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H�a muito tempo que discuss~oes sobre a inser�c~ao de

F��sica Moderna e Contemporânea no Ensino M�edio,

vem sendo realizadas em todo o mundo por especialistas

em ensino, visto ser o seu entendimento, fator primor-

dial para a forma�c~ao de indiv��duos que devem atuar

em uma sociedade que convive em um meio repleto de

ambig�uidades (benef��cios x preju��zos), decorrentes dos

avan�cos tecnol�ogicos, provenientes das grandes desco-

bertas cient���cas deste s�eculo.

\Pensar n~ao se reduz em falar, classi�car em ca-

tegorias nem abstrair: Pensar �e agir sobre o objeto e

transform�a-lo " - Jean Piaget.

Como agir sem o conhecimento da realidade que nos

cerca?

O exerc��cio da cidadania baseia-se no conhecimento

das formas contemporâneas de linguagem e no dom��nio

dos princ��pios cient���cos e tecnol�ogicos que atuam na

produ�c~ao moderna.

Nossas escolas devem estar preparadas para enfren-

tar estas quest~oes, cada vez mais presentes em sala de

aula. Os estudantes por um lado s~ao atra��dos e at�e

mesmo \seduzidos" pela tecnologia. Os professores, de

outro lado, encontram di�culdades para acompanhar

este processo evolutivo (ausência de textos, materiais

paradid�aticos, etc.).

A press~ao sobre nossos professores �e cada vez mais

intensa e atua de todos os lados. Os vestibulares in-

troduzem quest~oes que abordam conte�udos em F��sica

Moderna; as Novas Leis de Diretrizes e Bases imp~oe

a sua inser�c~ao no conte�udo a ser desenvolvimento no

Ensino m�edio.

N~ao podemos ignorar a necessidade de Ensinar uma

Nova F��sica. No entanto, quer queiramos ou n~ao o des-

preparo �e uma verdade que sobressalta aos nosso olhos.

Muitos autores de livros did�aticos utilizados no En-

sino M�edio têm dispendido esfor�cos consider�aveis para

inserir assuntos relativos �a F��sica do s�eculo XX. Na mai-

oria dos casos no entanto, estes temas s~ao apresentados

ao �nal do "�ultimo volume" do terceiro ano e como con-

seq�uência, acabam por n~ao serem abordados.

Esta �e uma realidade em v�arios pa��ses como por

exemplo, a Argentina que, segundo pronunciamentos

na VI Conferência Internacional sobre Educa�c~ao en la

F��sica - 29/06 - 04/07 de 1997 - C�ordoba - Argentina,

apesar da obrigatoriedade na abordagem de temas de

F��sica Moderna e Contemporânea no Ensino m�edio, o

exerc��cio desta fun�c~ao est�a ainda muito distante de ser

atingido.

Se nos atermos apenas aos conte�udos que devem ser

estudados; toda a F��sica Cl�assica e temas de F��sica Mo-

derna da forma como se apresenta hoje, este quadro nos

parece em primeira an�alise um problema insol�uvel.

Devemos portanto redimensionar as diretrizes do

\Ensinar a F��sica".

Segundo Robert Resnick o ensino da Nova F��sica

deve levar em conta três palavras b�asicas; Overview,

Spread, e Broaden, entendendo-se por:

� Overview: Uma vis~ao geral, ou seja se pretende-

mos ensinar conte�udos de F��sica Moderna deveremos

\ser mais modestos na abordagem cl�assica", desconsi-

derando por exemplo, casos mais minuciosos com tra-

tamentos extremamente longos e que demandam muito

tempo para solu�c~oes.

� Spread: Espalhar, vaporizar ao longo do curso os

temas de F��sica Moderna que podem ser tratados pa-

ralelamente a conceitos que est~ao sendo adquiridos em

uma concep�c~ao cl�assica. Por exemplo, no estudo de co-

lis~oes pode-se tratar quest~oes associadas �a descoberta

de part��culas elementares atrav�es de trajet�orias regis-

tradas em uma câmara de nuvens, aplicando Leis de

Conserva�c~ao de Energia e Movimento.

� Broaden: Alargamento, produzido atrav�es de

uma maior compreens~ao da importância da Ciência

no mundo. Neste caso maior relevância aos aspectos
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hist�oricos de evolu�c~ao do pensamento cient���co.

Temos que pensar organicamente sobre a F��sica,

uma ciência em constante evolu�c~ao. Este processo evo-

lutivo se torna cada vez mais evidente, visto que o in-

tervalo de tempo entre uma descoberta cient���ca e suas

aplica�c~oes tecnol�ogicas tem se reduzido drasticamente.

Os nossos estudantes n~ao podem receber uma men-

sagem atemporal e est�atica sobre a F��sica. Assumindo-

se o conhecimento desta forma, nega-se qualquer tenta-

tiva de inseri-lo em um contexto de constru�c~ao humana.

Segundo as observa�c~oes efetuadas, podemos ver que

se faz urgente uma atualiza�c~ao nos mecanismos que uti-

lizamos para o ensino de F��sica (n~ao apenas no Ensino

M�edio, mas tamb�em nos nossos cursos de gradua�c~ao).

Deste modo pensamos tamb�em abordar outras quest~oes

altamente relevantes tais como, a utiliza�c~ao dos novos

recursos tecnol�ogicos dispon��veis; como softwares de si-

mula�c~ao e a aquisi�c~ao informatizada de dados para in-

corporar ao ensino de uma Nova F��sica.

Muitas escolas atualmente est~ao se \equipando!!",

adquirindo computadores, sem que no entanto os pro-

fessores tenham uma orienta�c~ao adequada, n~ao apenas

no manuseio da m�aquina, mas tamb�em esclarecimentos

que permitam dar uma vis~ao das perspectivas educa-

cionais e de pesquisa que esta nova ferramenta pode

trazer.

O que se vê na realidade �e uma seq�uência de cursos,

como Word, Excel, Acess, Powerpoint, en�m ferramen-

tas da Microsoft sem nenhuma conex~ao com a disciplina

ministrada pelo professor. Cabe ao professor efetuar

esta conex~ao. Tarefa dif��cil, uma vez que muitos pro-

fessores/alunos s�o tem acesso �a maquina na escola em

que trabalha ou estuda.

Um curso de F��sica, Licenciatura e Bacharelado,

deve permitir ao aluno conhecer as diferentes alternati-

vas de utiliza�c~ao de aplicativos, softwares de simula�c~ao

e sistemas de aquisi�c~ao de dados atualmente utilizados

em v�arios sistemas educacionais e de pesquisa em todo

o mundo.

Conhecer estes processos permitir�a aos nossos fu-

turos professores enxergar o microcomputador e os

avan�cos tecnol�ogicos existentes como aliados importan-

tes na apresenta�c~ao desta Nova F��sica, muito mais real

e presente no cotidiano dos nossos alunos.

N~ao basta apenas implantar Leis �e preciso dar

condi�c~oes para que a Lei se cumpra.

Estamos caminhando para o terceiro milênio trans-

mitindo o conhecimento \como nossos pais" e.... ainda

somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e

aprendemos, como nossos paaaaaaaaaaaaaiisss!!!
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