 

 Aluno: 10 

 Professora: e a altura:  

 Aluno: 2 

 Professora: Então a energia potencial vale, 170 vezes 2 é 340 J. se ele se encontra no 

ponto do escorrega aqui ele tem energia produzida máxima de 340 e sua energia cinética é 

zero, já que sua velocidade inicial é zero. A partir do momento que ele começa a descer sua 

energia potencial vai se transformado em energia cinética. No item (a), ele pede a velocidade 

do garoto ao atingir a base do escorrega. Se a energia potencial se transforma em energia 

cinética podemos dizer que a energia potencial é igual à cinética. E quem é a energia cinética? 

  igual a 340. Quem é a massa? 

 Aluno: 17 

 Professora: 17. Calculem o valor dessa velocidade.   

 Os aspectos mais importantes do episódio podem ser sintetizados levando em 

consideração os aspectos de análise: 
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Intenção da professora Resolver exercícios  

Conteúdo  Energia  

Abordagem  Interativo/ de autoridade 

Padrão de interação I-R-A 

Formas de intervenção Responde as questões do exercício na lousa 

 Quadro 3: resolução de exercícios 

 Durante toda a aula a professora resolve no quadro as questões do exercício, apenas 

em alguns momentos à professora interage com os alunos.  

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 Após uma análise inicial dos dados observamos que a interação social entre alunos e 

professores é pequena, demonstrando que estas aulas ainda se encontram centradas no 

professor, e o aluno como sujeito passivo, com exceção do primeiro episódio da turma do 2° 

ano, que é bastante interativa. Também podemos concluir que o sistema de Mortimer e Scott 

pode ser ótima ferramenta para análise das interações em sala de aula. 

No primeiro episódio na turma do 2º ano a professora faz um trabalho em grupo com 

os alunos, onde estes exploram ideias, perguntam e debatem junto com o professor 

caracterizando uma abordagem Interativa/dialógica, com padrões de interação I-R-P-A. Já no 

segundo episódio da mesma aula a professora muda à metodologia, agora ela direciona os 

estudantes por meio de perguntas e respostas, com o objetivo de chegar um ponto de vista 

específico e acaba mudando abordagem que neste caso será Interativa/de autoridade e o 

padrão de interação I-R-A.  

 Após a conclusão das análises será feito um feedback com o professor de cada turma 

separadamente para que ele possa perceber como está a interação em suas aulas e refletir 

sobre a metodologia utilizada. 
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 Esperamos que este trabalho possa influenciar na formação de professores, para que 

estes se tornem facilitadores da aprendizagem, abertos a novas experiências e visando 

principalmente uma interação dialógica na sala de aula. 
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