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Editorial

1. Avalia�c~ao dos cursos de f��sica do pa��s

O programa de avalia�c~ao, promovido pelo MEC, atingiu, neste ano, os cursos de f��sica. Nossos graduandos, pela

primeira vez, prestaram o Exame Nacional, conhecido como Prov~ao. Uma comiss~ao, formada por Cid Bartolomeu de

Ara�ujo (UFPE), �Elcio Nogueira (Universidade do Vale da Para��ba), Ernst Hamburger (IFUSP), Fernando Cerdeira

(UNICAMP), Fernando de Souza Barros (UFRJ), Jos�e David Mangueira Vianna (UnB) e L��vio Amaral (UFRGS),

estabeleceu as diretrizes gerais para o Prov~ao de f��sica, de�nindo seus objetivos, per�l, habilidades exigidas do

graduando e conte�udos gerais e espec���cos (para bacharelado e licenciatura). A elabora�c~ao e corre�c~ao da prova �cou

a cargo da Funda�c~ao Carlos Chagas. Deve-se destacar que as 40 (quarenta) quest~oes de m�ultipla escolha, abordando

os conte�udos gerais (f��sica b�asica mais t�opicos de f��sica moderna) foram comuns aos concluintes de bacharelado e

licenciatura, enquanto que a parte discursiva { 5 (cinco) quest~oes abordando conte�udos espec���cos { foi diferente

para licenciandos e bacharelandos. Segundo Fernando de Souza Barros, \a de�ni�c~ao dos conte�udos e a identi�ca�c~ao

dos respectivos `pesos' dos conte�udos dos prov~oes, pelas `comiss~oes de cursos', formam, factualmente o `primeiro

curr��culo' do pa��s. H�a ind��cios de que cursos de forma�c~ao de professores do pa��s ministram apenas parte desses

conte�udos". Adianta ainda que \os crit�erios para sele�c~ao das comiss~oes de provas têm que ser aprimorados, devendo-

se exigir experiências dessas equipes em t�ecnicas de avalia�c~ao espec���cas para exames desta natureza". �E preciso

que a comunidade veri�que se, de fato, este Prov~ao atendeu �as diretrizes e contemplou os conte�udos program�aticos

estabelecidos pela comiss~ao. No entanto, Souza Barros ressalta que \os prov~oes promovem o ensino p�ublico. As

divulga�c~oes pela m��dia dos resultados dos prov~oes nos �ultimos cinco anos, s~ao aquelas raras oportunidades nas quais

estabelecimentos de ensino superior p�ublico est~ao recebendo alguma aprecia�c~ao positiva". Os resultados do Prov~ao

de f��sica comprovam esta asser�c~ao pois, exceto em algumas poucas institui�c~oes confessionais, o desempenho dos

graduandos em universidades p�ublicas supera, em muito, o de formandos em institui�c~oes privadas: apenas 13,6%

dos cursos de f��sica em institui�c~oes particulares atingiram os conceitos A e B, enquanto este percentual chega a

48,5% nas institui�c~oes federais. No conjunto das universidades, os conceitos A e B foram conquistados por 34,3%

dos cursos, 38,8% foram avaliados com o conceito C, enquanto que 20,9% obtiveram os conceitos D e E. A Regi~ao

Sul foi a que atingiu o maior percentual de cursos { 37,5% { com conceitos A e B, seguida da Regi~ao Sudeste

com 34,3%, da Nordeste com 20% e da Centro-Oeste com 16,7%. Os resultados do Prov~ao j�a foram divulgados

o�cialmente e dever~ao ser assimilados, com maior ou menor grau de profundidade, pela comunidade acadêmica.

Os resultados divulgados do Prov~ao 2000 n~ao discriminam licenciandos de bacharelandos em f��sica. Portanto,

as notas por institui�c~ao reetem esse fato e como conseq�uência, os respectivos coordenadores de bacharelado e

licenciatura nas institui�c~oes n~ao conseguem diagnosticar as insu�ciências dos \seus alunos".

Comparando os resultados dos Prov~oes dos cursos b�asicos { f��sica, matem�atica, letras (português) e biologia

{ que preparam os professores dos ensino m�edio e fundamental para os pr�oximos 30 anos {, constata-se que s~ao

impressionantes as baixas distribui�c~oes das m�edias gerais desse Prov~ao 2000 para os referidos cursos. Entre m�edias

no intervalo de 0 a 10, a f��sica tem o baricentro da distribui�c~ao perto de 3,0; a matem�atica de 1,0; letras de 3,0; e

biologia de 2,5. Num exame super�cial dessas m�edias, �ca evidente a inuência dos cursos de institui�c~oes privadas

para formar professores, principalmente de matem�atica, onde s~ao assustadores os baixos rendimentos dos alunos

dos estabelecimentos isolados e das faculdades integradas.

A avalia�c~ao prosseguiu com a an�alise das condi�c~oes de oferta dos cursos de f��sica (bacharelado, licenciatura

plena e licenciatura em ciências/habilita�c~ao em f��sica) em cerca de 80 institui�c~oes. O processo foi elaborado e

conduzido por uma comiss~ao formada por Eliane Angela Veit (UFRGS), Fernando J. da Paix~ao (UNICAMP),

Francisco Arthur Braun Chaves (UFRJ), Frederico C. Montenegro (UFPE), e Roberto Mendon�ca Faria (IFSC-

USP). Mais de oitenta professores visitaram as institui�c~oes de ensino superior para avaliar o corpo docente (titula�c~ao,

dedica�c~ao ao curso, produ�c~ao acadêmico-cient���ca), o projeto pedag�ogico do curso (objetivos, concep�c~ao curricular,

organiza�c~ao did�atico-pedag�ogica, per�l do egresso) e as instala�c~oes (salas de aula e de estudos, laborat�orios, recursos

audiovisuais, biblioteca, infra-estrutura administrativa etc.). A comiss~ao de visita, constitu��da por dois professores,

dispunha de um instrumento de avalia�c~ao (um `amig�avel' software) contendo os indicadores a serem utilizados no

processo de avalia�c~ao. Ap�os a atribui�c~ao de conceitos, seguia-se um relato dos pontos fortes e fracos bem como

recomenda�c~oes e observa�c~oes gerais nos itens avaliados Os question�arios foram analisados e sistematizados pela

comiss~ao de especialistas e este trabalho j�a foi encerrado. O relat�orio �nal aguarda divulga�c~ao. De acordo com

Fernando Paix~ao, \�e importante come�car a avaliar. Trata-se de uma grande conquista o estabelecimento de padr~oes
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para avaliar os cursos e o conjunto de professores que participaram da avalia�c~ao. A existência da avalia�c~ao induz as

institui�c~oes a reetirem sobre as condi�c~oes de oferta de seu curso, pelo conhecimento dos crit�erios implementados

no instrumento de avalia�c~ao bem como, pelo relat�orio com os pontos fortes e fracos indicados pela Comiss~ao. Os

resultados, em geral, como apontado pelo Souza Barros, favorecem o ensino p�ublico".

Com rela�c~ao a estes dois sistemas de avalia�c~ao dos cursos, Souza Barros destaca que \devido ao espa�co que vem

recebendo da m��dia, o impacto do Prov~ao est�a criando na opini~ao p�ublica uma imagem distorcida do que deve ser

um processo de avalia�c~ao das institui�c~oes de ensino superior; as avalia�c~oes dessas institui�c~oes pelas comiss~oes de

especialistas n~ao recebem igual aten�c~ao".

2. Lic~oes a serem aprendidas?

A queda no n�umero de graduados em f��sica e a prevalência do analfabetismo cient���co do p�ublico foram indi-

cadores que levaram organiza�c~oes de f��sica dos Estados Unidos, a Associa�c~ao Americana de Professores de F��sica

(AAPT), a Sociedade Americana de F��sica (APS) e o Instituto Americano de F��sica (AIP) a repensar o ensino da

gradua�c~ao.

Ruth Howes, presidenta da AAPT, analisa, neste n�umero da RBEF, as principais mudan�cas que têm ocorrido

na f��sica como ciência, no comportamento dos estudantes de f��sica e de outros cursos, no mercado de trabalho, nos

departamentos de f��sica que se dedicam ao ensino de gradua�c~ao, no atendimento �a `clientela' de outros cursos, e

na forma�c~ao de professores para o ensino m�edio. Relata ainda o desenvolvimento de uma for�ca-tarefa, patrocinada

por essas sociedades, que organizou atividades concentradas na f��sica da gradua�c~ao, para levantar id�eias de como

mobilizar os departamentos de f��sica do pa��s, sensibilizando-os para as di�culdades a serem enfrentadas.

A partir de 1996 foram organizadas v�arias conferências envolvendo especialistas e respons�aveis pelos programas

da gradua�c~ao em f��sica: I. A F��sica na encruzilhada: inova�c~ao e revitaliza�c~ao da f��sica da gradua�c~ao - Planos para

a�c~ao; II. Conferência de Chefes de Departamento de F��sica sobre o t�opico Educa�c~ao na Gradua�c~ao em F��sica:

Respondendo �as Expectativas de Mudan�ca; III. Construindo Programas de F��sica na Gradua�c~ao para o S�eculo

21. Outras a�c~oes, como o�cinas para novos membros do corpo docente destinadas a apresentar-lhes resultados de

pesquisa em educa�c~ao em f��sica, considerada como componente indispens�avel para o desenvolvimento dos novos

curr��culos. Os resultados desses estudos geraram algumas li�c~oes que resumimos abaixo:

1. H�a um consenso crescente, dentro da comunidade de f��sica, ou seja de que �e necess�ario procurar ativamente

a melhora da f��sica na gradua�c~ao e de que isso n~ao �e �obvio ou f�acil;

2. �E importante que um n�umero substancial dos professores participe das mudan�cas necess�arias: com aten�c~ao

concentrada na educa�c~ao, no n��vel da gradua�c~ao, incluindo a forma�c~ao dos futuros professores para ensino funda-

mental e m�edio (em qualidade e em n�umeros adequados �a solicita�c~ao educacional) assim como dos graduados em

f��sica, f��sicos e engenheiros (mudan�ca cultural);

3. Um programa de gradua�c~ao envolve mais do que meramente o curr��culo. Inclui recrutar alunos, monitor�a-

los e envolvê-los em pesquisa. Os projetos devem ser divididos entre os docentes para a melhor utiliza�c~ao das

capacidades;

4. �E evidente que um programa de "padr~ao �unico" n~ao se ajusta a todos. A diversidade deve ser reconhecida como

uma caracter��stica dos departamentos de f��sica. Portanto, �e preciso encontrar mecanismos de troca de informa�c~oes

entre departamentos. A solu�c~oes podem assim ser adaptadas por outras institui�c~oes.

3. O centen�ario do quantum de energia

H�a cem anos, Max Planck introduziu o conceito de quantum de energia de modo a construir uma base te�orica

para a sua f�ormula emp��rica da distribui�c~ao espectral da radia�c~ao do corpo negro. O centen�ario de nascimento

da teoria quântica est�a sendo comemorado em todo o mundo em conferências e simp�osios, e v�arios livros foram

recentemente editados. No Brasil, diversos semin�arios est~ao sendo realizados em v�arias institui�c~oes. A RBEF alia-se

a outras revistas e peri�odicos, com o intuito de homenagear Planck e celebrar este evento hist�orico, publicando dois

artigos fundamentais: a sua primeira comunica�c~ao, na sess~ao da Sociedade Alem~a de F��sica em 19 de outubro de

1900, em que prop~oe a sua f�ormula para a intensidade espectral a partir de uma engenhosa interpola�c~ao entre dois

limites de freq�uência da radia�c~ao e o trabalho completo e mais detalhado de suas id�eias e c�alculos, submetido ao

Annalen der Physik, poucas semanas ap�os a sua comunica�c~ao de 14 de dezembro de 1900 na, hoje cel�ebre, reuni~ao

da Sociedade Alem~a de F��sica, em que inventou o quantum de energia para justi�car a sua f�ormula emp��rica. Em

um outro artigo, Nelson Studart discute alguns aspectos hist�oricos e pedag�ogicos dos trabalhos seminais de Planck.


