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O projeto \Ciência em Foco" surgiu a partir de um acordo �rmado entre o Departamento de F��sica
da UFS e a Secretaria de Estado da Educa�c~ao, Desporto e Lazer do Estado de Sergipe, prevendo
a produ�c~ao de material did�atico e sua apresenta�c~ao em escolas da rede p�ublica. Seu objetivo foi a
divulga�c~ao da F��sica junto aos estudantes e professores do ensino m�edio e fundamental. No total,
cerca de 2200 estudantes, da capital e do interior de Sergipe, tiveram contato com experiências de
F��sica atrav�es deste projeto. Al�em disso, o projeto atraiu e integrou os estudantes de gradua�c~ao
em F��sica, principalmente os do curso de Licenciatura, contribuindo para o aumento na procura
dos alunos por atividades de Inicia�c~ao Cient���ca em Ensino. Em rela�c~ao aos professores das escolas
visitadas, observamos que boa parte deles acredita que o enfoque experimental ir�a enriquecer suas
aulas, e demonstrou grande interesse pela inova�c~ao das estrat�egias de ensino.

"Ciência em Foco" is a project that arose from an agreement between the Physics Department of
UFS and the Secretaria de Estado da Educa�c~ao, Desporto e Lazer do Estado de Sergipe, involving
the production of educational material and its presentation at primary and secondary public schools
of the state of Sergipe. Its goal was the di�usion of physics between the students and teachers of
these schools. Near 2200 students from the capital and from the countryside of Sergipe were
attended with Physics experiments during this project. Besides, it has attracted and integrated
the students of the Physics Department at UFS, contributing to the enhancement in the search for
teaching activities and research. Concerning to the teachers of the visited schools, we could observe
that most of them believe that the experimental approach will improve their classes, and they were
very interested in using these new teaching strategies.

I Introdu�c~ao

Na maioria das esferas de atividade, a melhor maneira
de aprender �e \experimentando". Os livros, revistas,
aulas te�oricas e conferências fornecem uma base, por�em
assimilamos verdadeiramente os conhecimentos quando
colocamos em pr�atica as teorias. A familiariza�c~ao com
a experimenta�c~ao e a surpresa frente a casos inespe-
rados desencadeiam um processo de busca de solu�c~oes
altamente favor�avel ao envolvimento e ao crescimento
intelectual do investigador [1]. Atrav�es do experimento
did�atico observamos, especulamos e testamos a validade
de nossas hip�oteses, tudo com o objetivo de aprender
de uma forma prazerosa, ou simplesmente nos divertir
observando as Leis da Natureza.

O ensino de Ciências, da maneira como se apresenta

atualmente em grande parte das escolas, �e uma pr�atica
ma�cante e repetitiva. Isso se d�a principalmente por
dois motivos: 1- o professor n~ao tem �a disposi�c~ao nem
espa�co nem material para criar uma aula diferente; 2-
pela escassez de foros de discuss~ao e capacita�c~ao, muitos
docentes n~ao têm preparo su�ciente para elaborar no-
vas estrat�egias de ensino. A conseq�uência natural deste
estado de coisas �e que a sociedade tem atualmente uma
vis~ao equivocada das Ciências. Reconhece que ela �e
essencial para o desenvolvimento de novas tecnologias,
mas ao mesmo tempo pensa na Ciência como uma �area
de conhecimento complicada, cansativa e abstrata.

Os pesquisadores do Departamento de F��sica (DFI)
da Universidade Federal de Sergipe (UFS) vêm desen-
volvendo, h�a alguns anos, projetos com o intuito de
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divulgar a F��sica entre os estudantes. Entre eles, po-
demos citar os projetos \Visitando a F��sica", \A F��sica
vai �a Escola" e \Constru�c~ao de kits de Experiências de
F��sica". Existem tamb�em trabalhos direcionados aos
professores do Ensino M�edio, como o \Pr�o- Ciências",
que em sua primeira etapa deu enfoque ao uso de ex-
perimentos no contexto das aulas. Apesar de sua ab-
rangência limitada, este tipo de trabalho sempre foi
muito bem recebido pela comunidade escolar, e teve
como conseq�uência uma maior aproxima�c~ao entre a
Universidade e a comunidade. Cada vez mais, alunos e
professores têm procurado o DFI �a procura de sugest~oes
e discuss~oes sobre trabalhos escolares e estrat�egias al-
ternativas de ensino.

O projeto \Ciência em Foco" surgiu a partir de um
acordo �rmado entre o Departamento de F��sica da UFS
e a Secretaria de Estado da Educa�c~ao, Desporto e La-
zer do Estado de Sergipe, prevendo a produ�c~ao de ma-
terial did�atico e sua apresenta�c~ao em escolas da rede
p�ublica. Seu objetivo seguiu a mesma linha dos proje-
tos anteriores, visando a divulga�c~ao da F��sica junto aos
estudantes e professores do ensino m�edio e fundamen-
tal, por�em com duas novidades. Se antes os estudantes
precisavam visitar a F��sica para conhecê-la, desta vez o
laborat�orio de F��sica seria levado �as escolas. Se antes
o p�ublico-alvo era formado, em sua maioria, por alu-
nos da Capital, ir��amos agora dar aten�c~ao especial aos
estudantes das escolas p�ublicas do interior.

II Desenvolvimento

Como j�a foi dito, o p�ublico-alvo do projeto eram os es-
tudantes da rede p�ublica. No entanto, a sua prepara�c~ao
e execu�c~ao acabaram por envolver alunos e professores
do pr�oprio Departamento de F��sica da UFS.

A primeira etapa consistiu na forma�c~ao do grupo
de trabalho, que ocorreu gradativamente, e durante a
qual foram sendo realizadas reuni~oes com os estudan-
tes do DFI interessados em participar do projeto. Ao
�nal desta etapa, estava formado um grupo �xo com 4
monitores, 1 t�ecnico e um coordenador. Al�em disso, ha-
via participa�c~ao eventual de outros estudantes e profes-
sores do Departamento. Concomitante com esta fase,
realizou-se a de�ni�c~ao do acervo de experiências que
seriam constru��das durante o projeto. Foi dada a pre-
ferência de escolha para os experimentos de simples
montagem, interativos e que criassem um clima de sus-
pense e curiosidade a respeito de seu funcionamento,
de modo a estimular a criatividade dos alunos [2]. Uma
vez de�nido o grupo e o acervo, passou-se para a etapa
de constru�c~ao dos experimentos, simultânea �a etapa de
discuss~ao da teoria envolvida e treinamento dos parti-
cipantes para as apresenta�c~oes. Montaram-se experi-
mentos abrangendo todas as �areas da F��sica Cl�assica

(Mecânica, �Optica, Calor, Ondas e Eletromagnetismo),
perfazendo um acervo de 40 experimentos. Os treina-
mentos basearam-se em leitura de textos e discuss~ao,
tanto da teoria quanto das estrat�egias de abordagem.
A discuss~ao foi feita no sentido de explorar o senso co-
mume determinar pontos de contato e divergências com
o conhecimento cient���co [3]. Buscou-se preparar os
monitores, em sua maioria estudantes do primeiro ou
segundo anos de F��sica, para que eles estivessem aptos
a discutir o mesmo tema com pessoas possuidoras de di-
ferentes n��veis de compreens~ao: estudantes, professores
da �area, professores de outras �areas e outros membros
da comunidade escolar.

Com os experimentos montados e a equipe treinada,
passamos ao est�agio �nal, que foram as visitas a escolas
de todas as Diretorias Regionais de Sergipe, a maioria
delas em localidades no interior do Estado. O tempo
de apresenta�c~ao propriamente dita era de três a qua-
tro horas, mas em cada visita era gasto, na verdade,
um dia todo, considerando-se o tempo de viagem, orga-
niza�c~ao do espa�co f��sico e montagem dos experimentos
no local. As apresenta�c~oes, uma por cada Diretoria Re-
gional, eram realizadas no dia e local determinados pela
SEED. Em geral, alunos de outras escolas das redonde-
zas eram tamb�em convidados a participar do evento, de
modo que tinha-se um p�ublico m�edio de cerca de 300
estudantes por escola do interior, e de 200 estudantes
por escola da capital. Al�em de duas visitas na capital,
o projeto visitou tamb�em as cidades de Propri�a, La-
garto, Estância, Itabaiana, Nossa Senhora das Dores e
S~ao Crist�ov~ao. No total, avaliamos que cerca de 2200
estudantes tiveram contato com experiências de F��sica
atrav�es do \CIÊNCIA EM FOCO".

III Conclus~oes

O objetivo inicial do projeto "CIÊNCIA EM FOCO"
seguia a mesma linha dos projetos anteriores: di-
vulga�c~ao da F��sica junto aos estudantes e professores
do ensino m�edio e fundamental. No entanto, durante
seu desenvolvimento, observamos que sua abrangência
foi bem mais ampla que a esperada. O projeto atraiu
e integrou os estudantes de gradua�c~ao em F��sica, prin-
cipalmente os do curso de Licenciatura, contribuindo
para o aumento na procura dos alunos por atividades
de Inicia�c~ao Cient���ca em Ensino, e tamb�em para a di-
minui�c~ao da evas~ao do curso de F��sica, uma vez que os
estudantes do primeiro ano tiveram oportunidade de se
envolver no projeto.

Em rela�c~ao ao alcance do projeto junto aos estudan-
tes do ensino m�edio e fundamental, podemos dizer que
a grande maioria, se n~ao a totalidade destes estudantes,
recebe os ensinamentos de F��sica dentro dos moldes con-
vencionais, apenas com aulas expositivas e resolu�c~oes
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de exerc��cios. A novidade do experimento ao alcance
da m~ao, e a oportunidade de discutir e tirar d�uvidas
longe da formalidade da sala de aula, �zeram com que
a aceita�c~ao e a repercuss~ao do trabalho, principalmente
nas cidades do interior, fosse bastante positiva. Na ca-
pital a abrangência foi menor, principalmente devido �a
di�culdade de locomo�c~ao dos estudantes de outras es-
colas.

A principal rea�c~ao observada em professores foi a
de est��mulo: boa parte deles se interessou em levar as
experiências para a sala de aula, inserindo-as no con-
texto da aula. Observamos, no entanto, uma boa dose
de inseguran�ca dos professores em rela�c~ao �a montagem
e principalmente em rela�c~ao �a discuss~ao dos experimen-
tos, e procuramos estimul�a-los a procurar os cursos de
capacita�c~ao e aperfei�coamento que a Universidade Fe-
deral de Sergipe tem oferecido.
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